
#@€S~^# m 
• Béts. 

A' múlt Vasatnap (Sepű* f-dikén) égy 
kis Bált adott benn a* Városban Gt\ Schön* 
féld a* Saxoniai Köre t , oullyben némeily 
FÖ Méltóságokon kívül, maga a' Királyáé is. 
majd egéSz Famüiásról meg jelent; nem kü-
lömben a* Sax. Hertzeg' Átitat is ̂  Tkefeful 
Művesével, a' kiknek kedvekért vóit úgy is 
nagyobb réfzént adva a' múlattsági 

Már tsak a' jövő Szombatra, úgyount 
Sejt. tt-dikéré várják a5 nagy u•.*tokát 
jLaxenbutgba; hova IQ Bikeri estvére mind 
kimennek innen a' Városból, ar hivamiös 
F J Uraságok; jfigy nem küiöaiben áz Olafz 
öperísták is. —* Ügy értjük, hogy a* ZVih 

•.po(yi Király, kíválcképpenvaió kedvelióje 
levén a5 vadáfzamák* Vad ketskék' vadáfzá-
sá^al múlatra migát jöttében * a' Stájer Öt-

f^ági és Cafnhliai Bénzeken. Németájhely-
ben (nem Németújvár * mint a' 282-dik Levélen hU 
biíFafl van téve) is öröme fog telni iű-dikeri_ 
áz oda való Katonái Akadémia' próba vémi 
leinek ízcmlélésében: mivel a' nálunk lévé 
Gyakorlásiak módját virre bé Orfzágá* 
ba* Laxevbiirgbáa $ miaáen. délelőtt, és 
tfélu:árt Sólyommadarakkal tejendÖ vadá-
fzattál *) fogja magát múlatni, 

fin 
leg-

*) Éz a' vadaikat* Laxénbúrg alatt egy Sík niez&ű. 
fzükö'tt esni. A ' . Sólyommadár meg Van mát4 

fattftvá 4 ' fiogy mihelyest néki V levegő égbeü 
• -fliégaiütatBafe vaiameliy héjját j hollót Vágy akaf* 

' ö Miéiig 
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Tegnap egéfz nap várrák itt , a' Diplo
mával fel indított Követeiket Hazánk' Rend-
jeinek-. Első ezen Követek közzűl az Orfzág* 
Primáíia Hertzeg BattyéniKatámklis öEffií-
nentziája; második az Orfzág' Bírája Grő í 
Zichy Ö'ExcelL ja. Közöltök vagyon Mélr* 
Balogh Péter TanátspsÚr is. ) Ügy itéllyük^ 
hogy Gr. Ef^terhá^y;.János és Ferentzürak 
is a1 Rövettséghez fogtak tartozni: a' kik 
közelebb érkeztek fel Bétsbe, -Ma, tsaíha-
tatlanúl i:t le íznek a' több Követ Urak is. 

&:Bétsi és berlini Udvar' réfzéröl Kéchen' 
hadiban Júliusnak íj dikéo let t kölrsö-

".'" ! nős Jelentéseknek. fitrjaii.jp következen
dő foglalatúaknak- írják IlüílandiáhóL 
Á* Bétsi. Udvar', réfzéról való, mélly-
nek H, Reufs, és B. Svielmann alája inak 
magokat, ez: 

„ A' Pruffyiai Miniíteriumnak Júliusnak 
if-dikétí közlött írására, hatalmokban vagyon 
az alól irt Minifíereknek, Ő Félfégének a* 
Magyar és Tseh Királynak nevében, ílly 
nyilatkoztatást tenni: 

Hogy, 

melly másféle madarat: legottau fejfzáll a'Vadáfz 
kezéről, 's igen magasra felrepül; honnan egje-
neíTen a' líi jelelt madárnak hátára lelöki magát, 's 
megragadván aztiiyűúxvíl fogva, vei* febsíl'en 
lefzőjük. 

