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Költ Bétsberi) Szent György'Havának ( A p - rilisoek) iO-dik napján, 1927*
Bét*.
£ J - ú s v é t első napján, fel-gyülekeztek az
Udvarba dél tájban,'mind azon Méltóságok
kiknek fzabaü megjelenni az Udvarnál. Ez
úttal nem mentek a' Dámák különösen a? F .
Királynéhoz,..-hanem az űgy nevezett arany«.
Szálába sereglettek a'Gavallérokkal eggyütt:
íigy várták ő Felségeknek, V a' Fő-Hertzegeknek , és F ö Hertzegnéknek érkezését; kik*
iá az Udvari Templomból egyeneílen az em-.
.. lilett Szálába mernek. Jelen voltak ott a' külső.
Orízági Miniíterek is. Estvére barátt$ágos
* és inuíattságos Gyűlés 's beSzélgetés { AlléinN &..
. biée
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blée ) tarfatott H- Rolleredíndl.
0\\y Számmai voltak'mind a* két nemből való fő íze
in é Ilye k , hogy alig fértek. Mind az Udvar
r«ál mind H. Kollorédóndl jelen voltak né
hány Tagjai az Erdélyi Mait. Deputátzíónak,
kik k'ózzüí Gróf Gyulay Jósef ö Nságáí
'ezt a'hetven eízíeodős őfz, de mégis ízinte
ifl'júi elevenséggel bíró Méltóságot — nem
hagyták egy nézéssel az idegenek;
Az ide való Frantzia Követ, bé r adta F .
Királyunknak Máríz. i i-dikén azon feleletet,
mellyel: a'bókLTsáSzár' utolsó Írására küldött
a' Fr. Király. Az említett feleletre, követkéz,
értelmű váíafzt adott által H. Kaunitz a*Fr»
Követnek, Királyunk'nevében: i.) Ö Felsége
éppen azzal .az értelemmel és Szándékkal va
gyon a?Franfzidkeránt,mellyel
volt bóld. édes
Áttya* 2.) Míg a' Frantzidk meg nem Szűnnek
zériebonáskodaí: addig nem hifziő-Feís., hogy
félbe fzakadhasson f a5 külső HatalmasságokBak Fr.Ofízágra nézve lett Öfzve Szövetkezése*
s.) A' mély katonai kéfzületek vágynak az ő íefs. Birodalmában: azok tsak védelemnek
okáért való kéfzületek ; de a' Fr. Orfzágiak,
valóságos .hadi, és meg-támadásra tzélozó kéízűlétek. Ha ö Fels. még nagyobb kéfzületeket
is ízükségeseknek lát a'végre, hogy el ölje a*
gonoCnBelgyiomban^mtllytt
a'zenebonás fejű
Frantziák, főkép' s? Jak obit dk igyekeznek ott
cfzkőzleni: ki Szabhat abban határt ö Feísé••Bek?,

v

Gróf Károlyi Jósef ő Nagysága is eggy
lefz -j-.a* Frankfurtba menendő K i vétség' Ga:Yallérjai kőzz ül*
*. Af
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A* Bábel és Ninive Szerzője Hofmann
Ű r , még ProfeíTor nevet visel ; ele nem tá
jait. — ji&mgerür,
már második (Iften eAja,
utói só) *) .darab .Anti-Hqffmarit
adott ki
ellene; meilyben nagy fzabadsággel, de fziht
olly fnndamentomosan' fedezi fel Hoffman
Ü inak ítélet, és * akaratbéli erőtlenségeit a*
Világ előtt*
Bétshez közel, JSeudorf nevű faluban
van egy gazdag Serfőző. E z , feles fzámu
válogatott vonó ökröket Szokott tartani,
mellyek között vágynak Magyar Orfzágiak,
de vágynak Svdjtzer , 's más Tartornáoy' béliek is. Történt nem régiben, hogy mind
le betegedtek többnjnre. A5 Magyar Orfzdg*
ból valók tsak hamar fel vették magokat,
a' jó füvön; de a' Svájtzer, és más Tarto
mány béliek mind el döglöttek — kpzel barjrrintzig valók. — Már a'Serfőző fel - fo
gadta azólta, hogy ö egyéb vonó Ökröt
nem tart Magyar Orfzáginál; mivel ennek
erössebb terméfzete v&n, úgymond,* mfot
más fajta marháknak. — Kéttség kivül,
mások is fogiák a' Serfőző' példáját követ
n i . — Ezt méltán meg-jegyezhetik magok
nak a'marhával kereskedő Hazafiak, 'sülen
dő hafznokra fordíthatják.

