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$m*: 
Mínekiiratma l\<úán\í ?a Követjei Áüg* 

Ig-dik és 19-dik napjaira (eggyet kettőt ki* 
vévén) mind felérkeztek, Y nagyobb ré-
ízént, a' Vadember} Szarvas * és Matsá-
ker nevezetű Vendégfogadokba béfzáliottak 
volna: Aug; 19-dikén délután $ Kálotsdi Ér
sek Gróf Kollonits Láfzló o ExdelL jának 
Szállására íereglettek. Az Érsek Or eíeibek 
adta a* Követ Uraknak* a* magával hozott* 
's itt á' Magyar Kantzelláriától vett Ütásitá* 
sok fzerént* minemű rendet 's tzeremomát 
fognának tartani más űtp az Audient^iárct 
nézve. Éhez képest , Aug* 20-dikán délelőtti 
11 ófá tájban 5 újjolag áz Érsek Úr Szállására 
*) gyülekeztek, igen pompás Öltözetekben* 
*s nagy íéfzént kalpagoíTaní holott kéfZen 
állottak már azon 29 két két lovas tíintók* 
fnellyeket Cancellariiis Gróf Pálfy Károly 
6 Excell. ja fzeréztétett Öfzvéj az ide valő 
F6 Uraságoktól. Ezekbe beültek a' Követ 
Urak, olly renddél $ a' millyennei olvastat* 
fiak betses neveik, írásunknak közelebb költ 
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*) É* volt az Ürakúttzájátí, Gróf fraün Fereötz 
Magyar índigena Úr' Házában; kinek Feleségé 
ízüleíett Kollonits (árófaíTzcmy, Nagyobbik 
Leányokat Báré Qrézy Láfzló i fiXcelí. ja VfitH* 
ígláságül* 

a 
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Darabjában; 3s a* Freyung és Hof piaia
kon 9 és a' Kohlmarkt' nevezetű úttzán ke-
reíztűl, ű Király' lakó Helyébe mentek. 
Az úgynevezett Svajt^er Udvarban lett a* 
Hintákból való kifzállás. Felérvén az első 
ContiVnatziqra s a* tifzteletet tévő Nemes 

' igyar , és a5 i rendbéii Német Testőrzők 
IIQZQÜ , az úgynevezett Taná'ts' Palotájába 
( Rathfiube ) vezettettek. itt állott Ő 
Feiíege, maga Német Regementje' Forma
ruhájába öltözve, néhány 'gráditsű, és drá
ga kárpittal fedeti Thrónuson; mellette pe
dig egyedül Foka marás Gróf Rofeuberg Ür. 
A* Magyar.-Követ Urak, Félhold* formára 
körül verték a 'Thrónust; közzülő'k a' Ka-
loítsúi- Ersekj az eddig való ízokás fzerént, 
deákul megfzólialt, és jó hoűzú Befzédét 
tartott, papirosról^ olvasva, a' Királyhoz; 
mellynek e* volt a' veleje : Hogy tudniillik 
Magyar Qrfcág, hozzája tartozó Réfzeivel 
eggyütt, minden tifztelettel kéri Budára O 
Feliégét, a* Diploma eránt hamarébb lejen-
éÖEggyezés, és a'Megkoronáztatás végett. 
Valahányízor ezeket a' fzókat: SacratiJJlma 
Regia Majejlas mondotta az Érsek Úr, 

annyiizor meghajtották magokat a 
Követek j O Felfége is ugyan azt tselekedte 
ellenben, valahányízor ezen nevezetek for

