
Ö T Ö D I K S Z A K A S Z , 

J B É T S. 
ÁNÖS Fő Hertzegnek, a' ki most 9 éfztendőSj 

nem lehetett volt Jum 24-dikén inaepleni a' Neve 
Napját Lajcertburgban, néhai Mária Ludovika FÖ 
Hertzeg- Aűzonykának meg halálozása miá; íia-
íiem tegnap ugyan tsafc él lakták antlak az örö
mét. Királlyá tétetett reggel ^ a' kis Főhertzegí 
Ferentz Főherízeg volt a' Konyhamestere ; Gróf 
EfzterJiázy József"pedig a' Lováfzmestere. Ezek, 
*s a' több Udvari Ff Tiízt.ek is , úgy nem külön
ben a' kis Király' tifzteletére meg jelenít mind két 
fiemen lévő Méltóságok, mind regi módi ruhákba 
Voltak fel öltözve. A' Dámák alig fértek ki \s bé 
terepély bufánnyaikkal az ajtókon. Gazdag ven
dégséget kéfzíttetett a' kis Királynak , fölöstÖ-
kÖmre a' Konyhamester; hanem ollyat, hogy 
madárkák repültek ki a' pástétömokból^ melly 
páftétomok terméfzeteíTen voltak papirosból ki 
formálva, valamint más sütemények, 's rákok is* 
Délután, nagy vitézi gyakorlás tartatott; 72 lo
vasok voltak sisakosán ^ és pántzélosán. 

Néhai Mária Ludovika F . H. Aíízonykának 
temetése, abban külömbözött / / . Jósef Tsáfzaré-
tól ^ *s az édes Annyiétól $ Eriébet Würtetnbergi 
M. Aíízonyétól, hogy fzive, és a' több beísö réí'ze 
ki vétetett testéből; 's a' fzive ugyan az Auguju 
Templomában; több belső réfze pedig a' Sz. Ijíváne^ 
ban temettetett e l , az elöbbeni fzokás fzerént* 

Itten ) igen rekkenő melegek járnak* 
A a .íuuu 
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Júniusnak 2,3-dikán hozott , 27-dikén pedig 

ki is adott udvari Végzése ízerént 0 Felségének, 
két forinttal fog alább í'zállani első Áuguftustóí 
fogva minden Magyar, Moldvai, Lengyel és Oláh 
vágó marhának eddig való rendes taksája. — Ha 
el nem adhatja illendő árron valamelly marha-
áruló, a' maga vágóit (mellyeket minden kifogás 
nélkül hajtathat fél akárki is) a' Bétsi, vagy 
más ^iufíriai Méfzárosoknak: í'zabad le fiz magá
nak méfzár-fzéket nyitni, 's le vágandó marhái, 
nak húsát , az itt ki-fzabott árron (az ökör* 
húsnak fontja 7 kr. ) el méretni. Az etető pusz
tákért , nem fognak feliyebb fizetni a' marha
árúlók, mint eddig. — Á' kiktől marhát vásár
lóit Oberíter Csekonits, Béts1 fzükségére , de ki 
nem fizette nékiek még ekkoráig egéíízen, raar-
hájaiknak az orrokat: moft már ki elégítheti őket. 
— A' ki reá gondolija magát, hogy marhát haj-
tafíon fel Bétsbe: jelentheti magát az Ahó-Auftriai 
Kormányfzéknéh 

M a g y a r O rfz á g. 
Győrből, Rák-Havának (Juu.) 9. napján. 

„A5 Hadi és más nevezetes Történetek' 3-dik Szá-
kaffzának 591-dik Levelén laláitatnak eggy 
utazó Hazafinak, Győr Városáról tett né-
inelly rendes jegyzései. Ezek meg érdemlik* 
hogy újjabbanis el olvastassanak, 's e' követ-
kezendökkel egybe - vettessenek : 
A' Győri piatz valóban kellemetes , úgy

mint a' mellyre mind a' 12 úttzái nyilnak a' 
Városnak. — A' tsonka torony, moll is tsonka 
torony: a' gerendák, másfél eíztendeje, hogy a' 
bástyán nyugofznak , és várják a' békességnek 
arany idejét; mert itt is hadi izükségröl gondol
kodnak , nem pedig az Egyháznak tsinosgatásá-
ról. Benn az Öreg Templomban, leg ízebbek az 
oltárok .között a' Szent IJiván, és Szent Láfzló 
Magyar Királlyainknak leg elsőben is ízembe ötlö 
kis óltárjaik. Néhai Kánonok Fötiíztei. Schmidt 