Magyar

O r fz á q,

A* Pejii Univeríitásban üreffen állott Oryoii Tanító Széket Schraut Űr; az AefthotU
Okait pedig Schédius Lajos Ür nyerte el.
A*
tiliif

11
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*J Ezek az Alwinger
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A' Hg. Efzterhdzy Antat gyalog Regementjéből, el - meni már egy Baralion BtL
gyiomba;
most marsiroz ismét Begy izáz
fember.
Hóttt hirét írják Tdllydrdl, Karoerális
Fiscális T . Péts üjfalusi Péchy SigmondVt*
uak.— Meg halálozott T. Sz. Péteri Múlik
Fdrentz Ür is, életében a' Köfzőgi Diítriblualí$ Tábla' Aílefíora.
Győrből, ÁpriL 4-dikén.
A' Ns Vármegye' réízéröl, Áprilijpek
3-dikán adatolt - meg az utolsó tiíztesség,
el- felejt hetetlen / / . Leopoldunknak. 3Q}ZU>
volt ezen tifztesség-tételen maga'is a' mi
kedves F ő - í s p á n y u n k , OrSzág-Bírája ő
Kegyelmessége, az ege íz Nemességgel egy.
gyritt, az öreg Templomban. Püspök.Pierer
Vr ö Ésága mondotta a1 gyáSzos.Misét; úgy
Szintén azután az absolutziót is. — Közön
séges Gyűlést tartván Ns Vármegyénk, a*
F ö íspány ü r ' eiőlüíése alatt, movt is az
eisö rendes Vitze - íspány Tek. Zsibrik Antal
Urat rendeke eggyik Deputátusnak , a* jövő
Ói Száj. Gyűlésére; másodiknak pedigNságos
ÜŰZGP* ii Igndtz Urat."
•

*

*

'

