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Béts. 

A' Frankfurt felé utazott Felfégeknek 
elöl indult réíze, Sepr. 26-dikán dél tájban 
érkezett Kumpfmühihez, melly Regensburg 
Városa vidékén esik. Ött várták már Ó Fel-
fégeket a' Birodalom' Gyűlésén lévő Mini-
fierek-; valamint más küiömbkülömbféle Kö
vetek; és a' Regensburgi Tanáts' Depu-íá-
tuflai is; mind ezeken kivűl pedig egy nagy ; 
Sokasága Küiömbkülömbféle latorok is vol
tak vonva. Míg az elóbbeni lovak helyett 
ujjakat fogtak a3 hifitokba, némelly friísíto 
fzereket vettek "magokhoz O Fellegek, és 
belső meg indulásokat tették nyilvánvalóvá, 
illy különőíTen lett meg tifzteltecéseken. — 
Hat Palatinátusi könnyű Lovasok rendel
tettek-az Ő Felfégek* hintaja mellé kísérőbe* 
Oüy igen kívánták itten fzemlélni a' mi min
denütt dicséretben lévő Fejedelmünket, hi>gy 
Regansburgtól fogva eggy egéíTz órannyira 
rakva volt az Orfzág útja két felől temérdek 
emberekkel, kik ezer áldásoknak kívánása 
között botsátották el a' Feli. Utazókat fze-
meik eioi. A' hálás Neuftadtban lett. Más 
nap, délütánni 3 óra tájban Neuhurgba ér
keztek a' Felfégek; holott is a' Palatinátusi 
Válafztó HertzegtÖl, és az özvegy Baváriai 
Válafztó Hertzegnétol, a' V. Hertzegi lakó 
helynek tornáttzában fogadtattak el. Estvére 
kelve, meg jelentek az állomás Bálban, 
mellyet éppen kedvekért adott a' Válafztó 
Hartzeg. ag-dlkon.,. dél tájban el indultak 
Neuburgből, fok áldás kívánások és ágyúk* 
durrogásai között. — Ő Sieiliai Felfégek, 

' F i Fe-
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Ferent*^, és Ferdinánd Féhertze^ekkeA, '$ 
azoknak Kedveseikkel eggyütt, egy nappal 
értek késebben az elÓttök utazó Felfégek' 
helyébe 9 átallyábaifs friís egéííégbeo. 

Magyar Orj\ág, 
Buda, ORt. ,2-dikán Orfzág' Gyűlése 

tartatott, mmekuc'á'nna már egéíz• Sept.. p 
-dikétól fogva nem volt volna. 

Az el múlt Sept. 20-díkán, következendő 
értelmű írását botsátotta OFelfége az Orfzág7 

Gyűlésére egybe íeregíett Rendekhez: 
„ Mi Leopold *s a' t. Még Aug. 20 kán 

értésekre adattuk az Orfzág Gyűlése tartása 
végett egybe fereglett hív Rendeknek, hogy 
Mi eróífen, és váitozhatatlanúl el végeztük 
magunkban, hogy a' Carolinum vágy The-
resianum Diplomán kivűl, fémrei mást nem 
fogunk helyben hagyni, *s esküvéíTel meg 
eröfsíteni. Ezen Mi erős és változhatatlan 
magunk meg határozásav mellett, annyival 
állhatatoíiabban meg maraduok: mivel Mi 
tökéileteífen bé akarjuk ezen tekintetben töl
teni azt, a' minek tellyesítésére Mi , és min
den mi utánnunk következendők, mint újj 
meg koronázandó örökös Királyok, az 1741-
dikbéíi s-dik Tzik. 5-dik §-a fzerént, köte
leztetünk. Nem fogjuk mindazáltal, a' Ko
ronázás''végbe menetele után, el múlatni, 
a' Mi hív Rendjeink' nehézségeiket, kíván
ságaikat, és kéréseiket magunk eleibe ter-
jefztetni, 's azok eránrt, .a' Rendekkel egy-
gyütt tartandó nyomós meg fontolás után, 
a* Törvényeknek világos feavain építendő, 

