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Béts. 
Ő Ts. 's Kir. Felfégeknek ülendő rifzte-

lettel lehető fogadások végette erőííen gya~ 
korollyák itt magokat a' Polgárok a* puska
forgatásban. —• Kéízülnek két úgy nevezte-
tett Győzedelmi - Kapuk is, eggyik a' Kohl-
markt úttza végén; a' másik pedig a* Stock* 
ameifen nevezetű piatzon. Ennek fei állítá
sához tsak tegnap kezdtek; 's ugyan azért 
még éjtfzaka is dolgoztak rajra, fáklyák' és 
lámpások' világánál. 

Mai napon, ia óra előtt érkezett ide bé 
az Ő Felfége' Tsáfzárrá lett válafztatása, *s 
koronáztatása* örvendetes hírével, Frank
furtból jött Gr. Saurau; ki i s , egy le türtt 
fél tetejű két lovas kocsiban 9 30 sípoló és 
durrogató Pofta Legényektől, j Poftamester-
tol, 4 Pofta TifztektŐl, 's a rendes Lovas-
Katonáktól , a' Város* nevezetes útrzain és 
piattzain meg hordoztatván, előbb a'Hertzeg-
ÁíTzonyoknál, azután H. Kaunit^nál tette 
meg a' jelentést. 

Magyar Orf^ág. 
A' Diplomával eggyütt bé mutatott Tzikke-

lyekre nézve, következendoképpen nyi
latkoztatta ki magát Ő Felfége: 
„A* mi pedig a'különös Tzikkelyeket 

illeti 
Az elsőre, melly a' Dikasteriomoknak 

törvényes tehetőségeket s&rgeti* meg van 
I i már, 
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mát l a* Dipíómí1 á^dík, pontjára tellyebb. 
tett jegyzésben a* feícier, — A' másodiknak , 
tárgya 2L\$Ö* árra: Ml, a'Magyar Nemze* 
erjuit'.rbfifí'Ö ::,foag^ indulatunknak; böv mér-, 
teltben; lell^tÖ•'••meg bizonykása í#égett, ke- ,. 
gyélíiíeííen m ^ eggyeztirík beaae> shogy el 
haf^yatván* az "előfej botsátott inkiltó ©kok, 
tsüpa kégyeíTégböl, Is kegyelemből, mind* 
azáltal a'ífti fcIJC Kir. Jiísííriknak minden ebí>öl 
fzOTmtikxiéa^WMÍ^^ nélkül, a • só arranak 
fel vitele, az^Orízág'Gyülésére'oizve hívandó 
Státusokkal és Rendekkél cggyütt tsinálodjék 
ki , hanemha --& említett 'só'/árrának-..tendv 
kiv& sürgető környüláílásai mást kivánnának^ 
cs> é' Végre a*mi magunk' ki nytlatkoztatásával 
ijfeg eggyéző Tzíkkely téteíTék feí. ,-*-. Asfc 
utolsó lzakafzotskaját ezen Tztkkelynek: mi* 
ve-lftogy a' fzáliítás' ártanak meg határolása*. 
a? Kamata' dolga j el kell hasonlóképpen; 
égéffzén hagyni .— A' 3-dikat, melíy a* 
karrriint^adi vámnak regulázásáról J^őlls 
ugy kellene módosítani, hogy ezentúl* a* 
Regulázandó hármintzadi vámnak fórja v a' 
Rendek közzál 0" végett OrSzág' Gyűlésében 
kí rendelendő" Deputáizió, a' KSxt rtelytartó 
Tanáts, lés a5 Kamarának Biztosa^ ;4lral dol-
fe02#flek M̂  mindenkor^-*'« Nékünl$.«$ 1759-
dikbéli 1 dik Tzikkely' értelme fzerént, ter-
jefzteírék a9 4ég főbb helybe hagyás végett 
élőnkbe*;'-^- ^ 4-dikre ̂  melly ízóll a* kö%ön-

