
Béts. 

Febr. utolsó napján Bál volt a* Nápolyi Kö
vetnél , mellyben jelen volt az Udvar is, — Már-
tziusnak elsőjén ki kotsikáztak a' frantzia quad-
rilt'eggyütt tántzolni ízokott ló pár FöMéltóságok 
JSusdorf nevezetű faluba, melly igen közel esik 
Bétshez a' Duna partján. Minden pár eggy eggy 
étket vitt ki magával, 's ezen külömbkülömbféle 
vitemény étkekből telt ki ofztán az egéííz ebéd. 
— Mártz. 2-dikán H. Colloredo adott bált. Eb
ben meg jelent ugyan a' Nápolyi Király i s , több 
Felségekkel eggyüti; de tsak hamar oda hagyta 
azt, es jött az Udvari Téátromba, a' hol Der 
Adjutant nevezetű igen fzép Darabot , 's utánna 
Medtía Melodrammát jádzották. 

Ö Felsége, az úgy nevezett Aujtriai Lom-
bárdiéra, avagy Felső Ölqfz Orfzági örökös Tar-
tománnyaira is fordította , Orí'záglása' kezdeti
vel mindjárt a' maga figyelrneteiíégét. Minde
neknek előtte külön válafztotta Mantua Tartó-
inánnyát a''Mediolánumi Státustól, mellyel az, 
1784-dikben eggyesíttetett volt : úgy azonban, 
hogy a' Mantuai Székek a' Mediolánumban lévő 
Fö Kormányfzéktől továbbra is függésben ma
radjanak. — A' kereskedésnek jobb karba lehető 
hozása végett, különös KommiíTziót állított fél 
Mediolánumban a' Fejedelem. — Mind Mediolá
numban, mind Mantuában örül á' Nép , 's örö
mét külsőképpen is meg bizonyította, örül a' 
Zsidóság is Mantua Városában , melly mintegy 
4.0CO lelkekböl áll ottan, mert az Ö Felsége állal 
meg újjított Türedelmi Levélben nem tsak meg 

S eröf-
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erőfsíttettek elöbbeni, 's a' több Polgároknak 
éppen íenimi károkra riem fzolgáló fzabadságaik; 
hanem ínég némeily réizben í'zaporíttattak is< 

A' Gallitziai Gárda, vagy az ugy neveztetett 
Lengyel Testőrzők'' Serege , 1752 ben Nov. tokán 
állíttatott vóit fel a' Staíus' költségén. Ez már 
meg íziint lenni, hanem , a' Bétsi Udvari Újság
nak elő adása ízerént* ezen Elütendő' Májusának 
első napjától kezdve, 40 Galiiiziai nemes 
Irtják fognak a' WieneriJ'ch - í\eujiadt\ Katonai-
Akadermában fzakddatlanúl neveltetni, Ott, gyer
mekségektől fogva mind akkoráig ingjen tar
tatni 's taníttatni, míg a' neveltetés' elzteridei el 
telnek; 4 midőn fzabadságában fog állani min
den Iffjúnak, polgári, vagy katonai fzolgálatot 
Válaí'ztani, A'Status, illendőképpen fög erántok 
gondoskodni, 's annakütánna érdemeik fzerént 
elő mozdítani. Továbbá, a' Német Ns Testőr
zők'Seregében, mindenkor 30 Galiitziaí Nemesek 
fognak, köz-testőrzői (Hadnagyi), ketten, második 
Kapitányi; egy pedig, fellyebb való Tifztí rang
gal lenni .— A' Katonai Akadémiába bé vejen, 
"dökre nézve még kívántatik 1.) Hogy az Attyok 
Izületén Galiitziaí Nemes, vagy Indigena iegyen. 
&V) Állandóul a' Ts, 's Kár. örökös Tartományok
ban lakjon ; és 3.) Hogy Gyermekeinek nevelé
sében, a' Státus* légíttsége nélkül ízükÖlködjöm 
•— Az emiitett két első feltételek, a' JSémet Gár. 
dába bé vejehdőkre nézve is meg fognak kíván
tatni. Moít előíTzör a' Tartomány' 18 Kerületei* 
bői fognák magok a' Rendek eggy eggy lffjat 
ajánlani; a'fenn maradó több helyekre pedig a* 
még eddig meg volt Tagjai a' Lerlgjel Gárdának, 
és Regemenlekbéli Gallitziai fzármazáhú Tüzteít 
alkalmaztatni. Ezentúl maga tettzése Izerént fog 
€) Felsége válaíztahi Gallitziai Nemeseket a' Né« 
inét Gárdába; áz Akaden iába való válaíziás 
Végett pedig a' Rendek fognak ő Felségének íff. 
jaUkákat bé jelenteni. — A Gárdába újjonnail 
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be vejendő Iffjaknak minden alkalmatofFágok meg 
lefzen , a' magok formáihatására; 's idő vártatva 
teheltségek, és hajlandóságok fzerént, katonai , 
vagy polgári nagyobb fzolgálatókra fognak erríel-
tetnii 