Ráday Gyűjtemény 
Jelzet: 
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Hogy, mivel Ő Apoft. Felfége ujj és 
femmi kértséget ilem jfeenvedö bizonyítgat 
akarja adni azon fzives kiváiiíagnak., mellyel 
óhajtja a' Portával való' Békeííéget viflza-
állítani, 's O Fellegével a* PruJ\iai Király-
lyal .yaló Baránságot fenntartani, meily 
nvnd a' két Statusok' javára olly ízükféges-

.képpen megkívántatik; és ennél fogva, a' 
két Tengeri Hatalmaííagoknak ezen kettős 
tárgyat etányzó buzgó törekedéseikkel tzél-
lyokaa éretni: elvégezte magában O Felfé
ge 9 hogy a1 Portával Fegyvernyiigvast kös
sön, és a' BékeíTéget, a* Had előtt vók 

..állapotnak tökélletes megújjítása áltál viflza-
áUítrsa. Bizonyos reményféggel vagyon O 
Feliege az eránt, hogy tekintvén a* Porta 
is minden elvett Tartománnyairiak viííza-
nyerését, reá fog állani, a' BékeíTégről való 
Tanátskozás alatt, a1 Határ Széleknek olly 
formád lejendő elintézésekre, a* mellyet ki
van azoknak egéfz bátorfágban való marad-
hatásoky Va melly legjobb efzkoze a'mind 
kér Orízágok' tsendeíTégeknek állandó lábra 
való helyhetésének; és hogy ezen emiitett 
baráttságos megeggyezést a' Szélek eránt, 
6 Fellege a' PruJJ\iai Király is fogja, a'két 
Tengeri Hatalmaflagokkal, mint ;Szöyettsé-
geíTeivel eggyikt efzkozleni: melíy remény
ié g.e Ö ApoíL Fellegének, valamint egy 
réízről az emiitett Udvaroknak barátságo
kon r*-'úgy'más.--réfzról a' Portának mqftani 
és jövendőbeli valóíágos hafznán épült. —>• 
Ezen Jelentéshez, mellyet Ő Apoft. Felfége 
valóíagos Szövettség gyanánt akar tartatni^ 

U a . '* hoz-' 

Gyűjtemény Jelzet 
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hozzája adjuk még , hogy ha minden vár?'* 
és Ö .Fellegé* kivánlága ellen , viíízs nem 
fogna Orofc Orf%ág és; a' Porta között ál
lani a' Békeílég ugyan azon időben a* míén-
kel 9 ellérJberi , hogy ha az .-említett kér Ha-
tálmaflligok íovábbrá is fognák & Hd\,ct 

- folytatni i tehát azon esetre $ íertimi más 
köteleíTégét nem fogja Ö 'Ápolt, Fslfége 
^esmérni, n mint már a' maga Szövettséges-
ieiveí' is megeggyezett és etánt , hanem 
tsupán, hogy Ckot%im Várának (meu^E 
eggyesített erővel vettek el) mint egy 
Neutrcde •Depöfitor'iumnak •—• eggyik ellen
kező Félhez lem tartozandó letevő ru-Ilynek 
— birtokában megmaradj de .tsák addig, 
míg Orof\ Orf^ág és á' Porta között meg 
nem keíziü a5 Békeílég *. a' mimhogy na
gyobb bátorfágnak okáért meg • erősíthetik 
a" 3 eggyesíik Udvarok előre il eaen.igé* 
tetet magok jótállásokkal* 

A* Gróf Her%bérg által alóíirt jelentésnek 
fii"az értelmei: 
MMinekinánua- én • eleibe terjéfztettem 

azon jelentésr a' Királynak, meliyet Ó Fel
lege' a. Magyar és Tseh. Király' tellyés ha
talommal felruházott Miniíterei énnékem 

.által adták* és a9 tiiiellyUen nyilvánvalóvá 
tefzik, hogy 6 Fellege a Magyar és Tseh 
Király kötelezi magát a5 Portavai váló Fegy
vernyugvás kötésre * és a* Békefí|;gnek, a' 
moftarii Had előtt volt állapotnak tökélletes 
megújjítása által lejendo viffza állítására: 
reám bizta a5 Király az én Uram, hogy 

az 
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®% emiitett Jelentést, következendő feltételek 
alatt h értekeiben fogadjam el. 1.) Olly 
értelemmel vagyon O Prujf^iai Felfége, 
frogy a' Felf Magyar és Tseh Király fzö-
íroífan kötelezi magát ezekre: Hogy a* 
Fortéval minél előbb Fegyvernyugvást fog 
komi, meilyben a' Porta meg fog eggyez-' 
r.i; annakwánna, hogy a* BékeíTéget, a* 
inoftani Had előtt lévő állapotnak tökélletes 
megújjífáM által , viíTza fogja állítani, követ-
k;zéské| i en , hogy a' Békeffégf rhegkéfzíüé-
sével, minden elvett helyeket viffza fog 
áskii a' Portának. •=-*-. Ar mi Ö Feifégének 

