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Aug. 39-dikén érkezett ide Fiuméből 
egy Staféta azzal a* hírrel, hogy már látták 
volt onnan a6-kon a' Nápolyi Kúály hajóit fo 

'mértföldnyi meffzifégre (bizonnyal jó meflze 
látó üvegeken); de nagy Szél támadott, *s 
isTnét elverte ízem elél a* hajós Sereget. — 
EJ a* hir nem kevcs nyughatatlanfágot oko
zó^ itten -«— de az utóbbi Staféta örömmel 
töltötte el az egéíTz Udvart: úgymint a* 
melly ízerént Aug. a8-dikán fzerentséflen a* 
parthoz érkeztek a' Nápolyból vártt nagy-
Vendégek. — Elhozta magával a* Nápolyi 
Királyné a' harmadik, 3 efztendös Leá
nyát is, kit kiváltképpenvaló fzépfégünek 
mondanak. — Fiúmén innen el fogott a* 
Nápolyi Király válni a* Famíliájától, 's ked
ves Sógorától 1L Leopoldtől * ) , és megy 
Trie/í-nek, hogy ott a 'révpartot, azután 
az Idriai (Carnioliáhan) Kéneső - Bá
nyát; ugyan a' tájon a* Gr. Coben^el Jó-
Szagában íévó" 3 hires Barlangokat > és végre 

a* 

1 
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&* Círknit%ai *) Tót megláthaTa, Grét^hé 
ismét Öfeve kerülnek a' nagy Útadók; on
nan Németújvárra jónek 9 holott a' Katonai 
Akadémia' próba tételeinek fzemlélésével 
fogják magokat gyönyörködtetni. Ezen hó-
napnak 7-dikére jLáxenburgba érkeznek. ~» 
A' házaífági egybekelésnek pompája 11-ken 
és ia-diken esik meg , mellyet a' külöttib-
külömbféie Teátromi, Báli 's a't. múlattsá* 
gok fognak felváltani. —* Sept. 28-dikán $ 
Frankfurt felé vefzi útját az Udvar, amin£ 

be-

*) Ezen Tó vagyon Kozép-Cáfnioliában. Igen né* 
vezetés; de nem is ok nélkül; Nyáron elfut 
ebbÖl, föld alatt való üregeken a' v iz , *| a' he
lyén fzéltire lehet fogai aJ halat. Annakutánna 
fii terem rajta; mellyet 'minekutánaa íekafzálta% 
íuegfzántják, 'skölesfel bevetik, Végbe menvén 
a' köles .aratás, derék vadáfzo hely válik belőle* 
De ez nem minden efztendeben történik meg; 
mert néha két három efzteüdÖben fem fut el a* 
v i z ; máskor ismét eggy efztendSben kétfzer| 
feáromfzor, néha még télett is elinegy. Ha nyíU 
tort el nem füt idejében a' viz.: úgy femmit fem 
lehet vetni; és ha igen hamar vifíza j o , már ák* 
fcor a' vetés mind oda van. Néha kemény, '& 
a'földet is megrefzkettétÖ meilydörgések között 
Jő viffza, és olly hirtelenséggel ", hogy nem telik 
beié 24 óra j amiden már helyén van az egéfz 
T ó , 's egy mist érik rajta a' yizi madaraké — 
A' helység, mellyrÖl neveztetik:, I fertály éri* 
ayira ftk&ik odjj a/ magas, hegyek kó'zöru 
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befáéliík. Tegnap és ma indultak oda a '60 
Kémet Testérzók* kiknek tsak egy hatod 
réfze a' rendes Testőrzők közzíü való; a* 
többek) úgymint f o , a' Német'Regemen
tekből vágynak válogatva, kik többnyit® 
mind irTjű Tifztek, Majd minden nap feré* 
geílen takarodnák innen é mostanában arra 
felé, , az emberekkel ss porrékákkal rakott 
hintók és-Szekerek. ..Tegnap egy 4 lovas 
6 kerekű ízekét vitt közel 20 lábnyi hoű%ú» 
ságú .3 ládákat* Taíám a* drága fzőnyeg'ek 
(Teppich) fograk bennek lennL *** Végb© 
menvén as Koronázás, következendő Kama* 
tás Urak fogják annak, és a' kettős Házas-
ftgnak hírét elvinni az Európai Udvarokhoz* 
úgymint * Komába, H. Schwartirenberg/ 
Madritba> fs onnan Lisbonába, Gr. Paar$ 
Parisba, az iffjú Gr. Stakremberg Lajos | 
JLondonba, Landgraf Fürjlenberg; Petérs-
hurghdy Gr. Saurau; Dre-sdába.'s Berlin* 
,be, Knebel von Kat\enelUnhúgen. 