$ az 
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's az Örfzág* valóságos javára tzélozando 
határozásainkat -nyilvánvalókká tenni. Sze
rettük volna, ha-a 'mi Magyar Orfzágban 
való meg koronázíatásUnk 5 a'Tsáízári előtt 
eshetett volna; de mivel ezen mi kivápsá-
gunk , a' hív Rendeknek eddig Váló kéáedei-
mezések miá, nera tellyesedhetett; sá azon* 
ban Sepr,; 3©*dikára van meg "határozva a* 
VálaSztás napja Frankfurtban $ i midőn fog 
Is ok vetetlenül tartatni: ebez képest kente-
leníttetünk az emiitett Koronázást, Frank-
furtból lejendő viffza jövetelünk utánra ha-
lalztani; melly is $ ha Pofonban fog végbe 
menni, mint ezt az efzfendonek 'utolsó iza» 
kaííza fzükfégesképpen úgy kivánnya* lég 
fellyebipr Novembernek if~diké;g meg esdie-
tik, me*g *s kell nékie esni. Mind azt-»• Vav 
Umk az Qrfzág. Gyűlésére egybe fereglett 
Rendeknek ízukíég ezen tzslra nézve tellye* 
síteni, egéffzen azzal a' bizodalommal várjuk 
Mi az ö hív és buzgó eggyüfí munkáló dá» 
soktól; a' mellyel mind azt ígérhetik ők is 
magoknak, as mi tsak törvényes.y aT Mi Kir. 
juffainknak nem ártalmas; és av Közjónak 
gyarapodását eízközli. És ez az, a' mir Mi 
avmi hív Rendjeinknek* Sepr, f-dikéi aláza
tosjelentésekre tudományul és sinór mérté
kűi, e' jelenlévő írásunkban felelni, jónak 
ítéltünk.66 

Sept.nek ii-dikén $ második VifTzairását 
utasította Ő Felfége az Orfzág5 Rendjeihez, 
mellyben j mind az eleibe terjefztect Diploma 
formájának-pontjai, mind az V mellett-kii-
lööpfTen bé mutatott Tzikkelyek erántt (as 

• ' _ • f f % , mint 
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mint a' Bétsi Udvari Újság bizonyítja) igen 
Atyai módon, nyilatkoztatta ki magát, és az 
Orfzág Gyűlését tökéíletefíen meg nyugtató 
bíztatásokkal élefztette. 

Aufiriai Belgyiom* 
M eS tapafztalá Sept. aa-dikén. Vander--

nooűi hogy könnyebb a5 győzedelmet , va
lamint akármit i s , meg ígérni, mint tellye-
síteni. Mert jelen \ők ó is , 5000 gyalog, 
és 500 lovas fegyveres Parafztjai val, Népünk
nek bal ízáraya ellen Moniacnál; ?s még 
íem akadályoztathatta meg, hogy 10 ágyúik 
diadalmas Seregeink' kezekre ne bírjanak, \ 
700 nál felesebb fzámú embereik a' tsata-
piatzon ne maradjanak. — Seregeink' jobb 
Szárnya is győzedelmeskedett az említést na 
p o n , még pedig három ízben az••ellenfégen. 
— Floreenél állott Vitézeinkre'5000 tsaptak 
volt a' Pártosok; de kénteléníttettek mago
kat vifíza vonni; 's utáonok küldetett Vurm*' 
fer Huízár Főhadnagy MirhachÚx által egéfz-
fzen zűrzavarba hozattatván, tsendeíTégbeii 
maradni. >% Éppen ezen időben veretett el 
Ajfejfe-tol is diadalmaífan az ellenség. Az 
el estek kőzött fok Papoknak hóit testeik is 
találtattak, kiknek fcapuiarejaik 's öveik Lu-
xenhurg Várába vitettek, nagyobb bizony
ságnak okáért. — Meg értvén B. Beaulieu 
Vitéz Generálunk, hogy a' Majfenál fekve 
Pártosok ellene verik a' kéfzűlőt, fel kere
kedett éjtfzakának idején, 's 22 diken jókor 
regget olly erőben nékiek esett 9 hogy ám
bár fegíttségek is jött Haveiange-tol 1 még is 
futásra vették a'dolgot 5 120 holtjaikat hagy-
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van a' fsata' mezején, kik között a Papoknak 
testeik is találtattak. Szép nyereségé volt 
Népünknek. Egy nagy Záfzíő'r is. kapott az 
ellenfégtől, mellyen, más tzimereken kívül, 
egy nagy Belga Úrofylán ? és a' ConftantbiHs'* 
KereSzcje is fzemíélíettek. — Az efféle gyakor 
vefzteségek nem fogjak bizonyóflan bátrabbá 
tenni az ellenféget; pedig* hogy eddig is há
borgatta már a* Félfy ollykor oliykor, nyil
ván meg tettzik a* Tongerlov-l Apátíirnak-— 
az égéfz'pártos Sereg' fo Lelki Attyánák kö
vetkezendő feddgdzo -Írásából* 

