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Tsak moft esett a' következendő dolog értésünkre, 
melly et is kötelefíégünknek esmértünk legottan 
közleni a' Hazával : 
Néhány Bglgyiomi Küldöttek , a' közelebb 

múlt't Orízág-Gyűiésünk'. vége tájján jelenvén meg 
H. KaumtznéA., illy fontos, és a' Magyar Nem
zetnek örökös dífzére fzolgálandó intést vettek 
a' Hertzegtől: „ Az Urak* némelly Polgár-
Társaiknak Pozsonha kellene menni, hogy tanúi
nának ott jó gondolkozás' módját a' pemes indu
latú Magyar Nemzettől! " — Ezt , maga a* Han-
noviai (Hennegau) Küldött beízéllette. 

Ügy hallyuk, hogy Húsvét után- újra Redu
tok fognának itten tartatni hetenként; és hogy az 
udvari Teátrom meg fog nagyobbíitatni. 

A' Tseh 's Aujiriai Udvari Kantzelláriának 
Ofztállyait, eggy új Qfztállyal fzaporította meg 
moítanában Ö Felsége, melly újjonnan felállított 
Ofztálynak foglalatoüaga léfzen, a' politika Tör
vényeknek mennél jobb móddal lehető el inté
zése. E ' dologban, ReferendáriufTá rendeltetett 
Ö Felségétől , Udvari Tanátsos és Profeffzor 
Sonnenfels József Úr. 

Moít jött k i , ProfeíTzor PlenJ? Űr azon be-
tses munkáján-ak 3-dik réfze, melly ben az orvos
lásra meg kivántató plánták, nagy fzorgaimatos-
sággal vágynak le rajzolva 's ki fzinelve. Ezen 
emiitett 3-dik Réfzt, ö Felségének ajánlotta bé 
a 'Szerző Úr, kit is a5 Ts . 's Kir. Felség, kivált
képpenvaló jó tettzésének bizonyítása mellett, 
100 aranyokkal méltóztatott meg ajándékozni. 

Maylandból (Mediolanum) azt irják, hogy 
az oda való Kormányozó Ferdinánd Főhertzeg 
Kelentzébe utazott légyen, a 'Ts , 's Kir., és a' Náp. 
Felségeknek kedvekért. 

D d Magyar 
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4*2 Etelka 's .Arany-Peretzek'' tudós Szerzőjének, 
Tifz. Prof. Dugonits Anúrks Ürnak érdemiett 
tifzteletére, következendő Verseket kéízített 
Hazánknak eggy igaz Leánya éppen akkor, 
midőn német Komédiát jádzottak Psften né" 
meily Magyar Dámák és Gavallérok: 

Midőn a m a ' H o m á l y , a' Közjó' miriggyé i 
Minden valós-ágnak örökös iriggyé, 

Tsattantá ofíorát bús fejeink felett, 
Nemzeti Nyelvünkre fzínte reteí'zt Vétett. 

'S majd el is tsábítá nemes érzésünket, 
Mellyel a' Terméfzet fzülé Nemzetünket. 

Szint' idegen Nyelvért oda otsáralá 
Abban rejtett kinísünk' majd hogy pazéroli. 

Idegen nyelvekhez úgy hozzá ízoktata, 
Hogy a' mi magunké alig hallatthaía. 

*S-pedig Gondviselés' titkos Gazdasága 
Lehetett Nemzetek', 's Nyelvek' ofzíásába. 

Mert: Napkelttől fogva, Napnyúgölt' végéig, 
Dél' kezdettől fogva, JÉjfzak' vég-fzélyéig 

Emberek lakoznak; ollyan Lelkek, mint mi' 
Nyelvvel külÖmböznek , melly nem olly, 

mint a* mi'. 
Késő vala fzínte áztat éí'zre venni, 

Hogy nyelvvel fzabadság kezde foglya lenni 
De hat T e ! nagy ízívü Tifzteíendö jó Fő ! 

Mikor fejünk felett tekerge a' felhő, 
Nem vala fzívednek akkor akadállyá, 

Nem vala a' homály nagy lelkednek gáttyá. 
Nemzeted' Nyelvéhez vonfzó fzereteted' 

arjához nem fére femmi fzinleltetett. 
Fenn kőltt ízívvel irád Te fzép Etelkádat, 

Malskásiak kőzz ül fzép Juliánkádat\y 
Édes Hazám Erdély régi Történetét 

Élő képpé tevéd nevezetes réfzét. 
Te valál Nyelvünknek eggy olly jó őrzője, 

Aaiíafe fényvedtlében egy gyors Térítője} 



Arany tollú fzárnyal fel ékesítöje^ 
Éí múló időkre mefrze repítője. ; 

Mert még áz idők i s , kik tsak eméfzterieki 
Müved' fenn maradtán majd ők versengenek: 

Mellyik magafztallya jobban munkáidat? 
Hol emellye fellyebb érdem-ofzlopidat. 