^fégés "PiMÉmrél^ ^emmi meg jegy zeni vi-
íönk sintsenv <—*-4̂ z f-dik izóÜ ^Pqftákrai, 
;é§'**' hártyák* dolgénáí Exen Tzikkelynek 
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ebó réfzére 9 úgymint a* Pofták eránt, íemmi 
meg jegyezni valónk sintsen^ >a* másodikat 
ellenben, t. i. a' bányák* dolgáról fzóllótfi 
úgy kívánnánk módosíttatni, hogy MU a í 
Orfzág' Gy&lése után, a' Kamarának fogjuk, 
áltál adni a* bányák* dolgát $ a* bánya helyek** 
törvénnyeiknek új formába való vételeket* 
valamint aa -bányák* Y a* pénz - verés* dolga* 
nak, és a' bánya-helyek* törvény fzékeiknek 
el intézését pedig, meg halgatván ez eránt,, 
ha az idő engedi, még e* jelenlévő Orfzág* 
Gyűlésében, avmi hív Statusainkat és Rend* 
jeinket\ meg fogjuk határozni..-—; A* 6-dik9 
mellyben az Orfzág' határairól vagyon fzó, 
meg állhat: tsupán a' végső fzakafzotskát, 
melly az ollyan helyeknek viíTza fzerkezteté-
sét is kivánnya, mellyek már más Tartomá
nyok' láiftromába mentek ákal, vagy el kell 
egéflzen hagyni, vagy pedig olly formán 
kellene módosítani, hogy előbb azon Tar
tományok is meg halgattarfanak. — A* 7-dikrő 
azItíjúság' nevelésére nézve sintsen femmi 
megjegyezni valónk. ~- A* g-dikat, melty 
Szóli az idegen nyéhnek ys a' t. olly forrnia 
kellene módosítani, hogy Mi bátorságosokkt 
teíTz&k•••£• hív Statusokat és Rendeket az eránt, 
hogy idegen nyelvet, femminémú dolgok* 
folytatására, bé nem vifzUnkj hogy pedig 
idő járttával az OrSzág* Dikafteriomain is fel 
vétetheíFck a' Magyar Nyelv, minden közön-
féges Oskolákban kell a Magyar Nyelv'fiu> 
damentomit tanítani; az Akadémiákban, .és> 
Kir. Uni versírásban pedig az Udvari Magyar 
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írásnak módját is; és minden alkalmatos .efz-
közök él követteílenek, a* Magyar Nyelvnek 
gyarapítására, és pallérozására : fzabad lé
gyen mindazáltal a' törvény fzolgáltató Szé
keknek az alatt is Magyar Nyelven folytatni 
magok köztt a' dolgokat; hanem a5 Dikaíle-
riomokra botsátandó Jelentéseknek* főképpen 
pedig azoknak, a' melíyek Mi élőnkbe fog
nak jóni, Deák nyelven kell fel tévódnf, és 
ezen kell minden dfkafíériomi dolgokat is 
még most folytatni; különöífen a' törvénye
seket. — A'9-diket, melly az Eggyütt-Igaz
gatóról fzóll: minthogy az eránt íemmi kir. 
fel tétel nem fog lenni, el kell hagyni. — 
A' 10-dikre, meliynek tkrgya. a Játoknak, 
Kunoknak, és Hajdúknak engedendő ülés* 
nintsen femmi fzóll Snk; hanem a''mellyeket, 
a*Diploma' első pontjára mondottunk, azok 
ide is tartoznak. — A' ii-dikben, a'.Felleg'. 
meg bántása5 vétkéről vagyon ízb : A5.Mi 
hív Statusaink' gs Rendjeink' ezen Tzikkely-
ben ki tett kívánságaikra kegyeimeflen reá 
állunk; és a' Törvénynek e5 réfzben tett mo? 
dosítását a'hívségtelenség' eseteire is (eafiis 
notae infidelitatis ) kívánjuk ki terjefztetni. —-
A' mi végre a'Katonaságról fzóiló különös 
Tzikkelyt nézi, kegyelmeíTen meg eggyezünk 
benne, hogy a' Katonák' dolga, az Orfzág' 
Törvénnyeinek értelme fzerént follyon, és 
hogy mind a' mezőségi, mind a' határnok 
Magyar Regementekben fzületett Magyar 
Tifztek téteíTenek. A' Varasai €tenerális-
Ságnak, ésSegniaVárosának, úgy a'határ-

fzé-
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izétekhez kaptsolt más réfzeknek dolgaikat, 
további Orfzág Gyűlési végezésre halaíztjukt 

Ezen ki nyilatkoztatott kegyelmes gon
dolatinkat vegyék Hívségtek azon fzíves in
dulatunknak bizonyságául, mellyel igaz ki-
vánfágaikra és feltételeikre örömest reá állunk. 
Ezentúl is meg fogjuk mutatni a' Magyar 
Nemzet eránt viseltető Atyái Hajlandóságun
kat; vaíarrmu bizonnyal reményijük, hogy 
i Magyar Nemzet is, vele fzületett hívfége 
Szeréjit, fzeretetct 's bizodalmát fogja velünk 
íapaíptartatm. Többire 's a' t . " 

Folytatása a Frankfurti a küldetett Je
lentésnek. 