d u l -
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dúllak elöl:. Status etOrdines Regni Hun
gáriáé. ' —- A' Király tsak rövideden vála-
ízolt, haíbnlóképpen papirosról, a'Befzédre. 
Feleletének ide.-ment ki... rövideden az ér
telme: Háládatos fij-y>vel vettem T. Ma-
gyarJJrfaágnak Deputát^ióját —- a\on Is-
fcek, diogy a Környülállásokhoz intézett, 
'$ rendj\erénivaló Válaf^t nyerjen <2£ Ör-
fcág,,.•— -A' Királytól lett kíjövetelekkel az 
Amália! Udvarába vezettettek, az úgyneve
zett Controllér Folyosóján a' Xöver Urak, 
's felérvén a5 a-dik Contignatióba a\Királyáé 
Palotájába botsáttattak; ki is , valamint a* 
Király, néhány gráditsú Thrónusról fogadta 
el az Érseknek hozzája intézett rövid deák 
Befzédét., deák - Felelettel. 

Innen ismét viííza indultak a' Con-
trvlór Folyosón, és a' Svajt\er Udvarnak 
a dik Contignadójában Ferent\ Föhertzeg- : 
hez vezettettek;.- ki is nagy indulattal vette 
a* Statusok, és Rendek által lett hivatratá-
sát. :iÁ.z JfTjabb Főhertzegek hatan gyűltek 
öfzve, úgymint: Ferdinánd, Károly, Leo~ 
fold (Magyar Köntösben) József, Antal, 
és János 1 egy Palotába az, első Contign. 
ban. Vélek voltak Gondviselőik: azok kö
zött , ama* jeles tudományú igaz Hazafi Gr 
Efyterháty József Ür is. Az Érseknek Be-
ízedére 5 Ferdinánd Föhertzeg felelt a* 
többek'• képekben is rövideden. Innen újra 
az Amália Udvarába mentek viflzay melly-
nek "első Gontignatiojábaa Ajina^ Qkmenti-
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na és Amália Fóhertzegnéknek udvaríottak. 
Áz Érsek Befzédét rövid deák Befzéddel fo
gadta az eggyik H, AfTzony; melly is a' Le
gyezőjére vők írva. — A' FÖhertzegek 7s 
Hertzegnék is kárpit alól adták Feleletjeiket. 
*— Vége lévén az öt rendbéli-.Hivogarásnák,' 
Hintókha ültek-a'Követek, 5s a' melly pom
pával eljöttek, ugyan oliyannal tértek viííza 
a' Gr. Trauiü Házába, Innen eloszlottak 
Ebédre. Estve felé H. Kaunit^ udvariasára 
ment a' Követeknek egy réfze, a* Maria-
Tiilf nevezetű külső Városba. A' Hertzeg 
jó nevén vette látogatásokat, és fokát,kér
dezősködött az arannyal megterhelrt drága 
pofztóknak, 's átallyában az egéfz Magyar 
Köntösnek mennyibe töíttéról. A1 régi ízo-
kás fzerént, Ebédre hivogattattak Vasár
napra, Szombaton reggel minden Körétek 
a 'Kir. Udvarba. Ezen napon•", a' Kátholi 
kus Követ Urakat böjti Ebéddel vendegeire 
meg Cancellarius Gr. Pálfy 6 Excell. ja. 
Estvére Gr. Pálfy Leopold Ó Excell. ja H. 
Kaunit^ho^ vezette a' még ott nem volt 
Felét a5 Követ Uraknak. Ezek között vők 
B. Orc%y Láízló ó. Excell. ja is, kinek fok 
drága kövekkei kirakott Kardját 5 's Menté
jén és Dolmánnyán tündöklő drága -.-Jkövés 
fzép gombokat különöffen nézegette a'-'Her-
tzeg* Nagyon megtettzett kivált néki, mi
dőn értette a* Báró úrtól , hogy mind ezek
ért nem ment ki'külső Orfzágokba pénz, 
minthogy a' Kard ugyan Budán, a' Gom
bok pedig a' Báró Úrnak maga Jófzágában 