Hr. és. Ts. Királynak azon reményfégét 
hogy a' Békeífégről való Tanátskozá-

alatt végre hajthatja a' Portával, a* 
Hátai- Széleknek plly elintézését, mellyet 
a' bátorfág kivan: ez eránt úgy ért p Pruíf. 
Fellege, hogy az emiitett elintézéseknek 
minden erőltetés nélkül kefl megesni, és 
hogy azok a' Portának jo akaratjától 's Q 
Fellegének, és SzövettségeíTeinek magok* 
közbe vetésektől függenek! £s hogy ha O 
Felfége a i M . es .T , Király valamit fogna 
azoknál fogva nyerni: köteles legyen O 
PniíTz. Fellegének ugyan annyit érőt adni 
a* nyereség5 helyébe. <%.') Mivel Ő Felfége 
a5 M. és T . Király azt is 'ígéri még az emlí
tett jelentésben, hogy. ha Orqfc Orfeág és 
a' Porta között tovább is találna tartam a' 
Had, femmi egyéb köteleíTéget nem fogna 
tellyesíteni Orofz Orfzág eránt, hanem, 
hogy , egy Neutrale Depojitoriumnak meg
tartja addig Ckotxjm Várat, míg Orof^ Ör-
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fzágés a1Porta között is még nem kéfzül 
a BékeíTég: ezen Jelentés értelmének azt 
tartja Ó Frufiz. Felfége, hogy O Felfége, 
a' M. és T . Király magát többé ezen Haaba 
nem elegyíti, az Orofz'Üdvart fem egy, 
fém más módon a' Porta ellen nem fegíti, 
és hogy a' Porta Ks az Orofc Udvar között 
elöl kerülendő Békeflegkötést úgy kell nézni, 
mint a'jelenvaló BékeíTég dzközlestól egciz-
fzen külömböző dolgot. 3.) MivelVFegy-
vernyngvásnak, és a'Had tlótt volt állapot
nak tökélletes megújjíiása álral körendo Bé-
keíTégnek e.ízközlését maga Feli". Szövettsé-
geíTeivel,- úgymint a' N agybrittanniai Ki
rállyal, és az eggyesűlt (hollandiai)''Tar
tományok' közöníéges Rendjeivel eggyet-
értve, a Király kezdette: tehát Juffát taríjfi 
Ő PnnTz. Felfége, a* Had elótt volt állapot
nak megújjítása erántt, ezen Jelentésekben 
béfoglaltt igéretért való jótálláshoz, Vhiizi 
O Felfége , hogy Felf. Szövettségeífei is 
ezen jótállásba megéggyeznek, 's azt nyil
ván magokra fogják vállalni. Ugyan ezen 
okból magának tartja Ő EruíTz. Felfége, 's 
ígéri, hogy mihelyest meglej.end a' Porta 
és £ Bétsi Udvar között a' Fegyvernyigvás: 
legottan rendeléséket fog tenni eggy olly 
helynek kiválaíztása eránt, holott a' Felf. 
M. és T. Király, V az Ötiprnáni Porta köztt 
tartóffan felállandó Békeííégkötéshez Ö Pr. 
Felfégének, /s F. Szövetíségeíleinek közben
járások és jótállások alatt bátran hozzá le
het fogni,<e 

• ' ^ . • ' É Bel 
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A! Belgák* dolgait, V a* két-Tengeri 
HaralmaíTágoknak jótállásokat tárgyazó Je
lentések "különöífen tétettek fel's eroísítceuek 
meg alól-Írásokkal* 