Gá. 
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Gábor öntetté az ezeket ékesítő képeket álomból. 
mellyek is 3100 német forintokba kerültek. Az 
eggyiken , Nagy AÍFzonyunkiiak ajánlja Sz. I/ivd/i 
azör ízágpt ; a,* másikon, Sz. Láfzló, Sz. litvánnak 
tetemeit emeli fel a' koporsóból, körülöttök udva
rolnak a' kalpagos , tsákós , tsákányos , topánkás 
Magyar Fö Rendek, ösi magyar öltözeteikben. 
A'jó fzivü Magyar Pap, jobbára mind ott miséz. — 
MuLler könyvkötőnek magyar könyvtárházában, 
Hollósi Mátyás Királynak könyvhazát hijjában 
keresed: azóítától fogva, hogy Győrben járt az 
Utazó, 227 darabra ízaporodott ezen könyvtár
ban , a' magyar könyvek' fzáma; tsak nem 200 
német forintra megy a' reá tett költsége Miller 
Urnák. Nagy ditséietére fzolgál Miller könyvkö
tőnek , hogy ő tsak ugyan az első , a' ki Magyar 
Orfzágban magyar könyvházat állított. — A' ta
nuló Deákok közzül: Budinfzki Lajos, Czegledi 
János és lgnátz, Ehrlinger János , Gofztonyi Jó
zsef', Grq/zing János, Hertelendi János, Kartsi 
Ferentz, Magyar Ifiván, Rumi 's Rába Dorofzlói 
Rumi Ferentz, Sehnupfhagen György , Szarvas* 
kendi Zsibrik Ferentz és Mihály , Szálé hintál, 
Vizeki Tallián Ádám, Wilrth József sok magyar 
könyveket vefznek, 's olvasnak is. Kívánná u-
gyan minden Hazafi, hogy mennél több két kezű, 
és két lábú állatok olvasnának; de mikor eggyik 
Lel,ki Atya, a' Farsangi Vasárnapon a' könyvek* 
olvasása ellen prédikáll; a' másik , a' böjti Sze-
redaln nyilván azt mondja, hogy a' kik illyen 
*s illyen könyveket fzereznek, egy krajtzáron 
vásárollyák a 'poklot : nem tsuda, ha a' félfzegek 
el tántorodnak. — Vajmi fzükségesnek állítanám, 
hogy az oíiyan népes Városokban , a' mellyekben 
nem fzalma - fejű a' Hallgató, az el mondás előtt 
egy nappal , által olvastatná a' fövebb Hatalom 
a' prédikátziót , 's meg visgáltatná: az abból 
következendő hafznot ki ki által - láthatja. — 
Hogy a' Kaffandra pókhálós, az az oka, hogy 
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eleintén igen is mchon olvasták, 's a' forgásban 
két darabja eí tévelyedett: tsonka lévén tehát a* 
munka, nem kapnak rajta az Olvasók, mikor 
válogathatnak az egéfzben is. :— Az öreg templomi 
inneplésben, tudom, fzemei előtt forogtak 

JVJagyar Főkötős Dámáink , 
Gyöngyös, pártás fzép Lyánkáink 

a' jámbor Utazónak ; de ideje nem volt, hogy 
mindeggyikéröl értekezzen. Én tehát fel jegy
zettem betaes neveiket fejenként : Leg első volt 
Ő Kegyelmessége Gróf Efzterházi Gáborné, fizu? 
letett Gróf Gra/Jalk ovits Klára Kis-AíTzony, a' ki 
minden rendbeli Afízonyságoknak példát adott 
a/ gyors követésre; utánna majd egyfzerre jelen
tek meg ö Méltóságok : Nagys. B. Bqlajfa San
dámé, Bezeredy Mihály és Ignátzné, Roth Gene
rálisáé, Zsibrik Jtntalné, Gindly Károly né, Márjy 
G-yörgyné, Rumi Ferentzné. Nem külömben Tek. 
yíiidrási, Babatits , Babos , Balogh , Bahunek% 
Biré , Csontos , Furkas, Gerber , Gruber, Györ
gyi , Brabovfzky , lllos, Kelemen, Korkoványi, 
Kömfves, Matt is , Máttyus , Méref, Mejzáros, 
jfSagy Mihály és Ferentz , Petrás, Pinke, Roníót 
Scheffer, Sebő, Sólyom, Szép, Járkos, Tpth, V~ar~ 