Magyar Orfzág. 
Néhai Gróf Pálfy János Ürnak halálát az; 

okozta, a' mint értettük, hogy Febr. 20-dikán 
festve fok sodort, hideg pástétomot, és 13 fánkot 
evett; 3 meífzely magyar, . 's fél butellia Kampá-
mai bort meg ivott. Ezekre pedig 18 pohár hi
deg vizet. Más napra mindjárt roíTzúl kezdett 
lenni. Dr Schreibers le vitetett BétsböL hozzája, 
a 'ki akaratja ellen is a' Grófnak (mivel femmit 
nem akart bé venni) orvoflágot adott be , eret 
vágatott rajta, 's klyftért rendelt. De hafzonta-
lan volt minden iparkodása. Febr. 23 dikán meg 
fzunt lenni a' Gróf. (Nem 24-diken, mint tartja 
azon Pozsoni Levél, mellyet közelebbi írásunkba 
iktattunk volt) . 

Jövedelmei a' meg hóltt Gróf Ürnak rá men
tek 200,000 forintra. A' Vörösköi , Voynitzi, 

- Szentgyörgyi, és Bazini Uradalmakból (Domínium) 
t. i. be vett 160 ezer; a' Pozsoni Vár-Kapitány
ságból pedig 40,000 forintokat. ( A ' Pozsoni Var* 

- Kapitánnyá bírja Pozsonnak Sehíofsberg és Tzuker-
mandl nevezetű réfzeit, az ^iu erdőt 's á' t. Moft 
már Gróf Pálfy Károly Kantzellárius Ürra, mint 
a' Famíliában leg öregebbre ízálíott a' Kapitány
ság). Az özvegységre maradt Grófné, fzületett 
Cplloredo Gabriela Gróf AÍTzony fog kapni a há-

'" zaíTági kötés fzerént 40 ezer for. tőke-pénzt, azon 
kívül minden efztendőben 8 ezer forintot; 's ha 
nem akar a' Pálfy Házban lakni, efztendei kvár
tély pénzül 2000 forintot. — János és Ferentz 
Gróf Úrfiak az örökösök, kik míg fel nevekednek, 
áz édes Annyok' fő Kurátornésága alatt lefzriek. 
— Két KisaíTzonyai eránt következendő rendelést 
tett a' Gróf; a' nagyobbnak Jofefának 40; &* 

S a kif. 
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kifíebbnek Franciskának ( ez igen fzép) 30 ezer 
forintokat hagyott; ezen fellyül 1500 forintot tar
toznak adni mindeniknek, a' míg élnek , efzten-
dőnként férjfi Testvérjeik. 

Egy példás tselekedetét kivántuk itt fel je
gyezni a' meg boldogult Grófnak. Ez a z : Paris
ban lévén ez előtt néhány efztendökkel a* Gróf, 
jelenti magát nálla egy Magyar Iffjú, a' ki nagy 
előmenetellel gyakorlottá ott magát a' kotsi ké-
fzítésben. Ennek a' Gróf 6 ezer forintot ajánlott 
a' maga mesterségének Magyar Orf'zágon való 
el kezdhetésére. Hálaadó fzívvel fogadta az Iffjú 
ezen ajánlást, 's Ígérte, hogy fél efztendö múlva 
oda fogná hagyni Parist. A' Gróf várta az Ifíjat, 
és hogy meg nem jelent a' mondott időre, írt 
eránta Párisi Követünkhöz Gr. Mercj a" Argen-
teauhoz, a? ki fel is kerestette az Iffjat, 's azt 
Válaízolta, hogy a' Magyar Iffjú köfzöni a' Gróf
nak hazafiúi kegyeffégét; de azt nem használ
hatja , mivel a' meg halálozott Mesterének özve
gyét lettfzerentséje feleségül venni, és már azután 
Fr . Polgárrá is lenni. 

Erdélyből, Febr. elsőjén útaíitotta hozzánk az itt 
következő iráít egy magát meg nem neve
zett Úr, melly nékünk tsak moít érkezett ke-
zünkhez: 
„ Kegyelmeteknek a' Magyar nyelvünk elő 

mozdításában, és gyarapításában foglalatoskodó 
igyekezetét igen ditsérem , Újságok, 's rajzola
tok ki dolgozásában tett , és tejendö fáradtsá
gokat fem betsméllem. 

