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A' műit Hétfőn (Sept. ip-dikáh) Gróf 
Lafci fö hadi Vezér" joízágáhan 'Dornbach-
ban voltak a' Nápolyi Király 's Királyné 
ebéden. Estve felé, Ensler nevezetű Mes
ter , levegő-égi' vadáízato? Szemléltetett-- a*-
Práter erdejében, melly abból állott, hogy 
néhány, vékony hártyából formált, ?s éghető 
levegővel meg töltött madarakat, fzarvaso-
kat és-ebeket érétzteetétt'.fel aMeve2,ő;égbe„ 
Ennek nézésére íeiikl fem ment az Uüvír
ből: majd egélízen meg jelent elleabeos 
est vére a' Teátrumban, holott: Axur a^ 
Ormmi Király *) • nevet, viselő igen íz ép 
Okfz Operát jádzották. Az Opera* felén, 
bé.jött ő Felfége II. Leopold.is a* játék mzo 
helybe: meliy. mivel nem történt:volt még' ' 
többfzör; K i t a 1 y s á g a b a. h * ' nagy tapso-
lálikb-és Vívat kiáltásokkal" fogadtatott. — 
Kedden dél előtt,'• Sckönhrunn-höz nemigen 
nieiize volt a" Nápolyi Király vadállatra. 
Estvére a5 Nápolyi Követ újra igen nagy és , 
pompás Bált adott, mtllyben a Nápolyi 

*) Ezt a' Darabot Btaumarchals kéízítette 1787-ben. 
Parisban, Tarar nsv alatt Qíaízra'Di* Ponté for
dította. A' muzsika Sallieri vaiixikíja. Költséges 
dekoratziókkal 's tántzokkal ( Ballét) jádzották 

• ezt Várisban fok ízben egymás utáu. It t , fél
annyi pompával sints egybekötve a'jád.í?isa: meg 

• is igen tetteik. 
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Király 's Királyné, a3 két új házas Föhertze* 
gek, ijgy a* Saxoniai Hertzeg is Hitveseik* 
kel eggyütt meg jelentek, ós éjfél utánnig 
ott múlattak. — Más nap dél eloit, Károly y 
JLeopold, József, és Antal Föherizegek 9 
nem külömben a3 Saxoniai Hertzeg i s , az 
arany gyapjas Rend' tzimereivel meg tisztel
tettek, Az, melíyet a' Saxoniai Hertzeg 
nyert , gazdagon ki van rakva gyémántal. 
Estvére a' Redout Palotában maskarás Bál 
tartatott; hova i forintért fzabad bé mene
tele volt kinek kinek: de maskarában, avagy 
leg alább néminemű réfzével az állortzának* 
Közel 3 ezerré ment a* Bálozóknak fzáma* 
Meg jelentek a' Nápolyi, és Saxoniai Fel
ségek , úgy nem külömben a5 mi Királyunfe 
"s Királynénk is, 3 FŐhertzegetkel eggyütt* 
a' tántzolók között. Tsak a' két Királynék 
voltak maskara nélkűL JEjféi felé mind oda 
hagyták a'Feífégek a'tántzoló palotát 9 ki 
vévén &* Saxoniai Henzeger, ki is éj fél-
iitánni 3 óránál tovább ott mulatott* 

Tsötörtökőn, reggeli g órakor indultak 
a Feífégek 11. Léopold, és a5 Királyné 
Frankfurtba. A' Nápolyi Király pedig 
vadáfzni ment a Dunán túl, és $ Szarvast 
ejtett le lábáról. 

( Volt hát Itt mit írni a5 pugiliárisfába. Fel fzokti 
*. i» mindjárt jegyezni, ha valamit 15, hegy minden
ekor tudhaffa a' már általa ki végzett állatoknak fzá-
inát. — Igen, jó puskásnak mondják hoíTzú tsovíi 
puskára: de a' stiutzal nem igen md bánni.) 

