
Magyar Orf^ág. 
Buda. Az Orízág Gyűlésére egybe fcreglett 

'. ' Rendeknek hathatos Jelentése, mell/ 
'Októbernek f-dikén' küldetett el O Fvl~ 
legéhez Frankfurtba, így következik;"É 

„Hogy azon Iríaügüraíe Diplomát, mellyfet Mi 
fezen fófyó eízterido- Septétríberén?k 5-dikén i'zentsé-
ges Felségednek slázatolían eleibe terjefztettlink, és 
a'' mellyríek* alói4rását, 's rheg eroXsitéíét kértük* és 
femt-nylectuk Mi, Felséged' egyeneílegétoi 's kei j e l -
írieíí'é'gétÖl'y nem tsak helyben nem hagyta Felséged; 
hanem egéflzen más értelemben vette5 nini iem. Volt 
8' miénk, Sepr. $o-djkai írásából Felségednek bélsÖ 
fájdalommal értettük. Annál élesebb volt ezen" fáj
dalom^ mentől inkább meg voltunk feloíé béisoképpéa 
gyŐzettetVe* hogy Mi femmit egyebet nem kértünk, 
hanem a'mit egy jó Fejedelemtől méltán lehetett kí
vánni; és a' ni ellj valamint a' Kir. Háznak , úgy az 
Ötízágnak i s , egymástól foha külön nem fzakafzthat'o 
köz és állandó javát láttatott eíiközleni* — Minthogy 
tudniillik láttuk, hogy-tőképp' az utóbbi Igazgatás 
alatt, minden Júliáink végső Vefzedelembé hozattak T 

«gy hogy még a' fem , tellyesíttetett* a'minek az 
örökös Uralkodás felöl való Kötésttél fogva meg kel
lett volna lenni, lígytnint a' DiplómáVki adása, az 
esküvés, és á" koronázás; minthogy akaratunk elleti is 
(mert fzomorá doldg arról emlékezni) efzünkhen fo-
tog, hogy a' Feli Auílí. Házból volt majd mindéit 
Királyok alatt egymás ellen való törekedések gyakö-
f oltattak : ~ a' midőn tudniillik el tsábíttatván a! yiílzas" 
tanátsadások 's magyarázatok' áltak a'.Királyok, azoü 
troltak,,. hogy el ny'omhaílák a Nemzet' Jufí'ait; a* 
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Nemzet ellenben igyekezett az©kat fenn tartani: melíy 
egjnnás ellen való dolgozások által» a'* kölcsönös-bi-* 
2odalora," és a' Király '§ az Orfzág köztt lévő kötél., 
ilifel'ynek minél erüííebbnek fellett volna lenni, meg 
erÖteleníttétett: Mind .ezekre való nézve, a' volt a* 
Mi igyekezetünk, hogy az emiitett gonofzök tövestől 
ld maflának; és réfz' fzerént a'Nemzetnek Ösi Juífa 
által, meíly az Auílriai Házból volt í í . és III. F-e-di-
•nánd, 's L Léopold Királyoknak péJdájok által meg 
erofsítfetett; réfz fzerént pedig, és főképpen Felsé
ged' jósága és igazsága által fel ferkentetvén, "s némi- ; 
neműképpen öfztö'nöztetvén, a' Carolmum és 'í.bere-
jianum. Diplomákon kivül azt is bé ik>attuk , min
den kettős értelmusegtol üres ki fdjezésekkel, az 
Inaügurale. Diplomába, a'mit magoknak a'Törvények
nek értelmek fzerént fzükségesnek béltünk . a' Tör
vényeknek bátorságos" állapotba Jeljetó helyhetésére, , 
mellyeken egy formán fundáítatik a' mi fzabadságunk, 
és a' leg főbb hatalom. Tudniillik : hogy Magyar 
Orfzág, maga' tulajdonképpenvaló minémüsége, és 
Ronstitutziója fzerént, fém nem más Tartomány oknak 
példája fzerént, fem pedig lem azoktól függve; ha
nem maga tulajdon Törvénnyei fzerént, Magyarok* 
tanáttsával, tulajdon Törvényfzékei által igazgattaííbn 
a'Királytól: hogy a'Vallás' dolga, a' Mi Sept. 5-dikei 
alázatos Jelentésünkel meg eggyezöleg, SL .Béísi és 
Linízi Békeílégkotések által ki fzafeott állapotba té
tellé k , Js a' fzivek eggyesítteílenek egymásfal; hogy 
a' törvényadó hatalomnak a'Királlyal és Rendekkel 
való köz volta, nyilvánvalóvá téteílék, és a5 végre
hajtó hatalomnak határai ki legyenek fzabva; hogy 
Orfzág Gyűlése minden harmadik efztendÖben bizo-
syolíaa tartaílék, 's ugyaja .azért .ásnak mindenkori 