jont és Zalka Uraknak drága Hitveseik. A' kik 
pedig soha pókhálós fökötőt nem visellek: Nagy 
Tek. és Nemes Barát, Bertalan, Csapó, Csupor\ 
Czeglédi, Fekete , Fej érvári , Gyúr ájz , Baláfz, 
Bajnál, Ká/ótzi, Katona, Kartzag, Kefzi, Kifsy 
Laknar, Maki, Makó, O/^tf/?, Posonyi, Prikkel^ 
Szalay, Szekeres, Tóth Urak' drága élete párjaik. 
-—- A' Kisafízonyok közzül , pártássan , és karv 

x kötőssen viselik, magokát: ö Kegyelmessége Báró 
Gemingen Zsigmond. Fő Haditármester' JSánitza 
KisaíFzonya ? a' miölta tudni illik édes Attya a* 
fogadott Hazafiúságban réfzesült; Bezeredy JSá
nitza, Biró Klárika., Czeglédi Kntitza, Gindly 
Tre/zka és JSánitza, '-fitos JSánitza és Jozefa, Kor-
kgyányj, Juliska, Márfy Trejzka é^ Sójika, M§* 

, tyus 
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tyus Ersifre, Prihhel Ejier és Trefzka. — A' Tsá-
fzári Koronázás' Inneplése ritka dolog; tehát 
lehetett pénzt annak alkalmatofíagával dobálni. 
Szegények pedig mindenkor vágynak. Ezeknek 
Gróf Efzterházy 6 Kegyelmeílege' jobb keze úgy 
adakoz , hogy a' bal keze semmit felöle nem tud; 
annál inkább az Utazó nem tudhat. — Püspök 
ö Nagyságának böv adakozása , a' Deákokra is 
ki terjefztette magát minapában, hogy T. Varga 
IJi'jnn Nevendék Papnak (sajnállom, valahány-
fzor egy jó fzivii Magyar meg hal) temetésén 
meg jelentek. Négy körmötzit ajándékozott t. i. 
néktek , májálisi ozsonnára. A' Pinnjedi Erdő
ben való múlatást is kiilönöíTen meg engedte né-
kiek. — Iften tartsa az illyen kegyes Nagyságot, 
kit a' Nepotismus nem béllyegez. " 

Komáromból, Júniusnak 26 dikán. 
„ A' Dunamellyéki Superintendentziához tar

tozó minden Reformáta Ekklesiákban , közön
séges öröm innepek tartattak volt Jun. ig-dikén, 
Felséges II. Leápold kegyelmes Királyunk, 's az 
Orfzág által meg erössíttetett vallásbéli fzabad-
ságunknak hálaadással való emlegetésére. Kö
nyörögtek az Ekklesiák, Fels. Királyunknak, az 
egéfz Ts. 's Kir. Háznak, 's kedves Hazánknak 
békességéért, és virágzásáért (a 'mit ugyan egyéb
kor is tselekefznek), 's alkalmatossághoz intézett 
predikátziókat halgattak,5-

,, Szeged Városa (így irt Júniusnak 11-dikén 
eggy érdemes Ür) moíl is tsak az elöbbeni he
lyén fekfzik. A' Tifza éppen a' tövében foly, 's 
egy nagy hidat , fzámos malmokkal eggyütt tart 
a' hátán. Egy felső városi Ember azt gondolta 
ta íám, hogy az ö fzekerét is fzintúgy el fogja 
birni a' Tifza, mint a ' h ida t , és malmokat; mert 
neki hajtott ef^telen fővel a' viznek: de megadta 
vefzokos az árrát , hogy Neptunust akarta vak« 
merően truUzolüi, mert két leányaival, egy fiá-

Ráday Gyűjtemény 
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Val, 's a' lovaival eggyütt tsak hamar el bugy-
gyant. Máig is horgáíFzák őket; de még kettőnél 
többet nem kaphattak meg közzülök. — Egy 
réXzeg Oláhnak is a' Tifzdba esett éppen azon a* 
napon a' kaiapja ; fájlalta a' Fitsór illy tetemes 
kárá t , mert akárkinek is meg ért volna a' kalap 
3 póturát: utánna ugrott tehát:Me mivel jobban 
tudott ufzni nállánál a 'ka lap ja , míg ei érhette 
volna, kezdett fzegény sull.yedez.ni. Azonban 
egy tsónakkal utánna estek, 's üstökénél fogva 
ki kapták; és minekutánna ki józanodott volna 
a' sok tifza - létől: hathatós intés fejébe jó 25-öt 
olvastak a' farára ." 