A' Királyné, Áu&uíi 31-dikén az Öreg 
íiichtenftein Fereníz Hertzegnénél uzsonná
zott Hüttendorf-btLíi (' Schönbrunnon túl )* 
Sept. első napján pedig Card. Miga%%i*úkl 
ebédek St. Veit-bün. 

Magyctr Qrfzág; 
Buda.... A\Bétshejknt^i Követeknek 

nagy réfzéní viíFza lett érkezésekkel, Aug» 
$8 dikán eggyesult köz* Gyűlés tartatott, 
mdly kesdődött 9 órakor* és n-edfél óra* 

:~ - T % , te 
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ko* végezódött. Ebben felolvastattak: a* 
Követeknek, köteleíTegekben lett eljárások* 
ról való Jelentéstételek; és az a' Deákra 
fordított Német Levél, mellyet O Felfége, 
Canc. Gr. Páify Ő Exc. hoz - .bocsátott 9" 5s 
ú9 mellynek e' volt a* foglalatja : Ő Felfége/ 
örömmel vette a* hivatalt: a' Diplomára 
nézve, eltökéllette magát, hogy tsupán 
annak fogja magát alája irni, mellynek Ká
roly, és Mária Therésia írták volt alája 
magokat. Ha ezen meghatározásában való 
imgnyugovások eránt jókor fogja venni a' 
Rendek' válaífzokat: még úgy megelőzheti 
V Magyar Koronázás a' Frankfurtit. — 
Auguft. 30-dikán, ismét eggyesültt Gyűlés 
tartatott, a' mellyben meg nem határozhat
ták fok ideig, ha vallyon az elegyes Depu~ 
tátzió által eddig kéfzkett Diplomán ménné* 
nek e* kerefztúl; vagy pedig, az időnek 
rövidségére nézve, ujjat tsinálnának. .Vég
tére ugyan tsak az utóisóban eggyeztek megs 
és Sept. első napjain már abban foglalatos
kodtak. *— Ő Felfége fzoros visgálást, és 
elégtételt kívánt a' Nemzettói , némelly 
titkos Levelezőkre nézve.••"-*-' Tele van ezen 
titokkai már a* Világ; ss tele torokkal kár* 
boztatja is az egéfz Magyar Nemzetet. — 
Kedves Hazánk! ne engedd fzéleffen kiter
jedt dksöffégednek fénnyét örökös homályba 
borulni* Győzd meg••,:. felőled fokát re
ményit jó Királyodat; győzd meg, a' ma
ga fzemtit reád iiiggefzrett, *s rólad minden 
jót és nagyot itélit Európát, hogy ha Fiaid 
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közzül megtántorodhattak is némeltyek: de 
a' Magyar Nemzethez a' hívségtelenfégnek 
még tsak árnyéka fem közelíthet! 

A'üg-dik napi Gyűlésben, két utazó 
Anglus Is megjelent volt. 