A' vadáfzatbói' 'későn érkezetr .meg» & 
egyetmíTen Mar, Gallo-hm ment ebédr«.v 

melly 
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fiielíy a3 íi.Kaünit^ ebédje fofmiljára kezdő
dött estvéíi 6 óra tájban. Ma indul, Fele* 
ségével eggyütt Frankfurtba. AV i Kirá
lyokon 's Királynékon kívül',. 5 Féhertzegek 
és 1 Föhertzegnék (-a' FÖhertzegek* Hiive^ 
sei) mennék a' Tsáj\ári Koronázásnak. 
iiézésére. Mennek fok Udvari Gavallérok 
is , és Dámák. A' hintók mind ízárn all 
vágynak véve, mellyeken as Fellegek j ' *s 
hozzájok tartozóik fogtak menni. Az Ó 
Felfégéé IL Leopoldé a9 4f-dik fzám alatt 
vagyon. El lehet gondolni, melly fok ló 
kivárnánk minden postákon , a' merre fo
gott lenni a' menetek Hogy e* réfzben va» 
lamelly hátra maradás ne legyen, Wirth 
Postamester küldetett el elére a' rendéi esek* 
meg tételére, co/ooo forintokkai. Már a3 

Fellegek' elindulások elótt közel ieo tá^fze-
kerek takarodtak el Tsehorf%ágori kereiztűl§ 
mellyeket rriind tábori lovak (Fuhrwefen) 
vontattak. 

Ferenf^ Fóhertzeg, a* lakodalom után 
való nap újra íoíTzűl lett, 7s azólta mind tsak 
bádjadt állapottal vagyon. A5 múlt hétfőn 
audientziára kéredzettek hoz^a, a?Pröteftan-
soknak ( 4 Mágnásokból, úgymint: Gróf 
*Teléky József^ és Ráday; Bv Hellenhach, 
és Vay Dániel Urakból állott) 's a' Hajdú-
Városoknak Deputatiisaik, valamint fok 
más Magyar Uraságok is.j de erótelenke* 
dése miá nem botsáchatta maga eleibe. —** 
Á' Diplomát fel hozott Követei Orfzágtink* 
Gyűlésének, fok törekedéseik után is, óhaj--

' R b . i ' fóti ', 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



372 #4<aE25>%# 

íptt tzéllyokat nem érhették, — 'Sepr* ha
dikén..,- 's 23-dikán'tértek viíTza Budára. — 
Ügy .értjük, hogy a' Felíég tellyefféggel 
nem -akar más Diplomát a' 111. Károlyén 
kívül el fogadni; Koronázását Nov. 15-di-
k é r e , — 8^. Leopola napjára határozta; 's 
Po^sónban kívánná azt meg ejtetni. 

Auft riai Be így i ö m. 
A* pártosok5 Generáljának Roehler-nek 

a' BrüJJ^eli Kormáayfzékhez hotsátütt Tu
dósítása faetént^ Gen. B. Schönfeld rajtok 
ment Sepr. elsőjén az Auftriaiakön, azokat 
Coutisnúi lévő • fántzaikban, leik:ííen meg 
verte,: 3 ágyújaikat, 's 2 zálzíójaikat el nyerte, 
aoo Huizárok ellenek akartak állani az. 6 Vi
tézeinek: de 50 ember vefzteségekkel 'kén-
teleníttetrak fzándékjokat felbe Tzskafztanr. 
-~~ fíz a' Tudósítás is kéttség kívül !á' többi 
ámítás után mehet. — Varídernoot gyűjti 
eróííen a' kerefztes hadat: méíly 30, mások 

Tzerént pedig 5,0 ̂  ezernél h többre Fogott 
menni; de a~' Limburgiak is úgy kéfzűltek, 
hogy leg alább is i6cQO-enx várják azt a 
JM.aas vizénél[> és nem másképpen ; hanem 
tsak a' magok' hóltt testeik felett engedjenek 
annak Tar tprnánny okba be menetelt. 