M'agyar örf%ág. 
Az űjiabban hozzánk érkezett Budai 

Tudósítások Szerént, egy fumrnás Kivonását 
kéfzínetett az Orfzlg' Gyűlése az elegyes 
Deputatio által fel tett Diploma' fórjának, 
azt kinyomtattatta, és minden Tagjának a' 
CSyiilésaek eggy'egy Nyomtatványt adatott 
Biliét mellett, olly véggel, hogy mineku-
tátina ki ki el fogta volna azt otthonn ol
vasni, annát jobb móddal kezdhetnének 
hozzá Sepr. elsőjén, az sz eránt valaTanáts-
kozáshoz. -

A'melly Németből Deákra fordított, 
's az Orfzág Gyűlésében Aug.uíi. ag dikán 
felolvastatott írásáról emlékeztünk.O Felié-':' 
gének elöbbeni Levelünkben, így követke
zik az, maga valófágában: 

„Kedvt-s Pálfy Grófom! Minekutánna Autlien-
tziájok lett volna mai napon a' Daputátusoktaak, és 
én kénteleníttetem innei a' Siciliai Királynak 's Ki
rálynénak eleibek indulni: tegye bizonyosokká ne
vemben az említett Deputáwsokat újjolag, hogy örö
möm volt okét fogadni, Y tolok azon kívánságokat 
érteni a' Rendeknek, melly Fzerén.t ízeretnánek en
gemet magoknál látni, 's megkoronázni. Adja érté
sekre a' Deputátusokoak, V áltatok a' Rendeknek, 
hogy, amint magok jói tudják, ezen kívánságoknak 
telljesedése nem rajtam múlt, 'i topábbra is nem én 

faj-
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rajrarti fogj múlni, mivel én, azon fzempi Hamistól 
fogva, hogy. a' törvényes,. és minden közbe vetés 
íiélkűl való útján a' következésnek (via legithnae et 
inimediatae JuGceffionis ] hozzá fogtam Magyar örizág* 
Igazgatásához, kéfz voltam 's vagyok meg most j? 
a' Iher&ftarium, vagy Cavolkum Diplomára —• azon 
kérdést feni fzenvedcj egy változtatásfal, melly fzer 
r-ént az ntQbbiknak g-dik fzakafzotskáj^t, az elsőbb 
6-dik fcakaízotskája' helyébe fzukség tenni — reá 
állani, megesküdni, 's azt pontról pontra megtartani* 
Mind ezekhez tegye hozzá a 'GrófÜr, hogy én erős, 
9s megmásolhatatlan határozáiTal vagyok, hogy ezét* 
kívül femmi más J3iplomára kezemet nem tefzevn, 
és hogy én ez, erántt a' Rendeknek haladék nélkül 
Való magok' kinyilatkoztatásokat elvárom; melynek 
niinénn'iség® fogja elyálaíztani, hogy én az Orfzág 
Gyűlése' kezdetének, 's a| Koronázásnak, vagy ha 
lehertsiéges, még Tsáfzárrá lejendo Koronáztatásom 
flÖtt időt fzabjak; vagy pedig más törvény fzerént 

• való Rendelésekhez hyulfak, Béts, Aúgustusnak 2Q^ 
dikán, 179c, * Leápold.^ 

A''Magyar Katonaság* állapofját tár-
gyazo ízáodéMr Ö Fellegének, követke^en-í 
cio foglalatú írásban közíotte az Örfzág Gyű
lése* Követeivel;, Aug. %%-álkén., Canc, Gr. 
Pálfy Q Ex.Gt ja: . • 

„Mivel a? Magyar Rendek'Deputátziója meg-
i'íjjította, azon Jelentést, a' Rendek' nevében, melly 
néinejly Tiíztekre nézve jött volt O Felségéhez: 
tékát' méltójtatotr Q Felsége egéíTzen ^eám bízni, 

• hogy én ezen Tekintetes Nemes Deputárzióoak, 
*s általa az Orfzág' egybegyűlt Rendjeinek adjam 
4ftfé§efefe:: hogy O Felsége a' Törvénynek, különös-

sen 
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sen ÍZ 1655-dik efztendobéli 7» Tzikkelynelí; és az 
1720-dikbéli ir-dik T^ikkelynek világos és meghatá
rozott Rendelése mellett fog maradni." 