A* Ns Bars Vármegyei ZáfzlóaUyat, 
Ns Gömör Vármegye' őrálló Serege vakot* 
ta fel Auguftusnak 21-difcén, a' Korona' óri-6 
zerébenv 

KaJJa meílöl következendő örvendetes 
Tudósítás érkezett hozzánk: 

„Hazánknak egy nagy tekintetű Fija jót 
érezvén, melly igen fogja, fegíteni Anyai 
Nyelvünknek elterjedését *s gyarapodását 
az, hogy ha íróinknak játfzó fzinre kéfzített 
Darabjaik nem tsak olvastatnak, hanem kö-
zönfégeflen el is játfzódtatnak, nevezetes ju
talmat rendelt annak a' Játfzó - Seregnek, a* 
melly• Ka^jnery Ferentz Úrnak Hamlet ]kt% 
illendően elkéízűivén, Budán el fogja ját-
ízani. Az pedig, a' Kire ezen Rendelés^ 
tellyeskése bízactatott » olly igyekezettel 
vagyon, hogy 'a' Hamlet' játfzására öfzve* 
fzerzendo Sereg, azután Algírt, Meropot 
és Tárteredet ját ím; és így végtére egy 
Magyar. Játfzó - Seregünk légyen, a* melly, 
míg kívántatni fog* Budán és Pesten; az
után pedig S^ékesfejérváratt) NagyfZpm* 
hatban, Po^sonbttn f Győrben, Efytergom-
han, Debrecenben, Nagyváradon ^ Mis-
költsön, Kaffan, Kolosvártt és S\ebenben 
is múlaiTon, Illy nemes elofegéllés után, a* 

mely-
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mellyé* az emiitett nagy Hazafi ajánl, nínt* 
egyéb hátra, hanem hogy azok, a' kik ma* 
gokat azoknak a' Szemé'llyeknek felvállalá-
sokra 9 mellyek Hamletben előfordulnak, 
alkalmatosoknak érzik, Budán a'Strohmayr 
Űr Könyváros boltjában (hol Hamletek ele* 
gendo ízámmal vágynak letéve) magokat 
jelentsék, és onnan további utasítást kérje* 
nek. Leginkább az fog a' fel vetetendő Ját* 
Szókban tekintetni, hogy tifzta Magyar &Q* 
centuifal Szoljának, és befzédeken idegen íz 
íie esmerteífék. — Reményijük, hogy az 
emiitett jutalmon fellyül Nyelvünknek ízére-
rete, (mellynek bóldogításával Maradékaink 
ejótt oliy méltán dirsekedhetik mostapi Szá
zadunk) ezen fzándéknak teliyesírését. nem 
téfzf sikeretíenné: valamint más réfzról az« 
ml hízelkedünk magunknak, hogy a' meg* 
nevezett Daraboknak belső érdeme, és a* 
Játízo> Személlyeknek illendő elkéfzűlések 
rninden Kéző!" helyben -hagyását meg nye-
réndjk, " 

Ezen Tudósítás' közlése alkalmatoíTágá* 
val, kívántunk valamit a* Teátromra nézve 

"ide ik*atm: 
A' 'Teátrumnak fzerentsés feltalálását az elmés 

Görögöknek kpfzö'nhetjük. Ez a' ditsÖ emlékezetű 
IMemzet valamint minden más Tudományokban fzi'jlt 
mgy .Embereket 1 úgy | ' Teáirúmiban is vállalkoztak 
belőle AejcbJusnk, Sophocjesek, Euripidesek és Arifto-
phanesek» kiknek neveik érdemlett faetsben fognak 
örökre maradni a' tudós Világ előtt. Jól látván azt 
1* Követésre métié Kémmk, hagy a' Tudományoknak 

eg 
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€2 vagy arnaẑ  forrásából, nem tsak a' Görögöknek, 
hanem más'Nemzeteknek is fzabad a' tellyes bovségig 
meríteni, közöltök is támadtak, a' kik anyai nyelve* 
Jtea remek Játékokat klfzítettek; támadtak Pl(iutvJQk% 

Terentiusok és Senekák. — A' Görög 's Római Mus
tráknak követése után minemű tökélleteffégre lépett 
§' Teátromi Tudomány minden Európai pallérozott 
Nemzeteknél '. tsalhatatlan Tanúbizonyságai ennek az 
Anglusok' Sbákespear-jókaak ; a' Frautziák' Covneilk-
MoUeve-y Racmt r 's Voltaire jeknek; az Ölafzok' 
Qoldani - 's Metajíafw-jokiaak; a' Németek' Liffing-, 
Weifs-^ Schröder-\ 's Koízebue-jekneky és több ily-
lyeneknek Teátromi Munkáik, mellyekböl némellyek 
Nemzeti Nyelvünkön is olvastatnak immár nagy hs* 
fzonnal és gyönyörűséggel. 