he-
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fteíye és ideje jő'vendöre nézvá meg határomtaflek; 
hogy a' Törvényeknek, értelme, és a' maga eredeti 
terraéfzete fzerént fel állítandó Ki'r. Nemzeti Tanács 
olly hatalommal 's minémüséggel rúháztaílon fel, hogy 
femmi törvénytelen paraatsolatok ki ne adathaííanak, 
's végre, ne hajtarliaíTanak; hogy az Uralkodásra kö^l 
vetkezett Fejedelem ne halafzthaffa tettzése fzerént 
a Koronázást; hogy fem egyenes, feni mellesles; 
való úton módon, ne leheíTen, akarmelly név alatt 
is tsak gondolomra, a' Nemeííéget , vagy adózó 
Népet terhelni; hogy végre a' Katona, a' ki a9 

Síácustól Vefzi/éleimét, se fordíttathaíTon a' Kon-
sti'tutziónak fel forgatására. — Hogy ezen bátorság-
efzközök, mellyek magokból a' mi Törvénnyeink-v 
böl vétettek, aíkalmatospk árrá a'végre, hogy a'Tor-
vények ne fzenvedjenek ezentúl eggy (olíy könnyen 
sérelmet: ellenben hogy azok által a' nyugodt elmé
vel való létei, és, a' Jülíoknak bátorságos birtoka meg 
fzerezteíJék: méltóztatik maga Felséged meg esmérni. 
íjpgy pedig Mi e' réfzben, a' magunk Jtiíílinkkaí 
ékünk, és femmit fem tselekedtiink, a' Kir. Jailoknak 
és méltóságnak rövidségére,/eröílen meg vagyunk 
felőle gyozettetve: mert magokban az emiitett Diplo
mákban fem eléggé világosok némelly farkailatos fza-
kafzotskák, és ágy el voltak tekerve az utósfci igaz
gatás alatt, némelly bizonyos Szeméií.yeknek vlífzás 
magyarázások által, hogy ezen ízin alatt még az is. 
kéttségbe hozatott, &f minek, az örökös Uralkodás 
eránt való Kötésnél fogva, meg kelí, a' fenn tett em
lítés fzerént, lenni; úgymint a' Diploma' ki adására, 
az esküvés' le tételére, 's a' Koronázásra való köte-
leztetés: és továbbá femmi elégedendő bátorságot az 
Orfzág' Torvénnyeire és jMTaira nézve nem fzerez-

H h % he£-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



4<$g #**«S*®* 

hétnek; a' mellyeken állanak pedig a'Király' JufJai '?sV 
Ezen bátorság,; a' fel állított Társaságoknak fő tzéllya* 
Annak brzonyoffabban lehető el érését tárgjazott buz
góságból botsároíta -által a' Magyar Nemzet, előbb 
ugyan a* Férjíiái, azután pedig Aílzonyi Nemere is 
a' Felf. Anstriai Háznak, a' két réízrol tett Kötések
nek nyilvánságos fel, tétele alatt, a Koronát; hogy 
a' Választás' Julián kivitt, minden elÖbbeni Juflai a* ^ 
Nemzetnek, íeg, kifi'ebb Csonkításnak,' vagy erÖtlení-
"tésnek is hozzájok férhetéVe öéíkáí, magok' valósá
gokban meg •tartaíTanak; hogy rehát az ezen tzéiból 
meg határozott' Örökös Uralkodás több Juse ne adjon, 
mint adott volt az előtt a' Váiaíztás, Magából as 
emberiségnek ezen juííából , melíy femmiképpcn ei 
nem idegeníítethetik, és femmi afféle jus-vefztés? 
módja által is , tnellyet bizonyos idd - fzakalzok' el 
tol.tte fzokott efzközleni ( Praefcviptio), el nem tÖ-
röltethetik; következik: hogy azon Népnek, melíy 
a'maga Juflaiaak bátorságos állapotba lehető nelyhefése 
•végeit az örökös Uralkodást yittebé maga.közzé, juíla 
van az ezen tzélra- vezető eízí: Őzökhöz is; a'fellyebb 
jemlitett Örökös Uralkodás eránt való kötések pedig' 
•a* meg gyÖzÖdésig bizonyítják azt, hogy az ezen 
bátorságra vezető efzkozök eránt, Diploma áltaí való 
meg biztatások' kívánását tárgy azó Jusuok minékünk 

