
Ö Felfogó, küloiös kegyeimefiegét 
iapájzt a itatja az ollyén fzcgény Á^.r-valók-
ka l , a' kiK, a' f-íad' tde)#n tevt ízOuások 
által 9 vontató marháikat ei' veízteriék r Fa-
£antsolat®t ado^t ugyaa h ki , hogy vaídkik 

. meg mutathatják emli'cett^tfs.ftségek/et, kár-
vallások akar pénzűi, akar ki musuaít Hu-
ízá lovak által ~- már a' mint magokaal$:_ 
fog a* károsodtaknak tetízeni, meg téjdt-
teilek. 

Eletének 76-dik efztendejébíti ki műit Herízeg 
Efzítrházy Miklós Írnak teíte Vasvárrá vitetett, az 

'Ejzterházy Família' temető helyébe* 
A' Berlini Udvarnál lévő tellyes hatalmú Misi

jéére Udvarunknak H. Reufs, Oberíterségbol Generá-
íiíTágra emeltetett. 

• •Mag\af Qrfzágban Katonai FŐ Kormányozivá 
H Coburg ; Erdeijéén Haditármester Gr. Mitro'xJzk>J • 
Szeremben és Tóth Orfaágban: F. M. L, B. Smidfeid; 
k' Temesvári Bánátban: F . M. L. Gr- Sorro ; az Au-
Jíriai Főhertzegségben, fellyül és- alól az Onasus vi
zén ; úgy nem külörhben az Aujlríáhcz tartozó Sváb 
Tartományokban ( Forder - Oéfterreich ) LovalTlg' 
Generálja: Gr. Kinfzky József; Galli'Zta 's Lodomé-
riábun , tipvaíTág' Generálja: Gv* WurmJ'er. Áz úgy 
neveztetett Belső Aujiriai Tartományokban (Styria, 
CarvnthU's 'Carmojia), és F-dso siuji.;ában pedig c 

Haditármester Gr. Céllorédo .-Veritzel tétetett. 

Trkíihe azzal a? hírrel érkezett egy 
hajó a* Archipelagutfól + hogy ott az Oro-

D á fzok 
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fzok egyg búzával rakott; '$ egy 26 ágyús 
•.hadi hajőjokát a' Törököknek el égették, — 
A' hadi hajóról meg ízeleltek volt előre, 
éjtfzakának idején a3 rajta "volt 150 embe
rek. " y£. .. .,• 

Magyar Orf^ági 
K F. Helytartó Tanáts, Aug. 21-dikén 

hozott Végzése által, tudtokra adta min
den Vármegyéknek, 's Oskolák* Kormány
székeiknek, hogy a' míg már az íijjonnan 
ki dolgozandó , 's O Fellegétől helyben ha
gyandó Syflema közöníégeífé nem fog té
tetni: az eddig való tanítás módjának meg 
változtatása nélkül, kezdődjenek a' Letzkék 
Nov. elsőjén minden Oskolákban. A' Ka-
tholika Oskoláknál tsupán R. Kathoíikiisök 
leíznek ezentúl a' Tanítók és Igazgatók. —-. 
Meg van hagyva az Akadémiai és Uni versi-
tásbéli Proreűzoroknak, főképpen pedig a* 
Meraphyíica*,^Hazai Törvény', 's a' Stati-
ítika, Tanítóinak, hogy Létzkéik közben 
femmit is óílyát ki ne borsaidnak fzájokon, 
a* mi'a'VálláíIal, és ázOrfzág' Törvcnnyei-
vel ellenkezne. 

A', Pesti ynivérsitás''Könyviárjának ed
dig való fo Gondviselőjét, tudós munkái 
által Hazánkon kivülis nevezeíeíTé íetrííŐiíTz. 
Pray György Urat, Nagy-Maradi Kánoíiok-
fágra; a' Budai Gymnaíiurir' eddig való 
J^azgaróját, Főtifz. S^erdamfyi Urat pedig 
\ át\i 'Kánonokfágra -emelte-O Felfége. 