Ha egyéb hafznok nem vélna is a' Teátramóknak 
az ártatlan mnlattatásnál i. \\gy is méltó ok volna azok
nak bevitelekre minden nevezetes Yátosokba > hogy 
a'Nép káros idöto'Itést ne kéreíl'en magának; de meny
nyivel hathatófíabban felindíttathatnak a' Teátrumok-* 
nak felállítására azok, kiknek külÖnöa kÖteleffégek 
a' Közjónak efzközlése; ha gonáolóra 's fzívekra 
vefzik, a';.mit fí. Bieléfeld kélt a' Teátromokról, hogy 
t, L azok a'Jé erk'ólisöknek. y a,' környülállásokhoz faa-
bott• fzép és okos in aga viselésnek ,: és a Nyelvnek Ox-
koMi. — Ugyan is ha ollyaaok a' Teátromok, mint 
a' miílyenek lehetnek, és a' millyéneknek kell is azoké
nak lenni; eleven fzinekkél adatnak ott elöl a' virtus, 
és a' vétek, minden következeseikkel eggyütt; amaz 
ugyan a5 maga valóságos fzeretétre '& követésre méíté, 
e' pedig a' maga'gyűlölséges formájában — ott fsem-
ldlhfSíBi, a'min4ew rendű r memi|, i4<?£Ű 's állapota 
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fzeúéllyékhez való helyes maga alkalmaztatásnak ele
ven példájit; ott nevettetik ki , 's utáltatják meg ve
lünk az efztelenek' fzelefí'égét; a' bufzkék, goromba 
ínafok viseleteket, az eggyügyük fok tzeremoniával 
való éléseket, az alatsonságot tzégérezŐ máfzkálódást 
?s a' t. ••— ott lehet hallani végre terméfzetes, tifzta., 
folyó 's velős befzédekkel való előadásokat. — — 
De hogy reájok Üljenek a' Teátromokra valójában a1 

feun kitett fzép nevezetek, és nevezeteílen i.) Hogy 
a' jó erkő'ltsö'knek oskolái leheíTenek: fzakség tehát 
a' törvénytevő Hatalom' réfzérol: hogy ne engedjen 
femmi más Darabokat játfzódtatni, hanem tsupán a" 
mellyek az erre a'Végre kirendeltt helyes itéletü, 
nagy tapafztalású, és példás életű Férjfiak áítal fel-
fzabadíttatnak, 's méltóknak Ítéltetnek a' játfzódtatásra* 
Továbbá, hogy illendő megjutalmaztatásokkal igye
kezzen efzközleni a jó Darabok' fzámának neveke
dését. — A' Játék - Darabok' Kéízítőinek réfzekrÖl 
megkívántatik: hogy az erköltsi Tudományban's a"1 

Hiftoriákban kiváltképpen jártasok legyenek; tudják 
a' Nemzetek' fzokásaikat, 's terméfzeti tulajdonságai
kat; esmérjék különó'ffen az Embert is minden olda
láról; fzemesek legyenek a'vétkeknek lefestésében, 
ne hogy taníttsák '& megkedvelteíTék azokat, éppen 
akkor, a'midőn undorodást kivannak eránttok íze-
rezni a'Nézőkben, 's el akarják azokat vélek ha 
gyatni; foha a' vétket ne győzedelmeskedteffék a1 