, épen még maradottá Mert magoknak az örökös" Ural
kodás eránt való Kötéseknek erejek, fzerént, a'Koro-
fiázás előtt kell meg esni az Örfzág* Juffai eránt, Di
ploma által való meg bíztatásoknak. Ezen meg bízta
tások tudniillik, mint az döbbeni Királyok Diplomáik 
is bizonyítják, a' dolgoknak, és környúlállásóknak 
miaémúsége-khez képest^ réfz fzerérit a' Koastitutzió-
mk, 's a 'két Felek közit lett Kötéseknek nagyobb 

' V bátor-
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ibátorságokrá, réfz fzerént pedig- azoknak bővebb vi-
fágesításokra 'iiézve .adattak". az Orízág' régi funda-* 
•meatQtnos Konstitutziófának, melfy az Orfzáguak feí 
állásától fogva |igyaa: azon vdlt^ és az Uralkodás*.. 
által botsátásakor lett Kötéseknek míndes leg kiíFeí̂ b 
rövidségek nélkül. Mert valamiképpen hogy a' Ko
ronának által vétele alkalmatofi'ágával, kczöoségeílen 
minden Törvények meg erofsítteítek; úgy illendőnek 
ítéltetett az is , hogy főképpen azok tétetnének ki a* 
Diplomában, mellyek erámtt, az azoknak nem régi
ben lett meg rontásaik fziikségeíTé tették a' bátorsig-
efzkö'zpk' nyerésére való Just; és hogy s£ Király, 
a' Törvények eránt tartozott tifztiletboí 's királyi 
köteleífégébol, inkább maga tegye a' Konstitutzió* 
TÖrvéjtmyeit, minden további sérelemtől való bátor
ságos állapotba, .Diplomája által: mintfem .-••annak meg 
orvoslását a' Köz. Törvényadásra bízza* — Ezen 
JufFokkal éltek már a' Státusok 1741.dik efztend&benv 

tudniillik az AÍI'zonyi Nemre is ki terjefztett örökös 
Uralkodásnak el kezdödésévei; midőn ok, a' Pragma-
tica San'clionak meg Örizése végett, Diploma által való 
meg bíztatást kívántak; és ezen kívánságok mellett 
sllhatatoíian meg is maradtak." - ' . 

Folytatása, következik. 

A\ Bofenygkok Sepr. -lő-díkln ? 's 20-
üíkm is izgágáikodtak; söt meg 30-cükoti is 
verték, egy Likai Levél ízerént, határaink 
felé. a' kéfzű]6fL .. 

. Folytatása a Sept. 21-díkei Kir. Vijf^a-
, Írásnak. 

A'6-cííkra: Ezen-pontnak tárgyát egy-
gyiivé lehetne venni,, a' Dikaíteriomoknak 

' töí-
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törvényes tehetőségekről elörikbe terjefztett 
más különös TzikkelíyeT: azon meg jegyzé 
seknek hozzájok való ragafzr ásókkal mind
azáltal-; hogy tsupán az Orízágnak maga ke
belében lévő íő polgári Törvértyfzéktől fzólló 
legyen a' Tzikkelybe be fogkitt óÍTalorn-
'tétel; továbbá .a' helyett, „ hogy jelentés; 
tétetvén a' Kir. Tanáts által azon parancsa-" 
latok eránx, mellyek láttatni fognak azoin 
Törvénnyel ellenkezni, azoknak tellyeskése 
'az alatt fel függefzteffék " tsak a legyen 
ki téve: Hogy Mi , a' mi Kir. koteleffégünk, 
V a'Törvényeknek meg tartása eránt tetc 
közöníéges fogadásunk fzerént, az afféle 
Jelentésekre méltó figyelemmel fogunk lenni; 
arra nézve végre, hogy Hívfégtek ezen 
pontnak végén a' Vármegyéknek, é$ rnás 
törvény - fzolgáltató Székeknek törvényes 
meg maradását, és tehetőségét békével ki-, 
vántiyák hagyatni; meg kivánnyuk a' Mi 
hív Statusainktól és Rendjeinktói, hogy meg 
fontolván azt, hogy ezen utóbbi időkben 
túl mentek némelly Vármegyék a* magok* 
törvényes tehetőségeknek határain; tanács
kozzanak előre magok között, a' Várme
gyékben ezentúl folytatandó dolgoknak jobb 
módjáról, 's ahoz képest magoknak a' Vár
megyéknek is alkalmatofsabb organizatzió-
jokról (el intézésekről), és e végre, hogy 
a5 Közönféges Társaságnak ki fzolgáltatása 
femmi zavarodásnak ki ne téteífen, kellete-
koránt való efzközöket terjeffzenék •' elönk-
'be» 

