
Nro .9* 
KSIt.'Betsben, F<*M. A HE "2. ff .igánál* (Január lusaak^ 

30-dik uaj^án iSou-dU J-iaitfudÖ'ben. 

B é t S. 

A' mai Toldalék árkusunkban azon S i k e t é i : 
ás N é m á k Institutumáról tudósí'tatik az Érdé* 
mes P u b l i c u m , mellynek fel-állításában T . 
C s á S z á r ' A n d r á s Ű r , a? Tek. Göraör, 's ' 
több Vármegyék Törvényes Táb l i Bírája fára-
-dozoit leg e!őfzc3r9 **s fáradozik most i s , nem 
kevés g /önjörüségére : a? ki nem tsak sok Jóké-
vöket Szerzett már» ezen Szent 9s köz hafzníc 
Igyekezet e lőmozdí tására , banem a' Rozsnyóm 
lévő házát és kertjét is arra a' végre Szánta. Sát 
kiváltképpen-való eSzköz volt abban is l bőgj a* 

• X 
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Feli . Mágyat Cancellária, és a 'BYKir. Hely tart á 
Tanáts jóvá-hagyása és pártfogása által kéfzült, 
9s a' mai Toldalékunkban közlött T u d ó s í 
t á s is közönségessé tétetődjék a' Hazában. 
Már ez el$tt méltóztatott a' F . K. Helytartó Ta
náts ezekről tudósítani a''. Nemes Vármegyéket, 
3s különösen arról i s . hogy Rosnyón lakó C s a 
t z á r András Urat méltóztatott Ö Felsége a'vég* 
re ki válaSztaní, hogy hozzá el-küldhesse k ik i , 
a^ mit a v Szenvedő emberiség erátít viseltető jd in* 
dulatjából Szánt azon igen Szent és faaíznös Insti-
tutumra. Egyéb eránt kinek kinek Szabad akarat
jától.; függ,; a* maga adománnyát vagy azon Vár
m e g y e , és Város által, a' mellyben lakik, vagy 
a ' nevezett Nemes C s á S z á r András Úr által, 
a ' leg közelebb lévő filialis, vagy a' Budai £ ő* 
Politico - Fundationalis Uradalom Kafzfzájába , 
Quietántzia mellett le-fizetni. I t t Bétsben a' F. 
Cancellária Expéditurájának Nagy Érdemű Bi-
areétó'ra TeKintetes Pávits József Kín Tanátsós 
és Udvari Titoknok £Tr örömöst magára vállalta 
az adományoknak Quietántia mellett való bé-íze-
dését , és a 'meg-kívántató helyre való le-ízal!!-
tágat. Ezen kö2 hafzníi Insti tütűm, Vátz Váto-f 
sáhatik fog fel állítattni, meily is arra nézve lég 
alkalmatosabb helynek találtatott minden tekinV 
tetbeii, .. 

A' Báró Rechenberg itt örizetén lévő Grá-
láátéros Batálionja záfzlójának, múlt S^omBato'/i. 
<Jaö. 24-dikén)' a7 Salz-griesi Kafzáráyában véghez 
ment fél Szentelésenek alkalmatosságával, mél-
fóztatott a* Nagy Toskánai Ifértzég AfzSzony S 
Királyi Felsége â  záfzlóra , egy , arany hímek? 
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ig* 
-I:e! gazdagon' ki varrott pompás pántliKát ajándé* 
ÍÍOZDÍ ; mellyel egy fzersoufu! a' maga felséges Ne- . 
vének rá íratásával is fe! ékesített iílyet énképen: 
M a r i a L u i s a G r a n D u c h e s s a ái T o s c a-
n 3L , A r c h i d u c h e s s a d' A u s t r i a eí c. etc. 
Ptospiliosi. Kertzeghé ízületeit Odescbalchi Afz~ 
Szonyságot méltóztatott o Kir. Fge ki nevezni: 
hogy az 6 Hgségét oda Réserendő sok Udvari 
Dámáknak társaságában, jelenjen meg az emii
tett záízió Szentelésen.— A' Splényi, BrecÜam-
viile, és Dövins három vitéz Gránatérös öfztál-
Íjaiból áll az emiitett Bátalion". ... • , ., 

Tegnap el ott estvé, egy. Kurír érkezett ídé 
Luneviilebol. M.íi hozott^ ínég nem Bizonyos. 
; Azon, kegyes Adakozásoknak előfzámlálása^ 
üiellyek- a' Szere ntsétleü Tj^rolisi Lakosok Szá-
tyuíra Eraéíy Örfzág ^legyeiben, Székeiben, '$ 
5'í.eciiieteiberi öfzíze gyűjtettek; ekként követke
zik: AisŐ Fejér Vármegye, Enyed városával 203 
!J. 16 x. 2 batkát. Felső Fejér Vmegye 211 fll 
9 x. Torda Vme'gyé,, Torda "Városával 244 fl. 
gg x. 1 B. Kolos Vmegye 392 fl. 5 3 £'. Doboka. 
Vmegye, &zé'k városával , 258 fl. 36 x. £ B. —. 
Belső Szolnok Vmegye, Dézs Varasával agy fh 
47 x. Közép Szolnok Vmegye, Szilágy Cseh vá
rosával 2 j fl. 3 x, 2 B, Krafzna Vmegye 228 A* 
§ x. 2 B. Hányad Vmegye 35 fl. 6 x. Zaráaá 
Vmegye 28 fi. 48 x. Á? Fogarosi kerület £4 fl. 
25 x. Kővári Ker. 19-fl. 48 x. Udvarhelyi bzék; 
3 72 íi. 22 x. 2 B." Háromfzéki Szék 216 fl. 1 x. 2 B* 
Csiki Szék 56 fi. 50 x. Marosi fzék 153 fl. i y x , 
aranyosi Szék 31 fl. gg x. 3 B. Szebeni izék és 
Város 105^ fl; 25 xi x B. Segesvári izék- és a* 

í 2 
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Város 190 fi. 36 x . Megygyes Szék és a* Város 
2,69 fL 32 x» 2 B. Száfz Sebes Szék, és Városa , 
234 fi. r8 x« 1 B. Brassó kerülete, es Városa 
1167 fi. 38 x. 2 B . Befztercze kerüle te , és Va
rasa 428-fi. J 7 X. 2 B. Száfz Városi Szék, és 
/néző Városa 1.3.1 fl.* 7 x. Kőhalom Szék és, a* 
mező Városa 156 fl. 21 x. 2 B. Ujegyházi Szék 
ás m. Városa 4ő fl* 47 x. 3 B. Nagy siók Szék és 
m. Városa 87 fl., 30 x. Koiosyár Városa 130 fL 
45 x. 2 B. Maros Vásárhely V. 132 fl. 36 X. 1 B, 
Károly Fejér Vár. V* 116 fl. 43 x. 3 B. Szamos 
Újvár V. 76 fl. 21 x. £ B. Ersébe t rá ros , más-
ként Ebesfalva V. 146 fl.53 x. Abrud Bánya mező 
Városa 68.fl* 45 sor* 2 B. ÜdvarJbely m. V. 49 fl. 
i.o x. Vizakna m, V. 19 fl. i g x. 2 B. Kolos m. 
V. 70 fl. Kezdi Vásárhely m. V. 17 fl* 4° x» 
Vajda Hunyad m, V. 13 fl, 53 x* 2 B. Bartzas 
in. V. 7fl. 30 x . A' Brassói GÖrög Kereskedő Tár
saság 6 fl. 50 ;X. A' Károly Fejér Vári Bánya 
Tifztek 10 fí. 25 , x. Özvegy Gáaí AízSzonyság 
4 fl* ÖSzveséggel ^233 fi. 3 x, 2 B* 

M a g y a r O r S z á g * 

A* Felséges Királyi Helytartó Tanátsnál va
lóságos Concipistákká lettek: Bodor Mihály s Lo-
yáfz András , Rifztó Emmanuel , és Bersevitzy 
Sándor Urak. 