Sepr. 
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SepL 14-dikén, a' Dalmata, Horváth, 
és Tóth Örfcági Ns Őrállók váltották vóit 
fel Koronánk1 Őrizetében, a' Baranyával 
megyei Ns Záfzlóailyat; Sept. ^f-dikén pe
dig oíztán újra a' Nádorispányi• • ZáTzlóally-
nak eggy QTztáilya vette oltalma alá drága 

• Kincstinkcr, ' • • 
Temesvár. Sepr. elsójén tartotta .-má

sodik Ülését az lllyriai Nemzet' Gyűlése, 
mellyben kezdődött tulajdonképpen a' Nem* 
•ÁQI Nehézségeinek *S kívánságainak előadása 
módjáról való tanátskozás; a5 minthogy u-
gyan akkor meg is állították, hogy sinór-
'mértékűi 's fundamentumul a* Nemz.ec' ed* 
dig való Priviiégyiomait magokban foglaló 
két Diplomái Első Leopoldnak vételiének 
fel: mellyek közzűl az elsőt 1690'ben Apr. 
6-dikán; a* másikat 1691-ben Aug. aodíkáa 
nyerte volt a'Nemzet. Éhez képest 6 Tzik* 
kelyek tetettek fel, mellyeknek bóVébb meg 
•fóntolására,. 's illendő formába való vételére 
egy 3a ízeméllyekból álló DeputátziÓ rendel
tetett, melly is Gen. B. Papilla9 elólúlése 
alatt naponként öfzve ízokott gyülekezni; 
's majd ha kéízeo leííz a1 reá bízott munká
val, eleibe is fogja azt az egéfz Gyűlésnek 
terjefzceni. 

S ^ e r-v i a. 
A* Belgrádi Tudósítások fzerént, erős-

sen rajta vágynak a' mieink Aug. 30-dikátói 
fogva, az űjjohnan tett erősítéseknek el 
bontásán ? *s az oda hé ízáilítoít eleségnek 
és minden más kéfzűleteinknek réfz ízerént 
Panfsovába, féíz fzerént pedig Zimonba 

D d 2 való 
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váló által takarításán. .. Sepr. 3-dikán rudrokra 
adatta a' General -STónimándó a' Lakosok-

' nak, hogy igyekeznének ok is vagy ónjaik-
ka 1 e ggyürt réjzünkre á 11a 1 költözni,''h o 1 ote 
is- hely: fog nékiék jövendőbeli lakozásokra 
rendéltetni: A' mi Seregeinknek egy réfze 
még-, az elienfég¥féldén vagyon: a' Törökök 
tsóportozriak körös köriül;' de a' mellett 
egéíz tsendeíléggel viselik- magokat.' 

A5 Eoj\nyákok nem fzünrek meg-mind 
eddig hánykódni; hol itt, hol amott verték 

. Ü kéfzuiöt ,• hogy majd hé rontanak Tartó' 
Hiányunkba; de Seregeinknek fzemeíTége , 
"s a'-Kormányozok' jó rendelés tételeik miá 
íoha fem boldogulhattak ízándékjokban. 

A uji f i ai Bel gy 1 o m* 
A' partütésnek ízerzoí 's fenn tartói azt 

kezdették volt:a* boldogtalan- népnek további 
meg fzédíthetése végett' hircfztf-ni, „hogy 
Auftriai Seregei tellyefféggel nem marsiroz-
nak Belgyiom felé* Ezen ámuásnak meg 
tzáfolásárav kö-zönfégc ífé 1 ette JBender Fő-
Vezér, a5 közonf. Kmmí'myQzóknak Sé-pí. 
g-dikán hozzája űtasron •' Tud©síráso.kat ? 
mellyben' e' vagyon : ..Hogy * áitozhararlflit 
akaratja a Királynak azon hertgeket, mely-
jy éknek Indüiásokrói jelentés térített vol ta ' 
itiinapában, b'e küldeni Belgywmha.'\öhüj-
tani azonban QFellege, hogy bártsíik-Alatt
valói ízép' fzs'rent botsátanak 'magokat alája 
törvényes Fejedelmeknek / V kényéinek riíjgy-
don véreket' és vjsgyonjaikíu. '_ De ,hn m̂vV 
nem előzi a".Sereg' el -érkezését az en,v 
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mi'ŰI'á ; és a' Pártosok & keevelem4 áverésre-
3s Könítuutziójokoak. meg tarrhaíására enge-

