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Béts. 
Sepr. nek i^dikén éjfél elÖtt érkezett meg idé 

£ Napol) i Király r o Felségével n-dik Lsopoldál. Néni 
fokára utánnok, jött á9\$&fed\i Királyáé i s , az-élei
be Bruczig ki ment Magyait. .Királynéval; s FerentZi 
és Ferdinánd Fo Hértzégekkel; heopold FŐ Hertzeg-
gel; *s 3 Hertzeg Afzonnyávál egyetemben. Q fel
ségeket erre a' napra éppen nem vártták, mivel ko-
zönségeííen ügy vélekedtek, hogy jöttökben Laxen' 
lúrgban fognának valami keveset mulatni, Ellehet 
tehát gondolni meííy íok fel 's alá való futkározáíl 
okozott, éjtfzakának idején iíly véleslen lett érkezé
sek a' nagy Vendégeknek Magyar Nemes Teftörzök 
JTerh voltak többen jelen hároritaál: itieílyre nézve 3. felé 
hellett ezeknek bfzíani leg ottan, 's eggy hiízombari 
jmind addig ftrását állani míg máfok nem jöttek fei 
váltafokra; de a' nielly nem hamar esett 

SepU 15-dikén,. ki löváglott a' Nápolyi Király 
ebéd után a' nagyobb FŐ Hertzekkeí eggyütt a' Prá
ter erdejébe, a ket Királynék pedig 6 lovas hintótí. 
a' Sákfiah Apátzák Klaítromába mentek; Hílvére az 
Üdvari Téatromba várták 6 Felfegeket, még pedig 
a' Játék kezdodésenek rendes idejéri túl majd fél 
éráig. Ekkor ugyan tfak meg jelent a' Napot i Ki
rály * telivér Nénnyevel a' mi Királynénkai, a' Fö 
Hértzégekkel; 's a' Sax : Hertzeggel és Hert&egnével. 
Égefz reménységgel vóít a' Teatrombéíi igen fcagy 
gyülekezet, hogy ez alkalrnatofsággai tsak lefz már 
ikerentséjá Ő Felségéhez 1 f-dik Ltopolákoz i s : de 
aem lett meg a'mit reménylett OtthorrmaMdott ugyan, 
is az teírvérjévé!, a' NápolviKirálynéval, és a'Hertzeg 
Aflzonyokkal. — A' Nápolyi Királyfok tápföíáflal^ 
é$ Vivát kiáltaíTalfogadtatott. — Magas, jól ter-
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mett, eleven eggy Ur; keveffé verhenyeges ábrá
zata ; sas omi ; Haja egéíFzerf fejér, mellyet ter-
méfzetesen hátra fiisuive visel. — Az első fel
vonás után., -mindjárt ki mentek () Felségek a' 
Teátromból: mellyet több Uraságok is tseíekedtek; 
mivel olly rofíz volt az Olafz Opera (La Caffettíera 
b&za'rra^: A' bohókás Kávésné nevezetű), hogy a* 
Szerzője, Udvari Poéta Da Ponté, bizonyofían nem 
fog boroítyán kofzorűt erdemleni érette: ámbár maga 
nagyon bizott Munkájához ; mint hogy elébe merte 
nyomtattatni In occafione del felicijjimo arri-vato di Sun 
Maefia il Re, e la Regina delle due Sicilie, az az ö' 
Fel/égek a* ket Sicilia Királya V Királynéja fxerentsés 
el érkezeseknek alkalmatoffágára. —: A' Nápolyi Király, 
két rendbéli magyar öltözetet keízittet magának Ro-
báts nevezetű Magyar SzáKo által. 

Mai napon, délután fog a' külső Városból maga 
fzállására bé joni a* Nápolyi Követ Markeze Galh. 
A' hintaja többe került 6000 forintnál: de valóban igen 
fzép is. Holnap délelőtt megy Audientziára. Vasár
nap, fő Gála leflz (a' már nyomtatásban is ki adott 
rendelés fzerént) az Udvarnál: délután 5 óra előtt 
megy végbe az esketés, az Augujliniánusok' Templo
mában; mellyet udvarlás,, és ofztán a' Redut Palotá
ban tartandó pompás vatsora fog követni. 

Tegnap dél előtt voltak, Orfzágunk Gyűlése* 
nagy érdemű K ö v e t e i Audientzíán, O Felségé
né l 

A' napokban érkezett Bukurestbol egy Kurir, 
(a 'min t értjük) azzal a'•hírrel, hogy az Orofzok, 
Moldva, és OlábQrfzágQkat nem akarják vifí'za engedni 
a* Portának azon okon: mivel eggyesített erővel ve
tettek el. Erre nézve félbe fzakadtak a' Békeífégrol 
kezd,ett tanátskozások. 