Köízönöm réfzemről: hogy kedves Nemzetem',; 
. Erdélyben meg fzállott édes Eredetem' 

Szinte el aluvó hirét erköltsöknek 
Ébrefztéd hamvokból Régink' érdemeknek. 

*S hogy Te meg mutatád Nyelvünk' ékeííegét* 
Idegen nyelvekre annyiban fzükségét, 

A' mennyiben Görög, 's más régi Nemzetek 
Idegen nyelvekből mézet fzedegettek. 

Valamint a ' jó méh, magát meg terhelve 
Tér meg munkájából honn - kelentzéjébe. 

*£ hogy a' Magyarnak is fém méreg, fém fzégyeri 
H a , nem pók; de mint méh, gyűjteményét 

téfzen. 
Szereti idegent, 's nyelvét rrieg betsüli; 

Magájét, mint főbb jót, bölísen éleíztgétk 
így éllyeh. minden bár a' Te példáidra. 

Szíve ébredezzen nyelve' ruházttátá. 
l á t t uk hát Te róllad, érdemes Dugonits! 

Szíved' forrásának femmi dugója nintál 
Ne légyen határa érdemid' fénnyinek! . 

Boldogul kpízöhny bé a' késő Véíiségrieltí 
Kivánnya ezt ollyan, ki ő Nemzetének 

Igaz magyar fzívvel tömjénez, 's dífzénekj 
*S ki fzívből kivánnya: hogy fok, mint Dugonits^ 

Teremjen Hazánkban, valaholott tsak hints,* 
Sajnállyuk, hogy a' múlt Poítáii ol'ly nagy 

hézaggal kénteleníUéttünk küldeni írásunkat. — 
i\ ' mi akkor ki maradt, remény lyuk, hogy bé 
jöhet talám a' következendő Darabbá. 
3£gy Belgrádi Levélből, melly költ a' múlt Márt, 

14-dikén, következendöket olvasunk: 
„ A' Novibazari Basa , ki inoít leg közelébH 

iraló Szomfzédunk a' Törökök kozzüi, adót ki-
9 ú 2 várit 

J 
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vánt közelebb néhány Szerviai Faluktói , mely-
lyek a' Pajfzarovitzi Békefíegkötésben ki fzabott 
határokon belől esnek. Midőn a' Falusiakkal 
nem boldogulhattak volna az Adófzedők , 500 
fegyveres embert küldött a' B a s a reá-
jok ; kik is eröfzakkal nyúltak a' dologhoz, 's 
annyi mindenféle élést tsikartak ki a' Lakosoktól, 
a' mennyire ment volna , az ő állatások ízerént 
az adó. Hire menvén ennek Belgrádba, paran-
tsolatot vettek leg ottan 3 Kompániák a' Preifs 
Regementjéböl, 's ketten a' Gj ulaiéból, hogy a* 
leg fzélső vigyázat helyén , úgymint a' Bojana-
Rekai sántzon túl nyomúllyanak, 's adják vifíza 
a' kőltsönt, az ott őrizet nélkül lévő Falukban 
a' Törököknek. Fülibe menvén az emiitett Ba
sának, a' Ts. 's Kir. Népnek indulása, ajánlást 
tett leg o t tan , hogy ő kéfz, az el vett eleségért 
ugyan annyit adni vifíza , mihelyest illendőnek 
fognák azt Ítélni Szifztóvban a' Török Miniíterek. 
Ezzel , újjolag vifíza vette útját a' mi Népünk. 
A'hegyeken, mellyek rakvák voltak még akkor is 
hóval , nagyon terhes volt a' marsirozás. — Itt, 
moítanában fe nem rontanak, fe nem építenek; 
azoknak kérésekre, kik épületnek való helyért 
jelentik magokat, tsak az a' válafz, hogy még 
várakozáíTal legyenek. — Kladovábart nagy sán-
tzok vágynak kéfzen, a' helységnek 4 ízegeletei-
ben, egy magas bástyával egyetemben, 's éppen 
moít palánkollyák őket. A' mi Visgálódóink, 
egéfíz' a' Timok vizéig el menegetnek még mofi: is. 
— Pálffy Reg. béli Kapitány M* Úr, meg járta 
nem régiben Bodon (Fiddin) Városát, Görög 
Kalmár fch-mában. Három napokig múlatott 
benne, 's következendő hirekkel tért vifíza t ,,Az 
Erőfíegnek őrizete áll 12000 emberből, és 150 
ágyúkból; a' Duna mentében sántzok vágynak 
hányva , me.Uyeknél 50 fegyveres Tsajkák , *s 
úgy neveztetett Bárkásfzok tartózkodnak; mihe
lyest oda vitték Juffiif Basának , nagy pompával 

emény Jelzet 
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á* Birodalom' petsétjét: mindjárt Siumla felé 
vette útját: a' hajós Seregetskének nagyobb ré-
fzét Rujitsukkoz küldötte, és a ' m i velünk való 
fegyvernyugvást első Auguftusig meg hofízabbí-
tot ta ; — a' Viddini Törökök közönségeflen 
óhajtják a' Szifztóvi tanátskozásnak í'zerentsés ki 
menetelét, 's a' békeíTéget." 