virtuson, hanem míadenkoí ennek hagyják avagy tsak 
a' Játék' végén a' diadalmat. Az emberi életnek né 
tsak egy két, hanem minden nemeit vegyék munkál
kodásoknak tárgyául: hogy e'fzerént akarmelly rend
ből , nemből 's állapotból valók veheűenek azokból 
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faafzflos és építő Letzkéket. — A' Játfzók' réfzéral, 
mind arra, hogy jó erkoltsö'k; mind pedig, hogy a' 
fzép és okos maga viselés' Oskolái legyenek a' Teá
tromok , fziikségesképpen megkívántatik: hogy azok 
fzemen fzedett Személlyek legyenek, kik a' nagy/ 
Világnak 's az emberi fok formájú terméfzetnek esme-
rettségével, és a' maga alkalmaztatásnak tehettségével 
bírjanak; tudjanak érezni, és a' mit éreznek, hátha-
tóílan ki is adni; ahoz, a' mi elejékbe van adva, ne 
legyen fzabad, a' jádzás kö'zben , magoktól holmit 
toldozni 's foldozni. — Hogy végre a' Nyelv' Mes
terei íeheíTenek a' Teátromok, és nevezeteffen kedves 
Hazánkban: termeífzet fzerént megkívántatik, hogy 
valamint jó , tifzta 's virágzó Magyarsággal kéfzákek 
legyen a' Játélí-Darabok; úgy a' Személlyek i s , kik 
által fogtak jádzattatni, tökélletes Magyarok legye
nek. — A' jól intézett Teátromokban a' muzsika is 
ollyan, tnelly valóságos gyönyörködtetésekre vagyon 
a' füleknek; az úgy neveztetett Dekorátziók^ vagy 
külÖmbküíömbféleképpen kifzinlett kárpitok, falak fs 
a' t. pedig a' fzemeknek. Ezek, a' Jádzók' fzép 's 
módos magok alkalmaztatásokkal eggyKtt tsalhatatla-
núl azt efzkozlik, hogy a' Teátromok a' jó ízlésnek is 
Oskolái legyenek. Oskolái Iebétnek ezek továbbá 
a' világi élet' böíts Kormányozásánák is , ha, amint 
fellyebb is emiitettük már egy fzóval, az életnek 
mindennemű ágai Y nemei felvétetnek a' Játék Dara
boknak tárgyául: az előre nézők, '$ a' jó tanátsot 
bévevÖk' boldog el6.menttek.;•• az bkoíTabbak után 
nem halgatóknak, 's vigyázatlanoknak fzerentsétlen-
ségek ellenben , él5 példákban fzemíél tétnek. Hogy 
többet ne emííttsünk, Oskolái lehetnek végre a' Teá
tromok, külonöffen a' Nemzeti virtusoknak i s , ha 
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p . o. a' Magyar Haza' ízámlra kéfzülendQ Darabok-
baja azon fzép tulajdonságok kellemetes ábrázatban 
állíttatnak elöl, melly eket megesmérnek a' Magyar
ban más Nemzetek i s , 's méltán nagyra betsüinek, 
jHjenék: a'.másoknak, még az idegeneknek is , fzi-
vefién vaió látása, a' nyájafíag, a' vitézi bátorság, a' 
forró hazai fzeretet, az igazi áitsoílegre való nemes 
vágyódás, a' nagy lelküség 's a' t, Jja ellenben a* 
viflzavonás, a mások' megutáiásávai eggyütt járó 
maga hittség, 's több efféle hibák, a' mellyektol 
valamint más Népek ; úgy ( meg kell vallani) Nem~ 
zetünk feni üres egéífzen, magok káros következén 
seikkel eggyütt adatnak elolt --» Ezekből, a mellyé^ 

Jíet eddig mondottunk rövideden a'Teátrom hafznáróí, 
magától is könnyen megfelelhet kiki azon ellenveté
sekre, mellyeket tefznek még ma is némellyek -». 
kik i— ha Teátromról vagyon a' fzó: már mindjá?t 
valamelly roljzat képzelnek magoknak. Azt nem 
lehet tagadni, hogy alig van valami, a' miben hama-
ább 's könnyebben megtsalattathafíbn aV Publikum, 
íü'rat a' Teátromban. De mi ebből mind Öfzve a' 