Baranya Vármegyéből, Jun. 22-dikén. 
„ A' gyakor zápor essők, sok károkat tettek 

nálunk. A' már rétiden fekvő fzénáját, fzámos 
helységeknek réfz fzerént egéífzen el seprették, 
réfz fzerént pedig ifzappal el borították. — V*agy 
két menetelében Vármegyénknek , irgalmatlanul 
le tséplette a' jég a' fzölö-veffzőket, és a' gabona-
ízálakat. " 

„ Szerentsém volt két efztendövel ez előtt, 
JE'fztúrhdza' gyönyörűségeit fzemlélni. Ezen kies 
Paraditsom' látásának kívánságától indíttatván 
azon időben eggy Utazó i s , arra feié vette, ha 
mind kerüléssel i s , . a ' maga űtját. A5 melly na
pon oda érkezett, Olaí'z énekes Darabot jádzot-
tak a' Teátromban. Bé megy ennek nézésére az 
érdemes Utazó ; és midőn vége lett volna az 
első fzakafznak , bé hivta a'Kotsissát i s , 's meg 
állítván azt közel az ajtóhoz, ö maga elöbbeni 
helyére le ült. Midőn már derek alfán folyt volna 
a' második fzakafz: nagy nevetés esik egyfzerre, 
a' Logékban lévő Hertzegi, \s más rendű Mél
tóságok között. Mind az ajtó felé voltak artzal 
fordulva az említett Uraságok; mi is arra felé 
függeíztjük tehát fzemeinket, 's hát látjuk , hogy 
&' ízegény vén Kotsis térden 4H3 's meliyét vére. 
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getve imádkozik. Nem is kelt fel mind addig, 
míg eggy Inas oda nem küldetett fel keltésére. 
Vége lévén a' játéknak, kérdezik tőle tselekede-
tének okát: 's hát biz ő fzegény, az ékes Teá
tromot Templomnak; a' fzép öltözetekben ,lévő 
jádzó Személlyeket pedig Papoknak vélte, 's úgy 
gondolkodott, hogy vetsernye tartatnék. — Más 
napra kelve, el járogatta az Utazó, Koisisostól 
eggyütt a' bámulásra méltó nagyságú és fzépségü 
kertet. Ezen járás közben , nevezetes JDiogenesi 
feleletet adott a' Kotsis azon kérdésre: ha vaüyon 
fzeretné e' ő ezt a' pompás kertet magának? 
„ Mi hqfznom volna úgymond benne. Mentől in
kább gyönyörködném ezen drágaságokban: annál 
nehezebben esne, meg válnom a' világi élettől. 
Gondolnám, hogy az a' Jámbor fem Örömeji J'ze-
retne meg halni, a' ki moji bírja. u — Sok értelmes 
telhetetlenek tanúságot vehetnek, ezen eggyügyü 
Embernek fontos feleletéből." 
JDömsödröl ( Pefi - Vármegyéből) , Júniusnak 

20-dikán. 
„ A' Jordis, és Lattermann Regementjei, igen 

fzomoruaknak mutatták magokat, le felé való 
utazásoknak alkalmatosságával.— Kenyér, fzéna, 
abrak, bor meg-lehetösen fog nálunk lenni: ha tsak 
még valami tsapás nem éri a' bé -takarításig. — 
JMagy fzükség is vagyon valóban az Ég' áldására: 
mert a' főid' népe mód nélkül el nyomorodott. " 
Bodrog - Keresztárból (Zemplén - Vármegyéből), 

Júniusnak 8-dikán. 
„ Bőven fogták még ekkoráig nállunk a' 