„ Értésemre esett, hogy köz?ületek némellyek 
el tántorodtak a' Virtus' ösvénnyérol» 's a' rendelet-
lenül való élés' és fzabad gondolkozás' vétkében lé-
lekzenek. El felejtettétek hát ti,, hogy az Isten tite-
Jíet vett elöl efzközul, ezen gonofzságoknak a' ti 
ellenségeitekben való meg bofízúlására. Itt találom. 
én azon nyulfzivüségnek kútfejét, melíy a' fi eiSb-
beni bátorságtoknak helyébe lépett, és mostani "féléi-' 
meííégteknek, melly a' ti ijjMhetetlenségteket kö
vette. Lelketek' esmérete nyughatatlankodtat benne-: 
tekét; annak mardosásaí refzkettetnek titeket; annál 
fogva leffz retteneteire az ellenség a' ti fzemékek 
előtt. -Egy fzóyal, érzitek tt azt magatok, hogy 
nem vagytok többé az Isten' karjai közeit; ezek a* 
Vitézek — ezek a' győzhetetlen Maccaheuso'k-, kikéi-
Isten válafztott, a" maga Népének meg fzab'adítására, 
a* ti békójtoknak öfzves törésére, a'maga fzolgálat-
jának viííza állítására, és azon oltároknak újjonnan. 
való fel emelésekre, mellyekét az Bkklesiát meg lo
pott istenteleneknek kezeik döntöttek, l e . " 

Sepr. 20-díkán , a' Maas-Ourte, és 
Vesdre folyó vizeinek jobb partjára takaró* 

dott • 
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dotr a* Hervéhen feküdt Katonaságnak és 
Szabadak?ir?íriiaknak_nigyrréÍ2e. '-*- %i<á\kgn9 
nagy öröm^ tapsolás, és 'muzsika fzó köz.c 
a* Királyi Tzlmere'k tétettek fel a' FÖ Mar-
mumB.á3 épülete' homlcíkaifa, 

Wémet Birodalom^ 
A? Frankfurti Tanáts, és Polgárság 

Sept. a7-diken tette le a* Tsáizár - Válafzíás 
előtt fzokasbtíi levő, és a1 Bködalom* Tör^-
Véjnnyei. által kiízabott, haráttság és oltalom* 
éfzközlést tárgyazo esküvést a'V. Hertzegek' 
KoUégyio mának. 

•Nem hogy le akarna mondani as LütticM 
Ht Püspök oIly feltétel alatt maga'fejedelmi 
juítahoi, ha nékie illendő fummát rendelnek 
elzrend$nként a' jLütt,ichiek-9 mint a' hír 
kezdert volt futamodni felóíe; sót a* mint 
m utóbbi hiteles Tudósítások tartják, által 
van adva as FelS V. Hertzegi Kollégyiom 6 
Tagjainak, úgymiiv % Mogiint\iai9 Treviri^ 
Coíoniai, Pctlatinátusi% Brandenburgi , és 
Mraunfchweíg-LünehurgiV. Hertzegeknek, 
hogy a' Jjüttichi zenebonának veíTék xk^ku 
Ennek efzközéül azt végezték a* meg ne
vezett V. Hertzegek köz akaratul, hogy a* 
Liüttichi Pártosok minden feltétel nélkül való 
magok', meg adásokra kénfzeiítteífenek;, a* 
H, Püspök állíttaffék viííza tökélleteífen feje
delmi jufTainak egéfz birtokába; és akkor 
fiírdetteffe meg ©fztán mint Fejedelem közön-
fégeffen, á* meg történt do-lgoknak egéfz 
feledékenységbe lejendö menetelét. 
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0rofz Birodalom. 
Következendő értelmű Nyílt Levelet adatott 