. deu ido • ízakaízt- nem akarják magok'' haíz? 
nokra fordítani: tehát azon eseti o, egéiz 
ineg határozáííal vagyon O Fellege, hogy 
Fejedelmi JuíTait erővel gyámolítja ; 's bár,. 
akarmelly ' nehezére" éflek is fáivenek > "Hogy 
tovább is kell jobbágyai5 vérét ontani —~ 
fegyveres kézzel fogja, azt viífza fzerezni; 
a' mit nagy fzivüfége, ember5 ízeretete, cá' 
valoiágos Atyai jóíága. által meg nem nyer 
Ii é re t t . a 

A* Pártosok* Fejeik nagy bizodalommal 
voltak Nagybrkanniáho^: de mit leheííen. 
onnan várni nékíek, következendő Jelenté
séből a' Nagyhritanniai Üdv árnak nyilván 
által lehet látni; 

ss Minékutánna a' Brabantxjmak azóltá-
tó! fogva 3 hogy az ö törvénye's .Fejek min
den 'nehézségeiknek el hárítását ajánlotta ? 
koí ön legeden nyilvánvalóvá tették volna, 
hogy magokat üiAuJlriai Uralkodás aló! 
KÍ ak--rják vonni: kéntelenO Níigyhritanniai 
Feifége kereken ki mondani,; hogy & Bel-
pyio'mi Srá'usokn^k függetleniégek éppen 
mag nem állhat az 6 Ürfzágának javával; 
kö/érkezésképpen-hogy azt O Feifége íoha 
is meg nem engedhetne; Ajánlja, azonban 
miga közbenjárását, a' Magyar Orfzági Fel-
iéggj.l lejendo hafznos meg békellésnek ? k6? 
zööíéges meg botsa'ásnak.; ügy nem külöm-
beu minden Ö PriWiégyiomáik' viífza állítá-
soknsk \s meg erősítéseknek efzközlésére. 
I'igy hifzi O Feifége 5 hogy* a' Belgyiomí 
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Nemzethez, kéttséges ki meneteld környiil-
állásibán mutatóit haíznos barátságáért 's 
közbenjárásáért méltán háladatoíTágot érde
mel. Anglia é§ Hollandia között minden
keppen fzükfég volna a* kereskedésnek'úfj 
el intézésére: meily, Belgyiom^ és az Ő 
Felfége' Statusai 5s Szövettségeíei között is 
új baráttságot efzközölhetne; de ha aJ Bel
gák , O Nagyhritanniai Feífége' ajánlását 
el nern fogadnák ; azon esetre, nem tsak 
eggy ollyan Had5 következéseinek ki tétetve 
fognák magokat izemlélni, meily mind azon 
kemény feltételeket *s büntetéseket vonná 
az ö nyákokra , mellyeket jóknak íogna Ítél
ni az AujlriaiKotmányízék, minden további 
bátorfágnak reménylhetése nélkül. Azonban 
nem engedi meg O Felfégének a' maga íza-
badon való értése el titkolni azr, hogy ezen 
esetben voksképpen is fegíttséggel fogna 
lenni az Aujlriai Háznak, ha á* Izükfég úgy 
hozándja magával: mivelhogy & Belgák? 
függerlenfége egéífzen ellenkezik Nagybrit-
tannia javával." 

Limburgba Sept. ig-dikán fzándéfcoztak 
volt joQQ.Brahant^iaiak bé rontani: de ve
télkedés támadott a' zsoldos Katonák, és aJ 

ízabaéaktratú Parafztok között; mert ezek 
azt állították, hogy a' Katonáknak kellene 
elöl menni; a' Katonák pedig örömest a' 
Paraíztokra fzerették volna azt a'betsűletet 
tukmálni. Erre nézve el múlt a' Limburgba, 
való bé ütés, és a' per a? Kormányfzék eleibe 
küldetett. Ennek Ítéletétől fog már most 
függeni 9 mellyik rcízc illeti ŰZ elei mer és, 
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A' Parafztoknak elég a' híztatojok; mért , a' 
mint írják, 150 tábori Pap van vélek, ,..., 