Haláí'zok á jóféle potykákat. — Tavaly , egy 
köböl vetésünk után mértünk 8 köböl tií'zía íze
met; de az idén mérünk i©-et i s , ha tsak valami 
különös fzerentsétlenség' nem éri. Egy hónap 
múlva, fzéítire fogunk arattatni. I t t , a' gabona 
US a* búza "IS márjásoű kél. — Szőlő hegyeink 
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fzép reménységet iwúftaöajs. — Egy Zsidó, olly 
őitsóságát jövendölte itt tavaly a' bornak , hogy 
egy teü göntzi íiordót meg lehet venni, két üres 
göntzi hordónak az árrán. Abban nem hazudott 
volt: mar moít a' gabonáról jövendői hasonlót, 
hogy t. i. egy, gabonával tele zsákot meg lehet 
két üres jó zsáknak az árrán venni. Alig ha ezt is 
el nem találja. " 

Az Erdélyi Orfzág - Gyűlése' Hiftor iájából. 
Harmintzeggyedik Ülés , Böjtmás Havának 12-dik 

napján. 
Elsőben. Fel olvastatott Ns Huny ad Várme

gye* Vitze»íspánnyának , sok hitelesítő Levelekkel 
eggyütt az Orfzág' Gyűléséhez hé nyújtott kö
nyörgő í rása , meilyben az — 32 efztendök' ei-
f olyasa alatt tett kiilombféle nevezetes f'/olgáia-
tit elő fzámlálván, főképpen pedig a' Hord' világa 
alatt teíiet; de közelebbről, midőn <&' Torok a* 
P-egnevezettVármegyébe berohanván az t a'semmüg 
el puf/tította: moít, mi.riekutánna álla élu nyc-
u o úságfnak súllyá alatt eggyik ízemé' világát 
tellyeílen el vefztette; a' másik is egéfzségével 
naponként gyengül — azért esedezik, hogy a* 
T . Rendek' közbenjárása által , kegyelem'-pénzhez 
(pensióltoz) juthaííbn. A' Könyörgönek érde
meiről bővebben is tudósíttatván a' T. Rendek, 
az Orfzág Gvüiésén jelen lévő Ns Jhmyad Várme-
g)*fc\Küldöttjei;, 's egyéb hiteles Szemeliyek által, 
annak esedezését a' Fő igazgató Tanát tsal , hat
hatós ajánlásokkal közleni el -végezték. Másod-
Jzof. Yc} olvastatván azon Pepuíátziónák mun
kája, melly Erdéfynt'k— ama' soha élnem felejt
hető Mária Thvrésia Fejedelem Afízony által Nagy
fejedelmi Tzimtuei való ineg tifzteltetéséröl költ Di-
plomának bővebb megvisgáítatására ki rend el letett, 
jónak Ítélték a' T . Rendek azt az Itélo Mesterek
nek a' végre által ad,ni, hogy ezek abból a' fon
tos , és a' Gyűlés'JegyZQ-Köayyébe bé-iktatándo 

oko-

; 
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okokat rendbe fzedjék , mel leknek meg látásából 
's fontolásából is a' T. Rendek végső végzést 
fognak venni, ha a' fenn említett tzélra nézve 
uioft nálok lévő Királyi Levéllel ezentúl éljenek é, 
's a' sarkallatos Törvénnyeik' sérelme nélkül él-
heíTenek é, avagy töie egéffzen el állyanak, vagy 
ujjat kérjenek ö Felségétől. 3.) A' Fő Igazg, Ta« 
nátsnak egy Titoknokja azzal a' jelentéssel érke
zett le a' Fő íg, Tanátstól , hogy a' Kir. tellyes 
hatalmú Biztos Ür ő Kegyelmessége ennek, egy 
mind egyéneden a' T . Rendekhez , mind pedig 
kiilönöfíen éhez fzólló Kir. írást által küldvén a* 
Fő lg. Taná t s , a' T. Rendeknek atyafiságoíTan 
azonnal lejendő le jövetelét jebsnti, mellyet is 
örömmel várván a' T . Rendek, tsak hamar azt 
kozöttök lenni fzemléíték is. A ' F ő Kormányozó 
Ür ö Kegyelmessége, fel olvasás végett által adja 
eggyik ítélő Mesternek — mind azon, ö Felségé
től a' T . Rendekhez fzólló Kir. Viíí'za-írást, mind 
pedig az e'mellett ugyan a' T. Rendekhez intézett 
Levelét a' Kir. tellyes hatalmú Biztos Úr ö Kegy. 
gének, melly is leg elsőben fel olvastatván, abból 
a ' T. Rendek örömmel értették ő Felségének az 
eránt hozzájok járult kegyelmét, hogy M. Gróf 
Bdnffi György ő Kegy. ge, kit is fzabad válafztá-
soknak ereje mellett, magok Fő Kormányozójok-
nak lenni ő Felségétől kértek — ezt a' válaíztást 
helyben hagyván <— meg engedi egyfzersmind, 
hogy a' T. Rendek előtt, a' fenn tiízteltt Gróf 
Bdnffi György, mint Fő Kormánj^ozó, a 'rendes, 
és Haza' Törvényén épültt hitet le is tegye. Ezen 
nevezetes napnak lejendő meg határozása eránt, 
mihelyest a' Kir. Biztos Úr ö Kegy. sége, a' Fd 
Kormányozó Úr ő Kegy ségével eggyet. fogott is 
érteni — e' felöl is fogja a' T. Rendeket azonnal 
tudósítani, Fel olvastatott ennekutánna maga 
a' Kir. ViíTza-Irás , melly is a' T , Rendeknek ezen 
folyó Efztendö'Boldog Affzony'Havának 18-TÜkán 
fel küldetett Hit-Levél mellett való Repraesentá* 