Erdélyből irják , Hidas nevezetű Faluból, 
hogy eggy oda közel lévő helységben fzokás, 
a' párosodó fzeméllyek' meg esketések alkalma-
toílagával Hétfő napokon prédikátziókat tartani. 
Midőn prédikállott volna egj^kor illy alkalma-
toíTággal a' Pap a' múlt Farsangban, követke
zendő fzókat ereíztett k i , Befzédje közben a? 

fzáján: „Azért adott, úgymond, az Ifién hoíTzú 
hajat az AÍTzonyoknak, hogy annál fogva úgy 
hurtzolhaffák őket Férjeik, mintvalamelly kantár 
fzárnál fogva." Ezeket hallván egy Férjfi, a' ki 
nem fzokta magával hordani múlattságokba a' 
Feleségét, haza megy a' lakodalomból, 's le 
rántja aluvó Feleségét hajánál fogva az ágyról, 
's kezdi fzéllyel hurtzolni a' fzobában. Az AÍTzony 
fzörnyen meg retten ezen véletlen történeten, 's 
reménykedik a' Férjének, hogy haggyon békét 
néki, hifzem ő femmit fe vétett. Erre a' Férje 
azt felelte: „ Ő tsak azt tselekefzi, a' mit a' Pap
jától hallott ." — Bártsak ne kellene már akár-
melly valláson lévő Magyar Papról is ollyano-
kat hallani, 's olvasni, mint a' mit az emiitett 
Papról jegyezénk fel, hiteles tudósítás után írá
sunkba — tsupan abból a' végből, hogy ez is 
eggy indító okúi fzolgálhafíbn a r ra , hogy, a* 
kiken ál l , törekedjenek fzives igyekezettel elei
ket venni az afféle botránkoztatásoknak, mely-
Ivek valóban mind a' Kerefztény Vallást, mind 
a' tifzteletre méltó Papi Hivatalt tsúfságra teízik 
ki. — Sokkal előbb, 's könnyebben véghez lehet 
azt vinni, hogy prédikállásokkal ne ártsanak a' 

Va*-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



4 H Í£lS> ( o ) QJ*% 

Vallás' Szolgai , mint azt , hogy életekkel '•*• 
példájukkal ne rontsák Halgatóikat; ámbár en
nek efzközlése is igen fzükséges, nem is lehetet
len volna. 

A uji r i ai B s lgy i o qit 

Márt. 2i-dikén költ Bruxellai Levé lbe , eze-, 
\t\ olvafluk: ,, Úgy iáttzik , hogy mind i t t , 
mind Bvahantziának egyéb réfzeiben ismét helyre 
mállott a' tsendeíTég; melly hogy meg ne háborít-
tatha/Ték többé, éjjel nappal járnak fel 's alá 
a 'visgálódó Vitézek, kiknek parantsoiatjok va
gyon, hogy leg kiíTebb rendeletlenséget is el ne 
nézzenek. — Hogy ennekirtánna a' vallás' fzine 
alatt íe leheíTen fel lázzafztani a' Népet : egy 
tTs. 's Kir. Jelentés tétetett Márt. 16-dikán kö
zönségeire , melly által viííza vétetnek azon 
Kendelések, mellyek a' fellyebb való Igazgatás 
alatt lettek "volt , a' papi dolgokra nézve. —• 
A' múlt Szombaton , Bojmann nevezetű meg-
liitt Testőrzöjét fogták el Vandemootnak , nem 
méíTze Bruxeildhoz: Már moii itt vagyon, a? 

polgári tamlötzben, 's egyfzer kérdőre is vona
tott. — Alons Városában , fzép tsendeíleggej 
yiífza iktattatott az előbbeni Tanáts azon áíla-
potjába, meilyben volt 1 ̂ §9-dik Eíztendőnek No
vembere elótt. 

Lüttichhen, újra kezdett volt a' múlt hónap 
közepe tájján éledni , a' háborúságnak meg
fojtott tüze. 

A n g l i a. 
(A\Neuvidi'.Újságból). London-, Márt. 10 kén. 