A* hadi 
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A'hadi adó félbe fog ezen hónapnak tnúíttával 

a' Felség' kegyelmes Rendeléséből ízakadni; úgy 
minden eleségbéli fzállítás is. 

A* Eétsi Udvari Újságban olvafíuk, hogy Éel-
grádban, Ckotzimban , és minden más el nyerít határ-
eröíTégekben ., az újjonnan tett erősítéseknek íe rontá
sában, 's az ágyúknak, és más kéfzületeknek régi 
határainkon belől való által fzáHításokban fpghlatos-
kodnak réfzünkrol, Az ellenségeskedéseknek félbe-
fzakadása, mellyet előbb tsupán magától eJTzkÖzIött 
felekezete réfzérol a' Nagyvezér; már, KonjtafiPziná-
pohból is meg etÖísíttetett, 's valóságos Fegyvef-
nyugváíTá áüaíozott áltál , mellyet fzoroíían is tarta
nak mindenütt. 

A' Gallitziai K«rmányfzék áltüí kiadott felfzám-
lálás fzérént, az el múlt efztendÖbélí fziíletteknek 
fzáma 122,448-ra; a' hólttaké: 116405'-re; a'házas* 
fág által egybe keltteké p'<?dig 2,ofl7© párra ment,az-
egéfz Tartományban. A' fo Városra Lemkcr^rs 429 
pár jut az ó'fzve kelttek'krfezűl; ig2Ő, a'fzüíett&k, 
's 1640 a' meg hólttak kÖzzúl. . 

Magy ar Or /> á £ 
Az utazásnak könnyebb, és a" közönfégas leve

lezésnek hamarább voltáért, következendő rendelést 
méltóztatott ö Felsége tenni, a' Ka-fa ás Kgtr kffzctf 
lévő posta út eránt. . hogy t. i. §gifáhan és ^ilmMj-
han posta-állások többé ne !eryene!{.; hanem fj;;--,?.r-
Némstben^ Furrón, Szikfzón, és MtskóUzon kereízdH 
legyen a' posta-menetel; ivíiskóli:-zon túl pedip- $Í-S$se~ 
rentsi, Ónodi és MereJzPm'posta-állások helyett Har
sányban és Tarában' új jak áilíuaííanak fel* 'Eo^T-feer-
smind a* SzikfaánM'el'xneno posta utat, a' 'Hahfiai töl

te- • 
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t&en el , Taílya felé, Tobjfoi kell vinni: hennae,, 
yiífza Miskóltzra ismét az emiitett úton legyen a'irse? 
Betel; és hogy egyenes lineában is ízolgáljon Kaffárfö 
Tokajka az út, Vifólylran új posta állást kell fel állí
tani. Ezen Jíir. Rendelés tellyesjttetik is már e'foií 
|yp hón, nak elsőjétől fogva,' 

<4 ufi rí ai B el gyí o m, 
, „Augufr. 31-dikén reggel által jöttek Mont annál 

JS$OQ Pártosok a' Maas vizén, A' Wtirtemherg'&eg% 
béli Őrállók meg nem állhattak illy nagy fokaság 
fl&tt. A.Z Ellenfég tehát az Aujferem elÖtt lé'vo hegyre 
férkezett; holott is bé kezdte magát fantzolni. Ob, 
Blekhem, 4 Würtemberg Kompániával rajta ment egéfz 
bátorsággal, 's igyekezett minden, módon a' hegyrSl 
cl verni: d§ egy flinta golyóbis véget vetett életé-
aek, rnelíyel Seregünk is kezdett hanyatlani. Éfzre 
Tévén ezt Major la Marfeüe^ ' á* ki már az elatt a' 
Mordenne hegye' tetejére egy 12 fontos ágyút fel 
hitetett, 's igen foganatoffan is tüzeltetek belőle az 
Ellenségre, parantsoíja Kapitány Petitnek, hogy a* 
maga Kompániájával, 5s fél Laudon Szabadferegebélivel 
fltal gázolván $* Lejfe vizét, kerijilyön hátúiról az 
Ellenségnek. Végbe vitte Kapitány Petit a' reá bi-
Eott dolgot, az Ellenség' dörg5 ágyúinak truttzára is^ 
?s magát annak rendjei közzé bé vágta. Látván La 
MatfeHty &©gy a? Petit' Serege környűl. van véve az 
EíleaségeÖí % fegíítségére küldötte Latour Reg. béli 
Hadnagy Kucktlbcrget 15 Dragonyosokkal, ki is fzéíy-
lyel tsapván az Ellenség kozo.it, útzt njritott Kapit. 
Petitnek, '5 eggyesítetc érövei az Ellenséget fzala-
dtsjaa kazták, és a* Maas.- vizén yiílza verték. — A* 
<%& Yefz-teségiinlf -\$ hólttakból, és 40 íebeffekbÖl á% 
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Amazoknak fzáma közzíil való, Ob. Blékhem-** kí
v ü l , Lalidon Szabadfer. béli Főhadnagy Suden; ezek 
k'öztt VAgymkWürtemherg Reg. béli Bartels és Kfous 
Alhadnagyok, 'standon Szabadfer, béli Alhadnagy 
&blicbtig. Az Ellenség fokát, vefztett: de mennyit, 
ínég nintjrmeg határozva. 