tzió-
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t 'óra válafzul íratott. — Mellyben a' többi kö
zött az is vala, hogy az Erdélyi Törvényeknek 
íitmutatása fzerént, jónak találván ö Felsége, az 
eddig eggyesüive volt Mazyar 's Erdélyi Udvari 
Kántzelláriákat egvmástól el váiafztani; kívánja 
i s , hogy a ' T . Rendek a' fenn lejendő Kántzellá-
rius' hivataljára a' (zabád vá'afztást mennél ha
marább elő vegyék, 's ö Felsége eleibe a' ki-
neveztetés végett terjeíi'zék 's a' t. — Soha sem 
reményiérc hir — váratlan tudósítás — a' T . 
Rendek között —- mélly halgatás. — — 4-) 
UgyatY azon Itélö Mesternek által adván a' Fö 
Kormányozó Úr ö Kegyelmessége, eggy , a'. Fö 
Igazgató Tanaishoz le érkezett udvari parantso-
latot, ennek foglalatiából is ugyan azon tudósí
tást vették, hogy ninls többé eggyesüitt Magyar 
5s Erdélyi üdvari Kántzeliária. — Ennél fogva, 
a' fenn említett Leveleknek fel olvasása után a' 
Fő Igazgató Tanáfs a' T. Rendek közzül ki mene; 
ezek pedig, hogy jobban meg fontolhassák mind 
&../X A sokat — a' mit egyí'zerre hallottak — 's 
azokra illendő válaízt fel is kűldheíí'enek, a' fenn 
említett Királyi Levélnek Diktatúrára lejendő ki
adását meg határoztak ; 's egymásnak atyaüsá-
go*án jó kedvet — az ebédhez nyilván — kíván
ván , e' napi Gyűlésnek végét í'zakaí'ztották, 

A uft r i ai Bel gy i o m. 
tjjiolag kezekbe vették immár, ezen Tarto

mánynak törvényes Fő Igazgatói — Krijiina Fö 
Hertzeg - AíTzony, és Férje Albart Herrzeg — a' 
kormányt, az egéíz Tartománynak örömére. —-
Szólió tanúi voltak ezen Örömnek azok a' győ
zedelmi kapuk , mellyeket emeltek volt minden 
helységek , a' mellyeken által menendök valának 
ő Kir. Hertzegségek BrüJJzeűg. Ugyan annak 
tolmáttsai valának a 'ha tang - és musika fzóval, 
's ágyúk' ropogásaival eggyesítstt surü öröm
kiáltások is. — Jun. 15 dlkéa vaia fzerentséj® 