Pest 20-dik Jan. A ' Hazafiaknak iparkodá-
saikat tsak akkor is méltó, betsben tartani, ha az 
o tá rgypk egyedül a' haza határai közzé rekefzk^ 
d ik ; minél inkább meg kell betsiüni, haazegéfz 
Emberi Nemzetet illetik. Hlyen Schraud Ferentz 
Királyi Tanátsos Űrnak az Orvosij Polit iaj és a* 
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Törvényes Orvosi Tudomány Tanítójának.a? Sze* 
xem Vármegyei Pestisről írt Könyve, mellyért ez 
előtt már vette Ő á' Hazától érdemlett jutalmát: 
most pedig a' Prufzfzus Királyi Felségtől egy na
gyobb arany homagialis pénznek ajándéka melleit 
e' következendő értelmű Német levéllei tiSztelte* 
tett meg: 

„(Az Urnák) mait efztendő 26 dik Octoberi 
levele igen kedves előttem; mert alkalmatossá
got nyújt, hogy mind különös Talentomait, mind 
az emberi nyopaoruságokpn könyörülő Érdemeit 
közelebbről által lássam. Mind a? kettőt kéfz örö
mest meg-ismérem, és azon nékem küldött hafznos 
könyvet az ittvaló Orvosi Pepartamentum Fejé
nek , Gróf Schullenburg Státus Ministernek tüs
tént által küldöm, hogy az éti Orízágaimban is 
illendő hafznát vegyék. Kérem .azomban (az 
Urat ) , hogy ezen ide reklfztett Medailíe-jt űgy 
tekintse, mint bizonyos jelét az én különös kö
szönetemnek, mellyel a9 küldött könyvért külö
nös hajlandóságom mellett tartozom. Fridrik WiU 
Jiélm. Berlinben 5 . Jan. i # o i . 

Zimon Jan. \g dikén, A* Szerem Várme 
gyei felkelt Serég, már Nov. 10-dike táján, 
egéfzen kéfzen vol t ; Vukováron- gyakorolják 
d'ket a' fegyverbe; 's tsak arra az el indulás
ra való paraatsolatot várja, melyhez régen hoz* 
zá kéfzüit. 

JST é m ,e t B1 r 0 á a I o m. 

PrágaJa.n. 21-dikén. TöbbSzöri ditsérefös 
említések estek m á r , magános Levelekben, a' 
JPragai Deákokból formált Leib-Batalionnak, é$ 
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más Cbeh Orfzági Batalionoknak is jó, magok vi
seléséről; de mind ezeknél nagyobb a z , hogy a"!, 
Csea'Örfzági Sereget, Fö" Hertzeg Károly távol 
létében vezérlő tladi Tárnok Mester Gróf Sztáráv 
é Excja , Hlyen nagy ditséretekkel teiiyes ki feje-
zésu hívatalbeli tudósítást küldött Jan. 13-dikán,' 
fo Burggróf Gróf Stampach-hoz, Budweis váró-
sából : „Kötelesnek tartom magamat," hogy EK-
celíeutziádnál kellemetes tudósítást tegyek arról/; 
hogy niind a1 Léib Fatai ioa , 'misd a' több Bata-
Honjai á t "egéfz Seregnek, miólta ki jöttek a\ha-
tár Szélekre: mindenki telhető bizonyságit-adták," 
a' hadi fenyítek eránt vaíó engedelmességeknek/ 
*s a' hazáfioz égö buzgoságoknak ; u,<gy hogy né* 
kém még "tsáfc Icg kis-sébb panaCz se jött a ' füiem^ 
be az 6 rendeleÜeasSgekrSÍ. 'Nem is mid alpjaiul/ ' 
högy 'V Serég illyea betsűietes maga viselése fe
lö l , V f ó * Vezért, Károly ő Királyi Heuíze^séget' 
lie tudósittsam.' , ' * •• 
'' 'München Jan. 4-dikén. A\ Felsöség ilíyen 
paran:so!at]át Hirdette ki mostanában a', Válafz-' 
tó ' Hertzégnek :"",jMi azt küíö'mrjkülomh alkalma-' 
tosságokban tapaíztakuk, hogy sokakban az á?r 

tévelygő vélekedem vagyorj , mintlia ' a r ra , hogy 
valaki á' .Bavariai 'földön meg telepedhessen: "el • 
múlhatatlanul még kívántatnék a z , .hogy ö Ró-' 
naai Cathpíiküs.'legyein. A' mely vélekedés eleitől 
fogva igén nágv akadályul völtl á'fzorgalmatos-
Sig, a7 ízép niesterségek *s a' palíérozótrság ter-* 
fedésének, eb ben a9 tartomány ú a n / Mivel ped ig / 
sen a'..N::met Birodalomnak, s"e magának a^arto"-1 

májynak törvéüjei között, egy sints r a 'mely ezt 
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â  koz vélekedést támogatná; Mi hát azt akaiv 
juk ,.'hogy a' kik a 'mi Bagariáibirtokainkban le 
akarnak telepedni; soha ezután azokban a'RóV 
-mai Hit úgy ne nézettessék; mint ei múlhatatlan 
núl meg kívántató dolog; 's mintha a' más Hit* 
Tiek soriosai t;ellyességesen ki volnának rekeSztve 
Ba variából...' 

Ezen fuiidamentomos Rendelés mellett er&s* 
sen meg kell ezután maradni|, 's ezt az Örfzág 
-minden Elöljáróinak, és Tifztviselöinek tudtokra 
adni. " 

W&rzburg Jan. g-dikáa., Ennek a' hé-
napnak elein e^y Szekér ment Rinteln Városán 

. i e re íz tü i , melljen 12 gyermekek öltek, veze^ 
löjökkel egygyütt* Kikről kérdezősködvén <£#.. 
emberek, initsoda gyermekek Yotnának? írtóz
va hallották,. hogy azokat ^aUki Svát}, OfSzág* 
ban, pénzen vásárolta ofe.ve:; 's máj^inost, Ham
burgon" kerefztül, Amerikába fo^gfá vinni el ad
ni. — A' nagyja sírt 5 az apraja pedig^ minden 
előre való gondolkozás síikül.; jó kedvel rág
ta a' kezében, I|^6" fekete kenyér darabot. 

Annája" nyilvánságos bizonyságául , melly 
igen meg nyomjon néha valamely Vidéket a' had
nak terhe ; tsak Stockachot említjük most meg, 
Ez a' kis város,t. i- tsak 105 házból á l l , 's 150 
lakosi vágynak a' 'zellerekkel, együtt; mé*g i s , a* 
múlt 1300 dik eSztendöben, Május 3 dikától fog-
va t, Desemberi^ek utolsó napjáig, 11^785 Tifz-
leknek, ' s ^ i ^ o i köz Katonának, az a z , rnind 

, 'bTzvq, 8 hónap a la t t , 93,036- embernek adott, 
főállást-
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F r a n í z i a O í f z á g . 

Parisból Jah. i . napján. Az a' faragott 
Kép , melíyet Vial Generális Egyiptomból háza 
érkezvén, az első Konzulnak ajándékozott , leg 
kíilönössebb fzépségu. Egy tizen öt efztendős, 
cs leg tokélletesebben nőtt Ifjúnak áv tes te ; a* ki 
Alsó Egyiptomnak Delta nevű réfzébe volt e! 
temetve Bebet Templomába. Az ahoz ériők ál
tal leg Szebbnek tartatik mind azok közi, mellyek 
még eddig Egyiptomban találtattak, mióita t. i. a* 
Frantziák ottan le telepedtek. 