De nem ditsérem , sőt betsméllem azon ha
szontalan , sőt jó izü hazafiat nagyon sértő irá-
fokat, mellyet nem hazafi, hanem idegen vér
ből fzármazott, tsak ejnber iráfa után indulván, 
Magyar Orfzágnak fzent Koronája valóságos Ro
mából lett fzármazását kéttségbe hozni nem fzé-
gyenlették, mint ha azzal, hogy idö járiával 

több 
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több és több ékefségekkel tifzteltetvén el vefztet-
te volna vagy Angyali, vagy Máriai , vagy Apo-
fíoli fzentséges nevét, miért, nem olvaíták meg 
kegyelmetek az ezen fzent Koronáról irt törte
neteket ? ott ( hogy a' többit el hadgyam ) meg 
láthatták volna: Először Hogy ezen fzent Koro
na valóságofan Romába kefzittetelt, ámbár nem 
a' fzent Ijiván első Királlyunk fzámára , hanem, 
az akkori Lengyel Királlyéra. De meg intetvén 
az angyaltól a' Jzerdscges Pápa, úgy küldötte 
fzent Ijiván elsÖ Magyarok Kírállyának. Meg lát
hatták volna 2-fzór Hogy ámbár néha Pogány, 
néha más idegen vallású 's a' t. emberek kezére 
jutván, fok vifzontagságokat fzenvedett, még is 
fem el nem vefzétt, fem foha a' Római katolika 
Jiiten kivül való embernek fejére még eddig nem 
tétetett. Ezzel tehát , hogy f a ' mint hailyuk ) 
boldogult Jófef Csáfzárunk ezen fzent Koronát 
meg tífztit tattá, és egy 80 ezer forintot érő drága 
kövei meg ékesítette, Mondani lehet, hogy Bétsbcn 
Jófef Csáfzár tíináitatta? Nagy vakság , vagy -
vakmerőség olíyan dolgot kétségbe hozni kévánni 
melly egefz Európa előtt tadva vagyon! I i( 

jí ufi r i ai B e l gy i o m. 
Történt Bruxellában Febr. 16-dikán, hogy 

a' Király-piattzán elő vette egy Pap , a Strázsák 
tifztelet - tételének alkalmatoíiagával a' pixiíTét, 
mellyen a' Vandernoof képe vóit. A' pixist izre 
porrá törte a' Nép azon fzempillantásban; 's még 
a ' P a p maga is kapott volna valamit, ha nagy 
hirtelenséggel el nem tűnt volna. Mindenütt he
vernek a' pártütés' fejeit tárgyazó tsúfo* Írások, 
's még a' BrabantziaiRendek' Palotájában fem átal-
ják azokat el hányni. 

A"é' m e t Birodalom. 
A' Berlini Udvarhoz el érkezett Török Követ 

első látogatásokra volt Fébr, io-dikén Gr. Finken-
fiein, 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



$7° ígjte c o ) ^ f 

Jlein, és Herzberg Státus és Kabinét Minifterek-
nek, a' maga egcfz pompájában. 2i-diken au? 
dientziára bptsáttatott az Udvarba. A' Király, 
egy baldágin alatt állott, minden Kir. Hertzegek-
t ö l , Generálisoktól, és Minifterektöl környüL 
vétetve. A'Követ, rövid befzédet mondott török 
nyelven, mellyet a' Tolmáttsa Karatsa Úr fran-
tziára fordított. Egyfzersmind által adta a' Kö-
vettség* Titoknokja a' Követtséget tárgya zó Bi
zonyság-Levelet, és a' Nagyúr' ajándékait, úgy
mint egy drága kövekkel kirakott tokban lévő 
brillántos gyürüt, és egy brillántos tartójú para-
ditsom madár toll bokrétát. A' Király Gr. Fin-
Ttenfiein által adott egy rövid feleletet a' Követ
nek, mellyel ez vifíza tért a' maga fzállására, 
holott is az úgy nevezett tifzteletért való ebéddel 
meg vendégeltetett. Minden ki gondolható tiízte-
letet meg tefznek Berlinben a' Török Követnek. 
Egy Siede nevezetű Berlini Tudós , versben is 
éneklette annak el érkezését. Ezen Tudóst ma
gához hivatta a' Követ, é s , a' mint a' Berlini 
Újság irja, hogy meg mutaíTa, melly igen betsüli 
a'mesterséget és tudományokat, baráttságos meg 
elégedését tette erántta nyilvánvalóvá, 's néhány 
araqy és ezüst török pénzekkel is meg ajándé
kozta. 

Fővezér H. Coburg, Febr. 19-dike' estvéjén 
érkezett a' maga Famíliájának Fővárosába Coburg-
b a , holott is úgy fogadták, 's olly fzeretetet és 
tifzteletet bizonyítottak erántta a' Lakosok, a' 
minéműnél külömbet mégtsak képzelni fem lehet. 
Már 6 óra felé meg volt minden mondás nélkül 
világosítva a' Varosnak azon réfze, mellyen a' 
hertzégi Palotáig menendő vala a' Fővezér. Sok 
fzáz Polgárok és Tanúlók eleibe mentek fáklyák*-
Jsal, félóránnyi járó főidre, ?s úgy vezették ör

vendezve a' Város' kapujáig. Ott. ki Fogta a 'Nép 
a' lovakat , 's a' leg előkelőbb Emberek és íífiak 

vonni a* hintót. A? Hertzeg, a' ki tudja 
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foetsülni az Embert, eleget ellenzetté ugyan azt, 
valamint tsak lehetett; de még inkább nevekedett 
a' vonóknak ízáma. El érvén ízakadatlan vivát 
kiáltozások között a' liertzegi lakó helyhez , nagy 
indulattal fogadtatott a' Fővezér, az uralkodó 
Saxen-Coburgi Hertzeg Chrijüan Ftirentztöl, 's az 
Iffjú Hertzegektől. A' Hertzegnék feliyúl várták 
a' Hertzeget, egy Szálában. Ide is bé hatott a' 
Nép, 's repeső örömmel tsókolták fok fzázan a5 

Fővezér' kezeit; meily ízíves hajlandóságokat 
vig mosoly gáfíal vifzontagolt a' Hertzeg Fő-
Vezér. 