Gyön-
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Gyöngyösön kéfzolf ek. Értekezett a' M.i> 
gyár Nyelvről is* Kérdezte, ha ugyan va
gyon é* már Magyar Grammatikánk, és 
Szótárunk ? Ha , úgymond , olly megéle
medett Ember íiem volnék , magam is reá 
adnám magamat, ennek a' fzép Nyelvnek 
megtanulására. — Más réfze a' Követeknek 
az Udvari Teátromba ment; a* hol ismét a* 
Garabont\ás Deákot jádzották. — Vasár
nap (Aug. '2a-dikén) T)h$é S?ent István 
Elsó Magyar Király' Innepe tartatott. En
nek, a* környülállásokhoz képest , egéfz 
pompával lehető fzentelésére, az ' Ol'afo 
Templomot kérte el T. P. Hermolaus, az 
Itt lévő Nemes Magyar Nemzet' Réízének 
érdemes Lelki Tanítója. Itt az egéfz Magyar 
Kantzellária megjelent, átallyában magya-
roífan öltözve. Megjelentek a' Követ Urak 
is , kiket oda a' Kalotsai Érsek Ő Excell. ja 
vezetett maga Szállásáról A' Nép olly te
méntelen fokasággal tódúlt a'Templom felé, 
hogy. K.a az Ajtók, / s azonkívül még a*.Szé
kek is meg nem lettek volna jól Stíazsákkal 
rakva: talám magokat is kiszorították volna 
a' Követ Urakat. — Ezen - '(zent Alkalmatos-
fághoz alkalmaztatott fzép Magyar Predi-
kátziót emiitett T, P, Hermolaus mondotta 
ím' e3 következendő % TzikkelyekrÓl: 

£15 liagyá hivattatni a' Szolgákat, ̂  a' kiknek a* 
pénzt adta vala: hogy megtudná, kiki mennyit keres
kedett volna, S, Lufa'.19*.• i%* lv> 

És 
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És ez ngyan illy módon niiiiék ki az életből— 
as egéfz Nemzetiségnek ** 'a' Jóságnak 's Erőségnek 
példáját Hagyván, -Műit. 2. K- 6. 1. 31. v. 

Szép Tkfzédében, úgy adta eló S%erit , 
Istvánt a' T. Páter , mint a' Kerefctény 
Jóságnak y's\ Erőfségnek Tükörét. —- A' 
Nagy-Misét az Erdélyi Püspök, Gróf 
Battyán 6 Nagysága mondotta; mellette 
két Ihfulás, és néhány más rendű Pap 
Urak forgolódtak. 

A' Choruson igen fzép vóít a' mu
zsika, holott, a' többek között, Cruciati 
Ola'íz Operifta gyönyörűen éneklett. "—-
Sok pompás N e m z e t i Öltözetű Magyar 
Dámák is voltak a' Templomban. — Dél-
utánní 1 óra előtt az Udvarba gyülekeztek, 
rpelíynek az úgynevezfétett Aranyos Palo* 
tájában (ebben fzokort volt, a' fényeíTebb 
Pompák" alkalniatoííagával ebédelni a'meg
boldogult Tsáfelír) meg volt már 70 Sze-
méllyekre terítVe egy nagy Afzt'al. Két 
órakor kezdődött az Ebéd, Az fa Köve
teken kivül, 16 an voltak a' Magyar Kan-
tzellariáról is hivatalosok; úgymint: Gróf 
Pálfy Károly Cancelíarius; Gr. Majlátk 
József, és Teleki Sámuel Vitze Cancelíarius 
Urak Továbbá Okolitsáni Püspök, New 
&QU9, Nagy, Dbnáth, Páfcthory, Mikos, 
Redl, FlasitS) Senifei 's a' t. Udyari Tana-
tsos Urak; Gr, PáffyJózsef, és KoJiári 
Ferentz Udvari Titoknok Urak. A' Király* 
Szemé.üyét5 az Ezüstnök Fő Kamarás Ür 