Az Amerikai hadtól fogva, 10 millió fontSterl. re 
nevekedett fel a' mi Státusunknak az ádóíTágaj 
és ha líiott hadba találna keveredni a' Nemzet: 
előbb ki kellene a' 10 milliót fizetni , hogy új, 
iditsön-pénzt leheflen kapni a' Státus' fzükségére, 

Jfrem 
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Frantiia O rfz á g. 
A* Királynak, tökélletefíen helyre állott is* 

ttiét az egéffége, mellyen kiváltképpenvaló örö
mét tette nyilvánvalóvá egéfz Paris Városa. Köz 
akarattal meg eggyeztek t. L benne-, a' Varosnak 
minden Szakaffzai, hogy jó Királyoknak óhajtott 
fel épüléséért hálaadó öröm - innepet tartsanak, 
melly meg is lett Mártz. 20-dikán. Az új Püspök 
vitte véghez az Ifíeni fzolgálatot. Az egéfz Város 
-meg volt ezen napon világosítva. — A' leg buz
góbb Patrióták'Társasága is, az úgy neveztetett 
Doiriinikánusok'' Klubja meg határozta magában, 
hogy különös haladó Innepetfzentellyen, a' Király
nak ízerentsés meg gyógyulásáért; '$ meg ajándé
kozza a z n a p , jó móddal Iejendö ki-házasíttatha-
tások végett azon árva Leányokat, kiknek Aty-
tyaik a' BaftiW meg vétele alkalmatofíagával foíz-
t'attak meg életektől. 
A' leg újjabb Párisi Tudósítások után, ezeket 

közli a' Bíftsi Udvari Üjság, a' Franizia Pap
ságról: 
,, Még moír is nevekedik , úgymond , napon? 

ként, a' polgári hitet le tevő Papoknak ízáma, 
és fokán jelentik magokat, annak letétele végett 
ollyanok is , a' kik eleintén külömbözö értelem
ben voltak: mellyre nézve azt végezte Mártz. 
17-dikén a' Nemzet Gyűlése, hogy valameily 
Plébánnsok, az ujjak' vátafztatása előtt fogták 
ajánlani magokat, a' polgári hitnek le tételére, 
el kell ajánlásokat fogadni; ós hogy voltaképpen 
ieheflen tudni az egyházi fzolgálatot folytató, 
meg esküdt, és meg nem esküdt Papoknak fzá» 
mát : e 'végett az a' határozás lett Volt Mártz. 
12-dikén , hogy az Qrfzág' OfztállyaivalLaiftrom-
ba kell vetetni az emliteit mind két tekintetbéli 
Papokat , 's meg kell hagyni minden Ofzlálynak, 
hogy az általa kéfzítendö Laiftromot minél előbbi 
meg küldje a' Nejazet Gyűlésének, — A' Püspö

kök-

Ráday Gyűjtemény 



y 

4-16 í£> ( o ) QJ$ 

köknek válafztásához , >siajd minden Ofztályok-
ban hozzá fogtak, mivelhogy tsupán öten tették 
le a' hitet, az eddig való Püspökök közzűl. A' 
többek, réfz fzerént oda hagyták Frantzia Orfzá-
got; réfz ízerént pedig előbbeni Megyéikben tar
tózkodnak. Ezen utóbb emiitettek közzül né-
mellyek páfztori. Leveleket 's Intéseket tefznek 
közönségesekké, mellyekben a' válafztásokat vét
keseknek, és minden erö nélkül valóknak kiált
ják; az újjonnan válafztott Püspököknek juíTaikat 
kéttségbe hozzák, 's azoknak Követőiket Ekklé-
siából való ki-tiltáíTal fenyegetik ; hittől * fzakad-
tafcnak (Schismaticus) nevezik 's a' t. Hlyen 
páfztori Leveleket adtak ki p. o. a' Soi/fonsX, 
Strasburgi, 's több más volt Püspökök; mellyek-
nek mindazáltal kevés sikerek lehetett még ek
koráig, minthogy az Orfzág' Ofztállyainak Kor-
mányfzékeik , 's a' patriótái érzékenységekkel 
biró Plebánusok , nem hagyták azokat el ter
jedni. " 

Az új polgári alkotványnak eílenségi, darab 
időtől fogva rebesgetik már (igy irják a? Párisi 
Tudósí tások) , hogy Frantzia Orfzág ellen,fegy
verrel kéfzülnének némelly külső HatalmafTágok, 
különöífen a' Német Birodalom, és az abban tar
tózkodó Frantzia Kir. Hertzegek * ) , sőt már 

any-

*) T. i. a' Condéi Hertzeg, két Fiaival 2L Bour
bont és Enghieni Hertzegekkel eggyütt. Ezek 
Turinban múlattak vált, a' Frantzia Király* 
iffjabb testvér Öttsével az Artéíiai Gróffal 
eggyütt; hanetn darab idővel ez előtt Stutt-
gardba vették útfokat, holott arra kérték a* 
Vürtembergi Hertzeget, hogy engedné nékik 
által Ludvigsburg nevezetű Kaftéllyát, ideig 
való lakó helyül; de ezt meg nem nyerhetvén 