Tudomány? A z , hogy annál nagyobbnak kell lenni 
a' vigyázásnak. Az Oskolák áltaj fokfzor el nem 
írté már a' Közönség óhaj tolt tzéliyát ; Kitsoda 
snérné azokat még is átallyában kárhoztatni ? • 
Bőven meg leílz az a fzemefíeg is gondoíllg jutal
maztatva, mellyet a' Teátrom kivan, 

A' Teátromba maga íökélletes jófzántából fzaba-
éon 's Önként megy az Ember; örömmel várja a' lá

tásnak 's hallásnak elölkerülendö tárgyait; kéfzeu van 
elméje, a'bölr's" ás hafznos reguláknak; fzive, a'jó 
és names indiílatoknak bevételére f az - el5 adásnak 

mód-
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Ci(5dja azt tselekfzi» hogy mind eggyik, mind másik 
nyitva maradjon mind végig, 's *' mit bevett, foga-
natoíTaö.meg is tartsa. 

Ezen tapafztaláson fundáltt Igazságoknak tsak 
illy íummásao- való megfontolása i s , fzemléltetheti 
mindnyájunkkal "azta' küíömbséget, melly vagyon 
a' tanításnak és jobbításnak más efzközei, 's a'jó Teá
tromi oktatás között, 

A' Magyar Hazában felállítandó Teátronioknafc 
legjobb 's Jegépületesebb volna talárn , a' mi tsekély 
Ítéletünk fzerént, az által vetni meg a fundamentomár, 
hogy a' MfFebb Városokban ugyan 12. 's 20- an; a* 
nagyobbakban pedig 30-án, vagy többen is állanának 
Öfzve a' mind két Nemen lévő eíÖSkelÖ Személlyek 
közziil, 's formálnának egy Jádzó-Társaságot. A ' jó 
fend kedvéért válafzthatna ezen Társaság maga kébe*. 
lébÖÍ eggy Igazgatót, a' mellé 4 Segítőt, 's egy T i 
toknokot. Ezen 6 Személlyek viselnék a'Társaság 
képét, 's neveztetnének Biztosoknak : kiknek követ
kezendő kötelefl'égeik lennének: 1.) A' Társaság 
Tagjai közzűí, a' Teátromhoz megkívántató Tiízte-
ket válafztani; úgymint; 'Kujfzatartót, ki a'bevett 
pénzről fzámollytri; továbbá a' Ruhákra, Dekoratziokra 
9s más egyéb effélékre vigyázókat. 2.) A'jádzandó. 
Darabot kiválafztani;. 's a' Jádzók között a' Rollakat 
felofztani, avagy ki mitsoda Sze'méüyt fog jádzani, 
elrendelni. 3.) Az ideit, mellyben a' megtanúltt Da
rab fog jádzattani, meghatározni, ( Ugy véílyük , 
hogy a''nagy Városokban minden héten egyfzer; a* 
'illebbekben ellenben kettőben 's háromban is elég 
volna egyfzer jádzani; ámbár sz ollyáa fzép Dara
bét, mellyet már jól tudnak a* Társaság" Tagjai, gyak* 
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rabbán is el lehetne egymás után jádzaní.) 4 ) Min
den Jádzás után más nap Gyűlést tartani, és a' Kafz-
fzatartótól fzámot venni; a' bevett fummábol minde
geknek előtte a'Teátromi költséget fenni meg; a* 
megmaradandó íummát pedig akar jó E|arabok' kidől* 
gozására ferkento jutalom pénzül tenni fel; akar tÖke-
pénzt gyűjteni belőle, mellyen idővel más Teátromot 
leheílen felállítani ^ 'é a' taníttatás és utaztatás által 
©Ily alkalmatos iffjú Magyar Személlyeket kéfzíttetni, 
jkikbol jövendőre rendes Jádzók válhatnának a' Hazá
ban. — Óhajtjuk fzivunkbol, hogy Nemzetünknek 
boldog virágzását tárgyazó gondolkozásaink, ne tsak 
Hazafiái Almok lettek légyen: melíy valóban köny-
nyen meg is lehet, ha minden tsillámló Magyar Kön
tös alatt olly fziv lakozik, melly Hazájáén* vér, 's 
minden, a' ki Magyarnak neveztetik, igazán fzereti 
magát, Nemzetét és Maradékát. 