• Atíia híres J. Jacob R o u s s e a u kéz í r á s a , 
melíyet még éltében Eeaugenqybán le tett volt 
pelsét alatt 9 most Januarius eísö napján nyittr-

-* '* fel , ugyan-az Ö rendeléséből. Ez írápt az 
t o u .15 Elöljáró így "irt a' Departement ElÖljá-
oda va. ^olgár Pr^ftctus! St. Foix Aízfzonyság 
rojához; x "VkApáídf Unokájától , 'segySzerV 
t o l , a' Condiii. „ u ] c éz ín < ^ á n a k (mettyet a* &áu 
mind L J. Rousse.. soi*dik<'v ^e* .n* nyittasjsék) 
tyára bízott , hogy 1 ^ *. feh ^ valtam fiinak 

.'gondviselőjétől hivattatván > HL
 9 fnellyr&l az 

a' Hagyománynak fel nyitásán , cT • A* .mun-
lóságok mostanában sokat írogattak. %« J a 
jának «jz a r titulussá: R o u s s e a u J á n o ** i> 
c o b o a k B í r á j a ; ezzel a' felül í rással : Bi. 
h a r u s h i c c g o s u m , q u i a n o n i n t c l l i g o r 
i i i i s . Ovid, Ki tctfzikebből a* Munkából , hogy 
ezt Rousseau abban az Időben í r t a : mellybéa 
igen üerenlsétlen, *s a? miatt felettébb meg ille. 
tudott lé véti, minden embert úgy néze t t , miat 
ellenségét. ' . " . . 

' £>ÁrCs Jnn. fáikén. Az Egyiptomi F ^ 
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tzia Sereg Vezére Menou ismét új Levelet kül
dött Pári\sba , Dec. 5 dikéa ; melyben írja, hogy 
8 28 hajó nádrnézet 9s .riskását indított útnak 
Frantzia Orfzág felé. (Már két haió el is érke
zeit valósággal a' Marsiliai Kikötőhelybe), 

Paris Jan, io*dikén. Midőn Januárius* 
7-dik 's következő napjain, a' Bonaparte éiet.e 
ellen öSífze-esküdtek ki kérdődtek volna , «gy 
közzúlök s'okfzor Sélbe Szakafztotra a' Tanuk* 
beSzédeit.; melly miatt Ötét a' Törvéayfzék* Elől-
ülői-e meg - dorgálta. Erre egy .a' bé-vádolttak 
védelmezésére rendelt Prókátor igen nyersen 
kezdett fcefzélni,; „ e z a'Szent hivatal, úgvmoncf9 

* a' méllyben járok» annak meg-mondására köte
lez engem., hogy a* vadálltaknak annyi ki-ter-
[efzkedest .engedj a' befzédben, -.sC mennyit ki-
vannak magok • védelmezésére. Merj: még a* 
Revolutionalis Tör vény fzéken sem tílioiták vol
na el azoktól a* beízédet." E'zejtnek hallására. 
gí* balgátok tsak nem közönségesen kifokadí.ak, 
az Elölülő pedig'.ezeket mondta;.: „Halja e* Ke
gyelmed Polgár Védelmező ? a'9 Törvény ízek ne-
vében parantsoíom, hogy .mására -jobban vi
gyázzon, ?s löbbé ne raéréfzeljea íllveri hason
lításokkal .élni/-6 — "Azon is pá'h-afz#lkod,ott De* 
merville, hogy .Ca.mbacer.es második -K.©'nzi?I.? 
mint kívánt T.an.ú.? nem jelent meg; *\s az.t akar
ta , hogy á7 Törvény fzéfc hívassa ,-oda őtet is„ 
Erre az ElÖlülülő ,azt felelte,9 hogy: „ a r r a a' 
TörvénySzéknek nintsen jussa." .— „ Cicero -̂— 
figymond Demerville, le Szállván a''.Capitoliitixju-
jból, nem általi ott a' F o r u m r a {a'.Római Piat*.-
m) s ietni , polgártársainak yédelmgzésér,e, ^ .-=«-*• 
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Kern tsak Camb^céres, de az Ügjéfzek kozzi| | 
is többen mint fiúfzan meg - tagadták Szolgáiat-
jokat a' vádol t taktoS^r annyira , hogy nagy ne
hezen rendelhetett a' Referens kettőt azoknak 
védelmezésekre. 

Azon 130 Polgárok közzűl , a? kik különös 
vigyázat alatt ta r ta tnak, 34-én yannak a' meg 
fogattak, ezek közzé Számlálván azon negyveat 
I s , a' kik már el költöztek Orleáns felé, '"'Mint
egy..-ötvenen el Szöktek , 's többnyire Belgium
b a , de itt is utánnok vannak a9, Politzia Őrál
lói , és már nem keveset meg fogtak közzülök. 

PárPó- Jan. 13 dikán. Cerachi % Demerville, 
Aréna, és Topino Lebrun , a' kik három nappal 
Í3Z előtt halálra ítéltettek, még élnek , mivel fel
jebb appellálíak. Cerachi híres kép faragó, - a? . 
.ki Rómából vette ide magát, midőn ott megrSzünt; 
az ítj Respublica; 47 efztendös,. Demerville híres 
Frantzia.polgár, a' kj az úgy nevezett C o m t e 
d e S a I u t p u b 1 i c nek. egygyiít tagja vol t , 33 
efztcndös.. Aréna testvére az Ex törvényhozó Are-' 
nának , 39 efztendós. Topino Lebruii híres Histoi, 
xiai képíró, 34 eSzterdős. 

N a g y B r i . t a . n n i a . 

Á* Londoni Udvari újság se titkolja már a* 
Gen. Ábercrombie tengeri útjának tzjélját; m^rt 
Dec. 29 dikénazt írja: hogyő Afrikáii^k Tetnan 
nevű v á r o s n á l evezett e l ; mely Gibraltárral ál
tal ellenben, V Szoros tenger feélin fekfeik;, hol 
egySzersmind | r is vizet i s , és egyéb útra valókat 
Szerzett a 'ha jós Sereg Számára. Útjában Málta-

•mk '55 Cyprus [Szigetének mondatik menni; &'/ 
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bonná a ohtán egvenésen EgyiptAuiak: fog tárta* 
i i . — Nem kitsény d ol o g az , hogy Ánglus Gen. 
Craigh , Bombayből ugyan azon idő pontra , 
í,0,000 réfz Szerint Áxiglusokból, réfz Szerint pedig 
Cypaye.'iekbol áüó SereggeL Egyiptomba fog evez* 
Ki. Bomba;/ az Anglusok napkeleti Indiában lévÖ 
minden Birtokaiknak fő városa, Malabar Orfzág-
iicik tengeri raeljy.ékén ; és a1 Cy payesek, Indiai 
•Uültiésü emberek ugyan: d.e a' hadi gyakorlá
sokra Anglus módon taníttatott, V egy Szer smind 
Anglus forrna ruhában és fegyverben járó- Kato
nák Szoktak lenni. A', millyen Katonaságot, leg 
alább is 70,8.o?ooorig valót', mindég tart a ' -nap- ' 
fedeti Indiákra kereskedő Anglus Társaság; mi-
vei küLöniben is ezeJk a' Katonák igen jó embe
rek ; az oda való nagy melégnek ki állására al-
kaímatosok; *s Anglus Tifztefc által vezéreltet-

- 'liek.*—:. Bombay-taL'el. jöhet g -pap alat t , 'a' veres 
tenger torkolatjához, ez á' Ge*n- Craigh vezérlése 
alatt''lévő- -1 o\000 bői • állá ha\ós Sereg. A ' mely*' 
tol vagy a' Bábel Mán deli (Bahel Mandél Ipeü 
ottan fekvő- egy kis Sziget, Asia 7$ Afrika közöttf 
J70I az Indiai nagy tengerről-'b.é járnak a r hajók 
a5 veres tengerre *•" a' hónnap ezt. á*. tenger Szoru
lat ot Bábel-Manddi Szoros tengernek is hívják) 
foktól kezdvén, a>. mely mi.Rd.-egy ; ennek VSé-

. regnek az egéíz veres tengeren áítai kell evezni; 
's azután fog hihetőképpen Suez-nél (Suez Egyip-' 
tömi Város , • a\ veres tendernek közép tenger í d é 

1 oyöló véginél; a' mi általunk küldött Egyiptom' 
Klappáján is ki van téve.) ki "Szállani az Egjip-' 
lami. Szárazra ; hogyott n .a: ;o\ i t r a 'TörökNagy' 
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y e z é r n e t , 1$ f í^Abercrombje Ánglus Generálig? 
iiak Seregevei egyesíthessék. " 

Ama1 gazdag Sir William Lowther vadáíz 
k u t y á i , és egy Gyémánt nevű, verset futó igen 
híres lova kótya vetyére bptsáttatván ; a' kutyá
kért 23,000 : a9 lováért pedig 5,200 forintot ad
tak. 