A'-
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A* 7-dikre: Az .eránt- nem ieflz Semmi 
írehézfég• .,. hogy a'.-Nádor-Ispanynak, Prí
másnak, Bánnak, és Tárnokmesternek mék 
tósága —- ízükíég fem levén-a' már hozott 
Törvényeknek- .eggy énként való fel hordá
sára —r juííai és ízabadíágai ezen Or-fíág 
Gyűlésén is meg eioisít tetteknek hirdeuvi-
fenek ki, új Törvény által. — • ,A 8 dikra: 
Mivelhogy fel tettük magunkban, hogy az 
1741-dikbéli 11-dik Tzikkelynek tellyesedé-
sét fogjuk efzközleni: tehát annak meg újjí-
tása eránt nintsen is fernrni nehézfég; a' 
Törökökkel kötendő Békeílesrol fzólló Tör-
vényekre nézve pedig már ki nyilatkoztattuk 
értelmünket, a* minapi kegyelmes ViíTzaira-
sunkban."— A' 9 dik és a5 10-dik' kezdete, 
a' Diplomához tartozik. A' mi mindazáltal 
a' Víífza fzerzésnek juííát illeti, a' fog áz 
exátut a' mi kegyelmes értelmünk lenni 9 
hogy a' Keresők tartozzanak, magok' erős, 
helyes és előbbi valóságos bírások által meg 
eróisíftetett juíiokat nyilvánvalóvá tenni, és 
még ebben az-Qrfzág' Gyűlésében fel kell 
annak vétetódni, ?s ahoz képest a* mint Mi 
illendőnek .taláíandjuk, különös Tzikkely &h 
talmeg határoztatni, mennyit fizeífenek-azok 
a'Fegyver-jiisért, és az áitalok meg kapandó 
jófzágokra tett költségeknek meg fordítása 

, végett a' Sir. í£íntstárbar a7 kik viífza fog
ják juflfa'ikat fzerezni -— Erdélyre nézve. 
Mi arra kegyelmeffen reá lefzünk, hogy az 
erántt, -a* mi itten.az 1741 efzr. béjj if-dik 
Tzjkkeiy' értelme ellen tétetett fel, az Er~ 
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délyi Nagyfejedelemfégnek egybe gyűjtendő 
Statusi és Rendjei meg halgattaííanak, 's kö
zöltetvén azoknak kivánfágaik , a' Mi Ma--
gyár Orf^ági luv Rendjeinkéi, *s hozzájok 
járulván a' Mi 3íir« meg- eg'gyezésünk k,' az> 
Orftág'yTQrvénnyei feözzé be íktáttaflanak. 
**t A3.i í-dikre és ia-dikre i A' mennyiben 
Itten a* Therefianum éssCarölinum Diplo
mához járulandó új Toldalékok tevődnek 
fel? azoknak különös Törvénybe lejendo vé
teleket meg engedjük; olly formán kell mind
azáltal intézni azokat 9 hogy aVmég törve* 
pyeífen meg nem koronázott Királynak tsu* 
pán Privilégyíomok1 adására ne legyen jnífa, 
minden egyéb JiuTokkai ellenben, valamely* 
lyek az Ötízágnak kjfzönféges, és a' í£on* 
stitutzioval meg eggyezö ki fzolgáltatására 
tartoznak, addig is bírhaííön, míg egy kiib 
lönös Törvény által meg határozandó ido-
fzakafz alatt, a' Tövényektó'l ki fzabott mód 
feeréot, meg koronáztathatik, -— Továbbá, 
hogy az OrMg1 pdiézfégei ne a' Koronázás 
elétn toindasáltal miodjirt a* Kezdő Orfzag 
€jy ülésében Inuároztaíianak meg.' A*' néni. 
engedelmeskedésről való függelék el marad
hat / 0 