.ki V Tsáízárné, a* Svédekkel lett meg 
békellés eránt: 
„Mi IL Katalin, Isten kegyelmeflegé-

boi m i n d e n Ruff^iáknak Tsáízárnéja, '$ 
e g y e d ü l v a l ó Uralkodója *s a' t. jelentjük 
mindennek. 

Tudva van az istennél, minemű bánat 
éráeklette a* Mi hív Alattvalóink' Torsán epe
kedő fzivünket, midón egy réfzröl az 'Ottó* 
máni Porta igazságtalan hadat kezdett elle
nünk; más felöl,'az éfzaki réfzen, a-Svéd 
Király jött fzintén oíly véletlenül, Tartó-
mánnyaíval határos földünkre fegyverrel.— 
Annyival nevekedett azon idóben kettős epe-
kedésünk, hogy Mi, egéfz bizodalommal 
lévén Szomfzédjainkhoz, úgymint a' kiknek 
Semmi alkalmatoflagot nem fzolgáltattunk az 
eggyeíTég' fel bontására, leg kiffebb ellenié" 
geskédesekről fem gyanakodtunk; követke
zésképpen femmi más kéfzűletekfrt is ellenek 
nem tettünk, hanem tsak a? melíyek Békés* 
fégs idején fzoktak lenni. Ugyan tsak talált 
mind ezen . nehéz környülállások között h9 
Orofc Offcág hathatós oltalmat a' maga Fi-, 
jaiban. Vetélkedtek egymásfal minden hív 
Alattvalóink, a5 Hazának mind Személyek
ben,• mind vagyonjaik* fel áldozása által le-, 
hetó oltalmazásában./ Az isteni'kegyelem,-
melly vélek volt. a* mi fegyvereinkkel, úgy 
meg eröfskett bennünket, hogy Mi, hív 
Alattvalóinkkal eggyütt, ezen 3 efztendok 

• alatt 
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alatt folyt háború' idején', mind a? rendelé-! 
seknek's kéízűieteknek meg tételére, mind 
pedig a9 hadakozásokra, a* Mi lakó helyünk-
tói ném meflze lévő hartz'piattzán, Mi ma
gunktól* elégségesek lehettünk* Örömmel 
tölíötfek el gyakor izben bennünket Y min
den hív Fijait a' Hazának, azon difso gyó-
zedelmek, mellyek' nyerése alkalmatotíagá-
val a'mi tengeri, és fzárazon lévóSeregeink 
újra nevezetesekké tették magokat buzgósá-
gokról, jeles tetteikről, *s bátor vitézségik
ről. Az Ö gyözedelmeik által, mellyeket 
vettek a'Svéd erón, leve vége az ide való 
hadnak, 's állíttatott viííza a'Békefleg, melly, 
az arra a'végre tellyes hatalommal felruházott 
Miniílerek'által, réízünkröl ugyan Gen. Lt. 
B. Igeljiröm; 6 Felf. a' Svéd Király réfzéröí 
pedig, annak eiso KamaráíTa B. Armfeldt 
által köttetett 's íratott alól Auguít. hónap* 

I nak 14-dikén Verelánál, a' küíso Hatalmas-
íágoknak minden közbenjárások nélkül; és 
a* melly a5 helybe ^hagyásoknak fel tserélésé 
által, azon hónapnak 20-dikán olly formán 
erőísíctetett meg, hogy a' határok éppen 
-azon állapotban 'maradjanak Orofz Orfzág, 
ésÜ Svéd Korona között, a' mellyben voltak 

- az utolsó háború előtt. 
A' midiin Mi , a5 Svéd Királlyal viífza 

állított ezen Békeííéget tudtokra adjuk a Mi 
kedves és Hív Alattvalóinknak: Istenhez bo-
tsátjuk kőnyörgéseinket; kinek, mint min
den jók' ízerzojének, kiki háládatos fzívvel 
fogja bé mutatni a' magáéit. - - -Ada to t t 
Sarskoe-Zelo-hm, Alig. 24-dikén, 1790-dik 
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efztendóben a' Kristus' fzüíetése után9 as Mi 
Uralkodásunknak 29-dik efztendejében. 