'" „Dé Szentséges Felséged"is, nem ts'ak nem ellen
zetté azon egéílz ido - fzakafz alatt, mellyalatt Mi, 
a' mi Orfzág Gyűlési Tanátskozásunkban a' Diploma 
által való meg Bíztatls^í pontjain dolgoztunk, az 
efféle, munkálkodásainknak tárgyát^ sot az azoknak/-
kormányozása végett az Orfzág' Báróihoz'•^«s~a'_Stá-
tusok' Elölülőjéhez éppen akkor botsáttatott Leve-^ 
lekben, midőn Mi a' Diploma' ki dolgozása korul 
foglalatoskodtunk, M-ttatoft ezen Mi Jtisunkat az által 
meg esmérni, hogy több bátorság- efzkozök erántt is 
ígéretet tett, csupán hogy azok a' Kir. Méltóságnak 
dífzével meg eggyezok legyenek. Mi pedig annyi- • 
val er/öffebben hifí'zük, hogy a' fenn említett, 's a' 
mi TörvénnjT-einkbóí vett bátorság -efzkőzök" eránt 
való Diplomái még bíztatás nem ellenkezik a' Kir. 
Méltósággal: mentől, bizonyosabbak vagyunk felőle, 
hogy. Mi a' Diplomának kéízítésében az ••említett Le-
^el^íSép Felséged által e \ végett M fzabott utat kii- : 

vet-
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Vettük (a* mint ezt, e' folyó efztefidp' Septemberé*-
»ek 5-dikej Szentséges Felségedhez botsátótt Jelenté
sünkben borén elÖ adtuk ) úgy hogy : Mi akadályoz* 
tathafla fundamentomofian ezeknek el fogadásokat? 
Mi ugyan által nem íithatj uk. Mert a' Diploma femmi 
H«m egyéb» hanem az Orfzág' Konstittftziójának fenn 
tartásáról az QrízágíáY el kezdésekor Való még bíz-
tatíts; n H32ga terméfzeti tulajdonsága fzerént, nem 
Másnak:.; kanem a5 már kV&té meg állított, 'és az' örö
kös CralkodAs eránt vaí© Kötésen fbindáftátótt- Vátorw 
sig efzközöknek magában foglalója. Nem Talámel'ly 
ű'y Rapitulátzió tehát ez; meUynek nintsea az 'örök* 
ség fzerént való Orfzágokban helye: mert"a' JC'apitu-
Jsitzió, magokat a' Kötéseket, V j ' Fejedelemnek és 
Státusoknak Jurtáikat, 's ezeknek egymás nélkííl nem 
gondoltatható voltokat meg határozó ftiudameíitomos 
Törvényeket; V Diploma pedig tsupíán azon efzkö* 
Jiöket foglalja magában, méllyek áltaj a' régi- és az 
•labbeni Kötések, Vfundámentomös Töfvénytk által 
«jeg állíttatott Konsritutzió bátorságos állapotba hely* 
leztfthetjk, Az emiitett efzHözÖknek keresésére an* 
$áí nagyobb Jusuuknak kfll lenni ezen Örökség fze
rént való Orfzágban, inivél a' válafztó Orfzágokba* 
egy Fejedelemnek rontásait az utánna Következének 
JJapitulátziója által meg lehet orvosolni, '* könnyít 
mcdd.al eleiket Ithet venni: az örökosOrf?ágokban pedig 
igen rofTzúl fogna meg jutalmaztatni azoknak bizodali 
fiiok, kik az uralkodást Örökség fzerént botsátottájf 
által, ha az idökhö;z 's környülállásokhoz képest bátor* 
ságot kívánó ezen fzükséges jirstól örökre meg fofztat* 
nának. pe nem Is irattatnak ezen igaz kívánságok áltifl 
Törvények Felséged eleibV; melíy /által a' Királyi 
Széknek fényefTége meg homáíyosíttatnék? A* mi 
figy$nkaek igazságához bízván, 's ezeknek fzitkségw 
jóitokról a' J$zeí|bbi időknek ízomorá tapafztalásík 

'* v hói 
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feól hov tanúságot rétén V kérjük mi ezeket.,; A* 