As Diploma mellett be mutatott Tzikr 
•kelyekre tett'Jegyzéseit €) Felíégenek? a5 jövő 
flkalniatoffággal fogjuk 'közleni;' 

A* fm Seregeinknél 9 ügy nem külömheri 
&1 Törökökéinél is már miod^nütt ki hirdeiefí 
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Eegyverayugváskötés 6 Tzikkelyeket foglal 
magában5mellyeknek ide megy ki az értelmek: 
hogy eggy oldalról Sept. 19 dlkca, mas ol
dalról pedig Sepr. ai-ciikén 3 az Aufiriai és 
lörök Seregek köztt lévő minden ellensé* 
geskedésel^, mind fzárazon, mind vizén, 
meg ízünnyenek; és ha eggyik vagy másik 
réfzról valamelly ellenségeskedés találna vé
letlenül történni, 's kár oküztatnék, azért 
mindjárt eleget kell team. Ezen Fegyver
nyugvásnak 9 hónapokig kell tartani, tudni
illik a'jövő s 791-dik eíztendonek u t ó Is 6 
Májusáig ; és az alatt fzéjlyei kell ofzolni 
a' két Fél' Seregeinek; és fem az Auftriai 
Seregek reá ne mennyének Jurnul, Fekete-
Gyergyé, és Braila határaira ; fe m pedig 
a1 Nagyvezér több Seregéket ne haggyon 
Innen $? Dunán; hanem tsak a'mennyi az 
emiitett Váraknak örizetére meg kívántatik, 
és ezen Seregeknek fe legyen fzabad, az 
Auítriái Seregek által el foglalt földön lát
tatni magokat. Mind a' két réfznek fzabad 
hajókázása legyen, az általok el foglalt par* 
tok5 hoíTzában. A' BékeíTég eránr tartandó 
Gyűlésnek eggy ollyan helyen kell tartatni, 
meily eggyikhez fe fzíttson, bátorságos éa 
fzabad legyen* Ezen Fegyvernyugvásnak 
ki hirdetésétől fogva, olly ízabados lefíz az 
egymáshoz való által járás, mint Békeííég' 
idején. — Ezeri Kötésnél fogva 9 az Oláhor* 
fyági Sexednek nagy réfze viílza rendeltetett 
Erdélybe ? hova már eddig jó formán el is 
éfkezs/tt,.—-' Sept, aa-dikea? qtp/QOo Rubla, 

•érke^ 
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érkezett az Oroíz Tsáfzárnetól. H. Cohurg-
hoz, melly fumrhát a'Herizíig' koroiányo-
zása alatt lévő Seregnek Közemberei között 
kívánt fel olztatni a* nagy ízivü Tsáfzároéj 
hogy néminemű műiattságoc tsinálhatnának^ 
azok magoknak azon napon, mellyen'.efz.%. 
rendével ez előtt oliy ditsőíTégeíTen győze
delmeskedtek' az -Orofzokkal eggyütt, a*. 
Törökökön. 

Né met Bi r od a lom. 
Az újjabb Tudósítások fzerént, 9-dikea 

ment végbe a* T$áf\ári Koronázás, és 16* 
dikra van téve ,0 Fellegeknek Frankfurtból 
való viííza indulások. — Még a' Koronázás* 
pompájáról ízóíió Tudósításod el nem ér
keztek; de el érkezett a' válafztott Ts. Fel 
légnek Frankfurt Városába 4-diken lett igen 
pompás bé menetele' le írása, meliyet mi is 
kötél eííégünknek esmértünk, ÍÍHS e' követkéz 
zendőkben közleni: „Jókor reggel, meg 
indult Ő Felfége az említett napon Afckaf 
fenburgból, Frankfurt Városához fé[órán-
nyira ki mentek eleibe av3 Papi Válafztó 
Hertzegekj a5 fzeméilyefien meg nem jelent 
Világi Válafztó Henzegeknek •Követeikkel,, 
fok más Uraságokkal, és a' Városi Tanáttsal 
egyetemben; 5s a* mezőn vont faterokban 
várták válafztott Tsáfzárjoknak el érkezését: 
melly meg levén, nagy tifzteíettel és öröm
mel fogadtatott Ő Felfége, 's által adta,néki 
a* Frankfurti Tanáts a* Város' kapuinak kál-
tsait. Ezzel kezdődött a' Városba, 's ott 