folyamodtak á? Moguntziai (Maynz) Érsek -
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annyira is terjedt a'hir, hogy a' Gondéi Hg 8©oo-ed 
magával reá ütött Alsó-Alfátziának Land.au neve* 
zetű Erőfíegére; mellynek adtak is hitelt némely-
lyek. Azonban fel olvasgattak a ' Nemzet Gyűlé
sében Mártz. i i-dikén, :|i'' $blsö -vés Alsó-Rajnai 
(Alfatia) Ofztályoknak .Tudósításai, 's hát azok 
azt bizonyítják, hogy a' Tartományban minden 
tsendeíTen van , 's a' Konítitútzió' buzgó Köve
tőinek fzáma hova tovább nevekedik. Jelentette 
annakutánna Broglie Úr, hogy 15000 zsoldos, és 
50000 Nemzeti Katonák vágynak kéfzen a' Rajna 
mentében, mellyek leg kifíebbet fem tudnak vala-
melly ellenséges mozgolódásról; hogy a' Király 
éppen moft rendelt egy nagy érdemű Generális 
Gelb Urat, az oda való Serég' Kormányozójává, 
's más hasonló jó Patriótákat , a' határon lévő 
EröiTégeknek Kormányozóikká. — Hogy végre, 
tökélleteíTen le tsendesíttethelíék a' Közönség, 
eggy írást mutatott bé a' Diplomatika Deputátzio 
Márt. 13-dikán^a'Nemzet Gyűlésének, melly írást 
a ' külső dolgokra ügyelő Miniíter utasított volt az 
emiitett Deputátzióhoz. 

Ide megy ki , a' Miniíter' írásának értelme; 
„Vettem azon írást , mellyel az Urak, ezen hón. 
7-dikén tiízteltek meg engemet, 's mellyben kér
t ek , hogy efzközleném én azt , az Urakra nézve, 
hadd terjeíztheííek elibe azon utakat 's módokat 
a' Nemzet Gyűlésének , mellyeket az én reám 
bízatott Szék követett e l , a' közönséges mind 
belső , mind külső bátorságot tárgyazó végzések

nek 

hez, \f azt kérték meg, «'Vormátziai (Vorms) 
püspöki Palotának által engedése eránt. Itt, 
foganatos lett kérések, 'J- már moft Vormá-
tziában tartózkodnak; és az Artéíiai Grófot is 
magokhoz várták, hajdani Frantzia Minifter 
Calonnez'a/ ^ggyiitt. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 