-A* mit Hágából írnak y- bajos roegegy-
gyeztetni a1 Vandernooi fzándékával: Wgf 
t. i. a3'Belgák* réfzekról oda érkezett'.volna 
a Nájjaui Gróf Sepr. y-díkéir, 'hogy'Biztos
képpen jelen lehelten azon TanácskozásoK-
ban, mellyeknek tzéliyok pedig, mint tud
juk , a z . hogy Belgyiom 'oda,-'- a" honnan 
el fzakaűt, viííza kerüllyön* 

Német 
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& mídqn egy-felöl nyomós reménység 

vagyon, a* Lütüchi zenebonának, minden 
További vérömlás nélkül lejendo le-rsende.se-
clcse felöl: ugyan akkor új lármák kezdőd
tek két felé"is a* Birodalomban. — \Mogmi~ 
t^iában, a\ Szelíd Apolló' Tanítvánnyal há
borították meg a' tsendeííéget (mint tsele-
Kédtek a* Göttirtgaiak is kevéííel ezen tör
ténet előtt) mert Aug. 30-dikán reájok ron
tottak az Afztalos Legényekre egy Seiház-
ban: melíyre nézve öízve beízéllrek a' Mes
terlegények is., 's következendő nsp fzörnyű 
duhöííéggel be rohantak letzkék' idején as 
Uriiversitas' épületébe ^ magok a' Profefízo* 
rok .is alig fzaladjiatrak el , egy pedig halá
los ütést, kapott, a' fején, Y. le;rogyván 
lábairól, arany órájától meg fofztatott: a' 

• .Tanulók közzül valami 4'0-ig valón ejtettek íe-
.bet, 's a' többeket Mogunt? iából ki kergették. 
A' zűrzavarnak le tsilíapitása végett, az.ott 
való-Katonaságot Dfirmftadti és Najfau'XJf-
Jingi Seregekkel kellett nevelni Sepr. 7 kén 
pedig Vürxburgi Hufzárok is. érkeztek íe-
jríit'ségre.: Mes: ígérte més 'ezelőtt a5, Hef-

jencajjeli Landgraf is av ffiogunt%iai Érsek
nek, hogy-nem tsak & TiannaidGm:níion9 
'3 & Smalkaldi és Rheinfelji Batailonük lefz-
nek kéSzen minden ízempilíarttásban/a5 meliy-

.ben kívántatni fog az Érsek1 paranr-solatjára; 
hanem fzernélIyefTeh' lejendo mes jelenését 
is-, örömmel'-ajánlja a'-Landgraf, tsak hogy 
háfználhaíTón. — hz 'Ex^tk'Afchaftt.-:bur£-

ban . 
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ban volt , miiqn az említett háborúság tá? 
madott, honnan Sept. 4-dikén érkezett Ma-
gumóiéba, % mindjárt más nap egy viiíza-
írást botsátott a' Kormányfzékhez , mellyból 
ki tettzik, hogy némelly Me$[eremberek, 
sót Tzéhek is így ekéztek ezen alkalmatost-
gqt, as magok5 helytelen kívánságaiknak, a'" 
Üormányizék5 áltál , lehető ttilyesíttetésére" 
fordítani.'. Nem érték mindazáltal tzéllyokat, 
mert azokra a3 Kormányfzék. nem is ügyelt; 
meilyért ezt nagyon, rneg dírsérce az Eri
sek,- ss meg hagyta néki, hogy a9 jelenlévé 
környülállások között továbbra is úgy tsele-
kedjen: hogy e5 fzerént a közöníégés tsen-
deífég' helyre állításának eízközlése ne aka
dályoz1 áííon; 's egyízersmind hogy meg 
rnutaílam (a ' m;nt magát ki fejezi) hogy én 
riem engedek magamtói ereivel femmit is ki 
tsikartaroi* Sept^-kén, tsendeíTégre és eng^ 
delmeífégre intett az £r$ek egy nyilt levélben 
minden lakosokat: az engedetleneket pedig 
$zzaj fenyegeti, hogy ellenek katonai eroc 
fog i, rrjég pedig minden kéméilés nélkül» 
fordítani, ' 

Saxofúáhan is lármás világ kezdett 
lenni \ de már it t , nem as fo Városban, 
hanem a\ paraíztoíf lakó helyfégeikben, 
főképpen Misnia és Drésda között. Már 
jó idotöl fogra azt a3 hatalmat vették magok
nak a' paraíztofc, hogy ar környékbéli vada
kit mind le öldöstek, meliyek néhány ízben 
kárt tettek az o vetéseikben. Hogy íemmí 
alkálmitoírágok is ne legyen a' méltó pana-
fzolkodásra: maga as Válafztó Hertzeg mind 