S z e r v i a. 
Azt irrák Belgrádból AuguíL 23-dikán, 

hogy már akkor megtehették ott a'fzükféges 
Rendelések, @z építéshez tartozott kéfzüle-
tekoek Zimonba lejeodö által ízáljitásök eránt* 
Négy hetek alatt Török KommííTzánusok 
fogtak oda érkezni. Azt mondják, hogy a' 
Bástyák le fognak rontatni. 

Oláh Orfeág. 
Auguft* ladikén utasította Levelét ho2» 

xánk a' Kusmiri Táborból egy Barátunk, 
iwellyben így ir : „Tegnap estve érkezett 
hozzánk a' Kormányozó Generálisunk' pa-

. ; rarv* 
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ranrsoktja, mellyben a 'vo l t , hogy többé 
Vitézeink a' Törökön rajta ne menjenek; 
hanem tsupán óltalmazólag tartsák magokat* 
A' miólta as Prufízus Követ JLw/i öberfter *) 
elment Bodonból a' Nagyvezérhez: majd 
egéflfzen a' közepéig felízedték a' Törökök, 
a' Callafáti partig kéfzen volt hidjokat* 

Né met Birodalom. 
A* jövendőbeli Német Tsáfiár válafz-

tatását tárgyazó előljáró Tanátskozásokat, 
minden különös pompa nélkül tartották a\ 
Frankfurtba egybegyűlt Válafztó Követek, 
Jul. ag-dikától fogva, Aug. ti-dikéig, ijf 
Mogunt^iai Válafztó Követnek Kvártélyában; 
Aug. ii-dikén kezdődtek ofztán a* FŐ Ta-
fiátskozások a' Römer nevezetű Tanársház-
bánj és azólta minden héten három izben 
tartatnak, délelőtti 10 órától fogva, délutáni 
a óráig. A* n-diken és i^-dikon tartarott 
két első Ülések, tsak a'nagy Tzéremoniázás-
ban, és a' Hit-Levelek' bemutatásában men
tek el. A' harmadik Ölésben (melly vók 
16-dikon) fogtak hozzá tulajdonképpeni a" 
következendő Válafztás' Feltételeinek kidol
gozásához. Az elóbbeni Válafztás5 Feltéte
leire nézve való Emlékeztetéseiket a' Vá
lafztó Hertzegeknek mind közre botsáiják 

•~ •• a 

*) Aug. 9-dikén, a' Levgyel órfzágban volt TrufT* 
Követ Marki Lucche/ini is Bükure[t felé vette 4tjá% 
Királlyá' parantsolatjábcl* 
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a' Köretek: felvevődnek a' Hertzegi és Vá» 
fosi Coliegiumnak, úgy nem külömben a* 
Birodalom' különkülönvaló Rendjeinek is a£ 
eránt való Emlékeztetéseik. —• Jóllehet az 
elóbbeni Kapitulátzíó lefíz most is a' Muílra, 
és a* mi aJ külső formát nézi, abban femmi 
másitás nem fog lenni: jönnek mindazáltal 
belé némelly egéíTzen új Határozások; ma** 
sok pedig helyesebben lefznek feltéve, mint 
•voltak eddig. Nagy fzemeííég tzimerezi 
azonban a5 Válafztó Követeknek minden eb* 
béli foglalatoskodásokat. Már tsak eddig is 

* több Emlékeztetések írattak be a' Jegyző-
Könyvbe, mint 1764-dikben azon egéffz idd 
alatt, a' meddig volt a* Válafztó Gyűlés*-— 
A' harmadik Ülésben a* Kapitulatziónak Be* 
vezetőjét, Vamíáíreíso Tzikkelye' két első 
Szakaízotskáit {§. §.) visgálta a' Gyűlés | 
a* negyedikben pedig ugyan azon Tzikkely* 
nek 3-dik 's az azt köveió* Szakafzotskáit a* 
g-dikig* -—Ügy írják $ hogy a* Tanátskozá* 
sok alkalmasint el fognak September végéig 
tartani | amikor ofztán tsak hamar meg fog 
a' Koronázás is lenni* 