Német Bír oda lom. 
Minekmánna meg határoztatott ..volna, 

hogy Sepr. 30 dika legyen a' Római Király' 
és jövendőbeli Tsáfzár* válafztás&nak napja, 
mellyet kevés közbevetés után a'Koronázás
nak is keli követni: arra vaió nézve Sept. 
Ii-dikén kérő írásaikat botsátották a* bevett 
fzokás fzerént, a* Válafztásra egybe gyük 
Követek a' Norimhergát Tanátshoz , és az 
Aquisgranumi Káptalanhoz* hogy az emii
tett két Városokban tartatni fzokott Birodal
mi Tzímereket küldjék által Frankfurtba. 

A' Birodalom' örökös Marsalli Hivatalja 
eleibe terjefztette a' Mogunt\iai Válafztó 
Hertzegnek, mint Birodalom' Kantzellárius-
fának, hogy a' mindenfelől öfzve tóduló 
Idegenek' fokaságára nézve, fzükfég volna 
Frankfurt Városát bizonyos fzámú fzom-
Széd Katonaság által bátorságos állapotba 
helyheztetni. A' Válafztó Hertzeg tehát, 
meg kérte a' Heffencajfeli Laridgráfot, hogy 
tartana kéfzen a' Hannaui Grófságban elé
gedendő fzámú Seregeket. Éhez képest, 
Sept. 17-dikén fzeméilyes kormáoyozása alá 
vett a' Landgráf 11 Batalionokat, és 14 
Svadronokat oíly tzéllal v hogy azokat a' 
SeckbacM Környéken, Hanus\>aldnál% Ber-
genhe? nem mefíze, a''Hannáid Határon 
táborba ízállítm, 

A9 
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A' Palatinátusi Válaízró Hertzeg Sepr, 
19-dikén Münchenből ( Monachium ) Neu-
hurgba indult, hogy Ö AporToli és SiciUai 
Ft'ii,égekhez3 szon'k'j'.'ní.ió kerefztü! mentek-, 
b e n , •iz/éreofséje lehelten \ ugyan ezért'ura
zott oda a?" özvegy Baváfiai- Válaiztó Her~ 
ÍZegné is. 

Lüztich Tanomármyáriák 3 Rendjei, 
mellyek gyak.öröüyák mostanában, a' törvény
adó Ha tál mar , arra határoz iák magokat , a' 
H Püspöknek közöltök neai iéte 'miá, hogy 
igazgató név alatt* egy Fejét ' válaíTzanak-a* 
végrehajtóHatalomnak, A' voks , oda való 
Kánonok, és Camhray i Érsekre H Rohan 
Ferdinándra ment ; ki is S.-y:. 12-dikán nagy 
örvendézések között Igazgatónak ki kiálta-
t o r t , és közönfégeífen meg esküdt, hogy 
6 a' Nemzethez 's Törvényhez hív leífz, és 
az 1789-ben,Aug. i^-á\kkn le t t változásnak 
fimdamenrömos ágazataihoz tartja magát.—* 
M Lütdchiek ellen rendekt Bírod. Seregek' 
tsendeíTégben vagyaak. 

M - g nevezem ujj Igsz_srat6jol;.a5 Lürtí-
ebieknek , következendő fontos Beízédet 
tartott »' Rendekhez: „ U r a i m ! ' A ' leg 
tifzcább hazai ízerétet., az ezen Tartomány
nak dirsóflegéérr, és bóidogíágáétt igazán 
buzgó érzékenyíég az a^ indulat, mellyet, 
már fok efzremioktoí,:.fogva viselek a' Háza 
eránt ízivember;. A h ! miként Sóhajtoztam 
én , látván 3 hogy egy fzabad Tar tomány 
a'Defpotismus alatt síniódik. Meg nyíltak 
v''_-'ére izerheink.í'ar Haza' fzeretete, ez az 
iiLwai tüzV melly életet 's. ditsöííéget ad miflt-