Mennyire meg tudja bersűlni az Orofz 
Status, minden fzeméiy válogatás nélkül 9 
a'maga hív fzolgait;'s minemű ízép egy-
gyeíTégben élnek annak fővárosában Peters-
hurgban egymáííai^ a' külömbkülömbféle 
vallású Gyülekezeteknek Papjaik: fzólló.ta
núja vala ennek az el múlt Sept. eísö napja, 
mellyen tartotta -a' Ts. Ns Kadétok elsőEv. 
leik; Tmnojok Henning Űr, a- maga ?o eíz~ 
tendok Ól fogva hafenoífan folytatott hivata
lának öröm innepét. El hivogattatta tudni-
illik az említett innep pompájára Gróf An
itáit a'.Kadetok' fo= Kormányozója, mind 
azon külömbözo hiten lévő Gyülekezetek
nek lelki Attyaikat, mellyeknek közönféges 
vallás - gyakoriásók vagyon Pétershurgban. 
Éhez képest öfzvé fereglett a' Kadétok' lakó 
helyébe egy, Görög; Catholicus; Német* 
Finniai, Efthlandi, és Svéd nyelveken ta
nító Evangyélikus; Német, Francia, és 
Hollandiai nyelveken tanító Református; 
Angliai Püspöki; és Armenianus Papokból 
álló tifzteletre méltó Sereg, mellyet is , az 
öröm innepét tartó öreg Atyával eggyütt,. 
bé vezetett a' fenn meg nevezett Gróf Úr 
a' Templomba, 's az Oltár körűi le ültetett, 
holott foglaltak helyet a' Kadétoknak Tiízt-
jeik is. Henning Úr fel ment a' prédikálló 
ízekbe, és a' környülállásokhoz alkalmazta
tott Befzédet mondott: azt' végezvén, ment 
az Oltár eleibe, holott is tifztí Társától Hoff-
mann Únól , ezen innep naphoz intézett jó 

' ki-
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kiránisflal tiízteltetett; a' Finniai .Gyöleke-
zet'"ír.edika,íorátói Crodius Úrról pedig,-ki 
leg öregebb Ev. Pap Petersburgban? meg 
áldatott. Az I-.teni fzolgálatot , á'^. Ambrus 
énekének, dob 's trombita fzó köziT lett el 
énékeltetése Fejeztedbe. A3 Templomból, 
egy nagy Szálába vezette Gróf Anhalt a5 

Papi Sereger, holott is 6? fzeméllyekre volt 
afztai terítve. Ebéd után meg mutogatott 
nékiek minden 'látást érdemlő -.tárgyakat. a9 

Kadétok' épületében, 's el beízéllte elcttök 
az azok* példás neveltetéseknek egéfz mód
ját. A' Görög Papok között néhány .Erse
kek is voltak, és- nevezétefíen ma^a V'P<é-
Ursburgi Érsek is. 