Fr a n t z i a O rjz á g. 
^Isdtzidbaa (melly a' maj fel oíztása fzerént 

Fr, Orlzágnak felső és alsó Rajnai Olztályok ne 
v alatt jő ) olly nyughatatlanságba hozták 
Í : et az újj Polgári alkotvány' ellenségei s 1 y Biz* ólokat kelletett oda küldeni a' Király
nak , A Nemzet Gyüléíé kérésére. J3e a' béké-
íelenleg" fejei úgy fel háborították a Népet még 
a' Kir. Biztofok eilen-is, hogy ezeknek életek fem 
maradt volna meg kéttség kívül, hanem ha pol
gár katonák lettek volna jelen védelmekre. Sok-
fzor hallatott Colmárban (felső Alsátziának fö 
yárofa ), a'zenebonáskodó fokaság közzül: Éljen 
az Artéjiai Gróf! Lámpáshoz a' Éiztojokat (Pd-
risból került Módi, ez A' kiáltás neme, a' hol tr 
i. az úttzák éjjeli világoütásár^ kéízújtt Lámpá-
fok tartóira akaí'ztott a' dühösködő Nép némelly 
tárgyait a? maga gyüiőlségének , e' moítani Re-
volutzio alatt : a' tanuló Iffjuságot is reá vették 
a' Pap Profellbrok a? Kir. Biztofoknak tíüfolásá-
ra, és a5 fel kfzzafztott Néppel való magok eggyé-
fitésére. Eggy a' Biztolök közzül Dumas Üy 
különös módra eízközlötte fok háborgó elméknek 
le tsendefedését. Közönséges difputatio tartatott 
t. i- annak meg mutatására „ hogy a' Papok 
rhéltó okokon nem engednek a' világi fő Háta-
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lomnak. Az emiitett Kir. Biztos meg jelent a' 
difputation, és a5 fel tételt olly erőben , 's ekef-
fen fzólláíTal oíiromlotta, hogy az egéííz Audi
tóriumot , sőt magokat a' Profeííbrokat-is réfzére 
bírta , a' kik is teiiát eleibe mentek ; a' Polgári 
Hitet , mellynek eddig tellyes erővel ellene vol
tak, le tették; 's köízönték közönségefíen, hogy 
őket vefzedeímes tévelygéíekböl ki vette. Mind
ezekről jelentéit tettek a' Nemzet Gyűlésének a' 
Biztofok, \s minden nyughatatlanság fő okának 
irták Rohan Cárdinaliít. 

A' Nemzet Gyüléíé azt végezte a' többek 
között a' Biztofok Jelentésére, hogy a' fenn meg 
nevezett két Ofztályoknak fő kormány fzékeik 
más meg hitt fzeméllyekkel ü'ltettefiének bé, a' 
moűaniak helyett; Püfpökök is ujjak válafztafla-
nak mind a' két ófztályokba; és hogy a' Királyt 
kérni kell azon Végezésnek , minél előbb lehető 
végrehajtására, a' mellynek ereje fzerént bizo
nyos fzámú féregnek kelletik a' határokra fzállit-
tatiai. (30 Gyalog és 20 Lov. Reg. teknek t. i. 
egy gyalog Bat. 750. Emberre van határozva: a' 
lovaíőknak eggy Svadronjok pedig 170 Emberre. 
8- lovas Reg. 4 ; 12 pedig 8. Svadronokból fog 
állani. ) 

A' Nemzet Gyűlésének Febr. 4dikei ülésé
ben eggy Jelentést olváltatott fel a' Morbihani 
Ofztálybeli ( í g y neveztetik már moft Britannia 
Tartománnyá ) parafztoknak hánykodásokról. 
KülömbküiÖmbféJe Helységek küldöttek fenyege
tő Írásaikat az Ofztály Kormány fzékéhez melly-
ben jelentik, hogy a' Papának meg - eggyezése 
nélkül hellyé nem lehet a' Papi Conítitútziónak; 
a' Papoktól azt kívánni, hogy tegyék le a' pol
gári hitet, tsak annyit tefz mint arra akarni őket 
venni, hogy a' Hitnek fel-forgatására esküdjenek 
meg; tehát a' Papának meg eggyezésetöl , vagy 
egy Nemzeti Papi 'Sinatnak végzéíétöl kellene 
a* dolgot fel függefzteni 's. a', t. A' paraíztok je