•

•

•

*
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*

. Nápolyból Mártz. 24-dikén. Minthogy
a* Küldöttnek meg Jifzteítetése által főkép.
pen a' ivüldö tífztelieük meg: tehát a5 Sd*
polji Fenség, még azzal is tetézte, Gróf
Széchényi Ferentz ú Exc. ja eránt mtg bi
zonyított sok rendbéli kegyefíégeit, hogy,
tkidogülu / / , Lvopold Királyunknak helybe
h gyasa után Sz. Januaríus Rendje nagy
Kvreíktjével üizidte meg a' Gróf Urat; és
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még ezen kivül , eggy drága gyémántos Me*
daillonnal ( hoffzas kerekdeci formájú , Meily
ékefíéggel ) melynek közepén a' F . Nápolyi
Királynak képe Szemléltetik. Igen Szép; és
mind kedves Hazánknak, mind a* Küldött
Urnák örökös ditsöíiégekre fzolgá ó kifeje
zésekkel adta által a' kegyes Király az em
iitett Rend - íziniert és Meda Ilont. Ezen ked
ves tárgyról bővebben fogok i^tni következd
Lehelemben. — — Meg ajándékozta ö Fel
sége, az Iffju Gróf Széchényi Lajos Nevelő
jét Tibokh Urat is, úgymint a* ki, Titoknoki
tifztséget visel Hazánk Küldőttje mellett *
eggy arany piksissel, mellynek fedelén a* F .
Király és Királyné neveiknek kezdő betűik
F . és C. vágynak gyémántból ki rakva.
sf Vallás* erej&*
Gallitziának Erody nevezeti! Városából
meg - ízokott ezen eSztendő*. elein egy Bermann Dávid nevű Zsidó, 32000 ezer-arany jayaL .- A' Kreditorai azt találták feí, hogy
átkot mondassanak mind azokra, valakik
tudják említett Bermantt Dávid tartózkodása
helyét; vagy talán van valami annak va- .
gyónjából az ö kezek között: még is ki nem
nyilatkoztatják. A5 műltt Január. 23-dikán
ment véghez az átok mondás, következendő
tzeremoniával: Meg hirdettetett, bogy ál
talán fogva fekete öltözetben jelenjan meg
a' Zsidó Gyülekezet a' Zsinagógában. A'
közönséges ífteni tifztelettiek végződésével,
feke:.e gyertyák gyújtattak, 's a' íeg öregeb*
bik Rabbi fel - nyitotta. a' törvény - könyv
tartó ládát, ki -vette a' törvény - könyvet,
9
s bé-fedvéa azt fekete matériával, ezea
ige*
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igéket Szóllotta : 9, Az IJten nevében fog *?*
mojiani átok ki- mondatni.
Minthogy ki ki
tudja- köz zulunk , minemű ereje légyen az
efféle átoknak, kívánom én, vWgy senkit se
Jog/on d meg, d ki ártatlan.4"
E 5 'meg
lévén ,, következendő h.ídetést té?eteft a*
Rabbi az Egyfaáxíi által : ,, Minekutánna
Bermann Dávid nagy summa pénzzel álno
kul el-Szökött, 's moftani hol-léte neoj
fudat.sk: tehát voltaképpen intetik kiki, akárxnelly nemű vagy idejű legyen, hogy ezen
Bermann Dávid"* tartózk'odásának
helyér
vagy ha annak vagyonjából valami volna
az ö kezei között: haladék nélkül bejelen
tse az ide való Kerület - Rabbijának ; mely]yet ha nem tselekefzik : a' Mcses* öt Köny
veiben meg-íratott minden átkok fognak ö
reá Szállani,- érdekleni fogják az ő.Jelkét,
9
s meg-Ölik. *c Elö - vette annakntáima V .
Rabbi Móses' Öt Könyveit, 's valamennyi
alkot foglalnak esek magokban, mind el
olvasta rémítő Szóval; a' rnellyet még ifzoByaíoscbfoá tett egy kos-Szarvból • kéfzültt
kürtnek fúvása. — Tsak hamar az a' fogaBalja lett az" átok • mondásnak, 'hogy egy
Zsidó jelentést tett rrsaga felől, hogy ő 40
arannyal adós Eermarinak, <
Az Irrlandiai (Eiberniai)
Katholikusok
borsának jobbra fordulásán nagy igyekezet
tel '$ foganattal dolgozik a5 Kiílalai Pro'ter*
íáns Püspök. — Emberséges jó Ember érte*
A' Svéd Királynak, Mártz. 20-dikán töríéntt haláláról való hir, nem igazodott meg*