Tör o k Birodalom* 
JuU 26-kán érkezett Konjlant^mápólybm 

(az onnan Aug. g-kán utasított Tudósítások 
fzerént) egy Tifzt 9? Kaputári Basa: hzjbs 
Seregétói, az Orofz és Török hajós Sereg 
között Jul. 8-dikán történt viadalról való hír-
rel. A' Porta közlötte ezen híradást a' külső 
Hatalmaírágok'MiníftereiVel: mellyben nagy 
nyereséget és győzedelmet tulajdonítanak 
magoknak a' Törökök. Következeodókép-
pen adódik ugyan is elöl benne 1 a' dolog: 
As Dunának Tengerbe való fzakadásánár fe
küdt as Kaptitán Basa* midőn meg értette, 
hogy az Orofz hajós Sereg kiindult av»Se»-
waftopoli ki köco helyből : arra való nézve 
Bajos Seregének egy réfzét hátra hagyta, 
•egy'Seraskier' 'kormányozna alatt; maga 
pedig* $f-'nagyobb és kiffebb.'hajókkal elei-
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be ment az ellenfégnek, V vele viadalra 
keh. A' verekedés 7 egéífz órákig tartott, 
míg nem végre az Orofzok 4 Fregat vefz-
teségekkei magokat viíTza vonták. A' Török 
hajós'Sereg-'ugyan nem vefztett egy hajót is; 
hanem igen fok kar esett benne: mellyre 
nézve .kénteleníttetett elóbbeni helyére viíTza 
térni. — Jóllehet haíznos verekedésének 
hirdeti, ezt a'Porta: annyi mindazáltal mégis' 
bizonyos , a' fenn emiitett Levelek ízei ént, 
hogy igen félti Konfiantxmápolyt; a' mint
hogy ennek bátorságos állapotba lehep hely-
hetese végett, újjonnafl parantsolatokatvet
tek a' Tsatorna* fzélein lévő Eroflegek , hogy 
Szüntelen- vigyázásban legyenek; -még né
hány hajók is kéfzíttettek fel, mellyeknek 
az.a' köteíeífégek fog lenni? hogy a5 Tsatorna* 
torkolatjánál strázsállyanak, 

JSfagy - Britannia, 
Áv Királynak kiíTehhifc Qttse , a* Curnber-

landi Hertzeg, ho'ffzasá'n tartott betegsége 
után, Sept. igdikán reggel múlt ki e* világ
ból , életének 47-dik efztendejébert. Semmi 
árvái nem maradtanak az eggy özvegy Fele
ségén kívül, kitől foha fem volt gyermeke, 

A' Lord Hóve kormányozása alatt lévő 
hajós Seregből, melly 31 első nagyságú ha
jókból , 's néhány fregátokból állott, IQ ha
jók a' Plymuthi) a' többek pedig Sept. 14-
djkcn a' Svitheádi ki kőtő helybe vették 
magokat. Azt állítják mindazáltal az AngU 
Levelek, hogy tsak addig fognának az em
lített ki kötő helyekfcea maradni5 míg 4. hón

nap-
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napra meg kívánta ró eleséget fzerezhetnek 
be , melly meg lévén, újra ízándékozriak a* 
tengerre ki fzállanű 

Egy Graham *j nevezetű Anglus Orvos" 
azzal tartja., • hogy igen fok nyavalyáknak, 
eleit lehetne az által venni, ha az embert 
mezítelen, nyakig bé temetnék V földbe. 
Ezt o főid-bányának nevezte. .. Hogy pél
dával is meg mntaífa, -miként -kelleífék' az 
emiitett föld - bányával élni, bé temettette 
önnön magát, egy .Seborvofíal eggy ütt, 
Newcafde-hez közel egy kertben a* földbe, 
úgy hogy tsak fejek láttzott ki. Hat egéífz 
órákig forödtek rnozdúlhatarlaruil as föld-
banyában, melly ido alatt fok ezer nézőik 
voltak 'ezen két fejeknek, a5 méllyek még 
élvén, várták a' magok testeknek fel táma
dását. 

Svéd Orfeág. 
Ax Király ellen magokat fel emeltt tudva 

lévő f fÖTifzteknek dolgában, követke-
zea-

0 Eggy ugyan ezen nevet viseli nagy Orvos hólt 
meg az el miílt eíztendoben Iriandiának Carlisle 
nevű Városában. Ez olly rendelést tett a' maga 

• .testamentumában, hogy az Ö hólt testét egy ha
lomra vigyék fel, ott két élo fák között.álfának 
néki 3 lábnyi mélységű sirt, 's talpra állítva 
temefTék el belé; a'mellett különöffen még hagyta 
Atyafijainak, hogy az Ö el temettetese alkalma-
toffágáváí leg kiíFebb tzetenioniát is ne tegyenek* 
#s gyáfz ruhába ne Öltözzenek. 
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zeni'ő eló adást tétetett az Udvar ko~ 
zönfégeíTé: 
,5Minekiuánna a' Fridrichskojf '-bari fogra 

volt, 's %éfTz Európa elótt esmerete.s vétkíi 
Tifztekre íententziát hozott, és azt a'Király
nak meg • vísgalá'sa, alá botsátotta volna a9 