len-
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lentik azt is, hogy ők meg kívánják Pöspökjeiket, 
és Plébánuffaikat tartani; azoknak dezmálni akar
nak mint eddig ; 's utálattal nézik mind azokat, a* 
kik Papi jóf'zág okát vefznek's. a', t. Áz ofztálybéli 
Kormány izék meg mutatta a' Nemzet Gyűlésének, 
hogy magoktól a' parafztoktól nem fzármazhattak 
a? íénn emiitett iráfok, úgymint a' kik nem is érte- '• 
nek, a' mint tudni va ló , azon a' Környéken 
FrnntzxáuL — A' Nemzet Gyűlése azt végezte, 
hogy a 'Királyt kérni kel l , hogy küldjön Bizto
sókat, és Seregeket a' Morbihani Ofztályba; a* 
Biztoíokkal ki kell kereftetni a' háborúságnak 
fzerzöit; és az ezeknek fzámok közzül lejendo 
Püspököket a' N. Gyűlése eleibe kell idézni. 

A' Püspökök közzül igen kevesen tették le 
a' polgári hitet, nagy réfzént femmi módon reá 
nem vehették magokat annak letételére; azért is 
mindenfelé új Püspökök' válafztásában foglala
toskodnak már moft az Orfzág' Ofztállyai; 's na
ponként esik jelentés a'Nemzet Gyűlésében efféle 
új válafztásokról. — A' Plebánusok meg esküd
tek már nagyobb réfzént, 's még moít is vefz a* 
Nemzet Gyűlése tudósításokat minden nap újj újj 
esküvésekröl. Azonban még is igen fokra megy 
a' fzámok az esküdni nem akaró Plebánusoknakis. 
Ezek helyébe is lafTan laíTan mind ujjak válasz
tatnak. — Ezek, Februáriusi Tudósítások. (\£J*TL 

Lengyel O rfz á g. t£fi 

Gróf Ezevusky, fel fogott belső fzolgájának 
eggy Joli nevezetű Frantziát , a' ki valamelly 
vétkéért el hajtatott volt Hazájából. Az ember, 
nagyon fzolgálatra termett Ember vol t , ugyan 
azért több LJrnak is akart ízogálni: tselekedte 
is ezt darab ideig, hanem végre ugyan tsak belé 
tört a' kefe. T . i. úgy fel tudta a' Grófja Leve
leit nyitni, és ifmét ugy le petsételte, hogy fem-
mit éízre nem lehetett azokon venni. A'Levelek 
foglalatját közlötte ofztán külső Orfzági Minifte-

rek-
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rekkel, kiktől rend fzerént való fizetéfe volt. 
Ezt jól tudta eggy fzeretöje, a' ki is éizre vévéa 
eggykor , hogy bizon nem tsak maga tart ö i'zá-
mat Jolira, fel fedezte bofí'zúsagában annak go* 
Bofzsájíát. Joli tómlötzbe vettetett 's el ájult, ná
don hallott volna maga ellen minden próbákat, 
A' Leány el nem vette a' Joli feladásaért aján-̂  
lőtt Jutalmat. A Gróf ki fzabaditotta hitetlea 
fzolgáját a' tÖmlötzböl és 30 arany útra valót 
adván nekie el kőldotte magától. 

Tö r ö k Birodalom. 
Következendő foglalatú tudósítások kőitek Kori" 