Azon befzédek, ps ki kelések között , a9 

mellyek, a5 Bírák előtt mostanában folyt apró-
tékos perek alkalmatosságával halíatpdtak; neve-
zetes a z , a' mely azt áll í totta: hogy sok gazdag 
Anglusok,- a' magok forma-ruhás inassaiknal?;, 
tsak ebédre 's vatsorára is mindennap egy aranyat 
a d n a k ; holott a' Királynak elég Tifztviselpje van, 
a* Mi annyit nem k a p ; \9s még i s , mind ruházni, 
mind tartani magát , koránt sem ugy tartpzik; 
mint egy inas. 

Temérdek sokasig nézte De£. 22?dikén Lon
donban, két híres bajnokoknak, Belcher és Gambje 
nevü'eknek, 2000 forint jutalomért az öklökkel 
?s könyökökkel tartatott bajvívasokat. Soká ütöt
ték verték a^bajpokok egymást agyba főbe ; úgy. 
hogy már mindeniknek orrán Száján egyaránt 
folyt a' vér. Mig nem végre Belcher oly rettene
tesen hasba vágta Gamblet; hogy ezen ütése áh 
t a l , .9 rajta £géfzen győzedelmeskedett. 

D á n i a . . 

i Koppenhága* Jan. 30-dikén. A3 Syé^I Ki
rályiak. , a' maga Petersburgbói való vel indulása 
elótt,, ízönyegekből, portzelánokbói 5s a* t, áilé 
drágaságokat ajándéXozott az Orofz jCsáfzár, 
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Az itt lévő Ánglus Köve t , Drummond 'Úr j 
tudni kívánván, mitsoda réfze.sülése lehet Dánia* 
n a k , a' Sel fegyverkezett neulralitás eránt folyó 
valamely tanátskozásokban ; mellyeket az Ang
liai üdvá r ögy néz, mint az 6* javával égyáítaljá-
ban ellenkezőket? iilyen feleletet kapott : hogy 
„ A z az Jegyesség, mélyről a* Dániai Udvar is el 
végezte* nögy a5 nevét alá írja; Önnön jussainak 
oltalmazását, 's egéíz épségekben lejendő meg 
tartását tette tzélűL, akármely Hatalmaisság ellen, 
a' melly azt még akarná sérteni; az Angliára riétf 
Szerint való minden leg kissébb kéízuiés nélkül-'6 

T o r o k B i r o d a l o m . 

Az árgyjjptem felől való Könstántzinápőlyi 
tudósítások e^éfzen külömbjznek a' Franíziáké-
íóL Nevezetesen a' múlt Öer.. 10-dikén ezt ír
j ák : •„ A' Frantziáknak 's az Ö réízeken lévők
nek Egyiptomból való tellyességes ki-irtások vé
d e t t , az Ánglusokkai együtt , olly rendelést tet-
tünk ; hogy a' Nagy Vezér, a' maga 90,000 bői 
álló seregével-, Ariscíibói Kairóba menjen; az 
Ángíusok 15,000 rel Jaffából Alexandria ellen 
induljanak; más 10-—12,ooo-ből álló Ánglus se
reg pedig, napkeleti Indiából, a' veres tenge
ren jön á l ta l ; 's magát a' Nagy Vezér seregé* 
iiek bal Szárnyával köti öfzve; minekutánna 
már a5 Jaffából jöt tek, ugyan azon sereg jöb& 
Szárnyával helyheztetődtenek egyesülésbe. "— 
Már mind Rhodusból, mind Jaffából, mind pe-? 
dlg Smifnából jöttek Kurírjaink, azzal a' Üír* 

j . . fel ; liogy Ánglus Gea, Abercrombie Jáffa tájár> 
sa 
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meg érkezett i"5,ooorrel; mely katonaságot ot
tan a' Szárazra k i r ak . T o v á b b á , hogy a5 Nag t 
Vezér meg iadólt Arischtól Kairó felé; 's végre^ 
hogy a' napkeleti Indiából rendelt Anglus kato
nák is útban vágynak," — Ennek a' hírnek 
hallására mingyárt el küldte a'_ Csáfzár Chia-
vuse Paschát, pénzel 's oly parantsolat tal , Cyp-
TUS Szigetébe: hogy. a' seregeknek élést Szerez
zen. Azon kívül a' tengeri Vezérhez is páran* 
tsoíat ment , hogy a' maga hajós seregével, na
péi hamarébb induljon.. Alexandriaihoz, . 5 
; - líonstűyitzi/japoljíöl/BtcembQr io.díkén, 

Á ' Tengeri Katonák mindenkor leg kissebb fenyí* 
ték alatt vol tak, és tsak a' Kapitány Basa fzer* 
felett való keménysége tarthatta őket;" rendben,' 
A' Szabad fegyver hordozás , sí melly okosan 
mfeg van tiltva a7 töb^í Katonaságnak, még vak-

, 3xt^T^hhokk& tefzi ezeket. Egyiptomba való in
dulások előtt, fényes nappal kiraboltak Konstan-
tzinápolyban .sok Görög és Örményeket ; vifzfza 
JÖvések után pedig még sokkal gonoszabbakká 
lettek mostaniba- Mert Székibe ölnak és rabol
n a k ; nem régen is két Oroíz Tengeri TiSztet (más 
újságok Szerint, hajós legényt) nap alkonyodás; 
jkor_, midőn Hajójokbd Szállottak volna, meg tá
madtak , és m'cg-ÖUek. De meg is adták az árát?

¥ 

mert akkor nap mingyárt fel akaíztottak kettőt; 
közzüiök; még pedig azon a' helyen, ,á' hol BL 
gyiikosségot ei követték. Azon kíyől a' Porta: 
egéfz pompával-el temettetvén a' halottakat, még 
bővebb elégtételt is ígért a' Mufzkáknak. ö^ az 
OroSz Követe Gen. Tamara,- ki a' történetrőlvaffí 
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tudósítással egyfzeribe Kurírt küldött Petersburg* 
b a ; ezt Selelte a' Por tának, hogy a* gyilkossá
gért kívántató elég tételnek módja, és d fogadá-
sa egyedül 'fez; S F e l s é g e s U d v a r á t ó l f o g 
f t t ggea i . " ' : ' * 

•Bizonyos "tudósítások fserint, már Pasman 
Öglu, arany és ezüst pénzeket is veretett; mel-
lyéknek egyik.óldaián az Ő képe vagyon; a' má
sikon pedig ez a' felül írás: S u l t a n O s m a n 
P a s m a a O g l u . Az arra való Kereskedők ke* 
zében forog is már áz iUyen pénz. 

E l e g y e s. T u <f ó sít ás ok. 

D e c . J 5-dikán írták ala neveiket, az úgy 
Nevezett' Efzakí Conveotióriak (Szövetségnek) a f 
Orofz, Svéd? és Dániai Követek. A' Berlini Ud
var pedig tsak némtinémüképen réfzesül abban. 

A ' Párí'sí Muzsikás Társaság , a' Huj dó. 
tifzte'sségéré, emlékeztető pénzt fog veretni, ?s 
e^JNagy Mesternek el. küldeni. 

A' Berlini Levelekbői semmi öllyas hadi ké-
Születit nem olvassuk ugyan, az oda való Ud
varnak; de éiég á z , hogy minden Regementek-
Kéz el ment a' parantsolat , meliy Szerint az in
dulásra mindég kéfzen.kell tartani Önáöa ma
gokat. 