, Kir. Hadi KoUégyiom : Ö Fellege, mihelyest 
fok féle gondjai, 's az ügybéli írásoknak 
-hoflzas vóka engedték, eiöíízör is ezen ff 
Tifziekre, úgymint Haejiesko, és 'B. Otter" 
Oberft. $ Oberfíiieut. Enchjelm, és B. Kot-
theri) 's B.Kíingsporre'Majorokra nézve illi-
torta meg ítéletét. De az'engedeíemre 's 
meg botsárásra hajló, véle fzületett indu
latja fzerént, jövetté Ö Felfége," az előtte 
uralkodott Nagy Gujtav Adolfnak regulá
ját,^'-melly az, ' hogy mid ön fok bűnösök 
vágynak, a'rérriítésból ugyan míndnyájok-
nak fzükfég juttatni; de tsak keheseket kell 
iiíeg. büntetni. Éhez képest egyedül Haes-
tesfcö-tiL és Klingsporre-ra, nézve erofsítette 
meg ö Fellege-a' Hadi' Kollégyiomnak vég
zését; a4 több barmoknak pedig viíTza aján
dékozva életeket. Ezen fententziának, es 

folyó hónapnak 8-dikán kellett volna végre 
hajtatni: de mivel Major Klirig sporr e-mk 9 
a* halálos fententziától való félelem meg 
zavarta elméjét, ő' annál fogva nem végez
tethetett ki; hanem a' bolondok' házába vi
tetett ; Haejiesko pedig •— kire, a Status el
len való bűnön kívül, úgymint a' mellyben 
hasonló réízt Vett minden többekkel egy-
gyütt, még az is reá bizonyosodott, hogy 
maga RegementjebéU Xifztjeit is pártjára 
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hód í to t t a , *s ugyan erre akarta^ ámbár ha-
fzontalanúl, az 'Alrifzceket és Közembereket 
is venni — el vette halálos büntetésé?. A \ j 
több Tifzrek kegyelmét 'nyertek£- 'mi#ek'u-
tánna a-1 Törvény ki fzolgáltatásának helyére 

•vitettek volna. Az ide való Polgárság lovon 
és gyalog tett ezen alkalmatoflaggal ízolgá-
latöt. A ' h o z t a ki az Áresiomból 's a* t« 
A' Város' Lakosai olly nyugodt fzivüiégekec 
bizonyították ezen köruyíuáilásokban 9 & 
melly nem kevésbe tette nyilvánvalóvá/az Ö 
iíízouyodásokat a' meg büntetett vétkektől; 
mint külső viseletekben magokat mérsékelni 
tudó mioiműfégeket j melly meg mutatja, 
mennyire meg hatotta légyen az ölzve gyű* 
lemezeteket, a' 3 életben maradtak eránt bi
zonyított engedelmes volta a* Kíiálynak. 

A5 Sudérmannlándi Herízeg Sepr. i%-
díkén estve érkezett meg Stokkohnban. A' 
nagy hajós Sereget Sveaborgban hagyta, 
melly, mihelyt egéífzen helyre állíthatja 
magát, leg ottan Carbcrona íeié fogja útját 
venni, 

Fr ant\ia OrJ\ág* 
A' Nancy Városánál el hullott Polgár 

Katonák' izerentsétlen forsokoii lett meg 
illetódéseknek ki nyüatkoztatására,: § napi 

. gyáízt vettek volt fel Sept. 15-kén. a5 Párisi 
Polgár Katonák; Ve i végezték«, hogy Sept. 
áo-dikán, egy- nagy Lélek-Misét tartaífanak 
érettek a* Mars' mezején, meliyre a* Párisi 