^den-
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denríek, meg világosította értelmünket, 's 
el járta 1elkünket. Hála légyen örökre azok
nak a' nemes Polgároknak, Aa' kik leg eloffzör 
tündököltették egünkön a-Jzabadság' drága 
vitáját: meg érdemlik ezek, hogy neveik' 
érrz táblákra mettzetteiTenek. Felféges Sza-
badfág ! Ez» a' FÓ Való ágnak kezef mun
ka kvú közlőit leg fzébb ajándéka. De azon
ban hafordó ez a' Tartományokat gazdagító V 
boldogífo érrz nemekhez: mellyeket egy 
dühösködő Ember és egy Defpota rontásara. 
fordít azoknak. A' ízabadságnak el halha
tatlannak kell lenni a' rendtől, és a* Törve-. 
nyék alá való maga botsátasától.. Ezért fuQ-
damentom nélkül hints állandó boldogság,. 
~~~ jaj' annak a'ízemreleri hizelkedónek, a1 ki 
a' Nagyoknak bolondságaikat, mentegeti, és 
ig% f̂enak hibáikat fzépíti; de ezerfzer mél
tóbb bünieiésre az ollyan alávaló tsapodár, 
;a* ki aVNé'pnc.k eízrelenségeit 's bolondságait 
az egekig emeli. Árulója az iiiyeti, .Hazájá
nak, íel bontója, a' Társaság* eggyeífégének, 
's oby gonofzoknak ízerzoje , mellyeken » 
közö degcs voltokra nézve, alig lehet íegí-
teni. Az Urak'válafzrása áltál meg tiszteltetve 
9s- hozzám való hizodalmoknakromértékbe lett 
meg bízó "írásáért várható, belsőhájadatoflag 
íól elfogja íratva lévén, úgy kéltem,'hogy Ura-
íágtok eránt'tartozott köteleffégem ellen Fogok 
véteni, ha azon gondoikozásimat nyilván tud-
iokra ném .adom, mellyeket tulajdon böl-
tseiTégek's terméfzeri egyeneíTégek is fognak 
mindenkor diktálni az Uraknak. Nem kí
vánok e&yeber, hanem hogy az Urak'-vilá* 
£.osí-?:>aik által-íegíttetv-én, meg izimés nél

kül 
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kíú dolgozhatlak a' mi Hazán**;ak ísendcffé^ 
gére : és boldogságára. A' lefíz énnékem 
fóbb boldogságom , -ha Po!gár Társaimar 
boldogoknak fzemlélherern; Őket mindenkor 
barátimnak, és,• ̂ yámfijaíu-ak tarthatom. — 
Ha ezt meg érem í úgy azzal a* hittel fogom 
itt hagyni e\ világot, hogy lehet gyönyö
rűséggel meg halni*eí 

Svéd O'rfcág. 
A' Svédek és Oroízok között lett BékéíTég-

Szegódésnek valófágos párja kijött már 
Stukkóimban , Svéd és Frantzia nyelven 
a' kir. nyomtató műhelyben ; mellynek 
értelmét fzükfégesnek ítéltük mi is ím* 
elkövetkezendőkben közleni: 
„A* Mindenek felett fzent és meg ofzol-

hatatlan 'Háromeggységnek nevében, O 
Felfége a' Svéd Király, és O Felfége az 
Oröfz Tsáfzárné, hasonló kívánságtól visel
tetvén , *a'közörtök fzerentsétlenúl támadott 
hadnak félbe Szakafztása, 's avrégi barattság-
nak, jó eggyeffégnek, és jó fzomfzédfágnak 
az ő StatuflTaik és Tartománnyaik között való 
viíTza állítása eránt közlőtték e' réfzfeen egy-
máíTal a' magok fzéndékjokat; mellyeknek 
voltaképpen való végrehajtására, meg ne
vezték, válafztották, és" tellyes hatalom inal 
fel ruházták, úgymint: Ő Felfége it Svéd 
Király Armfeld Guftav Urat 's a* t. O Fel
fége az Órofz Tsáfzárné pedig B. Igeljiröm 
Henrich- Qtto Urat 's a* t. kik minekiuánna 
a* magok* hatalmokat egy'máíTat közlötték, 

' azt 
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'azt jónak és meg kivánrató formájúnak talál