/ - „ b elszed' igazsága kivinnya, hogy a* mi óhajtásaink
nak elég tétefl'ék; mellyeknek teilyesítése általvigaz~ 
aágot gyakorolván Felséged, öreghítént fogja a' mag* 

• Kk. Szikének 'ffeyefre^lj'és"$• ^ l | a h í v s á s a i n a k 
;.;..;>i$>Rendjeinek fzíveken való leg Fzébb uralkodásnak 

örökre tartandó fund^mentomit fogja meg vetni. —-
Nem isteízi Jú azonban Felséged Utánaa^Következőit 
fenmri afféle vefzedclemrt, mintha az Orfzáglásnak 
mindeu^ri meg változásával elo mutatandó újj új 

. lelxétfikk i l t a l , el fognának ázók'iaDankéőt Királyi 
. - ; Júliáiktól esni* . Mert a' Diplomái meg bíztatásnak 

tárgya koránt fem V Konstitutzió' változtatása ; hanem 
tsak annak bátorságos állapotba való helyheíése. A ' 
Királynak és. az Orfzágnak JuíTai az örökös Uralkodás 
tránt való Kötéseken fundáltatnak, mellyekét fem 
«gy i Jfem más réfznek nem fzabad meg másítani; sÖt 
farkaUatosafeh réfzekre nézve, nem is fzátfí[általhatnak 

^ az*|í, az 1741-dik efztendöbéli g-dik Tzikkely fze-
jéjj.ty,*z Orfzág (jyülési Végzéseknek' tárgyai ^közzé. 

\ Az:,az segy fzó: „ jelenlévőnek u ( praefpntis ) á'melly 
••"•$' Jofcfhinum Diplomába nem ezen értelemben'iktatta

tott b é , az örökös Uralkodás eránt W o Kötésnek 
értelmén túl, melly (k i vévén a'Kiráíjr ok válafztása 
J u M t ) minden Juflaikat meg erofsíti a' Státusoknak 

y. és Rendeknek, ezen nyüvánságos Jusnak rövidséget 
- nem okozhat. A* Jofephinum Diploma' 7 feltételeinek 

az i á k h o z és környülállásokhoz képest 5 pontokra 
lett vétele; ennek pedig a' Féls. Auft*. Ház Allzonyi 
Neméért 1723-ban . hozott Töryéayeknéí fogva, a* 

- lEherefianum által lett meg yált«ztatása bővén meg mu-
<" látják, kogy nem az: ezen rekefzetskéaék az értehne, 

minthay Kisályaa^vé* «z Orfzágnak költscinös meg 
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eggyezésével öllyakat, mellyek meg eggytznek a?. 
Törvénnyel, és a' Konstitutziónak további bátorságára 
tartoznak, bé ne lehetne iktatni a' Diplomába. JEz az 
oka, hogy maga Károly ugyan azon Tziftkelyekben 
eröfsítette meg a' Leopoldinum Diplomát, és az I 6 § I -
dik 's 1687-dik efztendÖbéli Orfzág Gyűlések határo
zásaikat, meliy ékben a'Diploma vagyon bé foglalva, 
és hogy a! mi kegyes Aílzonyunk Mán & Tberésia^ 
midőn az időnek rövidsége által meg akadályoztatván, 
magán már a' Diplomán több változásokat nem tehe
tett volna: a'Státusokat és Rendeket az eleibe terjefz-
tett bátorság efzközöknek a' Törvények közzé olly 
formán lejendo bé iktattatásokról, a' mint kívántatott 
előre, és még a'Koronázás előtt bátorságosokká tette* 
Hogy annakokáért maga Jüílait sürgette légyen a* 
Nemzet: avagy tsak ezen két Orfzáglásoknak Histó
riája is bizonyítja. 25 eíztsndokig lett el múláfztása 
az Orfzág' Gyüléséaek, 9 efztendokig tartott fzoron-
gattatások, és a' Konstitutziónak fzintén végképpen 
való fel forgatása vallyon nem erofsítették e' meg még 
inkább ezen Júliáinkat; és a' Nemzetnek azon femrai 
ido fzakafzok' le folytával el nem töröltethető Júliát, 
mslly fzerénc minden helyes úton módon bátorságét 
fzerezhet magának, nem élefztették e 'fel? maga Sz. 
Felséged méitóztaflek kegyelmeflen meg ítélni. —-
Mivel azonban Sz. Felséged kiilÖmben is bátorsago-
sokká méltóztatott bennünket, e' folyó efzt, Sept. nek 
21-dikén költ kegyelmes Viílzairásában tenni a' felölj 
hogy fok diplomái, és kíilönöffen fel tettTzikkelye-
ket meg akar eröfsíteni: a* melly Jelentést ugyan, 
mist a'Felségedben tifzteltt kegyelmeflégnek és igaz
ságnak tanúbizonyságát, háládatos fzívvel Vefzünk; 
könyörgünk '$ reménykedünk Felségednek továbbra is, 
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taSltóztaffék", a' maga halhatatlan ditsÖflegéérj:, meg 
halgatiú a' mi kéréseinket, a' mi illy világos Jusunkat 
meg é s m ^ L 's az általunk Sept. 5 dikanalázatofTa& 
fel tett DipiöHiát el fogadni, és ekképpen ezen Nem- •• 
zetnek epekedő Tzíveit egéílzen magáéivá tenni. f# 
Mert olly világosok%^eilenemondhatatlanok ezek a' 
Nemzet'JuíTai, hogy eg^<íéízrol ugyan még tsafc 
fel fem tehetjük, hogy a F e l s é g ' i l l y módon ki tÜa-. 
döklendo igazsága nem akarná ebbe?í^PPntbaö óhaj
tásainkat tellyesíteni; V boltseííege olly mödot ne ta
lálna , melly által leg alkalmatoflabban elég ^tettet
hetik azoknak: más réfzrol pedig éppen n e m m a p ^ " 
kon áll, hogy a' Nemzetnek illy farkallatos, és . a2 \ . 
egéíz Néptől meg kivántt juffa mellől el állyunk. «< 