Jiantzinápolyból, Jan, 2-dihán: 
Minekutánna viílza küldötte volna a' Diván 

a' hadi Kantzelláriust a' Nagyvezérhez: az a' hir 
kezdett volt Konjiant^inápolyban támadni, hogy 
az Orofzokkal minden órán meg fogna kéfzülni 
a' Békémig, úgymint a' mellynek haladék nélkül 
való eí'zközlése etánt parantsolatot vett volna 
a' Nagyvezér. Ezen hirre le tsendesedett vala
mennyire a' Konjiantzinápolyi Nép , 's a' vendég
fogadókból el tiltó í'zoros parantsolatot is ritka 
békelíéges türélfel meg őrizte. De kevés ideig 
tartott a' tsendeííég, mert már Dec. vége felé 
meg vitték a hírét Ifmait esetének Konjiant zind-
polyba, mellynek értése fzörnyü indulásba hozta 
az Udvart, a' Divánt, és az egéí'z Népet; a' 
mellytől ugyan ízorgalmatoíían titkolták a' fzo-
morú történetnek környűlállásait. Leg ottan 
öfzve gyűjtettek tanácskozás végett a' Portának 
minden Miniíterei. El hivatott e' Gyűlésbe a' 
Nagyí'zultán' Annya is , nem tsak azér t , hogy 
felette nagy- tekintete van a' Fia előtt; hanem 
mivel a' dolgokba való nagy bé-látáffal, 's okos
sággal is bír', és mivel tudták a' Miniíterek, hogy 
a' Szultánná mindenkor a' békelTéget kivánta. 
Ez úttal is eggy értelemben vol ta 'P ivánnak nagy 
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réfzével eggyütt, 's igen lelkére bekéit a' Fiá
nak, hogy kötne minél hamarébb békefíeget az 
ÖrofzokkaL, 's ekképpen lávoztaíTa el mind ma
gától , mind Birodalmától a' külömben el keríil-
hetetlen vefzedelmet. De hafzontalan volt a' 
Szultánnénak is minden befzéde. "Az Orofzokra 
való mérgelödéstőt, 's a' bofTzúállás' kívánságá
tól úgy el van foglaltatva a' Szultán, hogy a' 
békefíeget javalló tanátsadásokat éppen nem is 
akarja hallani. Azt végezte tehát, a' mi már 
gyakran el volt, de hafzontalanúl végezve, hogy 
a' hadat egéffz erejével fogja mind addig foly
tatni , míg az Orófzok minden nyereségeiket, *S 
még Krím Ortzágot is vifíza nem adják. Éhez 
képelt parantsolatot küldött a' Tartományoknak 
mindennemű Kormányozóihoz, hogy 15 efzten-
döstöl fogva mind fzedjék a' férjfiakat katonák
nak. Serkentésül, vallásért való hadakozásnak 
hirdetteti ki , mint leg főbb Kalifa ( a ' Ma/rome-
tána vallásnak Feje , mellynek esmértetik minden 
Mahometánus Fejedelmektől, és Népektől) e' 
jelenlévő hadat. Azon kívül, kettős zsoldot igér 
minden fegyverviselőnek. — Ezek a'próbák mind 
meg tétettek már a' feilyebb való eíztendőkben, 
's ki ki tudja, mi volt a' foganatjok. — A' hajós 
Seregnek fel kéfzítése, 's 70 hajókra való fzapo-
ritása erántt is parantsolat adatott ki , és hogy 
az jírchipelaguson tejendö tengeri fzolgálatra tiz 
ezer hajós Legényt kelleíTen elő állítani. — Hogy 
ZTX könnyebb parantsolni, mint tellyesíteni: on
nan meg tettzik , mert az el múlt efziendökben 
fe tudtak már felire is reá menni a' ki tett fzám-
nak. — Más parantsolatban a' vagyon, hogy is
mét eggy ofztály hajós Sereget kell az Archipe* 
lagusra kéfzíteni. Oda fog az Algíri hajós Sereg 
is viíTza térni, mellynek Kormányozója még több 
hajókat kért a' Deytóh 
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Egy Fr. Papnak példás tfelckedete. 

A' Ligeris {Loire) folyó vizének meg áradá
sával 18 fzeméllyek fzorúltak volt eggy halomra, 
*& onnan kiáltoztak a' fegcdelemért , minthogy 
már két napoktól fogva femmit fem ettek. Senki 
fem mert feléjek menni a* nagy habok miá. 
Ezt látván egy Pap, be ugrik egy ladikba, 's az 
ott álló néhány Hajósokhoz igy fzóllott. Bará
tim ! nints néktek nagyobb bátorságtok , mint 
énnékem ? Gyertek, fzabadittfuk meg a' mi Atyánk
fiait. A' nagy Lelkű Papnak unfzoiására leg ot
tan- 4 Hajósok ugrottak a' ladikba 's a' 18 ügye
fogyottakhoz eveztek. Előfízör $et hoztak ki í'ze-
rentséíTen a' viz fzélére. Azután a' más kilentzért 
mentek 's azokat is hasonlóképpen meg mentet
fék a' veí'zedelemtöl. — Követésre méltó példá
ját adta itt a' jó fzivü Fap , hogy a' fzeretetet 
sem tsak prédikáliani; hanem gyakorolni is kell. 
így terjed a' fzeretet az Emberek között. 

Egy nagy Tolvajságnak ki - Oldódása. 
Ama hires Madame Barrynak, Néhai I5dik 

Lajos Fr. Király Báiváhnyának, 2 milliót érd 
gyrmántjait, 's más egyéb drágaságait lopták 
iróli el nem régiben Marly ( Versáliahoz egy Fr, 
mértföldnyire lévő Királyi múlató Xaítély és fa
la ) mellett fekvő Kaítellyából. El idegenitett 
drágaságainak egéfíz Laiítromát közönségefsé té
tette a' meg nevezett Dáma, á" írantzia, és 
ufnglim Újságokban, 's 2000 Luidort ígért annak, 
a' ki ezen kárt meg fogta keríteni. A' Tolvajok 
Londonba lódultak a' kintfei ; de a' hol tsak ha
mar gyanúságba ejtették magokat , 's már fogva 
is vágynak. 