Ugyan ezea nap, éjfélkor rajta menrGen. Kváf-
eéíymester Biauüeu Andennes-nél az Ellenség' Táborán, 
*s azt, valamint tsak ott állott, minden latorokkal, 
bagázsiával, 10 ágyakkal , 's azokhoz való kéfzűíe-
tekkel, 's vontató lovakkal eggyütt el nyerte. — 
Major Huys i és Hadhagy Voile, a' Ligne Reg. ébol; 
Hadnagy Delmotte, a1 Vierfet-étiol hartzolva végezték 
vitézi pállyájokat. Permontes Granatéros Hadnagy 
febbel jött el á' viadalból? 

Hwve Városából ezt írták Sept, elsőjén: 
„ A' miólta el takaródtak Aug. 29-sdikén a' Bt** 

bantziaiak Efnieux és Hon falvaiból: nem tart már 
Tartományunk egyébtől ^ hanem ísupán ama' nagy hinl 
's temérdek Szabadakaratúakbóí állandó kerefztes ha-r 
dától Vandernoot-nakt mellyel ellene aka,r ez annak 
]5ni Sept. 4-dikén , 's igyekezik egy tsapásfal nyá
kokat fzegni az Atiflriaiaknak, Különös örömmel éftf 
|ük azonban, hogy Flandria leg kiíTebbyire fem ré«? 
ízesül az-említett fzándéknak efzközlésében. A' mi 
§zabadakaratúainknak fzáma naponként nevekedik, —t 
Tsak tegnap eíÜjtt k$Ide Eupen aop-at, azokon fely-
|yi'4, a' kik már az elÖtt fogtanak fegyvert. Teg
nap indáit Majer Houjft, i i£ornp, Szabadakaratiiak« 
kai Herzogenrode felé, hogy az ©da való Apátúrságot, 
(mellynek Apátára a' Pártütők' Fejeivel tart) £JJm-. 
Imgi Nemzet' nevében el foglalja. Menten utánnt 
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nyomult eggy Auflriai Biztos, Vigmron de la Haye 
Uiv, hogy akadályt yefien a'Lhnlurgiak' fzánd ék jók
nak, ha talám fel buzdálásokban el akarnák a* íílaílro-
mot pufztítani 

Eg-gy Aniverpi Tudósítás fzerent, a' Királyhoz 
fzító réfz már Belgyiontban a'.hatalmaflább réfz Min
denütt kiáltozzák: Éjílyén Leomold! — Közelebb egy 
Darabot jádzottak Brlíjjzelben , mellynek hogy mind
járt az elein eien fzok hallattak: „Ja a Király kC 

tapsolás, és éllyen, éliyeuLeopold kiáltás váltotta fei 
azokat, — Változnak , a' környűlállásokkal eggyütt 
a' gondolatok is, 