„ Minthogy mindazáltal a' Koronázás
nak ízent fzövettségénél fogva lejendo fzo~ 
roíTabb eggyefíéget FeJfégeddel mind Mi, 
mind az Orízág' Szent Koronájának minden 
Tagjai biizgóan kiváonyuk: arra nézve hogy 
ha Felleged ezen-igaz 9 és törvényes kíván
ságainkra reá állani nem akarna ís femmi mó
don^ és hogy ha a' ki adandó Diploma ezen 
igaz óhajtásaival 's kívánságaival a' Nemzet
nek meg eggyezó' nem lenne is: még fem 
fogjuk ellenzeni, hogy Felféged, & Nádor-
Ispánynak törvényes yáláfzratása utáir, a5 

Felféged* kegyes Áiiríyá által mondott eskü* 
véíTel lejendo meg eskü vésnek fel tétele alatt, 
a9 Felfégedtól magától hagyandó napon még 
koronáztaífék; Y eggyező akarattal meg ha
tároztuk, hogy akarminémo fzin alatt is va-
lameííy akadályoké réfzben netétetheífenek; 
fenn tartván azonban Magunknak % Maradé

kaik-



kinjmak azon bővebb bátorság eízközökrl? 
:,. vajó^iörv^i^s. goháoskbdas,,;

:jüáat'fe'lWhet-
iségét, a'mellyeket most meg "ne-m"nyer-
férnénk. , — ^ i | | n p a n k ^ügyím, hogy itt az 

.* Orízág' közepében menne végbe a' Éoroná* 
«4sr pompája. Azt javallaná*k: nem tsik a* 
körös kömyül (ekvü itimden réízéknek kíván
sága rmeUyek plly régről fögva ésdektének 
inár, az utánA, -most ,;p eájg az úrnak hoífzá 
yólta által ú fognak rémíttetni; hanem a' 
tör.hívogató Levél Éi^te Rücüírfr lett té-
tele^'- Koronázásnak; éí; fok eló fzámtllha-
s^tlan nehézségek, mejiyek az.egjéffzG^-fzág 
Gyűlésének, Y olly fok Émbéréknek Itital-
fzállkásakra, és a* végett tejendlköltségekre 
nézve^ fogják magokat el,Q*ádhi| e*'ií$le~tt an« 

- íjak rneg fontolisa, hogy a Koronának avagy 
ísak kevés időre lejéhdó áltáí ízaffítisá iŝ  nem 

> kevés ízomoriiságoc -f°g lökaknak okozni. 
,. Indító okuí járulhat mmd ezekhez az is, hogy 

ekképpen nem méhet ol,ly kéfzüléttérí::|melly 
^rörnnek *s engedelmeíTégnek tánúbizőnyfága) 
végbe .%* Koronázás, a' miként mf 'hozzá ké« 
fzültünk ahoz, 's kiVannánk végbe menését^ 
*\jfáagyar Jp.ráb/, méltóságáért; Mjtaeko-
iáért kérjük , továbbra is alázatoífan Szentsé
ges Fellegedet, hogy mtgát közihkbe meg 