' ' ' h 
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el ölette a* felesleg való vadakat; de már 
most a' föld-népe ismét új kiváníigokat for
mált, V mód nélkül való rendeledenfégekre 
vetemedett. Egéfz faluk el indultak *s kén-
fzerítették a* földes Urakat, hogy nékik ad
janak pénzt, búzát és abrakot; a* hol fzép 
fzerént nem boldogulhattak törvénytelen ki-
vánfagokban, eroizakoskodtak ; és a* hol 
meg fzaladt a* földes Ür, bé tördelték a* 
házak* ajtajait *s ablakait , és mindent fel pré
dáltak. Nyólrzat el fogtak a* lármások9 fe
jeik közzúl, "s Drezdába vitték: de mi lett 
belőle? Az , hogy öfzve állottak fok faluk, 
Y kemény fenyegetódzések alatt kívánták, 
hogy a* foglyok fzahadon botsáttafianak. —» 
Előbb Gyalogokat rendekek a5 zúdúlásban 
lévő Nép ellen; de mivel azok nem akartak 
( mint írják ) vele fzembe fzállani, Lovaíía-
got kellett ellene küldeni, melly is ol'ly 
fcéfzféggeFs erőben tellyesíttette köteleíTégét 
mindenütt, hogy reményfég vagyon, a* 
tsendeffégnek rövid időn lejendő helyre ál
lítása eránt; mellyet igen efzközlöttekBurgs-
dorf Víceeancellarius, Erand udvari Taná-
tsos, és TVat^dorf kerűletbéli Kapitány 
Urak is, kiket Bíztosökűl küldött a* Válafztó 
Hertzeg, a' Seregekhez. Ugyan is a* meg 
nevezett 3 Biztosok azt nyerték a* néppel 
való fzép bánásokkal, 's az engedetlenfég-
ben való meg átalkodás5 káros következései-
nek eleven elő adása által, hogy kéz tsapás-
fal kötelezték magokat a' helyíégek, további 
tsendes magok viselésekre. Á* leg előífzör 
Misnia körűi e1 fogott zenebonásoknak hár« 

ma 
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ma arra büntettetett, hogy Várban vason 
dolgozzon; négyen fenyíték-házba adattak; 
egynek még kérdés alatt van az ügye * 's 
kétség kiv íil példásabban fog meg büntettetne 
mint a' többek. * / 

Nagy -Britannia. 
A' fok Kuríroknak- érkezéseket követett 

tanakodásaik után a'-JVÍíniftereknek , 4 poíh-
hajók indíttattak egyfeerre levelekkel & nagy 
hajós Seregnek .Jvormáayozójáhöz L o r d " 
Howé-heZy meüyekiiek jparantsolatjok vólt9 
hogy külomhöző inakat vegyenek, 's meá-
nyenek, valamint tsak mehetnek. Azonköz
ben Lord Hoody egy különös hajós Sereg-' 
nek Kórmányo'zoj'áva tétetett, rneily'a' nap-* 

' keled .Tengerre van , mint írják, rendelve : 
17 első nagyságú hajókból fog állani, és 
Buynen-htxx*)- öfz.ve iereglem. «Az Angliai 
közönféges Levelek Szerén*, úgy vélekednek 

•Londonban, hogy az Udvar fegfcení-ki-van-
nya a' Prujfxiai Királyt, sz Orof^ Tsafzár-
nénak, a' Had végzés erántt eleibe rakott 

• - • • l fel-

% Dunesf Duimn, angl.iádl: Vowns-elmek neveztet
nek azon homck fziklák, mellyeket a' part körül 
tsinál a' Tenger. Ugy neveztetik pedig különös 
értelemben egy környék', a' Kent 's Sujjex Tar
tományok' napkeleti partja mentiben, a' hol vas-

..ikon állanak a' hajók, és a' Goodwins aeve-
zexu homok - fziklák tói nem árthatnak nékik a* 
í: :ger3 habjai. Sündovjn, Deák,- és ;Jahner ne
vezetű eroílégek által üitalrnaztaiik, 
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feltételek3 el fogadására való kénízerítésében. 
— De akkor nem tudtak ám még London
ban, hogy az Orof^ok és Svédek között 
meg van. a5 Békeííég. — Kontói tett'az em
iitett Levelek -fzerént, az Angliai Udvar a' 
]J:-llandlai hajós.Seregre ; de azt olly roíTz 
ktlzíiletüíiek-ifés* hafzna nqm vehetőnek tá
laira Lord Howe9 hogy kor-mányozása alá 
venni tellycíleggel, nem akarta; 's azért el 
végeztetett, hogy tsak viflfza kell küldeni: 
a'minthogy Aug. af-dikén mégis érkezett az 
a5 Texeli kikötő helyben. 