ták 's f*l cserélték volna ; következendő Tzik-
kelyekbeneg&yeztek meg egymáffal: 

»• 1.) . Egy réí'M'61, c Felsége ; a'"1 Svéd Király r 

annak Státusai, Tartománnyai', és Jobbágyai: mas 
réizröl, ö Felsége az Orofz Tsáfzárné, annak Stá
tusai, Tartománnyal» és Jobbágyai között állandó 
békeííeg, jó fzomfzédság, és tökélletes tsendeílég 
fog uralkodói; és éhez képest siető parantsolatok fog
nak ki adattatni, az ellenségeskedéseknek mind két 
réfzroí lejendo felbe fzakaí'ztása végett. Az el múlt-
tak feledékenységbe fognak menni, hogy mind két 
réfzrÖl hozzá leheljen látni az eggyeíTégnek, és a' 
jelen lévÖ had által' fel bomlott báráttságnak egéfz 
helyre állításához. 2,) "A' határok éppen azon álla
potban maradnak, a'miilyénben voltak a'jelen lévÖ 
hadnak kezdete előtt. 3.) Következésképpen minden 
Tartományok és helyek, mellyek ezen hadban egy-
gyik vagy másik téfznek Seregei által el nyerettet-
tek, mentől előbb ismét által fognak engedtetni, 
avagy a' mostani Trakta' meg erősítéseinek fel tse-! 

rélését követendő 14 napok alatt. 4 ) Az el fogott 
Katonák, és minden más fegyvert nem viseltt fze-
méllyek is , kik a' háború alatt a' hadakozó felek 
által el vitettek, váltság nélkül el botsáttatnak, 's 
feabad leilz nékiek haza menni, a' tartás árra'meg 
térítésére való köteleztetés nélkül. 5.) Hogy a* 
Tengeren is minden vefzedelmes egyenetlenségeket 
okozható alkalmatofíág el háríttáíl'ék: el végeztetett, 
hogy ha ezentúl egy vagy több, nagy vagy kítsin 
Svéd hadi hajók mennék el o Tsáfzári Felsége' Erős
ségei mellett: Svéd kó'fzönrést fognak tenni;-mellyet 
a?, Orofz hadi hajók örojh köfzÖntésfel fognak fo-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



4* a ^#eS^$# 

gadai. Hasonló];éppen kell cselekedni az Örofz hadi 
hajóknak is ; akar többen legyenek azok egynél, akar 
nem: kötelesek kCznek a'Svéd Felség' ErŐÍFégeí előtt 
G'-'ofz koízonrést tenni j, .és azf leg ottan Svéd kofzö'n-
tfes fogja követni. Azonban egy különös izegodiéget 
fognak a' kút felégés relék fel tétetni, melly által 
meg fog határozódni, hogy' köfzö'ntsék egymást a* 
S.-éd és Orofz hadi hajók, akar a' Tengeren, akar a' 
Jíi kó'to helyekben, akar pedig másutt valahol tsak 
efzve találkoznak egyrnásfal ? Addig, eggyík Réí'z* 
ladii ííaj'oi fe köfzö'ntsék a' másikéit: hogy az emli-r 
tett esetre nézve minden hiba el távoztáthaílek. 6=) 
Ö Felsége azOrofz Tsáfzárné arra is reá állott, hogy 
ízabads-ágában áilyon a' Svéd Felségnek, efztendon-
Ifént 50,000.' Rubla "irrú gabonát venni a' Finnini T.e.u-v 
ger öbölnek , és a' napkeleti Tengernek ki kötő he
lyeiben'-' és ha meg'mutaíGüik, hogy a' gabona maga 
;V Svéd felség', avagy olly Alattvalók' fzámára való 
fog lenni, a'kik hyüvánságos hatalmat nyertek e'-vé-
gett az említett felségtől: minden vám és adó nélkül 
ífcheilVn azt elvinni. Nem terjed ki mindazáltal ezea 
^ján^ás a' fzük, avagy az ollyan efztendokre, a* mely -
lyékben nem fogná O Tsáízári Felsége femmi más 
Nemzetinél; m^g engedni a' gabona' ki vitelét. 7 ) 
Mínv/iogy az a'.'lki,-*ó kívánság' — melly ízerént mind. 