J tíázni méltózt^flék. tía taínMzanáitatSzen
tséges Felfégedí akarminémü köfhyűfállások 
által meg akadályoztatva, le nem jöhetne 
ezen ízerentsls pompára; hogy egyszersmind 
Ő Felfégét,a' Királynét, Js a''Kir. Famíliát is 
vifzteiheííiik a' Koronázás pompája közben* 
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kiknek a* NÍagyar Nemzet eránt való jó in
dulatjaikat örömmel értettük; a' mi Hazánk-
fijaitól: mind ezek fem állván ellenr, hogy 

v ebben is,: a* Félfégednék engedelmeskedni 
kefz voltunkat bóveDbeh bizönyítrsukVreá 
leízünk, hogy Po^sohba is, íígymint a*Tel-
fégedtoí ki rendelt helyre elmenjünk, nem 
lévén benne femmi kéttségünk, hogy a*Ko
ronázás* végződésével, mind az Orfzágnak 
Sz. Koronája, mind a* mi, már 3 hónapo
kon túl itt folytatott Taaátskozásain, és ma
gok az Orfzág Gyűlésének ki rendelendő De-
pmátzióji is leg ottan viíTza fognak fttállítratni; 
és hogy a' jelenlévő különös esetből femmi 
ollyas következés nem fog tsinálódni, hogy 
a' jövő Koronázásoknak, V Orfzág' Gyűlé-

] aeinek az Orfzág' határain kelleffék ezentúl is 
cartatni.** 

„Ezekből méltóztatik Felfeged kegyek 
meűen által látni, hogy a' Magyar Nemzet 
előtt Semmi olly kiváltképpertvaló dolog 
tiintsen, és femmit úgy nem óhajt, mint 
hogy Szén. Felfégednck maga eránt való jó 
indulatját '$ Örökös bizodalmát meg nyerje, 
Ne vonja meg ézt Sz, Felféged azon Nem« 
zettől, melly a'maga változhatatlan hívsé
get, még a* leg nehezebb idők" környülál-
lásaiban is, még mutatta. Méltózraífék a? 
erántt olly Szeretetet mutatni, mint a'miné-
művel viseltetik eggy Atya a* maga Famíliá
jához, és azokban is, melíyeket még ezen* 
túl fogunk a' Közjónak's boldogságnak efz* 

4 közlése védett eleibe ferjefzteni Fellegednek, 
azon 
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azon igazság3 5s kegyelmefleg* Szeretetet bi
zonyítani meg válósággal, a* mellynek jelen
ségeit már más Nemzetekkel , sőt az egéfz 
Világgal is Szemléltette. A' mellyet midőn 
er6s--bizodalommal reményiünk, magunkat 
Kir, kegyeííégébe'Yjó indulatjába alázatos-
San'ajánlván, Alattvalóságunknak egéíz meg 
ismerésével maradunk 

Adatott aJ mi Orfzág Gyűlési Ülésünk
ből, melly Budán 1790-ben, Okc. hónapnak 
5-dik napján tartatott 

Szentséges Felfégednek 
alázatos'-Káplánjai és Szol
gai, *s örökös Hívei; ..Ma
gyar Orízágnak 3s a* hozzá 
kaptsolt Réfzeknek Orfzág 
Gyűlésére egybe Sereglett 
Statusai és Rendjei.s6 

^^Po^sonhan már ezen hónapnak 11 kén; 
hó?2Í:Ttez£Jt:ek az Orfzág* Gyűlése' fzálíásai-
nak ki írásához, 's tétetnek eróíTen a' Koro-"1 

názás* pompáját tárgyazó kéfzűletek. Ezen 
hónapnak lo-díkán közönféges Gyűlést fog 
tartapi Po^json Vármegye. 1 

A" Török f(élekröl való Tudósítások* , 
A' Travniki Basa, Bosnia iíormányo-

zója, meg látogatta Haditármester B. Devins 
Urat ezen hónapnak 9-dikén, a' maga tábo
rában. — A' S^erviai fzabad Seregnek vége 
lett ezen hónapnak 10-dlkéveL «•— Belgrád-
banZ gyalog Batalian," 's 1 Ofzr. Huízársa^ 

. : ' • . : • : - - ' f % : 
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fog V télen quartélyözrii.. •— Félnek az 
Oláhorfcdgi és S^erviaV"Kerefztények , a* 
Török kezébe való viíTza eséstől A'' S'ger-
viaiak :.-temérdek' fokasággal is takarodtak 
által földünkre. Ez által nevekedik ugyan 
a'Lakosok* fzáma: de kéttség kívül, a'mint 
egy Levél meg jegyzi, a' Zsivány oké is. 