(Öbrift'r 4 
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(Obnft-Silher-K'ámmerer) Gr. DietricJíjlein 
Ferentz ür viselte. Nem lehet voltaképpen 
leírni, mennyire gyönyörködtette a' fzeme-
k e t , ez a' nagy, fényes, középtn külömbktt-
lomb drágaságokkal £s virágokkal felékesí
tett , mindenféle drága étkekkel megrakott, 
és kivált olly pompás ruhája Magyar Mél
tóságokkal körülült Tábla. — Minden Ven* 
dég eleibe eggy egy Tzédula volt t é v e , 
mellyen néhány jó - féle boroknak nemei ̂  
úgymint : kétféle Tokajig Somlyóig Ménesi, 
Rétsei ( Rat\ersdorfer ) , Budai, Egri, 
és 63 efztendós Aujlriai olvastattak nyom* 
tatásban. — Három óra tájban megjelentek 
az ebédlő Gyülekezet' látogatására Ferent^ 
Ferdinánd, Károly és /ó^se/Fóhertzegek, 
Ts a1 most itt múlató Saxon. Antal HertzQg, 
Hitvesével M, Thereúávaly V annak Test-
vérjeiveh Anna, Clementina^ és Amália 
FŐhertzegaíízonyokkal eggyütt; és némely-
Jyekkel a' Vendégek közzűl nyájaíTan be-
ízélígettek. — Négy óra tájban vége lett 
*z Ebédnek; a' midón legottan OFelfégéhez 
a5 Királynéhoz indultak a! Követ Urak.,- hogy 
hozzájok ,' 's fzeméllyekben az egéfz Nem
zethez bizonyított íiir. Kegyefíegét meghá-
lálhaíTák. OFelfége nagyon kedveíTen vette 
ezen tifzteletet, 's igérte mind azoknak efz-
közlésekre való kéízfégét, valamellyek a' 
Nemzetnek bóldogíagát's ditsóűegét tárgyaz-
zák. - K* meglévén, fzáilásaikra takarodtak 
£ Magyar Uraságok. Estvére, az Udvari 
Teátromba mentek. Még az nap Pofira 

8l-
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ültek néhányan közzűlök, 's megindultak 
Buda felé. Hérfon, a' Prorettans Követe» 
ket hivatta Caneell Gr. Pálfy Ő Excell. )% 
ebédjére. Ma. úgymint K e d cl e n * mind
nyájan ide fogták Bétset hagyni.• —? Miné* 
míj Valafzt efzközlött tulajdonkeppen a' K.Ö-
Yettség; *s különöííen azon petsételtt Levél, 
rnellyet; az Érsek $kal adott volt Ö Felfé-
gének, a? Audiencia1 alkalmatöífágával: 
ajro! még nem fzólhatunk. —<• V Követ Urak 
liözzül mindenik eggy eggy aranyat ajándék 
józott a1 ÍCotlisfának, 

JVfa egy hete hirdették ki Mária Cle-, 
mentina FÖhertzeg - Aflzonyt, mint a" Ná
polyi Korona* Orökőííenek JegyefféL E' 
naptól fogva eleibe hágott a* Rangban M. 
Qlementina , Anna Nénnyének. Most el 
nem JÓ Bétsbe az említett Hertzeg; de az^ 
ért megléfzen az Esküdtetés per procura-
fionem; melly abból fog állani, hogy a'FÖ 
HertzegaíTzony,' FÖhertzeg Testvérjei köz
úti egynek megfogja a' bal kezét, 's ennek 
Személlyében Jegyeírét gondolván , Jetefzi 
vele a' Hitet. A' Nápolyi Hsrtzeg 13 efz-̂  
tendos mosts valamint fzintén a'FÖ Her-, 
tzegné, Öt efztendo mulya fog az igazi Ha* 
faffág megkéfzulni, 