Svéd Orfcág. 
A' Király, Aug. .a^dikére, a' mikorra 

még koránt -fem, vártak ' Fianlandiáhő!, a' 
.' maga Hágai múlató Kaft'éffyioa meg érke

zett. Azután való nap meglátogatta Ulrichs-
thalban a'-'Királynét ; -29-dikén pedig a' Su-
der ma tiniandi Hertzegnéí, .'$ a' Hertzegafz-
ízony testvérjén ^o-tíikon hé lovaglóit a' 
fö Városba, -'s ment leg- elsőben, i;? az öreg 
Templomhoz • ( M i k 1 ó s Templomához") , 
mellyben & Troili Érsek est Teli prédikátziót 

1 tartott. Végbe menvén az ifteni fzolgálat, 
a' leg éltesebb Polgárok jközzűl fo-ea a'Ta-
nátsbázhoz vezették,'holott is meg köfzönte, 
a5 Király, a5 hadakozás' alatt mutatott hív-

'•fégét a' Polgáríágnak * ) , *s egyfzersniind 
aján-

*).,Meg mutatta a' Király Levele által is , mellyet 
Aüg,,2o-dikán. utasított Véreiéről Míjov Mollers-
vavd által, a' Stohbolmi Tanáts és Polgárság eránt 

való 
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ajánlást tett, hogy annak emlékezeteié eggy 
Öbeliskust fog emeltetni, *s a5 Polgaríágnak 
Szenteltetni. Az arra való helynek ki vá« 
lafztását a'Taoátsra, az alkotvány mivoltá
nak el intézését pedig V Város Kprmányozó-
|ára3 Orízági Tanátsos Sporté Károly Úrra' 
bízta. Ezentúl az Udvarba ment a' Király. 
Aug. 31-dikén minden Templomokban e! 
énekelték a* BékeíFégért. a' Te Deum Lctuda? 
must, 's a' Békeíféget közönfégeffen ki hir
dették, A* Te Deum Laudamus utáo, a* 
Templomban fel függefztve volt jelei a* gyö* 
védelemnek Tifztek által a3 fegyveres házba 

vi-

yaló háladatoiFágát; úgymint a', melíyben vallás*• 
tefzen, hogy az emiitett Tanáís és Polgárság 
fzembetünÖ jeleit adták a' 3 el múlt háborús efz-
tendokben magok buzgóságoknak és hivségeknek. 
Akarjuk (így intézi továbbá fzavait hozzájok ) 
azokat, kik a' mi nehéz gondjainkban réfzt vet
tek, azon különös Örömnek réfzeseívé tenni, 
mellyet éreztünk, midőn az.isteni Mindenható
ságnak oltalma és hatalmas fegedelme által, bá
torságos és óhajtott BékeíTégre léptünk a' mi 
Ellenségünkkel. — A' Levél';vége felé azt ki-
vánnya, hogy a' Békeíl'ég miadnyájoknak kö'z, 
tsendeííéget, néki pedig \\ íj alkaímatGÍTágot efz-

; fcozoííyön, &• T«náts és Polgárság eránt minden-
I tör v s teendő kegyelraeíTégének meg mutatás 

pára. — Nagyra Kétsúlte ^ Tanáts is, Kirá ly á-
tsak ezen k gyeíTégéu mert a' Levél-hozónak 
500 aranyat adóit, • egy gyémántokkal ki rakott 
pixisbén ajájadélt&a. 
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eltettek; *s az Udvarban nagy vendégség ada
tott. Estve, az egéfz Város meg világosíts 
fatott. — Ezen as napon adta be í* Magyar 
Király' Miniftere5 Gr. Ludolf 9, mint rená-
kivűival© Követ3 a* maga hit-levelét a'Ki
rálynak. 
Az Orofzok és Svédek között lett Békeííég-