1 elofz* 
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eloífzör is a* Bertalan Templomába, onnan 
pedig a' Tsáízári Szállásra lett pompás be 
menetel- következendő, renddel: 

í.) Lovaglqtt a,Frankfurt Városa Ló-
váízmestere, 6 Lováfziegény ékkel eggyütf, 
kik közzül mindenik eggy egy drágán ki
varrott, *s a' többek között a' Város' tzime-
rével ékeskedő borítójú paripát vezetett. , 
2.) Négy Inasok, és 4 Városi lovas Legé
nyek, a'Város'Libériájában. 3.) Egy Do
bos , 4 Trombitásokkal. 4.) A3 Tan-ársnak 
4 DeputátuíFaL ?*) 3 lovas Polgár Kompá
niák", mindeggyik különös Tr@mbitáíTal, '$. 
Záfzlóval. 6 ) A' Birodalom5 Tömlörztartója, 
borját kezében tartva. 7,) A' Birodalom5 

Marsalja' Gr, Pappenheim' Lováíízi. g.) 4 
drága kéfzűletű paripákat vezető ugyan any-
nyi Lováfzlegények. 9 ) A' Birodalom Fu-
rirja. 10.) Égy Cancellariabéli Tanátsos és 
Titoknok. 11.) A' Birodalom* Kvártélymes
tere, ío.) ment egy féreg gyalogló Inafíág. 
13.) Egy pqmpás 6 lovas hintó, mellyen 
a' leg ©régebb Gróf Pappenheim ült , 's 
vitte á* Saxoniai V. Hertzegi Kardot hüve
lyében. 14.) Két fzolgaló Nemes Iffjak. 
if .) Egy pompás 6 lovas hintó üreífen. 16) 
A* Braunfchweigi V. Követtség , mellynek 3 
hat hat lovas pompás hintajai előtt mentek 
feles fzájym libériás tseíéaek, az udvari Fu-
rirok's. házi Tifztek. 17.) A* Brandenbur
gi V. Követtség, hasonló Sereget követó 
3 hat hát lovas pompás hintókban. 18.) A' 
Sax.y V, Követiség, mellynek 3 hat hat lovas 

porn-
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pompás híntajai előtt a5 libériás tselédeken 
's á t, kivűl, íeg eloi egy lovas Legény ment, 
3 paripákat vezető ugyan annyi Lováízlegé-
nyekkel e-ggyütt. 19.) A' Palatinátusi9 és 

,/Tseh V. íiovettségek, hasonló Seregektől 
vezettetett 6 pompás hat hat lovas búito
kon. 20.) A* Coloniai V. Hertzeghez tar
tozók' íerege, melly igen feles fzámú fzoi-
•gákból, 1 lováfzbóí, 6 drágán ki varrott 
borítójú, paripákat vezető ugyan annyi L»-
•váfzlegényekboi., 1 Dobosból , 4 Trombitá
sokból, 4 Lováfzlegényekhcl, I T hat hat 
lovas pompás-hintókban ülő udyariGavalérok-
feói, és 1 üres hat lovas,gála hintóból állott. 
üi.) A' Treviri V. Hertzeghez tartozó Se
reg., úgymint; 1 Lováíz , 6 drágán ki var
rott borítójú paripákat vezetett ugyan any-
•nyi Lováízlegények,. 1 Dobos, 6 Trombi
tás , 1% hat hat lovas pompás hintók, és 1 
üres 6 lovas gála hintó. 22.) -A* Mogun^ 
i^iai V.Hertzeghez tartozó Sereg, melly is 
igen feles fzámú tselcdekből, 7 Lováfzlegé-
nyekból, 1 Lováfzokból, -in drágán ki var
rott borítójú paripákat vezetett ugyan any-

,,nyí Lováfzlegényekből, 1 Trombitáshói, 1 
Dobosból, g más Trombitásokból , '%i hat 
hat lovas pompás- hintókban ülő udvari Ga
vallérokból, és 1 üres hat lovas igen drága 
gála hintóból állott. 23.) A!'Brctünfohveigi eko 
V. Követ maga,' Spanyol módra igen gaz
dagon öltözve, kinek 6, lovas hintaját fzá-
iíios cselédek előzték, 5s -mellétté , Szolgáló 