A? elmiilt Szombaton, reggeli 7 óra 
után, a' Nápolyi ydvar eleibe indult a' 
Király Fiúméba, Sándor Leopold FÖher-
tzeggel eggyütt, kinek is Ferenf^ és Fer^ 
(lindtndFphettzegek eggy egy Levelet ad-. 
tak által olly bagyomáííal! lipgy azokat 
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megnevezett két Testvérjci1 MátkSjaiknak a* 
Nápolyi két Kir, -Kisaírzonyoknak ízolgál* 
X&tnk kezekhez, 

Tegnap, úgymint Aug, 23-dikán tette 
le az Udvar, valamint as FÖ NemeíTég is a' 
II. József halálára felvett, 's hat egéfz 
hónapokig visekt Gyáfzrnhát. Annyi már 
itt most az eladó fekete Libéria , hogy az 
Inasok alig tudnak eggyért , ,egy forintot9 

vagy Tallért kapni. 

Magyar Orf^ág. 

S^ékesfejérváriYrofeíízor, és <£Kaffai 
Társaságnak eggyik érdemes Tagja Virág 
Benedek Úr, következendő Ódát irt a' Ma
gyar Lovaífágrol: 

NEMES Hazámnak drága Vitézeit 
Éneklem e'Ko-Ofzlop alatt, kiket 

Már régen Ejfzak, Dél, Enyéfzet, 
'S Napkelet emleget, és tsudálva 

Magafztal. Oh nagy Bajnokok! Oh Magyar 
Bellóna* bátor Magzati I Ázsiát 

Megrázta, 's clÖlo félbe hozta 
Győzni tamiltt kezetek. Dagályos 

Vadsága retteg már, 's menedék helyet 
Alig találhat pufzta Vicíékeinn, 

Á' merre tsak hallh'attya zö'rgo 
fegyveretek' ropogó tsapásit* 

Ti , 
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T i , mint im'dŐri ás menaykoVek a3 tétét 
Felhők' öléből hallanak, és halált 

Szórnak magokból'mindenütt: úgy•, 
'S olly bizonyos febeket tsináltok. -*» 

A' zordon Ejfzak' fergeteges Szele 
Mikor megindul, Va' hegyek' oldalán 

Álló mohos Tölgyfákra tsapván 
Dönt, tör ezer meg' ezer ísikcrgás 

KÖztt: képe gyozo Bajnokaink' er©s 
Szíveknek, —• Oh nagy ZRÍNYIEK! oh ditsi 

NÁDASDIAK! bátor KEMÉNYEK! 
HUNNYADÍAK! TÚRIAK! borostyád 

Ágakkal ékes régi Vitézeink! 
Ama' DitsÖOeg' fzent Palotájiból, 

Az Érdemeknek Trónusából, 
Mostani hív unokáitokra 

Tekintsetek, kik boldog Atyáitok', 
'S a' ti kiterjedtt híreteket jeles 

Tettikkel újjíttyák, 's tetézik ; 
Többre nem is mehet a' Vitézség. 

ímhol, Hazánknak Kokíese, VÉTSEY 
Maroknyi Népével tizeneggy ezer 

Török Pogánynak viíízanyomja 
li'ánk fzakadó vefzedelmes árját. 

így Táborunknak, melly kifogyott vala 
Önnön magából, lelket adott megint. 

Nézz , Spártai jó fzemmel reánk, és 
'Léonidásodat itt találod. 

Ott FÁBRY, mint egy mennyei nyí l , hasítt, 
pufztíit, Öl és vág: Móldova Gyermeki, 

'S Fej'delme, rab-fzíján zokogva 
Függnek. Antott NEMES a' Minerva* 

Véres 
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Véres píattzáu kufzkó'dik: -— egy Halált 
Látok, nem Embert, annyi Pogiajr között 

Forogni; rémülés 's.vefzély van 
Kardra fzokott,magyaros-kezében. -— 

Mi harsog úgy Fohfán- meze-jin? Xsüdáld 
Te nagy Neveknek férge, Irigy, tstidáld* 

Mint védi MÉSZÁROS Hazáját, 
Láthatod V'ízomoru' Vidéken, 

Ki fogja méltán festeni, vagy i n í ? | 
Táblára kell feltnettzeni mgy Nevét 

Örökre KÉFJ.RÓ-nknak?"— Oh isak 
O maga tudja magát leírni! 