Aiíg. 31-dikén váltotta fel Ns Gömör 
Vármegye' őrálló Seregét, a' Ns Baranya 
Vármegyei Záfzlóally 5 Koronánk' Örize
tében* 

Temesvár att 
Áuguft, 26-dikán kezdődött az lllyriai 

'Nemzetnek Gyűlése. Amint énjük, min
denek németül folynak benne. A5 Gyűlés 
egy F6 T a g j a is németül tartotta a' 
maga Büízédét, rneífy minden órán ki fog 
Itt íSétshen nyomtatásban jöni, — Kemény 
paíiafzokkal , és ízemrehányásokkal van 
rakva. 

Az lllyriai Nemzetnek úgy neveztetett 
Nemzeti .Ofzvejövése, vagy Gyűlése (Na
tional - Cöngrefs) melly a' Karlovk^i 
Érsek* válaíztása végett fzokott tartatni: 
külömbözík a' Synodustóh •— — — — 
a"4 mellyre tsupán a* Püspökjei gyülekeznek 
ezen Nemzetnek öízve, vagy azért, hogy 
í\) Püspököt válaflzanak; vagy pedig hogy 
i keyésbbé farkallatos Ekklésiai fenyítéknek 
megjobbitásáról közre tanácskozzanak. — 
Az említett Nemzeti Gyűlés, egy 'Rir. Kom-
miflzáriusb'ól, a' Karlovk^i Érsekből , a' 
Magyar Qrfzái/ban 5s ahoz tartozó Tarto
mányokban találtató 7 nemeggyesűit Görög 
Püspökökből, és a' Nemzetnek más 75 Tag
jaiból állott volt eddig. Ezen 75 Személy* 
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lyeknek egy harmad réfzét a'Papi Rend' (a* 
Világi és Kiaftromi Papságot együvé véve) 
Küldöttjei j a'másik harmad réfet, a' Tóth, 
Horváth, és Bánátusi- i% Határnok Rege
mentek, és a' Tsajkás Sereg' -Küldöttjei; a' 
harmadikat végre a* Görög hireu lévő fza-
bad és mezó Városok5 ys Falukéi tetíék. Az 
utál említett Küldöttek* válafztása követke-
gendóképpen fzokott volt megesni:, AJ 

Püspökök ki rendeltek bizonyos helyet 5 
hová £ Protopopiátusokból (egy Protopopa 
vagy Esperes vigyázása alatt lévő Ke/uletek* 
böl vagy Megyékből) minden* Hely fégkül
dött eggy egy Deputátust. Ezen Deputá-
tusok válafz.tották ofzrán voksok többsége 
által magok közzűl, a' Gyűlésre küldendő 
Deputátust v vagy, az említett Megyebéli 
Népnek fokfágához képest, Deputáiusokat. 
— Az elo adott mód fzerént öfzve féreg* 
leni fzokott Gyűlést 1774 dikben tartatott 
yólt utóllyára. ~ O Felíege5 rendeléséből 
<2>) földes Urakkal nevekedett most a' fely-
lyebb emiitett 7$ Küldötteknek fzánia> — 
Ezen folyó Gyűlésének az lllyriai Nemzet* 
nek-Kir. KonimiíFzátiuíFa , & Péterváradi 
Comméndens F.-M. L. B. Schnúedfeld, ki
nek melléje egy Pántsovai 'Német lllyriai 
Kompániát , és egy ^tsomó Wiírtemherg 
Pragonyósokat rendek Ő Felfége, 's a' kit 
Temesvárra lett menetelekor, mindén kato
nai tifzxelet tételekkel, -és 36 ágyúknak elsü-
tögetterésekkel fogadtatott. Karlovit^ volt ez 
éYóxt a5 Nemzeti Gyűlés'..Szállása.; de mivel 
ciiirsb idővel, cnnekelötte elégett az Érseki 
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Íak6 hely: következésképpen,, nem lehetett 
volna moft ott • elégedendő helyé a* Gyű
lésnek: ez az oka, hogy moft Temesváron 
tartatik. — Tehéttségében áll a* Nemzed 
Gyűlésnek : a' Nemzet' jelenlévő .állapotát, 
az annak engedett Privliégyiomokkal egybe 
vetni\ ha mi nehézfégeü fordulnak elöl; 
azokat £ Fejedelem eleibe terjeíztem, ys el
hárításokéit reménykedni. 