'Elemes-Iffj-aks és Hajdúk, mentek, 24.) A* 
. . "c Qranr . 
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brandenburgi elsÖ V.'Követj' hasonló pom
pával 3f.) Ay' Saxomal 16.) A' J?alati~ 
nátusi. 17.) A' Tseh:0rj\áPí: tairi'd egy 
fomva-'-pompával. • ág) A5 Coíoniai V. Her-
tzeg, maga fzernéliyében , egy drága hat" 
lovas, hintó'ban 9 meliynek előtte mentek 
fzámos tselcdíei;,' házi Tifitjei, tíelvetus 
Jesrorz6i, és 6 feölgálö nemes Iríjak lovon.' 
<fo ) Aa Ireviri V. Tiertzsg , maga fzenrély-
Ivében, éggy igen tzlíra 6 lovas gála-hintó
ban ;'/ mellv éíott mentek udvari Szolgai, 
házi Tifztjei, ::.Hehetus' 'Testőrzői, és Pá 
ízoJ-gáíó nemes' Iifjak, lovon. 30.) A* Mo-
.gunt^iai VV !Hertzeg--, 1 hasonlóképpen fze-
méllyeflem, egy 6 lovas pompás hintóban, 
meliynek-előtte udvari Szolgái5 házi Tifzt
j e i , és Hehetus Testőrzői mentek; mellette 
• pedig 4Hajdúk gyaloglónak 9 és ia fzolgáló 
nemes Iffják lovaglotrak. 31-dik húzómban, 
érkezett végre a'^irödalonv' újjonnan váLafz-
tort Feje' hintaját előző 5s követő Sereg iily 
renddel: Sör kezdők voltak feles ízámti 
Lo\áíz!egények. Ezeket követte az. udvari 
Inaílag, a' házi Tifztekkei éggyüct; ofztán 
vezettek g/d'rág'a kcíz'Mem paripákat^ •min* 
deniker kér' 'két Lováfzlegé'nyek. Következ
tek 6 pompás hat hat lovas hintók, meíy* 
lyékben mind Udvari Gavallérok űkek, to
vábbá 6 Trombitások, 1, Dobos, 1 hat lo
vas nagy. gála hintó , 3 Fléroldok , kezeik* 
•ben. Kir. Pákzákat vive , lovon, Udvari La
kájoknak fokasága,: gyalog Testőrzők, eggy 
%en drágáé tevas pompás hint®, inellybea 

Ö 



Ő Felfége a' válafztott Német Tsáfcár üic, 
a' leg öregebb Marsalljától a* Birodalomnak 
Gróf Pappenheimtbl kisértetvén. A' hintót 
követték 16 ízolgáló nemes Iffjak lovon; a* 
Tsáfzári Nemes Gárda, hasonlóképpen lo
von, dob 's trombita fzóval; a'Mogunt^iai 
V. HerczegVTesrŐrzői lovon, dob 's trom
bita Szóval, és záfzlóíTan; a'. Trew'ri V. Her-
tzeg> Testőrzői hasonlóképpen; éppen úgy 
a' Coloniaié is; a' Frankfurti Ts. Poíta-
LOÍ-áfzmesrer, <; lovagló Poftalegény ékkel, 
két 6 lovas utazó kotsikkal, és ig Ts.. Biro-
dalombéli Poftámesretekkel; . a* Városi Ta-
n'átsnál izolgálók; 6 Inasok a' Város' Libé
riájában; és leg Végről a* Városi Tanáts, 
aoko:síkban. — A' merre ezen fényes, me
neti! lett a' Városban, mindenütt kettős 
forokatformákak a5 magok'.Záfzlójaikar lo
bogtató t és'muzsikájukat zengedeztető Pol
gár, és rendes Katonák. Dugva tele voltak 
azonban minden úitzák , ablakok , a5 házak 
előtt épített állások, 's még a'tornyok és 
padiások is Nézőknek Sokaságával, kik a* 
magok' öröm kiáltásaikat, a''bástyákról lett 
300 ágyú lövésekkel, 's a\ levegő - eget bé 
töltőit harangok* fzavávál' eggyesítették. — 
Igen nevelte a' pompának kellemetes voltát 
a' Napnak kieíTége. — Ö Ts. 5s Kir.. Felíege 
4 óra felé ért a' Bertalan Templomába, 
holott is a' Váiaíztás'' Capitulatiojánák vagy 
Feltételeinek meg tartására meg. esküdvén,1 