kötésnek 7 Tzikkelyei, következendő-
képpen adatnak elöl: 

i.) A' két Hatalma0gok Örökös békeííéget és 
meg férthetetlen baráttságot ígérnek egymásnaft. g.) 
Egy közelebbről való frigyre és eggyeíFégre köte
lezik magokat. 3.) Az Abói és Njftadti Békjeffég-
kötésekbea ki raértt birtokaikat meg fogják tartani.; 
és eggyik fem köteles valamit áltai engedni a' másik
nak. 4.) A' per alatt lévő határok' dolga ? eggy arrt. 
aa végre miopl előbb ki rendelendő Kommiffzió áltat 
$ 1 fog igazíttatni. 5 ) A,' foglyokat raindes váltság 
árrának kivánása, 's azoknak fzámokra való tekintés 
nélkül fei kell tserélni. 6.) Svéd Orfzág meg fogja 
a' maga juffát. tartani, a* rozsnak és búzának Lijiandiábál 
való la hozására nézve. 4-' 7-dik tzikkelyben as van 
meg határozva, hogy köfzöntsék egymást az Orof<2 
és Svéd hadi najók a' napkeleti Tengeren* 

Lengyel Orfcág. 
Moft a* Nemzet5 Gyűlése 9 fóképpen a* 

jövendőbeli Coníjkinío eránt be adott Ítéle
tének az arra rendelt Commitíziónak, meg 
hányasában 's vetésében foglalatoskodik. —•* 
A' 30(5-dik Ülésben a' fordult elöl, hogy j6 -
volna a' most uralkodó Felfégnek meg hali* 
lozása után örököfíe tenni az Uralkodást; ét 
ezen dolognak meg állítását, egy közönfé-

gcs 
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ges kerülő Levél által, az egéíz Nemzetnek 
kellene által adni, meliy. kerülő. Levélben 
fzüklég volna-— azon esetre', ha;, hogy á5 

Gyűlés rnaga .réfzéről, az Uralkodásnak: öro-
kösítését fogná, jóvá hagyni —mind azon 
külső Fejedelmeket meg nevezni, a' kiknek 
által lehetne a' Lengyel Királyságot adni. 
Ezen alkahírafofiiggal nagy villongás táma
dott ezen kérdésről: Ha ugyan jobb> volna 
e örököjfé tenni a^ Uralkodást;' avagy i 
továbbra is tsak: a' Válaf^tás mellett ma-\ 
radni? Sokan -azt kívánták meg' mutogatni, 
foo-gy .fólia is addig bátotíagot 's jó rendet 
nem lehet reményíéni az Qrízágban, míg • . 
az oiiyan áHa^poqában a' .Nemzetnek, melly-
ben Igazgató nélkül maradt,' külső HataL-
inaííagoK.' praktikál'lyák néki a' Királyokat; 
és magokat az Orízág' igazgatásába elegyítik. 
Mások ellenben, tsak\a' mondók voltak, 
hogy nem kell a' Szabad ' Válafzrás mellől ei 
állani; azt adván altatásoknak'okául, ' hogy ' 

;az örökös Üralko'dáfíal eggyütt, a' Defpotica 
(•minden Törvények" félre.- tételével, maga 
kénnyé'Szerént bánó) Igazgatás* formája is 
hé fogna vitetni .az OrSzágba, 's a' Szabad- • 
s.ágnak tsak a' hűlt -helye\máradna. .'Sók ver- . 
sengések mán abban állapodtak meg, .hogy 
a'ki adandó közönf. kerülő-Levél eránt még 
bővebben kell-tanácskozni. . 