H.q ry áth O rfz á g. 
Aúguft,%i dikén, reggel ködös időben 

megindult az Ellenfégnek éooo emberből 
álló Serege a' Dermalievoi völgyek felé, ?s 
azzal a' tsalárdíaggal élt, hogy fzélsö örize
teinkéi tsak néhány visgálódóií: látrartaékia-
tén, kik is 7-edfél órakor el kezdtek a? he* 
gyekről vigyázó Sereffannsaink felé lövöl
dözni. Hogy ezeknek fegíttséget küldött 
Oberft. Bojalits Úr: legottan fzámoíTabban 
nyomultak elő az Eílenfég5 visgálodói, és 
Sereflanusainkat tüzeíFen megtámadták. —-
Látván Ob. Bajalits Úr 'Sereffanusainkhak, 
's az erősítésekre küldötteknek is veszedel
meket: fzeméllyefíen sietett eggy Ofztállyal 
fs i ágyúval fegítíségekre ; de alig tetethe
tett a' Sir oka -Rieka '.-tievezetü fántza előtt 
lévő hegyről.-'néhány ágyú lövéseket az El-
lenfég' visgálodói ellen,-hogy'a' köddel fe
dett völgyekből egylzérre löoo Lovasok 
élo rohantak, Y hirtelenféggel 3 tsaparokra 
oízolván 3 fzokott kialtáííaí és dühöíféggel 
Öfztályunknak estek:: Az egymásra való 
tüzelés másodfél óráig tartott, a'midőn kén-

. - • te-
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teleníttetfctí az ElienSég elhagyni a' maga 
helyét. Réfzünkrol 29-én estek el, kiknek 
Száma közzül való S^lulni Reg, béli Vitéz 
Sattur Kapitány is. Sebet 17. kaptak, kik 
között vagyon maga Ob. Bajalits Üt is; i f 
pedig nem találtatnak. Az Elleníégnek 3 
annyi vefzteségének is kellett lenni (mint 
irják) mint a* Mieinknek; a" tsata piatzon a? 
emberét és 19 lovát hagyta. Sok fegyvert, 
ruhát 's 17 lovat nyertek el tőle Vitézeink. 
-— Az Ellenfég el6 felé akart ezentúl jobb 
^s bal felöl nyomulni azon hegy mellett, a* 
mellyen Népünk állott; de nem boldogul-
hatott Szándékában: mert ellenek indulván 
Kompániáink mind két oldalról, diadalmas* 
fan viíTza verték, 

Oláh Orf^ág, 
Azt irják Bukuresthol, hogy ott Aug. 

aa-dikén (valamint a' Clerfe Seregénél 19-
diken) hirdettetett ki a* Fegyvernyúgvás. 
Ugyan az nap valófággal el is kezdődött, 
mind a* mi réízünkról, mind a' Törököké
ről. 

Oláh Orf^ághól költ más Tudósítások 
Szerént, által jött volt már a* Nagyvezér, 
30/Goo emberbpl álló Tsapattal a' Dunán: 

•'Se a'másik tsapat nem akarta az elsőt követni, 
Égy- hogy veízekedésre keit utollyára; a1 Tö
rökök között a' dolog, mellyben többet el
ejtettek ezernél egymás közzül. Ezt az 
okát adják az emiitett Tudósítások, £ Nagy
vezér" viflzalódúlásáriak, és következéskép

pen 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



mt&mm 30 > 
pen-azon viadal''*) elmaradásának, mellyre 
meg is indük volt már & Savatov iO/Ooo 
emberével eggyesűlt Serege H. C burg-tv&k. 
(Más Levelekből ismer ázt olvafíuk, hogy 
a' Eegyvernyugvás erán.r küldetett Kurírnak 
érkezése vetett vvólna akadályt ezen vég-rsa-
tának,) —~ Orolz General Repnm, Brailit 
ellen indult; Gen. Gállicin pedig IstnaiV 
ostromlásához kezd. Maga H.. Pútemkin, 
36000 ed magával 5 Bendemél QM^I hogy a' 
merre izükieg fog lenni a'fegíttscgre: leg* 
Ottan küld'hefíecu 