Ö r of%_ B ir odalő m. 
Az el múlt Sept. i^dikö vaía; Péters* 

burghan, a5 Svédekkel lett meg békellésnek 
öröm innepe napja. Már reggeli $ órakor 
a i ágyúknak el lövése adott jelt a5 Testór-
zóknek, a' téli Palota eleibe, 's az arra izol* 
gáló úttzákra lejendó' öfzve fereglés végett. 
A' könnyű -'„íz-erű. hajós Sereg, a' Palotával 
által ellenben 'hányta le , a' Neva vizén vas-
matskáit. Tíz órakor az Udvarhoz gyüle
keztek a* FÓ-Szerrícllyek, a* Gavallérok ugyan 
a5 magok Rendjeik* köntöseikben, a*.Dámák 
pedig Orofz öltözetben, n órakor ment 
a' Tsáízárné, dob és trombita fzó közte, a* 
Templomba; holott, az ifténi tifzteletnek 
végződésével, ágyúk' durr.ogási és puska lö^ 
vések között, el énekeltetett a* Te Deum 
Laudamus. E* meg lévén, a5 Tsáfz. lakó 
helynek nagy Szálajába ment a' Tsáízárné, 
*s hé iilt az ott kéfzített Thrónusba, melly-
nek jobb oldala felől eggy Afztalon a* Biro
dalom' Tzimerei; a' bal felól valón pedig 
a* ki oíztandó meg külömböztetö jelek ízen> 
lehettek. A" Thrónüsnak első grádittsan 
állott a? Vicecaacellarius , ki is a' Tsáízárné" 

neve-
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nevében felelt ^ .Qr feág Tanittsa" kéfxön* 
résére..; Az első Udvanmester fej. olvasta a* 
Kedveskedések'/ Laistromát.; A* Városnak ^ 
külömbözo' -réízeiben, ^rztógattak a' íatbha-
ságnak 's hánytak a\ Népnek is emlékestére 
pénzeket* Egér? rjap vonták a* harangokat. 
Esrve< meg vóitaV^árrcs,világosítva, f-í Vi* 
galJignak napjai valtak av Békeííeg' ezen In-
nepét követett 2*. 23. 24. 26. és 28-dik nap 
jai is Septemhemejí. — Áz ecfilitétc Békéffé^ 
Innepén lett jutalmazásoknak és kegyelem' 
bizonyításoknak ízerentsés tárgyait, , rcfir 
fzerént tsak közönfégeífen,. de refz Szerént 
küIonöíTen is azért kivántuk az itt mindjárt 
kövérkezo fórokban közleni, hogy azokból! 
is nyilvánvalóbbá legyen a' Tsáízarnénák 
világ fzerte esmefetes nagy ízivü kéfzsége 
t- jutalmazásra , *s gazdag tehetrsége a' ju\ 
talmazhatásra í 

Gen. Gr. Soltikov, Orofz Birodalom-
béli Gróffá, és a* Lovas TestórzóV Oberíi-t 
Lieutenantjáva tétetett, és egy gyémántok
kal ki rakott karddal, kerefzttei és tsiUaggát 
meg ajándékoztatott. Gén. Gr. Moufsin-
Puskin hasonlóképpen egy gyémántos kar
dot és kerefztet kapott; a' meg hólt Greigh 
Tengeri FÓ Vezér' érdemeinek emlékezetére, 
pénzt veretett a* Tsáfzárné; Tsitsagov Ad : 
miralis egy ditséró Diplomát kapott, rrielly-
ben minden vviseltt dolgai Fel vágynak hordva, 
*zon kívül egy^ gyémántokból ki rakott kar-
dót 's eggy ezüst afztalí kéfzuíetet; Krufc 
Admirális egy gyémántos kardon kívül örök 
ícg fzerént ^ e | t e * ' nálla lévó jófzágokat; 