Frant^ia OrJ\ág, 
Azon lármás Ülései között a' Nemzet' Gyűlé

sének (ezek, a' Várisi Újság' fzayai ) , mellyékben 
el hibáztatták az egymásra.agyarkodó felekkel az in
dulatok, a' tanácskozásoknak egyedül való tzélját — 
az iij Konftkutziónak ingadozatlan talpköre vglóhely-
hetéseáítísl efzközlendö Közjót: láthatott még is Örömére 
eggyet ellenkezőt a'Nemzet, mellyben ama' nagy kö
vetkezést* tárgyról, úgymint az Ö Spanyol Orfaággal 
lévő Frigyének tellyesitésérol volt a' kérdés. T . 
i. minekutánua az' Öregebbik Kiauetti ( Gr„ Mirabó J 
egy nevezetes Befzédet mondott volna e' dologban 
Aug. 25-dikén, a' Diflom. CommiJJio nevében: más 
nap, az az 26-dikon., következendő Végezéseket ho
zott , minden botránkoztató vefzekedé&ek nélkül a* 
Gyűlés. „Meg kell kérni; a' Királyt: 'adja tudtára 
O Katholika Felségének, hogy a' Frantzia Nemzet, 
a' Sékeílégnek minden módon lehető efzközlése mel
lett, meg fogja tartani azon oltalmazást'és kereske-
: • • • ". .dest 
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iést tárgyazó Szovettséget, mellyet kötött ennek 
előtte az Ö Kormányozója Spanyol Orfzággal. -—. 
Kérni kell továbbá a' Királyt: adjon hatalmat a' Spa
nyol Orfzágban lévő Frantzia Követnek, melly fze-
rént végezheííen az ,'• az Ö 'Kath. Felsége' Miniílerei-
vel , egy Nemzeti Szövettség által lejendo meg erő
sítése, 's állandókká való tétele erántt azon kötelek
nek, melly ek hafznosok mind a' két .Nemzeteknek; 
valamint azon előbbi ígéreteknek világos meg hatá
rozása eráht't is, mellyek nem egéffzen állhatnak 
meg a' közönséges Békeííég' kívánásával, 's az igaz
sággal, mellyek- fognak örökre Fr. Övízág' Politi
kája lenni. " 

Mirábónak említett Eefx_éde így"kezdődik : 

Meg hagytátok a' ti Diplomáciai ContittiJJiotohiak , 
hogy adná Ítéletet azon felelet eránt, mellyet vár 
Spanyol Orfzíg. A''bék®fségnek kívánása, 's fzü'k-

* séges volta; annak fel nem bomlása felöl való naajá 
tsak nem bizonyos reménység; is a' mi űjj Conílitu-
oknak fundamentomos igazfágai vezéreltek minket 
egyedül ezen fontos kérdésnek visgálásában. • Ennek 
fzeréntfes meg fejthetése végett gondolórá kellett né
künk venni a' mai Politikának mivel tát és azon állapo
tunkat , melly ben Európának külömbozö Hatalmasságai
val vagyunk; még kellett külömböztetnünk Fr. Or-
fzág' eddig való gondolkozásának módjátatíól, mel
lyen a' dolgoknak ujj folyamattya épül. Nem elég 
volt tudnia' mi kőteíeflegeinket, 's hafzaunkat; fziik-
ség volt azokat azi okossággal eggyesiteni; fzükség 
volt alkalmatos efzközÖket találni fel, á' Hadnak, e-
rötlenfségüttknek kimutatáfa nélkül való el távoztatásá-

ía 
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ra fzülíség volt azt mindeneknek felettemoít meg gAcoi-
Éti, hogy ne közeli th ellen ezen Conítkutionak •hSl-
tsojéhez, melly kó'zrül a' fzö'vetségeseknek tartozorí 
fegitségnek meg határozása előtt, által hathatatkvs él 
talom falat kel a' Stitüs közönséges erejének, vagy
is inkább & Birodalom minden. Polgyárinak formálni. 
Ha tsupán a' tárgyát terjefztenénk magunk eleibe Ü 
Londont és Madriti Udvarok között támadott vetél
kedésnek , nem lehetne, majd mondván, fel is ten-s 
mink hogy meg háborittathatik a' Békefség. Az a' 
föld, raellyröl vagyon kérdés ezen \ét Hatalniafságok 
között , fem egyik hez, ílm másikhoz nem tartozik; 
hanem elleüemondhatatlanúl azon fenkitöl fíiggésben 
nem lévő népeknek tulajdona, kiket a' terméfzet od$ 
plántált. Fel nem tehetjük tehát, két meg világo« 
sodott Nemzetekről, hogy kintseket '"s véreket eggy 
clly meííze lévő keresetért, 's olly bizonytalan gaz
dagságén akarnák veíztegevni. t i »eaa múlatjuk ezeű 
tifzta igazságokra emlékeztetni is őket, ha a* fkükség 
úgy hozza magával. De nem elég , tsak ezen oldal
ról tekinteni a' dolgot, ha meg akarjuk a'kérdést 
fejteni," 

folytatása k'őtfetkffiih 

Kök Bétshen, Sept. nek i7-dik napján £790* 