, Nápoly Orfx^ág. • 
A* Nápolyi két HertzegaíSzonyoknak 

eljegyeztetése's megesketés'e , következendő 
vigíágos pompákkal kéfzült• nveg: Aug:<vL 
la-dikén ment bé II. Leopold Király* Kö
vete, H. JZúfpoli, Követtségéhez iílá^,-p^nií 

-pávaí, Nápoly Városába. N* Nápolyi Si
rálytól e' végre kirendelt Herrzeg IJella To-
rella, és Nemes Macedónia, a' ki fzokta 

bé-

*) 1-Tgy fzáödéko'ztak', egy Bukaresti Levélfzerént, 
az öfzve esküdt Oláhok, hogy ha az emiitett 
viadal el fogott volna kezdődni: tehát ok az alatt 
a' mi Szekérvárunknak ellenek, az Őrizőket 
mind lenyakazzák, a' Szekérvárat felprédállyák^ 
*s annakutánna Seregünket lepjék meg hátúiról. 
•»-<• 15 Arnauta Kapitányok vágynak fogva a' f& 
Kvártélyban, 's fzoros rámára vonják &ket« 
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bevinni az Udvarba .a" Követeket, vitték 9] 
magokkal azon helyre a; Kö?et Urat, hon
nan lett a' Városba való pompás bemenetel. 
E' meglévén, .legortaa kezdődött az indulás. 
Legelöl indultak bizonyos fzámú Lovasok, 
kiket a' Nemeflegnek f a J i a t h a í lovas hin-
tajai követtek. Ezek, u:in mentek két Ud
vari Hintók, mellyek közzúl a' a-dikban a' 
Követ Úr ült.' Eíórte ö' Hintónak 6 Ken
gyelfutók, i.aLíikájok', és a ajtónállók-gya
logoltak, mind inneni 4?%* Livrékben5, ékes
kedve. Az Udvari Hinrökat :

s a' Követ Ur' 
Gála-Hintaja követte, más 4 bintókkal egy-
•'•gy-ütí, meüy ékben, a' Követ Űrhöz tartozó 
Szeméiiyek íiltek, Ezek után 10 pár drága 
kéfzüteui nyerges lovakat vezettek, ugyan 
annyi \tzirYán öltözött Lováfz - Legények. 

-A'menő Sereget Lóvaííag kisérte. Minék-
mánna a* Követ Úr eljárta volna illy formá-
lag Nápoly Városának legfőbb úrtzait: meg
tért a' maga Palotájához, a* hol ismét Della. 
Torella Hertzegtol, és Nemes Macedónio-
tói fogadtatott, kik az egéíz jelenlévő-Gyű-
lekízmef íríísító -fzerekkel megvendégelték. 
i-r- j'i-diííon a! Királyné5 izületése' n^pja 's 
a1u>z*képeSt nagy pornói vök &z Udvarnál, 
és a' 'Frant\ia Követ egy nagy ebédet acicti 
H. Rufpoli tiizceleiére. — Auguit! illáikén 
ment fel a* Követ úi, az Udvarba, éppen 
azzal a5,, pompává' f niciiyct a" Városba 
lett bemenetele vala egvhe körtetve; ft&gtép 
hogy a*'Követ Ürs hint%á3kívül,. ÍIIÍHÜCÍ:. 
Mntók két 'kt t lovasok- voltak,' Az Udvar

hoz 
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hoz lett érkezésivel, kiváltképpenyaló meg-
külömböztetéíTeí fogadtatott 's vezettetem 
a' Királyhoz j a' kinél legfőbb Udvari Szol
gai egybe valának gyülekezve, A' Követ 
Ür elő adta a" reá bizott dolgot, arra " tó -
vén Uralkodója' nevében a" Nápolyi Királyt,, 
hogy két nagyobb Henzegaífzonyainak, az 
elsőnek ugyan Ferent^; a' másiknak pedig 
Ferdinánd FŐhertzeg' réfzére lejendo el-
jegyeztetések erántt adná megeggyezéséf. -
Minekutánna a' Nápolyi Király kinyiiatkoz-
tátta volna -a' kivántt dologba való m?ga? 