http://Land.au


4i5 Í " t& ( o ) Qi^ 

nek tellyesedésére nézve. Az én Kantzclláriám 
által el követhető utak 's módok nem állhatnak 
egyébben, hanem miard azon dolgokra való ízor-
galmatos vigyázatban , mellyek az Urakat nyűg, 
hatatlanságba hozhatnák. Ezen tekintetben igen 
világos parantsolatokat adott nékem által a' Ki
r á l y , és én el küldöttem azokat , a' mi hatá* 
rinknál lévő minden Miniítereinkhez. Az ö tő-
lök hozzám érkezett Tudósítások, tsak egy tse-. 
lékedéiről lem emlékeznek ekkoráig, melly nyűg* 
hatatlan kodást okozhatna minékünk; minthogy 
mindazáltal meg indultak itten némelly híreken, 
mellyeknek mivoltát ón raoít meg nem határoz
hatom: tehát újra fzivekre kötöttem, a' Király* 
réfzéröl minden Minittereknek, hogy meg kettőz
tetett vigyázáíFal legyenek, 's egy fzersmind ezen 
közönséges , és már rend fzerént izokásban lévő 
utakon 's módokon kivűl küiönÖfifeket is vettem 
én e lő l , mellyeknél fogva egéí'z bizonyoiTágú 
tudósítást vehetek , a' mi határaink' bátorságát 
tárgyazó történetek erántt azon helyekről, a* 
hol nékünk femmi Miniítereink nintsenek, 's min^ 
den órán meg fogmn voltaképpen tudni, ha va
gyon e1, és mitsoda Tundamentoinok az emiitett 
híreknek; mellyrol is leg ottan jelentést telzek 
a' Diplomatika Depuíátziónak, és a' Hadi Kan-
tzeíláriának. — A' külső 's belső tsendelíegnek 
fenn tartására tzélozó efzkozök közzül valóknak 
tartom én., azon Nemet Birodalmi Fejedelmekkel 
való alkukat i s , a' kiknek Birtokaik vágynak 
Frant-zia Orfzághan. Azt a' végzést, melly által 
ezen alkukhoz való kezdetés eránt kérettetett a' 
Király • a' múlt Efztendö' Decemberének elsc*' 
napján közlotte velem a' Kir, Petséltartó , és éti, 
minden fzükséges utasításokat meg küldöttem ö 
Felsége' parantsolatjából azon hónapnak 6-dikán 
az emiitett Birodalmi Fejedelmeknél lévő Miniíle-
reinknek. Négy Fejedelmek állottak már reá az 
alkura: t. i. a' Bipotitnmi Hertzeg ; axinak az 
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Őttse, H. Maximilián; a' Würtembergi, és a* 
Leiningeni Hertzeg. A? Würtembergi Rertzeggei 
való alku? tellyes folyam atjában vagyon; úgy 
volna az már a' Bipontumi két Hertzegekkel is,, 
hanemha azoknak Tifztviselöik néminemű nehéz
ségeket találtak volna, a 'ké t Hertzegek'veí'zíe-
ségeknek meg betsulése körül: várja mindazáltal 
az Ágensek még ezen a' héten, a' fzükségés Bi
zonyság-Leveleket , 's minden el léflz követve, 
az alkunak folytatása végett. A' Leiningeni' Her 
tzeg' réfzéröl is , úgy fog lenni a' dolog. A' 
JBáJeli (Bajilea) H. Püspök is tsak azt a' fzem-
piilantást várja, hogy helyre állyon Tartomány-
nyában* a' tsendeífég, 's leg ottan Minifierét fogja 
ide küldeni. A' több Birodalmi Fejedelmek olly 
reménységgel vágynak , bogy a* Tsálzár, és a* 
Birodalom közbe fogják magokat vetni érettek, 
's az ö panaffzaik•,,'v alkalmas mozgásokat efz-
kazlenek Regensburgban. — Már régtől fogva 
köteíefíegemnek esmértem én az t , hogy minden 
utakat módokat el kövefTek , meliyek által leg
jobban értésére adhattam a' Bétsi'Udvarnak mind 
á' mi gondolatinkat, mind a' Birodalmi Fejedel
meknek kivánságaikat; ugyan ezt bíztam én , a* 
Berlini Udvarnál lévő Miniíierére a' Királynak. 
Mind a' két Udvarok, igen békefleges. gondola
taikat tefzík eránttunk nyilvánvalókká; és hiízenr^ 
hogy az indító okoknak, 's az okófi^gnak ereje 
megfogja győzni a' B. Fejedelmeket: mindazáltal 
én , ebben á' réízben íémrni bizonyost nem Ígér
hetek, 's úgy tartom, hogy az általunk beleiről 
el követendő útak? 's módoknak főképpen a' mi 
tsendeí!égünket, 's alkuinknak fzerentsés folya
matját kelletik efzközleni. — Az él töriött Püs
pöki 's Érseki Jusok erántt alkuba erefzkedni nem 
lehet, mivel az e' réízben meg károsodott Feje
delmek' ki elégítésének 'fém mi módját nem lehet 
találni; ez a' tárgy pedig az, a' meily leg nagyobb 
|ií$zel sürgettetik, 's leg nyomosabbnak tartatta,-
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tik. Ebben a' tekintetben, nem lehet egyebet 
tselekednünk, hanem változhatatlan álíhatatofía-
got mutatni, \% el várni , míg az idö, és a' józan 
gondolkodás véget vetnek az afféle kívánások
nak , mellyeket hogy fzámba vegyünk, meg nem 
engedi a' mi új Konítitutziónk. — A' katona adás 
eránt való eggyezésiink a' Helvetusokkal igen jó 
folyamatban vagyon, 's majd tsak nem ollybá 
lehet tartani, mintha már egéflzen tökélleteílegre 
ment volna. — Mi történt légyen a' külső Udva
roknál lévő Követeinkre 's Miniftereinkre nézve, 
kiktől én, a' Ronftitutzióra való meg esküvést 
kívántam a' Király' parantsolatjára, jóllehet ez 
a' dolog nem éppen eggyátallyában tárgy azzá 
a' köz tsendefleget: fzükségesnek Ítéltem mind
azonáltal az Urak előtt fel fedezni. A' mint ke
zemhez jöttek énnékem egymásután az említett 
Követek 's Minifterek' esküvéseik , küldöttem azo
kat leg ottan a' Nemzet Gyűlésébe. A' Velentzei 
Követ, Bomb.elles Ür , előbb hozzám küldötte a* 
maga kéredzö í rásá t , mint vette volna tőlem az 
esküvés eránt való parantsolatot; és én azonnal 
meg küldöttem néki a' viíTza hívó Válafzt. Azon 
Tifztség, mellyet Cajiellane Ür viselt volt Gene-
vdban ( Genf), előbb el múlt, mintfem a' hit le
tételről fzó lett volna. Kardinál Bemisnek (Római 
Frantzia Miniíternek) esküvését viflza küldötte 
hozzám a' Nemzet Gyűlése. Én , annakutánna 
irtam a' Kardinálisnak , hogy minden feltétel 
nélkül való esküvését küldené hozzám ; a' tegnap 
előtt vett feleletéből látom , hogy más hit' leté
telére reá nem veheti magát , és én már moít 
tsak azt a' fzempillantást várom, mellyben meg 
engedje a' Királynak egéfíegbéli állapotja, hogy 
ö Felsége' parantsolatjait vehettem, a' mellyék
nek erejek fzerént viflza hívhattam a' Kardinálist, 
's helyébe, valamint Bombelles Úr' helyébe is 
más Miniftert rendelhetek 's a' t. *' 

( Ka-
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(Kabinét' titkai voltak az illyen dolgok an-
nakelőtte, mellyekhez Nem-Udvariaknak még tsak 
hunyorítani fem lehetett). 