\ A' már régtől fogva törvénybe idézte
tett., 's most közelebb kezeflég alatt volt 
H. Poninfzky', a'Korona' néhai nagy Kinfs» 
tartója, Máltai Nagy-frior, .a 'fejér Sas\ 

t i és 
* " 
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i s S%,Stanislausy Rendjén lévő Vitéz, Aug» 
29-dikén másod izben fzökött meg Varsóból; 
de fzerentsétleníégére éppen azon Kapitán-
nyal talált öfzve akadni-, midőn már 15 mért-
toldnyire lett volna Varsótól, a''kinek'"vi
gyázatja, alól fzökött volt meg elÓfízör£rki is 
leg ottan kézre kerítette. Sepr. elsőjén M, 
Törvényfzék- eleibe vitetett a? i'zerentsétlen 
Hertzeg , vég; íenrentziája' meg hallására f 
melly is a3 rostéiy előtt el olvastatott, hogy 
t,f I. ö, mint Hazaáruló, 'Neriíenegétol, mél
tóságától, hivatalától, ,'s ; rend-tzimer eltol 
meg fog fofztatm; 14 óra alatt ki keíl néki 
a5 Városból; 4 hetek alatt pedig as egéffz 
Orízágbcl menni; hogy ha pedig'még• "ass 

; emlitéxt lÖotífitUtÜaljá'magát valahol mutatni 
azürfzágban, Szabadjegyen akarmellyTör
vény ízeknek el fogatni, 5s ki-végeztetni. — 
Ezen" íententziántk fel elvastatásá után vifz-
fza vitetett a3 Henzeg a' Tanátsházhoz 5 hol-* 
orr is a' rend-tzimerek mellyéról le vetettek, 
's ezentúl a5 Város'nevezeteííebb úttzáin ezeot 
ki kiáltások között meg hordoztatott: így 
jár, a ki Hazáját el árúllya. — A' fen-
tentziában azonban nyilván-ki va;n téve, hogy, 
az elo adott büntetés tsupán rnaga ízemcly-
lyére terjed ki a'Hertzegne^ : és annál fogva 
lem gyermekei, íem felesége, lem famíliája 
•nemfognak íeg kiíTebb .íerelniet is. Szenvedni; 
jó hírekben nevekbe'ii. 

Török .Birodalom* 
f A? Pruflziai Követtől , knohehdorf Ür~ 

tol , .mar az. clört régről fogy. vám Kurír, 
Juif 
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JBU íi-díKén érkezett Konftant^inápofyhd: 
de nem a' Jan. 31-díkén bé fejezett Frigy-
Alkunak meg erősítésével; hanem egy Leve
lével a'Prufíz. Királynak*- mellyben az^ olly 
jelentést tefzenj hogy ő ugyan az említeti 
Alkut általán fogva jóvá haggyá: úgy itéke 
ntindazáltal, hogy annak meg erősítése, *«s 
tökélleteíTégre való vitele elótr ^ minden más 
efzközöket eló kell ő nékie venni, mellyek-
kel a? két Tsáfzári Udvarokat olly Békeffég-
kötésre hajthatta, a' melly a' Portának hafz-
sios legyen. Úgy láttzott, hogy ezen maga 
ki nyilatkoztatásá val S PruíTziai Királynak 5 
Igen meg elégedett a' jQiván, és mindjárt" 
egy Ferzhant indított a* Nagyvezérhez. 

Néhány napokkal ez után, a' Svéd Kö
vet Heidenfiamm Űr ment a' Nagyúrhoz, 
's egy drága — aoo,oo© piafíerre be-
tsült <gvémánttal eggyütt által adta nékie á9 

Svéd Király* Levelét, melly az Orofz hajós 
Seregen, as Bált Tengeren vett gyqzede-
lemnek eiö adását foglalta magában. A" 
Követ5 egy drága bundát, eggy igen gaz
dag kéíznlera paripár, és arany pénzben 3 
30,000 píaílert kapott ajándékban; mellette 
lévé Brentáno Ür pedig 10,000 piaftert. 

Juí. iö-dlktn érkeztek Konftant%inápoly~ 
%a9 4a jílifitíai Birodalombé:!, és'ao Oláh 
Foglyok, kik míndny kjinFeketegyergyóndl 
estek tóit Török kézbe. Az elél emiitettek 
között egy fó Tifz is volt, ki a'f Toronyba 
sctaKGti^ ay többek ellenben a' Bagnébá ví̂  

töt' 
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tettéi; az Oláhokat pedig, mint hitetlene-
ket9 fel nyársalták* A'foglyokkal, eggyütt* 
4 hoflzú, és a mozsár nye.rtt ágyúkat is vit
tek, mellyek ki rakattak a' Serailban, hogy 
látásokkal legeltethetné fzemeit a' Nép. 