k két rÖ H.-itaím.uT'gok óhajtották a' hadból' háramlótt 
göaáfzoknák memól é obb véget feakafztaní — nem 
engedte meg nékiek némelly olly pontoknak és tár.- . 
lyaknak el igazíthatását, mellyek a' jó fzomfzédsá-
goí, és a' határoknak tökéiletes ' tsendeiTégéket meg 
erősíthetik 's állandóvá tehetik: tehát költsönös Ígé
r t e t teí'znek egymásnak, hogy az említett pontoka? 
é» tárgyakat elöl veízik, meg vís-^állyák, és a' mind

járt 
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!jart e2en mostam Békeüeg-SzegÖdés után egymáshoz 
küldendő Követek,: vagy tellyes hatalmú Minifterek 
által baráttságoílao el tbgjáfe' igazítani. $.) A' meg 
er.osítések 6 napok alatt, vagy ha lehet» még annál is 
előbb fel fognak tseréltetni. —-Ennek nagyobb bi
zonyságára írtuk alá magunkát a'-jelenlévő Békeílég-
Szegodésnek, *s|>et£ ét eltük meg tulajdon petsétunkKei* 
— íratott a' Verdéi Térségen, a' két Seregeknek í'/.thh 
Vigyázatai között. 

Aug. 3/í4-dikéö* 

B. Armfeld Guftav Moritz. 

B. Igeljlr'óm Ottó. 

Lengyel Orfxág. 

A* Nemzet' Gyűlése figyelemmel van 
az Európai tsudálatostörténetekre, 's foly
tatja az Orfzág* jövendőbeli Konítitutziójának 
az arra rendekt Kommiflzió által ki tsüiált 
k eleibe terjefztett. fórját tárgyazó Tanáts-

kozásait. De tsak laíían haladhat ezen nyo
mós munkában : úgy hogy még Sept. i:|*:. 
dikéig nem állíthatott meg többet ezen kö
vetkezendő $ Tzikk'elyekncl: i.) AVCatho-
lica és az eggyesíilt 's nem eggyesűlr. Görög, 

•Vallások leíznek Lengyel.Orfyágban , . és 
LitJivániában az uralkodó Vallások. Min
den (úgy neveztetett) Lelki -Júliai meg fog
nak marsdni az Ekklésiának. a.) Senki íera 
lehet LengyelOrf\ág* Királlyá?és Lithvá-
niának. Nagyhertzege, a ki nem a' Római 
Kacholika Vallásban Született;' avagy arra 
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reá nem állott... A* Királynénak is ezen VaP 
lásűnák kéli. lenni; és ha mm hiten való 
találna tenni: nem kell előbb meg koronázni, 
míg, az uralkodó: Vallásra nem áll. 3,) Az 
uralkodó líaiholika, és Görög Vallásnak ej 
hagyása, Törvén yízékeleibe tartozó vétek
nek fog tartatni Azokat ^ £ kik az uralkodó 
Hitnek ágazatitól' külömbözoket tartanait', 
és eddig el fzerivedtettek a' Köz Társaság
ban, nem kell fem vélekedéseikben,, fem 
vallásbéii fzokásaiknak gyakorlásában meg 
háborítani; és íemmi Törvény izék nem 
idézhet valakit • tör'vénybe, a' miga véleke
dései érantr. 5 ) Lengyel Orfyág, és á" 
Lithvánlai Nagyhertzegfég mind azon Her-
tzeglegekkel, Vajdaságokkal, fekvő Jóízá-
gokkal, Kerületekkel, és' JPeydumokkaí ; 
valamint minden azon Városokkal, 's azok
hoz tartozó ki körö •'•helyekkel is, a' melv-
lyek közönféges Kötések által eggyesítrettek 
a Köz. Társasággal: el "válafzthautlanúl egy* 
gyek maradnak ezentúl is: femminémű Ör-
fzág Gyűlése, vagy akarmelly dolog is má-
sításte1 réfzben nem tehet, cs azokat a" 
Köz. Társaságtól lém '.tsere r fem oda enge
dés, vagy akarmelly névvel nevezendő ízin 
alatt el nem fzakaizt hatja. —* Áz utol emii
tett Tzikkelyt igen tüzeíFen vitatták volt fok 
Deputátiisoko Ez-által úgy íáttzik, hogy 