Amaz egéfz tudós világban híres Lavater 
Pap Jan. 2 dikán. 4órakor megholt. Halála előtt 

. már 24 órával a' Szava el állott ; és a' mint lát-
} tzo t t , magán kívül is volt. Két héttel hólt még 
j az előtt , az Ő attyafiának, az öreg Lavater Ta-

aátsbeli Urnák felesége; melyen ő9 beteg fővel 
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is annyira tö rődö t t : hogy á* köz ítélet [Szerint f 
ez is nagyon siettelte az 6 M múlását. 

Tudósít ás. A' Tsáfzári Királyi ngy nevezett 
Bombardler-Auditoriatus közelebb* jc ólt" Jelentésé* 
bői- tudtokra adatik mindeneknek, hogy a' múlt 
esztendőben az'OIafz Armídáná l sebjeiben raeg 
halálozott Bonyhádi Pértzel Károly, Bombardier 
fó Strázsamester tTr Javai eránt Gyűlés fog Béts« 
ben ta r ta tn i ; a9 k i t há t azokhoz just tartanák: 
tartoznak magokat i g o r . Július 6-dikáig a' JBoin* 
bardier-Aiiditbriatúsnál jeleateni. 

J e l e n t é s * ? 

Nemes Somogy Vármegyében helyheztetett 
Nagy. • Szigetin Mező-városabéli Uraság Vendég-, 
fogadóiban aj 'Contractus mellett a' folyó i&oi* 
dik EfztendS- Á'ugü&ius Hónapnak j-ső napján 

" kezdendő b o r , pá l inka , és egyéb italok Szabad 
kortsrnáltárááok, ugyan a' folyó ESztendŐ Ápri
lis Hónapnak 73-dikán, vagy is aV jelentett Me
ző-városban akkor tartandó vásár nap előtt lici-
tátzió Szerint ki ada t ta tn i , jelentetik, és a' kik
nek á* jelentett Vendégfogadóknak ki-árendálá-
sokhoz kedvek volna , az frtt Április Hónapnak 
23-dikára meg hívatnak, de az idő alatt is az 
Uradalombéli Tifztartóhoz adandó írásbéli, vagy 
Személlyés mag-ok bé-jeleratések, .bé-vétetik. 

Az első hat Hírmondó árkusunk el fogyott; 
azért nem kedveskedhetünk azokkal, a' magokat 
kesőbben jelentett Erd. Előfizetőinknek-. De azoa 

. vagyunk , hogy "ha tsak lehet , nem sokára újrft 
•ki nyomtattassuk azokat*, 
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TÓ LDALÉK 
A * Magyar Hírmondónak * Januáriusnak 30-dífe 

napján igoi-difc Efztendőbea kőit árkusához:* 

9 I N T É Z E T 
E G Y 

SIKETEKET ÉS NÉMÁKAT 

N E V E L Ő OSKOLÁJÁNAK 
• .FEL-ÁLLÍTÁSA V E G E I T 

KI A ;G Y A K. O R S Z i ö . B A N* 

MAR JÓZSEF 
k BÉTSI TSÁSZÁRÍ SIKETEK, AS NÉMÁK 

OSKOLÁTOKNAK. IGAZGATÓJA ÁLTAL. 

Siketeket; és Némákat neveld "Oskolának 
fel-állítása az 9géSz emberi Keitt2etre nézve\ aá-
gyón fontos dolog. Az illyen Siketek, és Némák, 
a' haiiásbéli tehetség nélkül jöttek a' Világra% 
vagy gedig mindgyárt akkor dUyefztették az t , 
minekelőtte befzélieni'tanultak volna; és így az-
ö terméfzeti álla pötty ókban hagyattarva' tsupáu 
emberi képek maradnának. Tudatlanságban ne-, 
vehetnek fel, ?s úgy élnek halálokig. Az ö elmebéli 
tehetségeik homályban, 's majd minden tehe'et-
lenségben maradnak, minthogy őket az o álla-" 
pöttyökhöz intézett tanítás által senki sem hozzai 
mozgásba* Még ts&k képzélettyek'siats* a'jó'«nS 

R 
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lő l tsröl , hanem az in dúlatty oknak 's testekn^-
tulajdonságaik fzerént tsupán termeTzettyeikrí"-
oíztönét, 's hajlandóságaikat követik, V ' i i 
erö által azoktól el-nem voaattatnak. A' nv " -
leg-fzomorúbb állapot, a' Szent Hitfaenis f"í,í: • ! 
fogytáig tudatlanok maradnak. Valamint a-. '. ' 
talán állatok, úgy nevekednek fel , ' s r.i...••'"!' 
Bi tre , mind az erköítsre, mind a' házi io'•.""•''•"'„ 
tqsságokra, mind az egéfz emberiségre ''lf'^*' 
mintegy el-vefzve maradnak: ámbár eíz.-í-. > 
vágynák, mellyek á lu l mind a ' terméfzeti 7 -7 I 
az erkŐltsi ^tehetetlenségből fel fzabadíttetü"^ 
aak* 

Minden embert fzeretö Felebarátnak fzíve 
háláadatos köfzönetre hevül fe l , ama' nagy Lel' 
kii Nemes Magyar eránt, a' ki jóltévő meg-hatá-
rozott akarattyát ki nyiíatkoztatá, hogy a ' Ma 
gyár Orfzági Siketek, és Néma gyermekeknek " 
tanításókráis egy Oskola állíttatnék fel , m e l ly* ! 
ben azok a' fzerentsótlen Teremtések, haíznokat • 
vehető emberekké, 's jó Kerefztényékké váitoz l 
tatódgyanak által. A' Bétsi Tsáfzári Királyi Sike- ' 

• t e > ' !" N é m á , f c 0 s k o l á J á b a n annak fel állíttatá- ! 
satpl olta i fzaznál többen tanítattak-ki, a' kik ! 
az emberi társáságnak hafznos tárgyaivá lettek ?; 

Némeliyek a' Kantzelláriák mellett íráfzók má-
£*££' lT.°l6k> és K é P í r ó k ; mások ismét kii- ] 
lombféle Kezi-Mesterségek-rétaníttattak, mellyek-
toenlnasiefztendőjöketki-töltvén, majd mind Le- : 
genyek, majd mind Mester emberek keresik élei-' ' 
sieiket. . ' 
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A' fellyebb mondottakból minden emberi ér
zékenységgel, 's a' Siketek, és Némák eránt fzá-
Bdkozással bíró ember, tsak néminemű meg-fon-
tolással is mélyen által látháttya; melly igen Sziífc* 
séges minden OrSzágban, hogy egy Siketek, és 
Némák Oskolája állíttassák fel, mellylen az ol-
lyan Szerentsétlen, de a' tanításra alkalmatos 
gyermekek fel-vétetődgyenek; 

Már most az a' kérdés, fordul el 5 : Honnan 
lehessen egy Siketeket \ V Némákat Mtrel'& 
Oskolának fel-áll tt ás ár a \ . *s fenntartására, 
meg-kivániató költségeket öfzveJzerezni ?, Mint
hogy a? Státus., a ' .mint látható J annyi Szeren-
tsétleneket nem boldogíthat; mert az ojótéteméT 
nyének határai egyéb aránt-is 3 éleg láthatatlanul 
ki-terjedtek; Által, hágaá a' Szeméremnek; és il
lendőségnek határját a z ; a5 ki az Uralkodó. Fel* 
ségnek jóságához folyamodnék ; hogy ez mindeoL 
örökös Tar tqmánnyaiban; egy egy Siketed i és 
Némák Oskoláját állíttasson-feí: 

" ^ ^ Minekokáért Bátorkodunk aa MresJ, -AS.-NCT 
mes Magyar Nemzetnek/ némelly módokat \a* 
meg-visgálás végett eleibe, terjeSzteni: JEztknefc 
teílyesítése semmit sem foglal magában;, a' mi az 
erőltetcsnék t^ak árnyékát-is képzeltethetné; a* 
vagy mutatná; nem. foglal semmit magában^ 
meiíy áltál valaki,. a9 Szegény Siket; és N é m i 
gyermekek boldogításbkért többr* unSzoltatnéfc ; 
mintsem tehetiJ ége engedi3 avagy akarattyu Üoz-
za magával; 
n . Az emberi Társaság öfzvekaptsoltatásána^ 
tő_ tzéilya, hogy egymáson segíthessünk j; 9i a? 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár A a " ** Jelzet: 728.197 