...:.... ' <*en. 
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Genl 1B'. Igét/lföm, Kormátt|%zó Generális* 
íagraf erridtetetr^ fJá* : t i * ' ^ é í é ^ ^ ^ é m l i á é « l 
kardot ;,s dítsérÖ Diplomár kapot¥f Generál* 
Li.srur. Michelfen egy, gyémántböí ki rakott 
kereízret, 's tsÜiago t ; a' Naffaűi Hertzegi 
egy;* gyémántból ki rakott kardot, és eggy 
ezüst aísraií keízötétet; Gen.?Lieuí. Ltévasov 
a' Sátiökbr rendje' tzirrierét; Yicéadmiralis 
POVGIÍSÍÖ* egy gyémántokból ki rakott kardét 
és 606 .Parafztíákttá jóízágot örököi juíTal; 
Ggnnéraiíríajor Perfen égy gyémántos kardot 
és'.^9o;|íü6láf; Knorring i ArbeneVf Reck, 
PcilenrBergmáhn9 és RMittrtftldas\Viízá& 
niir'1 a*díft rangú rendje tzimérét; GénvMaj* 
jyjeníjfőv ^oö Faraízt láktta jóízagnafc"örökös 
aréíidábaa lehető bírásával -jutalmaztatottf 
Géherájriiajor Clirüfíbslióv f oöö Rübiávaí; 
CÓntreadmirál Ödini\QV a* Vladimír i-dite* 
rángó rendje tzimerévei; Contreadm.'•:Cha^-
nikpM.4&OQ Rublávaí; Contreadm. L,iiia egy 
gyémanto* karddal j Generalmaj; Suéktefert 
300 íaralztbkkaí. <*- Sok Brígadérosok, Ö-
berfterek, és Kapitányok vették ezeken kí
vül jeles tetteiknek érdemlett jutalmát. **' 
Átallyában a* Katonák, mellyeken viselendő 
veres | s fekete tsikos pántííkéa függő emlé
keztető pénzekkel tiízteltettek meg. — A* 
kemény Sebeket kapott FŐ - cs Altiíztek, 
egéflzén meg romait haltig; kápiiií,íax«déig 
jártt fizetéseket, v ^ nagy és kífTébb haj&a 
Séregbéli Legényíeghék leí^oíztacoír^ á^íríi 
az általa el nyertt Svéd' Hajódból ^üthmtoik 
Kinek kinek közzűle. — Az Admiralitás 
Kóílégyiömának ,*• fés V Statua* Taftkts& 
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nak Tagjai közzűl fem maradt eggy is ju
talom nélkül. — A'külső* dolgokra ügyelő" 
Tanáts, lO/OOO Rublát «kapott ajándékban: 
úgy a1 Gróf Besborodko* Kantzellariája is. 

-Maga a* Gróf titkos TanátsoíTá is tétetett. 
Német Birodalom, 

Az Ö Ts. V Kir. Fellege' Frankfurtba 
lett pompás bé menetelét követett napon, 
Deputatioját küldötte QFelfégéhez a'Városi 
Tanáts, mellyis, fzámos fzolgáknak féregé-
tói előzött 3 gála hintókban vitetetta*Ts. 
Szálashoz. Audientziára botsáttatván Ő F.el-
fégéhez, által adták", a' Város* jó kívánása 
melleit, a'fzokott ajándékot, a'melly egy 
meg aranyozott ezüst mosdó med^at«cb6í; 
$ ezüst gyertyatartókból; és a'Koronázásra 
vertt ^oo kettős aranyakból állott. Követ
kezendő napon, hasonló ajándékkal vbh 
fzerentséje ezen Deputatziónak , a' Tsáfzár-
nénál meg jelenni. 
; Áz a' fzerentséje volt ezen hón. 5-dikén 
a* 'Bavariánkerefzrűl Belgyiom felé elöl mar-
sirozó Hadik Hufzárjaf Oízrállyáriak, hogy 
a' mint Monachiumnál a' V. Hertzegi lakó 
hely mellett ment vóloa el, palotájából nézte 
azt a' V. Hertzeg, az özvegy'V. Hertzegnévd 
V feles ízámú fő fzeméllyekkel egyetemben. 
Annakutánna £ Monackiumi Comendans Gen 
Gr. Zettviti által bé mutattattak ezen Ofztály-
nak Stáb. és £6 Tifztjei a' V. Hertzegoek; Gen 
Moros Úr pedig, Oberítlieut. B. S^entkeref^ty 
és Major B. Réyay Urakkal eggyütt, a* Vál. 
Hertzegi Afztaíhoz is méltóztattak. 

Kök Bétsbiii) Oktéberaek 19-dik napjáa 179a, 
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