A' Nagyvezér magához hivatta Mólivá 
Orfzágnak néhai Fejedelmét, Maurocqrdata 
Sándort * ) , 's az a* hírej hogy az említett 
Hertzeg Öláhorf\ági Hospodárrd tétetett^ 
Mavrojen? hely éhe, ki is magát igen gyü-
lölfégeíTé tette az egéfz Tartományban. 

A5 Nagyvezérhez /küldetett PruíTzus Obi 
Gróf Lusi , a'' Féketegyergyói Táborból 
Brafclóha küldött Kurírja által olly jelentés!: 
tett , hogy Ő Áüg. 16-dikán étkezett a* Nagy
vezér* Táborába; holott is hagy örömmel 
% tifztelettel fogadtatott. A* Nagyvezér "alig 
hitt a' maga füleinek, midőn értette, hogy 
nem más tzéllyá lett volna tf PriiíTziái Ki 
fálynak, al, forta* javára lett dolgozásában* 
lianem hogy Éurőpába viílza hozza á' Bé 

*) Ez a* Nemzete' virágzásán igyekező ííertzeg,. 
ámbátor nagy ház néppel vagyon: még is íoooeí 
forintokat ajánlott egy .> 3 nyelveken \ úgymíáf 
G'öir'ágön $ frantizián és Olafzon kéSzktmíö Szótáf* 
flak 15^0 nyomtatványókban lejendo M adására £ 
és mivel elég nem lett az emiitett fumma: teháf 
még 6000-et adott hozzája* ~- Példás cselekedet! 
-^ A' Szótáron dolgozik Vendötti nevezetű gQ-
rog lífjií; nyomtattatik pedig éppen itt , a 'ho! 
a' mi Muakánk. 
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kefleget. AJJámsárok majd tsaknem ténye*. 
reken hordozták Gr. Lusk, -—- A' markét 
eíztendoktöl fogva K.cnjiant\inávolyhűn volt 
Pruflz. Öb. Goethe Cr f Sepc. i-dikán érké
zért BrafitJóbar kit is leg";" ottan áfztaléhoz 
..méltóztatott' a3•''Király, és niég1 azon nsp 
estve egy Kurír indult Konftanlxmávoh'ha* 
Az|említett Obe-rft-ernek mirháén'Ináííai töiö-
kőíTen vágynak (raint iiják) öközve. 

F'f :ctniiia -0r f? ájh 
' Necker Űr ' eggy* írást adott bé Sepr, 

3-dikán a' Nemzet Gyűlésének , meHyb-n 
V többek köz,ot.f kömkezeiuio^ki fcjéz.éstk-
kei él*: ' 

„ A ' fzakadatlan munka, *s nyughatatlanság mia 
fel bomlott egéfzségem, és az én jó , 'S ízivem fze-
fent való feleségemnek epekedései kénfzeríter.ek en
gemet , hogy el bptsáttatásomat It érjem, 's újra azon 
menedék hej yhe vegyem magamat',• - in el 3 y et az -Urak 
parantsóíatjára jhagytam el. Az én iivatalombgn, lett 
hív el járásomért,áll a'.Párisi, 's a' Városon kívül 
yaló házam, és a' Kir. kintses házban hagyandó tq-
hettségem, melly 2- milliót, és 400,000 Livrát te-' 
fzén ; de a' meilybSi ki kell d- menetelemmel a' sféoéeö, 
Livrát venneái", a5 többit^ mktden íe'flem nélMk itt 
hagyom a' Nemzetnek* - É n - a z t J ' Í W 1 

tlábonsmají kezdetével sdtsm oda.;' és s 
tatlankodtatóbb környűh soJt 1 -
vettem. Azon ellenségeflégelí s, es igaz 
melly eket ízeuvednem kelletett, vittel; 
a' gondolatra, hogy ajánljam joi:- auon 
gy ónjaimat.;" 

Költ Bétsbeti, Sépt. fcek ?4 ÍÜK »aPJa!1 1>:'9c 

:iát az -..utóbbi 
* leg ny"tigha-
s viííza nem 
íag^íansdgoK, 

engemet arra 
.. ernüieít va-
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