148 

közönséges gyarapodást éfzközöllyük. Mindenik 
tagja tartozik• a' társaságnak tzéllyát az ereje, *s 
tehetsége fzerént elö-mozdítani. Emberek lévén 
a' Siketek, és Némák-is ; mél tó , és igazságos b t 
zodalmo.k lehet-az Ö Felebaráttyaiknak segédet 
mekhez , 's ugyan ez okból mi is tellyes bizoda
lommal reménylyük mindeneknek gyámolító se- l 

gedelmét. Foganatosabb ? SzóSzóilók lehetnek a' 
Siketek, és Némák mei l - t ta ' Lelki Atyák , a 'kik 
mind az Istentől,. mind az emberektől a' jó tse-
iekedetnek fel-serkentésére rendeltettek. Az Ő ke
zeikben vágynak azok a' hathatós efzközök , rnei-
lyek által a' felebaráti Szeretetnek, $s a' könyö. 
rflletességnek tellyesítésére mindenek fel-buzdíí* 
ta thatnak; hogy így a' Szerentsétlen ember tár* 
sa ik , mind test i , mind lelki gyámoíításokat meg, 
nyerhessék. 

Ha valaki a' Szent Házasságba l ép , 's az 
oSzve-esküvés után magát bé-írattattya. Vajmi 
Szép alkalmatosság ez a' Lelki Atyáknak, hogy 
az örömbe heyültt.Személy eke t , a' felebaráti se. 
gebeiemre fei-buzdíttsa, melly által ,az Ö házas
sági örömnapjok, mint egy az Isten eíott-is, meg-
koronáztatik, ha a' Szegény Siket, és Néma 
gyermekeknek, az Ö kedvek, tetSzések, 's vagyo* 
nokhoz képpest valami Alamisnát Szolgáltatnak. 

Hozzátok fordulunk előSzör-is Szánakozásra 
méltó Szerentsétlen Szülék, kiknek egy vagy több 
Siket, és Néma gyermekeiteket vajmi fájdalma
san kelí szemlélnetek, minthogy Szíveiteknek ér* 
zékenységeit Szerentsétlen magzattyaitokkal nem 

gőzö lhe t i t ek , és a? kik előtt gondolatty*iiok-is 
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orokos titokbap maradnak* Vajmi-sok álmatlan 
éjtzakákkalkufzködtök, mit tévők legyetek nyo-
morúltt Szótalan gyermekeitekkel., hogy adhas* 
sátok tudtokra az Isteni esméretet, az 5 jótéte
ményeit , 5s egyébb kötelességjeket, és miképpen, 
fogtok felölök (halálotok, utáuris gondoskodnia 
Vajmi örömest adtatok volna , a' t i házasúlástojk, 
napján, valami kevés ajándékot, egy olly Siket, 
és Néma gyermekek Oskolájának fel-segéllésére., 
meilybea., mind a' t i , mind. más fzerentsétlen, 
gyermekek, valamint a' Hitnek ágazataira, úgy 
mis Polgári kötelességekre, 's Mesterségekre is, 
taníttatnának. Nyitva vágynak á* házasűióknak 
Szíveik az üíy öröm napon a' jótéteményre, -mind 
a5 Fő Uraságok, mind a' Nemesek, mind,a' P ó k 
gá rok , miná pedig a' földmivelök közzül minde
neknek ; kétség kivül ki-ki örömest fog ez nap % 
az Isten előtt valami ke'vés ajándékkal kedves-
kedni , a' Lelki Atyának kezébe, hogy a' Siket* 
és Néma gyermekek-is > űjjabb életet nyerjenek, 
melly jó tétemény,. n\ind a7 Szenvedő emberiség 
raind pedig az Isten előtt kedves áldozattá válik* 
Senkire nézvesern határoztatik meg,, mit adgyon.? 
és mennyivel kedveskedgyen ? ki ki a' maga. ér
zékenysége, felebaráti Szeretete , 's rehetsége Sze* 
rént á d , á' mit adha t , a" mennyire tetfzésé ki
terjed. Némelyektől ÍO kr. nevezetes ^ ajándék 
J.efzfz, ellenben mások 10 fi. adván is , ezt még 
fcsak nem is érzik. Valamint egy garasért, űgy 
vgy aranyért-is mindennap felhatnak az Isten elei
be a ' Sikeíéknek., éi Némáknak könyörgéseik^ 

•feogy a'- Mindenható Atya Jóliévdjike.t. és azok* 
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nak maradékai t , Isteni ereje Szerént meg-ál^gya^ 
'oltalmazza >*és adott jótéteményeiket ezer • annyiV 
val viSzfza fizesse; '"'" • * 

Egy tulajdon más nevezetes alkalmatosság 
js van még <> a* Siketek, és Némák mellett való 
ízólkóÜásra á? Lelki Atyák előtt, Sz. Márk EvangJ 
y.-réfz. 31 — 97. vers. Pünkösd Ünnepje után kö
vetkező j i-dik Vasárnap, micíőn a 'm i Meg-váltó 
Urunk a' io /Városoknak határ Szélénél egy Sí-' 
ületen, és Némán jolly;. Atyai képpen Jköny Örüli. 
4-üg lehetne egy Prédikátziónak foglalattya a'« 
Sz. Naphoz képest alkalmatosahb, termékenyebb, 
és i l lőbb; mint efztendő'nként a' Kerefz.tény Hí
veket ennek emlékezetére, és . tellyesítésére fiet 
serkenteni, hogy ok-is az Űr Jésüsnak példája 
ízerént , a* ki égy Siketet , : és Némát a', nép köz" 
xül magához hívatott," és az Ő könyörülő / ^fel-
Jxabadító Szavát ki-mondá ; iigy a' népekás az 
illyen Szerentsétlenéknek segedelmekre buzdulná-
Baki 

Még más ese'ek-is vágynak, a*, mellyekben 
az embereknek Szíveik a' jótéteményre hajlandók 
es kéfzek, ha az Atyai indulattal; emlékeztető 
f api Személy az illyen nemes hajlandóságot érlel* 
n i , 's tellyesedésére segélleni kivánnya.' Illyen 
Siketek, es J^émák Szerencsétlenségét enyhítő al
kalmatosságoké '. "" " ' "'" *"'*• "'•'"' 

a) Válamelly nem reménylett örökségnek* vagy, 
váratlan Szerentsének meg-ny érésé. 

b) Esztendőnként a' Szent Házassági napnak, 
elö-fordiiása", midőn kiki hálákat adhat az* 
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Mennek , ha házánál 9 vagy vérei között 
egy Szertntsétlen Siket , és Néma sem Szüle
tett. 

e) Vaíamelly gyermekekaek hallások el-veSz-
tése, vagy meg-néműlások alkalmatossá
gával. 

d) A' Testamentomnak készítésekor* 
e) A r Betegségből való felgyógyulás után, 

j) Vaíamelly Szentegyháznak, vagy Templom
nak fel-Szentelés«kor, avagy, más öröm.na
pon , midőn az öröm köfzönet, reménység* 
és bűnön való töredelmesség^ u tán , a r jóté
teménynek Szikrája mindeneknek Szíveikben 
uraldodik, \ 
Ha e9 Szerént az ; egéSz Közönség, a' Siketek* 

és Némák a' mi fzerentsétlen felebarátaink nyo
morult, állap otty oknak enny hitesére, és közöttünk 
hafznos Polgárokká lehető fel-segélésekért egy 
Siketek, és Némák Oskolájának;felállítását elő-
mozdítani kiványa, az egéSz Örfzágnak hafznára; 
Szükség,, hogy, a v Lelki Atyának kezébe, adandó 
pénzbeli,segedelem, az e* végre kéfzultt Proto~ 
koílumba bé. írattassák, melly e'Szeréiit vagyo* 
elint#zve« ' . • ' • 
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seressé '5I 
Az illyen Protokoi árkusok, af Siketek, és 

Némák Oskolájának költségével nyomtattatnak * 
és belölle kettő adatik a' Lelki Atyáknak, melly-
böl eggyik a' Lelki Atyánál marad, a' másik 
pedig a1 beié feljegyzett adománynak ki-jegyzé* 
se vei küldetletik meg SL Siketek, és Némák Os
kolájának Igazgatójához. 