Dant\íg és Tkom Városaik' által engedé
seknek; úgy nem külömben a' külső Hátai-
maííagokkivl tejendö más azon tseréknek, 
meiíyek neov régiben terjeíztetcek volt a' 
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Gyűlés eleibe, akanák örökre eleit venni. 
Ugyan azért nagy volt' ezen alkalmstoffág-
gal a' Köz. Társaságnak javáról való "vetél
kedés. Mert váltak ollyanok, még pedig, 
nagy tekintetű^ SzeméUyek ? kik említett 
í)ant\ig ks Tkom Városainak '&>'PruJfciai 

•Koronához való botsáíását azon furidamen-
töiíion javallottak: hogy .okoífkg volna9 az 
el kerül hetetlen nagy gonoízt, kiftebbel el 
hárítani. 

Az Uralkodás' formája etánt, vallyoti 
t,l. örökös legyen e' az ennekutáona ? Mi-
tsoda Famíliának kellene azx, és minemű 
feltételek alatt által adni? olly Ítélettel vol
tak némeilyek, hogy azt a' Kerületek5 és 
Vajdaságok' me;. ítélésére kellene borsátani; 1^ w ^ 
mínekokáért arra kell azokat az Orfzág Gyű
lése' nevében kerülő Levelek által íerkenteni, 
hogy mindnyájan tartsanak külön külön köz. 
Gyűléseket, mellyekben , a' fenn emiitett 
kérdések eránt, fzedjék bé a7 voksokat, és 
ar mint azoknak többsége el fogja válafztani 
a' dolgot, akar a' már Varsóban lévó' De-
putánisaik7i akar pedig új Követek által te
gyenek jelentest az Orfzág* Gyűlésének 5 
melly meg lévén, egy bizonyos napot le-
berne rendelni, V azon.jaz Uralkodás' jöven* 
döbcli -formájának állapotját voltaképpen meg 
harároznL— Az efféle közönféges kerülá 
Le véreknek botsátgatásaik felöl gyakran volt 
már fz6;,de még uünáenkdt olly.nagy ve
télkedésre ízolgáltatiafc' azok alkaímatöffagots 
hogy íemmk te lsherett végezni. 

ti 
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H* Boninsky* fententzíája ballására még 
a" Dámák is tapsolíak. Tsupsn egy voksba, 
műk el, hogy meg nem kellete válni életé
től a' Henzegnek. Az említett - fententzia. 
márvány köre fög mettzetni, Vaz Orizág-
Gytiiése' Palotájában örök emlékezetre, és 
a' riazát rontani akaróknak el retteniésekre 
fel rííggeíztetni; ama' nevezetes Novogro-
deeki Deputáiusnak Reytannak pedig , ki 
1773 ban ' Aug. 19. és 20'dik.napjain hátak 
maflán ki keit voit Hazája/ mellett, annak 

• oftromlój nevezeteflen H. Boninsky, éjien3 
emlékeztecő oizíöp emeltetni. — Annyi 
kegyelmefféggel mégis voltak a' Hertzeg-
hez, hogy nem közönleges' helyen •foízrat-
ták me^ rend-fzimereitV-í; hanem a; ieg* 
kiífebbik Fija vitte d azokat a' Királyhuz* 

— h ^ — •••-•-„mi • • • . , 1 . 

Spanyol\..QcÍ^űg ajándékkal forgolódik 
a? durva Marokkói Tsáízár körűi, hogy 
Geutát meg mentbeííe annak dühöflegérÖL 
A'fzámára küldőit ajándékok között fOO/Oüp 
piafterbói áilö íumma is vagyon. 

* * * * 
* * * * * 

. Az Ofm anogra fidnak tudós Szerzője , most 
Pannónitú Fénikfa , W%f Hamsából fel támadott ISI agyar 
Nyelv nevet viselő Munkájút botsátotta világ eleibe; 
mellyrol mi többet nem mondunk, hanem hogy olly 
foglalatú 's olly fzabsdsi'ggal irott Kény v nem jeleiát 
még. meg Nemzeti Nyelvűn! on. 

EÖlt Eétsben> Októbernek els© napján 179c* 
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