"Érkeztek ugyanis már Bétsbe az nap költi
Stőkkolmi tudósításrok is , mellyek némi*
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nemű. reménységet láttatnak nyújtani a'Király
meg-gyógyulásáról. Az említett tudósítá
sokból ezeket is olvassuk: „ Oberfl- Lieut.
Liliéhornvóft,
a7 ki m e g - i n t e t t e ' s kérte a*
K i r á l y t , egy név nélkül való Levélben, hogy
ne menne Mártz. 17-dikén estve a? Bálba.—
A' gyilkos, más nap dél előtti tiz órakor
tudódott ki. Neve: Ankcrjiröm.
Kapitány
ságból . tétetett volt nyugodalomra* — A'
Király, nagy és tsendes lélekkel Szenvedte
mind azon fájdalmakat, mellyeket okozott
a' seb, és még inkább a' golyóbisoknak,
srétekaek , és Szeg- daraboknak a' testéből
való ki - fzedegetése. A' gyilkos' fzája val
lása fzeréat t* i. egy kerek 's egy mettzett
golyóbissal , 12 nagy fzemü stétekkel, és 7
kis ízeg-hegyekkel volt töltve a' ki-lőtt
pifztoly. — A5 Király, maga diktálta beteg
ágyából azon fő Személlyeket, a' kik vigyék
az igazgatást; valamint azoknak kötelessé*
geit i s ; és mind a' neveknek, mindaz inítruktziónak maga kezével ir(,a a' nevét aiájok.
J e l e n t é s .
Említettük vala nem régiben, hogy a'
Debretzeni külső Tanátsnak eggy érdemes
T a g j a , NsTsdti György Űr, valamelly hafzKOS Magyar Méhéfz- Könyvetskét Szándé
kozik világ eleibe botsátarii, Erdélyi Kántzellárius , és Bihar Vármegye Föispáonya
Gróf Te le ky Sámuel Ö Kegyelmességének
ajánlva. Már a5 munka ki-nyomtattatott,''
még pedig 2300-fzor azért, hogy mind a*
két Magyar Hazában el-terjedhessen. Tanít
kérdések, és feleletek által. A' méhekről,.
mézről, sonkolyról, és viaizról való okta«
táson kivűl ? még eseu két haSznos kérdéDebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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seknek meg-fejtését is magában- foglallva:'
i.) Hogy' keli jó méh-sert kéfzítem,'Vazt s
sokáig e l - t a r t a n i ; 2.).- Hogy' kell a5 meg
romlott, vagy meg-vefzett, ?s hibás, boro
kat h e l y r e - h o z n i , vagy nieg r jobbítani, —.
Tsupán Öt árkusból á l l , az árra kötetlen
négy garas. — Ugyan tsak Dcbretzcni Lakos
]N7s Ftírt'S Mihály Üt) egy köz hafz'onra. tzelozó munkát fordított gémeiből Magyarra
i\]y tzim alatt: A' jó Gazdajfzony.
Kéz*
írásban 18 árkust téízen e' munka, mellyet
Örömest által adná a' nemes gondolkozása
Fordííó valamelly líönyvnyom tatónak, nem
kívánván tőle egyéb jutalmat vagy ötven
nyomtatványnál j és ha ezen fordítás világot
láthatna: leg ottan ho^zá fogna
AjóGazdd
fordításához is.
Húsvét*';-másod napján, az ugy nevezett
Leopold* hegyére lovagion fel a' Török Követ
sok TiSztjeivel eggyiitt; és annak keli'ö teleién
ebédlett, H Di'lignS Haditármes .palotijábarí.
Ezt a'palotát, régi épületből kéSzíttette ö Bge
a'mai íz fzerént,. Yfeüyül a5 homlokára ezt
íratta: Cháteau démon refuge (az éa menedék
kastélyom); alább pedig Hórat. ezen Szavait:
Bit meae sed&s utinam sene&ae
Sít modus lájfo maris et viaruin
Mlkitiaeque*
Életünkben ízebb ki-3átású helyet ezen hegy• Bel, ésa'Szomfzédjánála>./^^/í?/2Í6Tg'{í;:l'üem
láttunk. El lát. onnan .az ember. io:—1-5 mérttfőidnyire bé Magyar Orftágba. Látja Aujir. jó
darab réí'zét, 's Morva és Siá/er Or/zág* ízeiéit.
A'IJuna* tsavargásainak Szemlélése gyönyör
ködted a' nézőt, 's láttatik előtte a? kényes
Béts mintegy ie- lapűiai.
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