Minden eíziendőben az Oskolai tudomány-
béli előmenetelnek meg-visgálásakor {Kocameri) ki 
fog nyomtattatni , a 'minden felől bé-kűldött .Pro-
tokolioknak veleje, és summája; hogy a* Kö
zönség előmenetelét láthassa, és az Újságokrael-
lé-is kaptsoltaíik. 

Azok a' Siketek, és Néma gyermekeknek 
Jó!-tévőjikyavvkifc V kegyes végre adott jótéte
ményeiknek haízon vétele felöl, közelebb meg
győződni kivannak , tetfzések fzerént mindenkor 
bemehetnek a'1 Siketek,, és Némák Oskolájába, 
?s mind' a'- tanítás a la t t , mind a* visgáláskor, 
m n d pedig munkájiknak kéfzítésekor ízeméiíye-
?en meg nézegethetnek mindent; 's valóban ekkor 
fognak jótéteményeiknek nagysága felől, Szívek, 
fel-gerjed-ésévei meg-győződm. 

E1 volna Magyar OrSzágban egy Siketek, és. 
Némák Oskolájának fel-állítására serkentő jó in-
dül-itbói Származott intézet, meliynek tellyesítése, 
azoknak, a' ncrn.es lelkű embereknek érzékenysé
gektől fiigg, kiket a' jó Isten .oUy boldog állapot
ban fa.elyhezte.tett, hogy a' Siket. , és Néma gyér* 
mekegnek boldogulásokra,, hathatósan adakoz-
fe.atnak. .- . ' 
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Károlyból Dec. ,1-söa.íipján^ 1800. 

Ns. Szathmár Vgyének felkelő Lovas , és gya
log Ns Seregét itten tegnap Szemlélte meg, 's ál-' 
tal 1$ vette nagy Mgú Báró. "Splényi Districtuális 
Generális Űr. Minekutánpa^körűL járta a? Sere-" 
get , meg állott egy. közép ponton az holott a9 

Megyebéli Rendek már egybe.-gyülve valának, 
és kegyességgel teílyes a tya i , de egy fzers mind, 
tiSzteletre méltó olly Hérósi tekéntet is > mellyel* 
régi öreg. Magyar Mágnásaink Szeretett ve diízes* 
kedtek , tündökölvén Személyén, hathatós örö
mé t nyilatkoztatta ki azé r t : hogy e* Sereget mini. 
jól fel- kéSzülve, mind; ditséretes Katonai Rend
b é n , és fenyítékben lenni - találta. Ajánlotta a' 
jó erk&ltsökkel kéttzeresen. tündöklő, vitézséget. 
Magafztalta a' Mgos Óbester G* Károlyi Úr fá
radhatatlan, Szorgalmatosságait, meilyek tsalha-
tatlan bizonyságai; annak : hogy., ezen nagy *s 
gazdag Születesd Gróf Urat avMagyár Mars maga 
ditsö" törzsökéb5I fzármozni rendelte, és sok dia* > 
dalraokról már előre, jót végeze yélle. í 

A* ki fontolóra, véfzi. az t : hogy ez a9 Ns, l 
Sereg, millyen, h a m a r , millyen jó rendel 9^ és ki* '; 
vált a* Szegény eb b é r te kii Nemességre nézve, melly / 
nagy. (tudnillik § vagy több. Száz e.zer forintban 
meg tartó) gazdálkodással Szerkeztetett bfzve^ nem, 
lehet nagy köízönettel 's buzgó Háládatossággal. 
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&&& n e m ismerői a* Magistrátusnak, ás erdemei
ről Hazánk előtt ismeretes Cons: -sO.V. Ispán Lu-
foy Karolj Úrnak e* réfzben is megmutatott bőlts 
intézeteiket. Háládatosságimknak [eleit Szemléljék 
kedves Magvar Újságainkban, Egéfzlen fel gyű-
lafztotta fzíveinket az ellenség ellen való fegyver 
fogásra COBS. 's O. V. Ispán Lnfay Károly Urnák 
az itt következő befzédje, mellyet ezen alkalma
tossággal érzékenyül a9 Sereg előtt mondott. 

Nagy Mgű L. B. Distvict. Generális Ur! 

íme elő állott az Excellentziád által meg hatá
roz ta tok napra ezen N. Szatthmár Vgyének Lovas 
es Gyalog Ns Serege, ' mellyet Éxcélfentziádnak ? 
mint exen Kerület fő V ezerének által adunk. Azon 
tifztelet, és Szeretet, mellyel viseltetik Fxcelíen-
tziádhoz Ns Szattmár Vgye, bizonyosokká téfzeu 
bennünket: bogy kegyes atyai Szívébe fogadja 
kedyes atyánkfiait, kiket magunkkal együtt Excel
lentziád kegyességébe, ajánlunk. 
JMelljrre, éi Etxce>lentziájai kegyes fzavakkal tett 

Jeleletének a* vala értelme \ hogy ezen. 
Seregei a? K Nádor Ispán Fo Bertzegsé* 
gének fcülönössen fogja ajánlani. 

Mgos Gróf fő Ispán Óbester Űr ! 

Második törvényes Insurrectió ez, mellyre,ma»», 
gatr Nagyságod önként el Szánta. ÍVJ ások Szolgái-, 
nak : hogy Szerentsét tehessenek. Nagyságod »nnd; 
a z t , a5 mit a" Szerentse egy Halandónak adhat 
«í hagyja, ?s Fényes Házának gyönyörűségeit ve*. 
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SzélyelteMyesékUet felváltja > tsak-hogy Királyán 
nak 's. Hazájának Szolgálhasson, Fogadja el Nagy
ságod tollúnk bizonyos jövendölésünket.- hogy 
@zen ritka érdemű nemes elfzánását a r Magyarok 
Királya fogja betsülni tudni. Ar T. Státusok 9 éŝ  
Rendek mennyire betsülték légyen, bizonságai an
nak a' két utolsó nevezetes Köz-Gyüléseink, mel-
ly ékben ezen Ns Megyének Rendéi egyező bizo-
dalmát ?s "ritka' Szeretet mutattak Nagyságod 
iránt-

Azon javakból, mellyeket a' fxereníse kedvez
ve reá ruházott Nagyságodra* maga is réfzt ve-
ízen. Azon bizodalomban, Js Szeretetben, mellyet: 
Polgár Társai mutattak Nagyságod eránt nintsen 
semmi réSze a9 fzerentsének. Nagyságod Szernél-

•• lyes Szerzeménye az mind. Adja által Nagyságod 
ezen tulajdonát Maradékinak i s , had tudják azok 
is ; hogy Nagyságodat Polgár Társai Szeretek. 

»• Ajánljuk Nagyságod atyai vezérlés-e alá ezen Ne-
Kies Vitéz Atyánkfiait. Vezérelje őket Nagysá
god 8L ditsősseg utján a' Király *s az Haza javá
ra > az alatt is éltesse Nagyságodat a9 Magyarok 
Istene 1 

Mellyrt cü Gróf {a* ki Paripáján repdesve ugy 
képzeltetett a Sokaság által mintha egy 
ifiá Scipi4 a9 győzedelmes fzerentse toU, 
lainfzáfnyalna a Tábor fele) tsak som
máson , és, pedig illy formán felele: Ax, 

fziv ék '• Birodalma minden Birodalmak fe
lett van. Nem győzedelmeskedhetik itt 
srmmi öldqkíő fegyver, Tsah ezen, Qrfz&g 
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héli Insurrectió alázhatja meg mostani el
lenségünk kevélységét. Illy Sereget va~ 
gyón nékem cC T. Statusok kebeléből ve
zérelni fzerentsém oda, az hova á* Király 
's Haza java kíványa* 

Nemes Lovas és Gyalog Sereg. 