Az els'Ö rangú Válafzto Követek külön 
filnek eggy Áfztaltial; illy renddel: Közben 
ül a* Mogu-tiíal Jobb kéz felöl: a' Treviri> 
Coloniúii Saxoniai) és Braimfichúeigí; bal 
felöl pedig a' Tsehorfeági > Paiatinátusi és 
Mfandenhurgu •— As második, és harmadik 
jangú• Válafzto Követeknek Öfzveséggel va* 
gyón eggy Afotalok, melly Voksolok* Afc 
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mláhák nev"ezteíik. Ezen dolgoznak tulaj
donképpen, 's Szedetnek bé a' Vofesok. A* 
Követtstfg' Titoknokjainak is különös Afztal* 
jck van rendelve a' tanátskodó Házban* 

A*.naponként terjed' *né!kűlraló* 
ságnak, s annak ízembe tüno jeleníégének 
a'külső Iftefii tifzreieit ] való nem gondo
lásnak megakadályoztaiája végett, egy pa» 
tantsolatot adott ki JuL ii-dikén, &* Falad-
jvátus-i Váíafztó HerrzegKároly Theodor % 
meliyoek ereje fzerént^ tartoznak minden 
Tiiztviselói, a? közonféges ífíeni tifzteleten» 
a* Predikátziókon, és a* Vasárnapi 's Innep 
napi nagy Miséken megjelenni: a' magános 
líleni Tiizteleteknek nem léfzen ezentúl he
lyek Í vágy ha mikor ízükíégefTé taiállyák 
azokat tenni némelly esetek í más órákra 
kell tenni, mint a' mellyeken fzoktak a* ko» 
sönfégesek lenni* 

Svéd Orfcág. 
A* Stokholmhol Auguft. io-dikén költ 

Tudósítások fzeréní, kifzállott a' Király 'á*. 
dikon a' fzárazra, hogy Anjalanál a* Gene* 
ralitáíTal befzéllgetheíTen. Oda nem mefíze* 
Pripola mellett egy nagy fátort vonatott, 
mellyben 400 fzeméilyek elférnek. Sokan 
úgy vélekednek > hogy abban a' BékeíTégröi 
való Tanácskozások fognának tartatni: mi
vel már úgy is közonfégeííen rebesgetik a* 
Békeííéget . (Közelebb aZ a' Mi érkezett Bétsle 
IPetirsburgbél 2 íiogy Orofg & Svéd QrfzágoJk kaztfte 
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meg is lett volna már 14-diken a' Békeffég.) —« — 
A' Király yiíTza hivatta B. Armfeldet, *Sío&« 
#<?//# felé való útjából; a'hova indult volt 
Sebei' gyógyíttatása végett. Ez a' 1. Arm-
féld darab ideig tanátskozott va l ta ' határ* 
ízélen Örofz Gen. Jgelftrömmek • 

Aufiriai Belgyiom. 

Az, i d e Z'ártt Rajzolatba**-,- fictrwrh£it»tji£It Nandjar-* 

fiejérvárának a' Szerviai réfzröl lett Ostromol árasát, 
5s néhai Loudon Fo Vezérnek azon fzerentsétlensé-
gét, mid5n eggy ágyú vonó ló megrúgta volt. — 
Ezt a'Rajzolatot mi tulajdonképpen az általunk ki
adandó Loudon 0etébez kéfzítettük; de reményívén, 
hogy kedvet fogunk vele találni: kívántuk érdemes 
Olvasóinkkal átallyában közleni. — Az emiitett 
Munkához, Loudon' Képén, 's ezen Rajzolaton 
kívül, némelly ritka Plánumok is fognak joni. —• 
Árrát még most még nem határozhatjuk. 

Kőit Bettién, Sept. áek 3-dik napján 1790* 
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