f óra felé indult meg öfztán" a' Templom
ból éppen azon renddel, mint a" millyennel 
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be ment volt a' Városba, a' Számára kéfzí-
tett fzállásra ; meliynek ablakaiból fzem'iél-
ték érkezése pompáját V hozzája tartozó 
Felfégek Ő Felfége a* Tsáízárné, levonta 
kefztyüj^t kézétől, Yeggyet kerítvén azzal 
a' levegő égben,' fő ménekben'meg üjTztel* 
retett Férjének örvendetes Viv&rot kiáltott; 
mellyet az örömben el merült fokaság' Ví
vat kiáltozása váltott fel. —--Á*Ts, Száiiás 
elÖtt Szalvét adott a' Katonaság. 

A' Lüttichiek kezdik azólta Széllyel 
.erefztgetni Kompániáikat» miólta Kövére
ket küldöttek Frankfurtba, -r- Az el bo
csáttattak, Grajíet Űrhöz takarodnak , ki is 
egy Szabad Seregnek fel állítását ígért- a5 

Brabantjjáiaknak: de mihelyt a' bé izego-
déskor kapni íz ókort pénzt kez khez kupo-
rítharják, leg ottan úti-fuvet kötnek 
íiak a' talppk alá, ~yr. 

K* Belgyiomi Pártosoknak bal fzárnyá-
bol 8oö tollat tépetett ki Gen. Cortis Sepr. 
sf-dikén; és a' mnga ágyújainak'Számát g-al 
fzapofította. dg-dikon ismét 800 ember, 
13 -ágyú, és íbk puskaporos ízekér veízte-
ségek volt Empiinesnél-a' Pártosoknak. 

A* Spanyol Udvar, fok ajándék*, által 
fem fzelidítlieré meg a' vad Marokkói Tsá-
fzárt. Már Auge vége1 tájjától fogva foly 
az eilenfégesksdés közöttök. Az igen fogja 
hátráltatni i Spanyoloknak a' Marokkóiak 
ellen való fzerent.-éjeket, hogy azokkal ha
dakozván 9 Anglusokkgl kel) hartzolniok; 
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úgymint a3 kik felelten léptek - a' Mdrokkái 
Tsáízár* ízolgálatjába. —- Magokkal az An~ 
glusokkal fognak e' viadalra kelni a' Spa
nyolok? még,most feni lehet félők femmí 
bizonyost írni. Hogy az Angliisok ízaka* 
datlanúl tefzik a' nagy .tengeri keízületeket»• 
az. igaz. Az is igaz, hogy új sérelmei" 
vettek az által az Aoglusok 9 hogy Maeclo-
tiald nevezem hajós •Hadnacevokkal, ki-az 
el iflult Jul. .26-dikán. indult Jcirnaika ízige-' 
tébol, egy leg .elsóben ofx- kcíiíni hajon 
Igen r'útül -bánt a5 Floridai ki kcxó helyben^ 
az ott lévő Spanyol hajós Séregaeíi-Korma* 
nyozója. Tudniillik, még .látván a'Spanyol 
Kormányozó az Angius hajót, jelt adatórc 
€ggy ágyú löveíTet, hogy menne hozza &£ 
Anghis hajó' igazgatója. E\ nem meiu, az
zal igazítván magát $ hogy loífzak a51 rsónak-'' 
jai: oda küldvén azért a' Spanyol--Korma* 
nyozó tulajdon rsónakjár, magához vitette 
jííacdonaíd Hadnagyot, 's az úgy nevez- . 
teteit Bilboes-bQn. 16 órákig'tartattá; nreily 
büntetés abból állott, hogy a' fzegény Had
nagy háttal két defzka közzé fektettetett;. 
mellyé felett, kerefztbe volt egy fa nyújtva, 
úgy hogy meg fem . mottzanhatott volna $ 
hanemha a' Spanyol hajósok5 könyörületes-
fége járult volna hozzája.. El telvén a' 16" 
órák, viífza küldötte a' Spanyol Kormányo* , 
zó Tdacdonald Hadnagyot" a:' maga1 hajó
jába , minekutánna azt meg kurkáfztatta 
volna* ^ 

Kök Bétsietii Októbernek 15-(lik napján 1790*' 
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