Kedves Atyánkfiai 1 

Esküttetek kedves Atyánkfiai. Emberséges 
ember' nem esküSzik híjába; Légy etek teh4t 
hívek a' F . Királyhoz, 's a' Hazához, legyetek¥ 

engedelmesek minden fö ?s Al-Tifz leitekhez. Ezt 
kíványa tőllétek egy átaljában Ns Szatthmár Vár
megye : 

Fegyvert fogott a' Magyar Nemességnek égy 
réfzé , nem azért hogy más nemzetet el nyomjunk, 
hanem hogy magunkat védelmezzük. Régi Eleink 
ha fegyverre ingereltetvén más nemzeteket meg 
hódoltat tak i s , azokat is azon Jkabadtság 
réfzesseivé tették, a 'meŰy ben magok éltek. Szén-
tségesek előttünk a' Nemzetek Törvényei , egy 
nemzetnek másikától való nem függésének meg is
merése , más nemzetek vagyonyát, 's tulajdohát 
nem kiványük. Jussunk vagyon tehát ezt kiván^ 
ni más nemzetektől is r Valameddig az ellenség 
olly békességet ajánl , a' melly Királyunkat >s 
Kororiánkat kissebbitené, valameddig a* más 
nemzettől való nem függésünket, 's tulajdonos 
Jussainkát vefzéllyel fenyegeti, mind addig tűr
hetőbb «a' súlyos Háború , a5 kedvező Békes
ségnél. Minek előtte ezen nemzetek Törvényeibe 
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gyökereztetett Jussaink kezünkből ki ragadtas
sanak, kéfzebbek legyünk inkább mi is mind fe
jenként fegyvert Sogni, \s a ' Szakadtságnak om-
ladékjai között meg halni. . Addig hartzoljunfc 
kedves Atyánkfiai Királyunkért, Hazánkért, más 
nemzettől való. nem függésünkért, 's Vagyonnya-
inkér t , míg a* Mars mezeje távolyabb vagyoa 
éá&s Hazánktól. Igaz az ügyünk, a' Magyarok 
Istene-segíteni fogja fegyverünket. 

Ki Erefztünk tehát Karjaink kÖzzül kedves 
Atyánkfiai. Magyarok vagytok. Nemesek vagy
tok- Nints több Öfztönre Szükségtek. T i védel
mezzétek az Hazát. Mi Jószágaitokat 's kedves-
seiteket oltalmunk alá véfzfzük, 9s óhajtva vá
runk vifzfza karjaink közzé; 

A' Magyarok Istene tartson még benneteket 
kedves Atyánkfiai! a9 mi valóságos örömünkre: 

Többet nem Szőllok; Az érzékenység többét 
Szóllanom nem is engede; 

Éljen a" Ns; Sereg! 
Tegye a- Magyarok Istene Szerentséssé ! 
Hozza vifzfzá Karjaink közzé t 

Ezen Befzédét követték; a.1 sürü buzgósággal 
tellyes bútsuzásók, mellyek V Sziveknek a' leg 
valőságossabb érzékenységeit nyilatkoztatván ká; 
mindent , valami tsak érzékenységet vehet ma
gában, érzékenységgel töltötté^ b é , Js igy Sze
meink látásától is magokat el vonni siettek: /mért; 
siettek a* Király 's- Haza védelmére. 
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NagyKikinda (Torontal Vmegyében) Dec. 30-

difcán. 'A''Királyi Szabad Nagy Kikíndai Distríc-
tus, ezen hónapnak 14 dikén tartotta, önnön fial 
közzftl, maga jó Szántából állított insurgeos vitéz 
Serege Számára kéSzített öj záSzlöjának fel fzen-
telesét, fényes innepléssel. Ugyan i s , a ' ' R ó m a i 
Kath. templomból, az ott való Isteni tifzteletnck 
végződése u tán , e l indult ez a' Szép Kompánia 
4.0 órakor, Kapitány Viíoyski János Kommen-
dánsoknak vezérlése a la t t , 7$ egéfz parádéban a9 

nagy piatzra ki á l lot t ; a' h o l , hadi gyakorlot
tságának kuiömb kuíömlb mustráit elébb ki mu. 

Hatván; azután mingyárast a9 ^em-egyesült Gö
rög templom előtt állott sorba. Onnan Stojano-
vits Péter , és DeakovUs Péter Fő Hadnagyokat \ 
HaiváCz Maxlrtilian Zászlótartóval egygyütt , - &* 
záSzlóért küldték a ' vá ros házához. Kiket, midőia 
a* záfzlóvaJi meg érkeztek volna, Keoyelatz Lu-
k&ts; és Jakschits István Al-Hadnagyok fogad
ták él i a5 templom ajtóban. E* meg lévén , a' záfz-* 
lót a' templomba vitték,- 9s a5 nagy oltár előtt 
lévő aSztalrá le tévén, ágyúk ropogási között^ 
hozzá fogott a 'Nagy KikindaiFő Pap* sok mel! 
lette Szolgáló más Papokkal egygyütt, az Isteni tifz-
telethez. Azután Pancsetics Nanette Kis ASzSzony, 
n\int a* záSzló kerefzt annya , egy Széles, és ** 
leg jobb ízlés Szerint, önnön maga kezeivel mes
terségesen ki varrott kék pántlikát kötvém a* 
záfzlóra, űgy Szentelte azt fel , Temesvári Nem 
egyesűit Görög Püspök Petrovits Péter Űr Ő Exc. 
jának távol létében, a* fenn tiSztelt Fő Pap Stol 
janövich Fiíep Űr , az 6 Hitnek elibe adott mim; 
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den czercmóníái Szerint; V á l t a i adta Tr iphunár í 
Demeter Districtualis Bíró Urnák. A1 ki niia* 
gyárt .cl is indult , a', jelén volt Űri Rendekkel, u. 
m.. Udvari Tanátsps Herteleudi Jósdf CASŐ Vicis. 
pán Úr ra l , Márfi Jós.eí 2-dik Vicispán Ú r r a l , ét 
más oda hivatalos Uraságbkkál 's a' Temes és 
Toranta l Vármegyei Nemes Seregek Fő Tilztjeik*. 
]iel együt t , a* parádéban álló felkelt Katonaság
h o z ; a9 mikor a' Tifztek egy aíztalra kardjokat 
le rakván és térdre esvén, a* köz legények pcéig 
ki vont fegyverrel térdelvén, mind magokra, 
mind fegyvereikre áldás mondódoit. Végre feian 
Ti t . Districtualis Bíró Űr a9 záfzlót által a d v i t 
a ' Kompánia Kommendánsának, egy rovíd be* 
Szedet tartott hozzájok Illíriai nyelven ; inelybea 
egéfz buzgósággal ké r t e , hogy az új Vitézek kö
vessék a' magok Éleiket a' vitézkedésben; \ a* 
Fejedelemhez tartozó hűségben. 

Mind ezeknek u tánna , minden harangoknak 
m e g v o n á s i , ágyuk ropogási , 's trombitáknak 
harsogási közön , egy nagy V i v a í - o í kiáltottak; 
5s dél után 2 óra tájba, 4 épületekben, az ottan 
volt Uraságok, Tiízt Urak, és az égéfz Kompá
n i a , mind öSzve-valami 400 Személyei, gazdagon 
meg vendégeltetiek. A** mely vendégségben, ki
váltképpen a" Károly Fö Hertzeg , és a' Nádor" 
Ispán ö Kir. Hgsége egéssigáért ittak. Estvepom* 
pás bál következett, 's igen úépen ki világosi 
tották a* fenn említett nagy piatzot. 
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