Ezen elő adott írását a' Minifternek, közön
ségeíré tétette a* Nemzet Gyűlése. Ki jő azon
ban kevés napok múlva , egj patriótái hangon 
fzólló Párisi kedves Üjságban (Gazette Univer-

Jellé) a' Tsáfzárhoz intézett bizonyos meg kérő 
írása a' Német Birodalmi Gyűlésnek , és az arra 
adott Valafza a' Tsáízárnak. Amannak kiadása 
Febr. 2-dikára, ezé pedig Febr. ig-díkára vagyon 
téve. Ezen két írásokban, haddal fenyegette-
tett mintegy Franizia Orfzág; úgy voltak azon
ban fel téve, hogy valóságokat a' miá kéltségbe 
hozni nem lehetett. Még az Újságon kivűl, küiö* 
nöílen is ki nyomtattattak. — Márt. 17-dikén, 
következendő jelentést tett , ezen emiitett két írá
sokra nézve Mirabó Úr a' Nemzet Gyűlésében, 
hogy azok erántt Ítéletét kérte a* Diplomatika 
JDeputátzió , a' külső dolgokra ügyelő Minifternek, 
és ez mind fzóval, mind iráílal is . azt bizonyí
tot ta, hogy ö mind a' két darabokat tsupa köl
teményeknek tartja., , ,A ' Regensburgban lévő 
Frantzia Miniftereknek erről való halgatása (így 
ir a' Minifter); a' hozzám fzakadatlanűl érkező-
Bétsi Tudósítások; és még ezek felett, maga a* 
hirleltt Ts. Végzésnek foglalatja femmi réí'zben 
nem hagynak engemet kételkedni a ' fe lő l , hogy 
ezen Darabok valamelly álnok fzüleménnyei ne 
legyenek. " s 

Márt. Q-dikén, Parisba érkezett a' Würtem* /J> / X M 
bergi Hertzeg. / c_ ' 1/ 

Múlattságos Történetek. 

f A' Korona Örököse' Palotájához sétál nem 
regiben a' Prujfziai Király Berlinben , még pedig 
nem vóit több kísérője egy Vadáfzhál. Öfzve 
találkozik vele az úttzán, egy frantzia fzüietésü 
Szoba-Leány, *s valamiTifztnek gondolván, meg 

fzól • 
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Pzüliítja, hogy mondaná meg néki, hány óra? 
A' Király, ki veí'zi mosolyogva óráját, 's felel 
nyájasan a 'Leány ' kívánságára. Ennek, nagyon 
ízemibe tűnt a' Király' baráttságos maga viselése, 
J5 árfa k*éri,_ hogy nyilatkoztatná ki magát, hadd 
tud&atta, kivel lett légyen fzerentséje fzóiiani» 
ii.% P'rúffziai Király vagyok, móndá a 'K i rá ly ; 
hál maga kitsoda? A' Leány , minden meg há
borodás heíkül meg mondta a' maga nevei;, ha
záját, valamint az Aífzonya nevét is. A'Király-
jót nevetett a' Leány' bátorságán, 's az.zal el 
mént; hanem más nap eggy arany órát kűldótt 
a' Leánynak , hpgy éz után maga nézhetne 
meg (a 'min t izente nékita? Király ) hány óra? 

Egy Londoni fzabadIDáma, nagyon kedvel
lette az eleven képet, sőt képeket, 's azonban 
jó bőven meg is termetté a' fzeretetnek élö 
gyuniőltseit; de az nehezen esett néki, hogy ezt 
mások rebesgették. Panafzolkodik égyí'zer bizo
nyos Lord esmeroíTének, hogy ötét íokfzor her-
ízehurtzállyák aZzal, mintha már ennyi 's ennyi 
Gyermeke lett volna; moft i s , úgymond, tsak 

f ondollya meg a' Lord , azt liirlelik felőlem, 
ogy kettős Gyermekem Tzületett. A' Lord , azt 

feleli vigafztalásképperi: Hadd befzéllyenek; éri 
az efféle hireket, mind tsak feliből ízoktarri 
hinnL 

Szóba ered egy Frantzia, a' maga Hazájának 
űjjonnan kéfzüítt, 's már fzintén tökélleteíTégre 
vitt polgári alkotvánnyáról eggy Anglu/fal, 's azt 
víttatja eröfíen, hogy a' Frantzia Konfiitutzió 
(Ókkal jobb , és fzábádabb áz Angliainál. Az 
Anglits nem felelt egyebet ennél, a' Frantzia Tok 
befzédére: >,• A' Gyermekek, úgymond, rend-
í'zerént fzépek fzoktak lenni; de várjuk tsak rá,> 
hadd legyen a' -.Frantzia Szabadság is oily idős, 
mint az Angliai: majd akkor válik meg, úgy lehet a' 
Vele kérkedni, iiíint moft." 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Tudományt Dolgok. 
Gróf Széche'nyiYztentt ő Kegyel m^ííege' udv. 