Látom, Vezérek'Fénnyé, RAKAJTZAY, 
Mint iízi villám fegyvered a' komor 

Ejt Táborunkról: látom, ofziik 
As Magyar Égre borúltt fe térség. —-

Tiróllatok fem hallgatok, oh Hazánk' 
Dífzére termett Férjfiak , érdemes 

Vitézek! O T T Ó , KOSSTOLÁNYÍ, 
F Í L O , BOROS, Törökök' VerÖjÜ 

Mint kell tövisről rózsavirágokat 
Szaggatni, példás tetteitek, tanúk! —̂  — 

Elég! — Török zajt hallok! — IJjra 
Rajta tehát, kofzorús VITÉZEK! 

. S x e r v i ű-
Aug. 18-dikán kök Belgrádi Tudósítás 

ízerént, hírekkel esett volt-a.* Mieinknek, 
hogy a' Törökök nagyon Sereglenek Va-
lievo mellé: snellyhez képest, mind Bel
grádban, mind a' közei lévő Seregeknél, 
megtétettek a' Szükfcges-kcfzulerek. 

Oláh 
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Ölált Orfxág-
Az Elleníeg, Jul 18-dikán Gr. Clerfé 

Utal lett diadalmas viflzayerettetése után, 
újra fzándékozott (mint írják) Aug. elsőjén 
magát Kisoláhorfyághan megféfzkelni: de 

-nem sült el a' feltétel. Mert 30 ember vefz-
tefégével kénteleníttetett viíTzalódúíni. 

A' Sinteftienél fekvő Táborból ezeket 
írták: 

A' BékeíTégről való Tanátsközás, mind 
eddig el nem kezdődött. Igen könnyen meg
történhetik tehát, hogy még egy Végvlada-
lon által kell esnünk: annyival inkább, mi
vel a' Nagyvezér, Feketegyergyótól nem 
meíTze, Seregének egy réfzét a' Dunán által-
fzállította.Jí*- H. Coburgnak Fő Serege if 
Gyalog Bat. ból, és iq Lovas Qfzrilyokbói 
áll. Éhez közel, még más 6 Gyalog Bat. 
nok, ' Y bizonyos ízámú Lovasok állanak, 
mellyek hozzája is fogják magokat ama
hoz kaptsolni. — Gen. Suvarov is, minden 
órában eggyesítheti magát velünk, gooo 
Orofzaival. — Sok Bojárok vették Brajfá 
felé útjokat Bukurestböl. — Báró Herbert 
Bukur estben várakozik a' további Parantso-
latokra, — A' Nagyvezér* Seregét 8o,ooo-ig 
valónak mondják. Sok Ásiaiak vágynak a' 
I^épe között, a'kik már nagyon haza felé 
gondolkoznak. — Mi igen derekas helyen 
állunk; 's ki van tsinálva, meddig engedjük 
felénk nyomulni az Ellenféget.' 

Egy 
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Egy Dobóé* példás vitézségének méltó meg-
jutalmaztat ás a* 