Brüfi' 
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Mrufjhe! Városának , az említett Felságeke?: kébe* 
lébe viífza fogadói. Agyú , puska , harang , és 
rousika fzőzatok, 's elljen kiáltások; Hangzottak 
ő Kár. Hertzegségek eLeibe. Akai vévén á' Város
kapujánál tjfzteikedett Tanátstóla ' Város' kúttsait, 
egyenefíen a' Sz. Gudula Templomába mentek ő 
Rir, Hertzegségek , mellynek ajtajánál £ Mechleni 
Érsektől, *s az ezzel volt feles ízámú Papságtól 
tifzteltettek , 's ugyan azoktól bé is-vezettettek 
a' Szentegyházba. El énekeltetvén maga az Ér
sek által a' 7e Deum Laudamus, indultak ő K. H. 
ségek a' Tanáts- Házhoz ; onnan pedig a' ma
gok Palotáiokba , holott is audientziára botsátoí-
ták magokhoz a* Kormány ízek' Tagjait, a' Tar-
tományoknak Küldöttjeiket, és a' főbb Nemessé
get. Hat ora tájban Teátromba mentek, meily-
ben a' jelen léfo fzerentsés környülállásokhoz 
intézett —•- —• — - — — nevezetű Darab 
jádzotfatott. — Hogy ki léptek ö Kir. Hertzegsé
gek a1' játék néző helyből; új vidámító tárgyak 
ötlöttek fzemek eleibe , t. i. a' fzebbnél fzebb viíá-
gosítások. Az úgy neveztetett Löveni piatzon, 
egy fzép győzedelmi bolthajtás; a' Tanáts • Ház 
előtt pedig 4 pyramisok világoskodtak. Még 
.homloka tetejét is, világoskodó győzedelmi bólt-
liajtások ékesítették a' Tanátsháznak. A' tartós 
essö akadályoztatta és fogyafztottais űémeíly réíz-
ben ezen Innep' pompájának fényességét; de ha 
a' métsesekoek pislákoló tüzén erőt vehettek is 
az essö'tseppjei: nem állhattak ugyan tsak ellent 
a' Nép* ízivében égő fzeretet' és tilztelet' tüzének, 
hogy anaak lobogó lángjai , a* minden
felöl öízve tódúltt sokaságnak fzáján, sőt íze
méin is , igen éfxre - vehetőképpen ki ne hat
nának. 

Orofz 
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O r oj'z B i r o d a l o m. 
Örofz Fő Vezér H. Repnin, következendő fogla* 

latu előre való tudósítást^botsátott Gálátzból 
Jun. 18'dik^i, az Oláh Orfzdgban lévő Ts. á 
Kir. Seregek' Kormányozójáíioz , Gróf Mfc 
irovfzkyhoz: 
,4 Generálíieutenant Kutufov, által ment a* 

Dunán, az Orq/'z Seregnek eggy Qfztáliyávai, 's 
A"a//i Bnchty Ghiray; Seraskier Achmed Bafa$ 
továbbá 3 más Basák', és 5 Tatár Szultánok* ve* 
zérlése alatt , 23000 emberből — réfz fzerént Tó-
rökökböl, réfz fzerént pedig Tar árokból —- állott 
Seregét az Ellenségnek meg- támadta , és meg
verte. —- 1500 holtjait hagjta a' ízaladó ellenség 
a' tsata. mezején; 8 ágyúi, 's feles ízámú záfzlói 
lettek az Orofzoknak prédájává, az egéfz táborral 
eggyütt. Eggy élés-házát pedig, mellyben 3000Ö 
mérő iif'zt volt, jó nagy rakás puskaporával egy-
gyütt, fel dúlták az Orefzok ; kiknek ellenben 
magoknak igen kevés veízteségek vóít. " 

Frantzia O rj'z á g. 
Conde Hertzeg eránt hozott ( 's már általunk 

Icözlött) kemény végzését a' Nemzet Gyűlésének, 
nem tsak meg erössítette a' Király; hanem el is 
küldötte azt Conde Hertzeghez haladék nélkül, és 
még tulajdon nevében is irt nékie Levelet, melly
ben hathatóíían öfztönozte, a'minél előbb lejendö 
viííza térésre. Várják is mind a' meg nevezett 
Hertzéget, mind az Artésiai Grófot is ígd ik ra 
Parisba. 