Minek utánna t. i. bé fzállottak volna öten 
egy vendég - fogadóba: leg ottan jó ebédet pa-
rantfoltak , mellyet hogy annál nagyobb bizoda
lommal kéfzittetne a' Vendég-fogadós , ( a ' ki 
tálára az ö magok véiekedéfek fzerént tsekéliyen 

is 
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is gondolkozhatott volna felölök kevés Bagá-
zsiájok miatt) azt mondották néki, hogy ö néktek 
ugyan femmi Anglus pénzek még nem volna; 
hanem bőven fogna más napra lenni. Lett i s : mert 
el menvén egy Simon nevezetű emberhez, a* ki 
leg gazdagabb Londonban a' drága kövekkel ke
reskedők között, meg kinállyák fok nagy gyé
mántokkal, 's leg elöíízör is mindjárt eggy hatod 
réfz árán tartották a'portékát. A'kereskedő végre 
el alkudta tölök 1500 font Sterlingen, holott a* 
gyémántok meg értek volna 12,000 font Sterlin
get. Kérdé a' Kereskedő, ha volna e' még nékik 
több afféle drágaságok: és minekutánna még na
gyobb rakáft vásárlóit volna tőlök: bé jelentette 
a' dolgot a' Polgár Meftérnek. Ez a' Tolvajo
kat , a' még kezeknél lévő drágásokkal eggyütt, 
leg ottan el vitette a' Vendég fogadóból, 's őrizet 
alá tétette.— így fogják el a' harift a' maga fzaván. 

JSe-vettseges Történet. 
Egy Frantzia Tudós, valamelly Német Város

ban múlatván nem régiben, el ment estve á ' játék 
néző helybe, meliyben Kotzebuenok Mejifchenhajs 
und Reue (Ember gyűlő lés e's meg-bánás) nevű. 
darabját jádzották. A' játék igen tettzett néki , 
5s még vatsora felett fem gyózte eléggé magafz" 
talni egy nagy háznál. Azért is ditsérte mind 
a' Szerzőt, mind a' Teátrom' Igazgatóját, hogy 
Özet és nyulakat tsak ugyan nem erefzteítek volna 
a' jádzó helyre. A' jelenlévő Uraságok egéíTzen 
el bámultak a' Frantzia Tudós' befzédén. Végre 
ki sült, hogy a' játék' tzimjét hamarjában Men-
fchí-n, Hqfen und Rehenek (emberek, nyulak és 
őz) olvasta, a' Fr. Tudós. 

Tudományi Dolgok. 
A' Magyar Litteratura' gyarapodását, 's a* 

Tudományóknak azon lehető virágzásokat tár
g y a 
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gyazó fzive$ törekedései Kazintzj Ferentz Úrnak 
eddig is esmeretesek a' Hazában,* rnoft pedig új-
jabb jelenségeit közölhetjük azoknak, Nem régi
ben következendő tzirnü munkát botsátotf az 
emiitett Ür világ eleibe: Júlia1 Levelei Ovidíus-
hoz. Németből J'zabad Fordítás, Kaffan Ellinger 
Jánosnál. A ' Fordí tó ja ezen Könyvnek Tanátso'á 
ylranka György Úr. — Pozsonban Ve'ber Urnái 
jőnek k i : Helikoni Virágok, 1791-dik efztendőre 
ízérzetté Kazintzj Fe ren tz . — Sajtó a la t t vari 
Kazintzj Úr tó l ; Klopfiock' Mejjziá([ának 10 első 
Étieké i s , mellynek eleibe a m a hiresi?<?r/zWMettző 
Chodoviekj D á n i e l , azt mettzi ki a' 7-dik Ének
ből , mint befzéll Mária Partia a' Pilátus' Fele
ségével. A ' Kép kitsin leíTz, még is 60 forintot 
kivan munkájáér t a' Met tző. Két forinttal lehet 
előre fizetni az emiitett nagy betsü Munkára . — 
Örömefl le teíTzük é r e t t e , azon kevés fummát 
mi i s ; és ha tettzeni fog másoknak is nálunk le 
t enn i : fzolgálatunkat fzíveíTen ajánljuk. — Magyar 
köntösbe öl töztetet t Kazintzj Úr á l ta l t o v á b b á : 
a ' Vieland'' Diogenefje, mel lyben minden órán 
meg is jelenhet a' világ előtt. E z , eggy olly 
m u n k a , mel lyben a' leg józanabb Filofofia igéző 
kedveííegu formában jelenik meg. Szinte kéí'zen 
Vágynak a' m á r fokfzor nevezett érdemes Hazafi
nál Gefzner Sa lamonnak minden munkái i s ; úgy 
nem küjömben II. Fridrik PruíTzus Kirá lynak 
u4ntimachiavell)Q, mel lyhez to ldalékul járul , arról 
való elmélkedése a ' Felf. Szerzőnek: Miként kel-
leíTék tö rvényeke t hozni ; vagy a ' régibbeket el tör-
leni ? * Az ylntimachiavéllel eggyiitt maga Machia
vellid meg jelen , úgy a ' mint a' F r a n t z i á b a n , néni 
mint a ' Németben vagyon . 