megeggyezését: nyakába akafztotta a1 Kö-
' vettirnak az arany gyapjas Vitézek'. jegy,ér, 

mellyet a'végre küldőit hozzája II. Leopotd* 
E' meglévén, a' Királynéhoz vezettetett a* 
Követ Úr, kit is a' legfőbb Dámák' féregé
ben talált, 's megújjkotta nálla a*Királyhoz 
tett kérését. Minekutánna a* Királyné is ki
jelentette volna a' maga' megnyugvását, elő 
hivattak a' két HertzegaíTzonyok, kiknek \% 
nyilvánvalóvá tett akáratjok pontról pontra 
^egeggyezett Szüléik' akaratjukkal. Annak 
árrésével s által adta a' Követ ür mindenik 
H. Aíízonynak, maga jövendőbeli Férjének 
gyémántba foglak kisded formájú Képét, 
*s azzal viűza tért a' maga Szállására. Estve 
Bál volt az Udvarnál; — A' következő Va
sárnap, az az if-diken, ment végbe az es
küvés, minden elgondolható pompával, a* 
nagy Udvari Kápolnában/ Az Eskető volt 
a* Cardinalis Érsek, A ' két FeíS. Vőlegény
nek képét viselte a? Nápolyi Korona* Örij-

- tát ' 
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köífe* A* ízent TzeremómY végződésé vel? 
kéz tsókölás vol ta ' Királynál, Királynénál* 
a* Kir. Meíiyaíízonyoknál 5 és a5 Korona"' Örö* 
kösénél. Délután St Genaróba ment .rta&y 
pompával' az egéfíz Udvar; estve pedig a* 
Teátromba, ' mei.ly-k-üiiemeteíTen meg vők 
világosítva. Közel a'K. 'Uozséiioz vasom vólc 
kéízíjve,. a'Kir.UüvatY-'és még f<ö f.'é .Szeraél-
lyek\ azok között a' ktiíso Qrizági Köy.etek* 
ízámára. Az nap , íbk Személlyeket lépírte-
tett fellyebb. a' Király, mind a' Polgári, 
mind pedig a5 Katonai rendből* Dúca di 
Sicignanot, a'ki vitte a' Eétsi Udvar5 Leány
kérő Leveleit „Nápolyba^ Kamarást rangra 
méltóztatta. 

Tsak ézeft fzempillantásbau érkezett Budáról egy 
kedves Levelünk , nlellybÖl ezeket közölhetjük : 

„A'Királynak kívánságához alkalmaztatott Di
ploma ezen folyó hónapnak 3 első napjain tar;atott 
eggy esűl tt L; lésekJ>eá-"4ajtaíett-vég,Fej-^•kóVetkezen* 
do 13 Tztkkelyekbol áüi j . ) A Szabadságok * Tor-
vények' Is a' t. meg eroísíttetése. 2.) Magyar Offzág 
femmi függésben hintsen más örökös Tartományuktól, 
a' maga i orvényízékeire s a' t. nézve -?.) A1 il 'o-
tefransok' juílaik., a' Lini%i és Bétsi Békeffégkötes' 
fzerént barároztattak.. — A'Görög hiten lévők bírnak 
Polgári, julíal, és Vallások' {'zabád gyakorlásával, 
4.) -O'rízág' Gyűlésének minden a.~dik efzíendöben 
•kell JPfj-len tartami, melly Máj. elsőjén kezdődjék. 
5.) A' Törvényt hozó el torló 's magyarázó Hatalom 
fel vagyon oíztva, a;; meg koronázod: iíirásy, és az 
egybe gyűlt Rendek között. 

Faljtatása következik* 

A' 2fti-dik Levélen, a' 3 ej'ztenáos helyett kell 
olvasni tg eíztendös. 

i iok becsben) Sept. nek 7-dik napján 1799* 
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