A* Mavrojeni Seregén (Jun. a6-dikán) 
vett Gyózedelemnék álkalmatoíTágával, leg
első volt jobb oldalról, az Elleníég5 fímrzo-
lásainak megtámadásában, as Károlyi* Leib-
bat. ja. Ezen Bat. nák közbülső Szakaffzávat 
kiugrott £ Négyfzeg közbül maga jószántá
ból egy Thaidl nevezetű Dobos., magához 
vefzi Kapitány iC/öZi^íz/Kompaniájabéli Záfz-
lótartónak a* puskáját, 9 töltéfíel eggyütt, 
*s nem tsak első vólt5 Kapit. Klau%ai\9 és 
Krisár Föhadn. Urak' bizonyítások fzc:rént, 
a' fántzok* meghágásában; hanem a' Bodon-
hói dörgő ágyúk5 truttzára is, eggyütt ker
gette , az emiitett közbülső Szakaíízal, Ob. 
Nikoíetti Úrnak vezérlése alatt, a' fza-Jadó 
Ellenfégeí* egéflV a' Duna partig; 's még 
más Közembereket is fegített, a' Győzede
lem' öregbítésére. Három Tsalmásokat a* 
más világra is küldött, kiknek eggyikét Ba
jonettal döfte agyon. — H. Coburg arany 
érdem-pénzzel jutalmaztatta meg a' vitéz 
Dobosnak bátorságát; mellyet, hogy nem. 
tsak valamelly bolond vakmerófégnek lehet 
tartani: onnan kiki megítélheti, mivel az 
Ember Feleséges, és két Gyermekei vágy
nak. 

Auftriai Belgyiom. 
A' Limhurgiak úgy fogadták Olnénál 

győzedelmeskedett IÖO Y egynéhány Vite
leinket, mint Szabadítója ikat. Herve Vá-

ro-
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rosába egéfz győzedelmi pompával vezet
tettek bé. De nem foka tarthatott egy 
húzómban, "Vitézeinknek közöttök va!6 lé
tekbe! fzármazoit'vör;Öni5k ; mett 7-diken, 
legalább is 3000-ig ••Való.; Farto'sok ellene jöt
tek kevés Seregünknek''; méliy is 100 Lako
sokkai eggyesúlve, fok ideig állott ugyan 
ellent azoknak; néhány ízben viíTza'is verte 
ókét: de minthogy még aooo Lüiiichiék is 
érkeztek a3[Br'abanpjaiáknák fegíttségékre•: 
mit volt mit tenni maroknyi Népünknek, 
plly nagy erő ellen, Kenteién volt magát 
viffza vonni. A3 Pártosok kívánván boíTzút 
állani a' Limburgiakon, / / . Leápold, V 
annak Katonái eránt bizonyírott hajlandó
ságokért, fok égetéseket, dulásokat's öle
seket vittek véghez. Tsak egy házban, 
meliyet Herve Városán kívül gyújtottak 
fel, többen égtek öfzve $ izeméilyeknél. 
De kéttség kívül nem fokára megadják az 
árrát fzörnyű kegyetlenkedéseknek: mert 
9-diken §00 Katonáink érkeztek Umburg-
Tartománnyába 9 kikről nyomós reménység 
lehet, hogy okvetetlen nevelni fogják azon 
gyózedelmeknek fzámát, mellyeket vettek 
közelebb is* ezen hónapnak 6-dikán Gosne-
nél, Y 7-dik3 éjtfzakáján Solieres nél több 
Vitéz Pajtáfíaik. — A' -Prujj\iai Kitály Je
lentést tett, mint írják, a* Brabant^iai 
Kormányozó Széknek, hogy ó' II Leopold 
Királyt Brabantxjai Fóhe;;c égnek esméri. 
— Ez az Izgnet igen tsak azctefzi, hogy 
jobban tselekefzik' az emiitett Szék i$, ha 

^ • • . . . , r , 

9 
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ö is annak esméri 's esmerteti. Ugyan tsak 
írják is BrüJTyjlb'ól, hogy ott a' Leopold 
's az elhajlott Belgák között kitsinálando 
E§SYe^S végett Tanátskozás t fogna tar
tatni , rnellynél 3 külső Hatalmaflagoknak 
Követei is megjelenendok. 