Febr. 24dikén költ kegyelmes rálafTzában 
ö Felségének 50 a r a n y jutalom rendeltetet t Sze* 
beni Kir. Prof. Cferei Jófef Úrnak azon hafznos 
Munkáiér t , mel lyéknek tzimjei a lább követkéz . 
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neki Ezen Munkák erántt fel-küldötte előbb 
keletét a' Pejii Univeríitás a' F. Udvari Cancel* 
láriához: ez pedig fontos okokkal eleibe terjefz-
tette ö Felségének , nieilv í'zükséges legyen meg 
jutalmaztatni-az oll j Tudóíbkat, kik az ífí'juság 
mellet az Anyai, 'ö más haí'znos nyelveknek gya
rapítása által olly elö meneteleden fáradoznak: 

A' Folyó és Versbéli Magyar Befzédnek vá
logatott Péídáji, meliyeket a' Tanuló lfiuságnak 
hafznára Öfzve fzedegetett Nagy-Aytai Cfcrei Jó-
zFef, a' fzelidebb Tudományoknak Királyi Tani. 
tója. I. Szakaíz Az Elme világofadására és a* 
fziv meg jobbítására. Szeben , Nyomt. Hoch* 
meifter Márton K. priv. Könyvnyomtató aital 
I790. 8ad rétben , 224 old. 

Prima Elementa Graecee Grammatices in ufum 
Gymnaíiorum per magnum Principati'tn Tranlyl-
vaniae, editio altéra aucta & recognita. Auctore 
I. Cs. de N. A. Presbytero feculari. Cibinii i/^O. 
Sad rétb. 400 oldala van. 

Deutfche Chreítomathie zum Gebrauche der 
lateinifchen Sciiulen für die Grammatikalklaífen. 
Herausgegeben von Jof. 'Cl', von N. A. Weltprie-
fter y und Lehrer der fchönen Wilfenícliaften auf 
den Hermannftádter Gymnaíium. Hermannftadt, 
1790. 8id rét. 192 old. 

Jelenti Ketskeméth Városa' Orvosa Zaj Sám. 
Ür, hogy a' Tcrmefze? Hijioriájának általa kidol
gozott első Darabja, a' .Nyomtató' hibája miá 
mind eddig ki nem jöhetett; hanem már hamar 
időn el kéfzűl. A' kiknek tehát tettzések let'zen 
azt meg fzerezni: méltóztaíTanak magokat jelen
teni, akár az elő-pénznek bé-fzedése végett már 
még tavaly meg nevezett Uraknál; akár pedig 
magánál a' Szerzőnél. — A' nyomtattatás maja 
másfél annyira fel fog menni, mint akkor gon
dolta a' Szerző , midőn első tudósítását közön
ségeire tétette; de még is az emiitett első Darabra 

való 
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való elö-fizetést felljebb nem emeli 51 kr. náí , 
reménylvén, hogy annál felesebb fog a' Vevők' 
fzáma lenni; mellyet lia tapafztalánd: úgy a 'már 
munkában lévő második Darabbal is rövid időn 
fog fzolgálni. — Minthogy éppen a' napokban 
küldött hozzánk Pozsonból, két arany hazafiúi 
ajándékot, egy magát meg nem nevezett, de jó 
fzi vét hathatóÍFan ki nyilatkoztatott Hazafi: kivan 
juk mi is 12 nyomtatványokra való elő-fizetéíiel 
könnyíteni Dr Zay Ürnak terhes költekezésén. 
Hat nyomtatványokat fel kívánunk Bétsbe ma
gunkhoz; hatot pedig méltóztaííbn a' Doktor Ür 
6 példás igjrekezetü(heíybéli Tanúlóknak el ofztani: 
hármat t. i. a' T T . Piaristák' Oskoláikban; hármat 
pedig a' Reform. Gymnásiumban. 

* * # * * 
Gróf Teleky Sámuel ő Kegyelmefíege, tegnap 

tette le a' hitet, mint az Erdély Orfzági Kantzel-
láriának KanízeliáriuíTa. 

Hasonlóképpen Gróf BalaJJa ö Kegyelmefíe
ge is , mint az Illyriai KantzelJáriának Kantzel
iáriuíTa. Ezen Kantzeliária femmi függésben nem 
fog lenni a 'Fels . Magyar Kantzelláriátóí. — Nem 
tsak Illyrika Deputátzió leíTz e' tehát, mint eddig 
közönségeffen véltük. — A' Magyar Kantzellá-
r iáról , egynéhány Tanátsos Urak által fognak 
menni beléje. 

Az Orfzág - Gyűlése' Hiíloriájából meg kül
döttük a' Hh és Ii betűkkel jegyes Darabokat is. 
A' Hh egélTz^az Ii fél árkus volt. 

A' múlt Poftával, a' Gyűlés' Hifíoriája mellé 
tartozó Aktákból küldöttük az a árkust; moít küld
jük ugyan azokból a' b árkust. 

Költ Bétsben, Mártz. 4-dik napján 1791. 
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