Orvosa, Dr Ki/s József Ür, következendő tzimü 
írását adta közelebb nyomtató sajtó a lá : Ai 
Érvdgónák Patholvgíája Kt aZ: oüyan Könyv, 
mellyben az érvágásnak regulái adatnak elöl, -y 
Eleit kivánnya t. i. venni, nevezett munkája által 
a' Szerző Űr azon hibás és yefzedelmes í'zokás-
iiak, riieiiv- fzerént a' Magyar Köznép igeft keve
set , vagy"talám feni mit lém tariván a' belső or-
voíTágőkKal való élésről, többnyire minden ba
jában az érvágást akarja íégítö efzközül hafz-
nálni; a' Borbélyok közzül is pedig igen fokán 
kéfzek azt néhány krajtzárokért véghez vinni. —-
Pefíi ProfeíTzorok, Rdtz, IVnka, 's, Erand Urak
nak tanításai, a' leg nevezetesebb új Könyvek
nek fzorgalmatos meg olvasása., és a Pejii nagy* 
Ispotályban tett két rendbéli, mind a' kéttzer fél 
fél efztendeig tartott tulajdon tapafztalásai voltak 
a' Szerző Úrnak munkája' kéfzítésében fegítői. —• 
Májusban, vége leiTz a* nyomtatásnak: akkor a* 
Könyv' meg ízerezhetésének helyéről ys módjáról is 
fog a' Haza tudósíttatni. 

Magyar Orfzágon (kéttség kivúl Vefzpremben) 
feerült ki a' fajtó alól: Fsri Hungáriáé Civis Imágo. 
Occajione rcditus de Regni Comitiis Kffnú Domirú 
Davidis Zsolnai, B. M. V* de Falle Veí'zpr. Ab-
batis, Eccl. Cath. Vejzpr. LeStoris & Canon. &e. 
ExcelL Epifcopi Vicarii &c, in éebitae veneratia-
nis monimentum, carmine dejcripta ab Joanne Nep. 
Radlinger. XFL Kálend. April MDCCXCL 

Münchenben (Monachium) következendő tzi
mü könyv jött nem regiben világ eleibe: Lieber 
Gott! wie dumm Jind die Franzajen! (Boldog 
Jftcn! milsoda bolondok a Frani^iák. Az árr* 
go kjajtzárv 

Kéret-
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, * * # * * 
Kerettetnek a' 2?<#.M érdemes előfizető Urak, 

hogy a' be állott 2-dik fertály efztendőre való 
két forint elő-pénzt bé küldeni ne terhelteflenek. 
— A' kik pedig a' távol lévő előfizető Urak koz-
zűl tsak 5 forintot küldöttek e' folyó 4-dik Sza-
kafzra, méltóztaíranak az el maradott fél forin
tot akár moít, akár pedig az 5-dik Szakafzra 
való elő-pénzel fel küldeni: mivel már eggy idő
től fogva majd minden poítán két árkust küldünk, 
és így a' költségünk fzinte leg alább is másfél 
annyi, mint volt annakelötte: tehát az elöbbeni 
elő - pénznél méltán kibánhatunk valamivel töb
bet. — Többen vágynak fzáznál , kik a' 3-dik 
Szakafzért , még mind ekkoráig is kezünkhöz 
nem fzolgáltatták a' pénzt. Vegyék, kérjük, az 
illyen Urak gondolóra, hogy mi , itt mindent 
kéfz pénzzel fizetünk, még pedig igen drágán; 
és hogy a' pofta-pénzt minden Előfizetőért külö-
nÖífen fizetjük, következésképpen érettek is kén-
teleníttettünk azt le tenni : ne kivánnyák tehát 
oliy tetemes kárunkat, és ne oltsák Hazánk* 
javát tárgyazó buzgóságunknak tüzét. — A' melly 
érdemes előfizető Uraknak kéttzer ment volna, 

' vagy menénd ugyan azon eggy árkus: ne terhel-
teiienek hozzánk illy tzim alat t : á Mr Mr ds 
Kerekes — bej 3 Hacken im 2. Stock viffza utasí
tani , fel tévén a' boritéknak tzimes réfzére: pro 
Hadi Törtenetek, és Retour; egyfzersmind meg 

, ^ r n i , mi hijjával vágynak munkánknak: köteles
ségünknek tartjuk, kívánságokat leg ottan tely-
lyesíteni. -*- Szükségesnek Ítéltük végre jelenteni, 
hogy igen nagy hafzna vagyon annak, ha a 'hoz
zánk utasítandó betses Levelekről foha fe marad el 
még moll: Pro Hadi Törtenetek. 

Költ Bétsben, Ápril. 5-dik napján 179X. 
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