'Polgármester a' Nemzet Gyűlését is hivta 
Sept. 16-dikán. — Ekként? nem tölt egéflzen 
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3 hőliap belé, hogy a' közönféges örömnek 
mezeje, bánaf '$ gyáfz' mezejévé váitoza. 
Nagy változás! De a' mellyer Frantzia Or-
fzégoak mostani kornyűlá'llásaiban éppen 
nem, lehet tsudálni.-.'•-- A' Verfáüai Polgár 
Katonaság is buzgott a'fenn emüíett Haza1 

* áldozatjaíért, V azt a' jelentést tetette Depu-
tárus'ai által a' Nemzet' Gyűlésének, hogy 
egy kapujában Nancy Városának, ' egy tzif-
jraság nélkül való,, de azonbaií méltóságos 
Oízlopot kellene emeltetni f ?s reája követ
kezendő értelmű fórokat mettzetni: , ,A'Fr. 
Szabadság* a-dik efztendejének 2-dik hónap
jában — Polgár Katonák holtak itt meg Hazá-
jokért." — A'Gyűlés* Elölülője illy fe-iekiet. 
adott %z említett jelentésre: „hogy ezen je-
leötés, a3 bátorságnak, és polgári virtusnak 
Szava 9 melly azon Hérosoknak halotti ko-
fzorúkat köt, kik Hazáj okért estének e l , és 
esküvéseket, mellyel magokat, életeknek az 
íii Gonftitutioért való ".fel áldozására kötelez
tek, olly hiven meg állották, ki kelvén via
dalra a5 fzabadságért, 's le tévén .életeket, 
annak bátorságos állapotba lehető helyhez- * 
téréséért. Meg kell ebből, úgymond, es
mérni Fr." Orfzág' elíenfégeioek, ha ugyan 
vágynak , minemű emberek a' Frantziák , kik 
oda hagyván a3 magok tsendes honnyaikat, <M 
sietve mentek a3 hartz' mezejére, és fel fegy
verkezhetvén a' Törvény által a* Törvény
nek oltalmazására, 'győzedelmeskedtek a* 
hadi Szolgálathoz fzokott régi Regemente-
ken, ' Örökös emlékeztetőjük íeíTz ezen Gyo« 
zőknek áf álralok oltalmazott Fr* Conftitutio. 

Az 
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Az értz, és márvány el romolhatnak; de 
a' Coriftitutió* ezen HetoíTkiaak emlékezetek 
örökre fenn fog maradni" 

A' késébbi Tudósítások fzerént, való
sággal tartatott Sepr. 20rdikán, a''Mars7j 
vagy; a'mint már most neveztetik, ízövets 
tség'mezején, egy nagy Leiek-Mise, a* ma
gok' Hazájukért Naneynál véreket ontott 
Polgár Katonákért. — A' Nemzet' Gyűlése 
34 Deputátusokat küldött ezen pompás tze-
remooiára. A' Kerületi és Városi Tanátson$ 
*s a'fzooiízéd kerületekből is ízámoííkn oda 
fereglett Polgár Katonaságon kívül, majd 
10O/OOO re ment a' Nezók* fzáma. Az Oltár' 
közepén egy gyózedehni gyáízos Ofziop 
volt emelve, illy felüliráíTal.: „ A' Hiza' és 
Törvény oltalmazásában, 1790-dikbeu Aug. 
30-dikán Naneynál e] estek'Leikeiknek. Em
lékezetnek okáért." A' 3 első' oldalain az 
emiitett Ofzlopnak következendő^írások ol
vastattak : „ Reízkeííetefe Haza' EÍlenfégei! 
magok titán haggyák Ók példáikat..-— Oda 
íefznek.a' márvány, és az értz: de az o dí-
tsóíTégek mindenkor fenn fog maradni, va
lamint a1 Szabadság' Orfzága. — Itt fogad-
iák Ók esküvéííel,' hogy a'Nemzethez, Tör
vényhez , és a' Királyhoz mind végig hívek 
maradnak." 

A' Török fzélekröl mindenünnen azt írjak, hogy 
éppen olly fel kezdenek látni a'Tó'rökek, miatlia ok 
lettek vóina a.' győzedelmesek. 

•Költ Bétsben, Okíébsraek ,8-dik napján 179a. 
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