L e n gy el O r fz á g. 
Minekutánna fzerentséííen reá méhetett a* 

Lengyeleknek moítani bölts, és jó Királlyok Sta-
níslaus Augujius , hogy a' Városi Polgárságot 
fcathatéfían meg vigafztaltaíía az Orfzág' Rendjei 

ál* 
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ál ta l : moft immár azon iparkodik fzives tőre-
kedéssel, hogy a'Parafztságon is könnyiitePTen; 
a" minthogy ezen kívánságát már közönséges 
Gyűlésben is fzivekre kötötte nem régiben a* 
Rendeknek, melly alkalmatoílaggal következendő 
értelmű kifejezésekkel élt a' többek között: ^jf 
még rendbe fzedendő tárgyak közzül, úgymond, 
kiváltképpenvaló módon előttem forog énnékem, ay 

munkás Parajzt Embernek el - vettetett állapotja, 
kinek boldogtalan Jzo Igaság egejjz élete ; 's a* 
Szeretsenekéhez tsak nem hasonló Jbrsa vagyon? 
Majd fzintén Jenki Jem vejzi nálunk ejzébe , hogy 
d Parajzt is Ember; néki is köze vagyon az emberi 
juffokhoz; V meg érdemli, hogy úgy legyen a* 
véle való bánás, tnint Emberrel. Magok tudják 
azt, Uraim! hogy #' Parajzt tart bennünket; ő 
ejzkőzli, hogy mi mindennek böviben vagyunk, a* 
midőn néki magának, á'Jzájába bé tévő falatja is 
alig vagyon Jokjzor. JSalla nélkül nem űzethetné' 
nek a* mesterségek, úgymint a melly ékhez ö adja 
«' ki-kéjzítendö materiát — nem virágozhatna á 
kereskedés. Sem békeffég'', fem had"" idején el nem 
lehet Parqfzt nélkül lenni. Meg kell vallanunk, 
hogy Ö d leg Jzükségesebb, és terméjzetibb Tagja 
egy virágzó Státusnak. " 

Tö r ok Birodalom, 
Török Szomlzédjainknak bővebb esmerteté? 

sekre , kívántunk egy Lénk Jósef nevezetű Wür-, 
temberg Regementjebéli Dragonyosnak vallásté-
teléböl némelly töredékeket ide iktatni: j /gsdik-
ban Aug. 2odikén esett Török kézbe a' meg ne
vezett Dragonyos, azon alkalmatoílaggal, midöa 
F . M. L. Gróf Wartensleben vifíza vonta Népét 
Mehádiától, Teregovához. El fogatása után né
hány napokkal , ki állíttatott Lénk , a' maga 
egéí'z kéízületében egy nagy kerületbe , mellyet 
feles fzámú Törökök formáltak, 's próbákat té
tetett rajta a' Basa, minemű óltalmúl ízolgálhat 
a ' melly - vas, és a' sisak a* golyóbis, és fegy-

yer 

ff 
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ver ellen. Parantsolía t. i. némelly Törököknek, 
hogy keménnyen meg töltvén pifztollyaik'at, loj-
jenek bizonyos mefl'ziségröl a' Lénk" 'mellyére. 
líi állotta a' golyóbisokat fzerentséíléa. a' meüy-
vas ; annakutánna neki estek a' Törökök a' sisak
nak ; kezdték azt irgalmatlanul vagdalni; míg 
nem végre két feié is esett, 's í'zegény Lénk igen. 
nagy sebet kapott a' feje' kaponyáján. — 

jiántzinávolyba lett érkezésével, ó büdös fűvel 
aggatták körül Lenkét a' TorÖkok; 's fzamárra 
ültetvén, három nap hurtzohák egymás után az 
úttzákon. A? durva nép, nevetve tsúfolta, 's sárral 
és kövei hajigálta!!! 

* * # * * 
Kolosvárról, Jun. 16-dikán. „Gubernátor ő 

Kegyel, sóge, ki ment volt az Innep' Szombatján 
Bontzhidára; az Uraságnak is nagy réíze, ki oda, 
ki maga házához; ma takarodnak viífza. Holnap 
Gyűlése ieílz mind az Orízágnak, mind a' Fö íg. 
Tanátsnak. — Hazánk' egy fö Dífzétöl, öreg Gr. 
-Bet len Gergely Úrtól meg fóí'zta bennünket a'halál." 

Ő Ts . *s Kir. Felsége, még mind ez ideig 
Majlandban múlat, Károly, és Leopold Fö Her-
tzegekkel eggyütt. 

Küldjük az m árkust, az Orfzág-Gyülése' Hi» 
ítoriájához tartozó Aktákból. 

Költ Bétsben, Júliusnak első napján 179a. 
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