Német Birodalom, 
Ezen hónapnak n-dikére határoztatott 

Frankfurt Városában, hogy a5 Válafzto 
Követek hozzá kezdjenek eleikbe adott nagy 
Munkájukhoz., Éhez képest f Méltófágok-
hoz illó pompával, mindnyájan a* Römer 
nevezett Tanáts-Házhoz feregiettek az em
iitett napon; holott is, a' Tanácsnak Kiren
delttjei által, nagy' tifztelettel fogadtattak, 
's annakuiánna, a' Birodalom' örökös Mar
sallja, .Gr. Pappenheim által a* Válafzto Szo
bába vezettettek. 

Az emiitett Válafzto Követek, minden 
kártékony (úgynevezett Habard) Játéko
kat, 's nagy íumma pénzekbe való fogadá
sokat el tiltottak Frankfurtban; a'játék péns 
elvefztcséiiek büntetése alatt, melly bünte
téshez még más is fogott a' környülállások 
fzerént járulni. -— Frankfurtról emlékezvén Buda 
fe'tlik efzünkbe — 's Hazafiúi kívánság fzármazilí fzi-
vünkben! 

A' Lüttichkk, és a' Birodalombéli Se
regek között, véres Viadalra került a* dolog 
ezen hónapnak g»díka3 éjtfzakáján. Amazok 
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ütöttek volt eloífzör, Chejlrét-Úrnak vezérlése 
alatt, ezeknek Táborára; és olly Szeréntsés* 
fen, hogy a' Bírod. Seregek kénteleníttettek 
magokat viíízá vonni: hanem tsak hamar ^ 
olly eróben estek ezek is á' Lüttichleknek * 
hogy azok "mindnyájan zűrzavarba hozódtak* 
's ízaladásrá vettek a' dolgot* 

A' Spanyol Miniíier Gr. Florida Blancá^ és 'U$ 
^fZz'p Udvarnak a' Spanyolnál lévő Követe - Fitzber-
bert LTi% annyira vitték a'magok Udvaraik' dolgát, hogy 
alig lehet többé kételkedni az azok között moátaná-
ban tartott fzép Békeffégrtek felbomlásától, jul :>4~ 
dikén, olly formán nyilatkoztatta ki magát Gr Florida, 
Blatica, faját nevének aíóiirása és petsétje által nieg-
erősített* 's Fitzherbett Úrnak által adott írásában, 
hogy a' Spanyol Király kötelezi magát,' á' Noö'kaí 
kikötő helyben elvett minden hajóknak ViíTzáadatásárá 
és a* kárvallott Aiiglus Kereskedők' ittegbetsuíendö 
Véfzteségeknek megtérítésére; le' nem mondván ugyan a-
Zonban Júliáiról, há mik a* Nopikai kikötp helyre nézve 
lehetnének. —• Ficzbevhert Ur is által adott Gr, Florida, 
Blancátiak egy hasonló külső formájú Jelentést * melly-
öek ide ment ki rövideden az értelme: hogy az Angliai 
Király olíyba fogja tartani a' Spanyol Mmiíler által 
feltett Jelentést, 's az abban lett Ajánlásoknak t e l j e 
sítését, mint a'vele lett bántásért való tökélietes elég4*, 
tételt. 

, Reményijük, hogy Európa' Mappáját már min
den érd. Előfizető Uraink és Aflzonyaink kezekhez 
Vették: mivel mi ugyan mindenüvé* a' hová fzüksé-* 
ges volt küldeni,, elküldözgettük: M agyat, Erdély 4 
Oláh, Tseh, Német 's Olajz Orfzágokba; úgy nem-
külö'mbefl Moldvába, Sz6Vtíiábáy a' Bánátba, és SU-
siábüt 

Az,örfzág Gyűlése' Hiítoriájábóí megkuldöttüfe 
á2 A egéfz; ' s B G D fél árkusokat. Most kuidjüii 
-áz E fél árkust. ' ' 

liöít Bétíhitj Aügusíusnají 24-dik napjátí tffié 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 


