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Béts. . • 
Ts, 's Kir. Kamarás, R. Sz. Bír. Báró 

Knehel auj• Kat^ensUenbogen (nem Gróf 
SauraítJ hozta meg 19 díken az Ő Felfége' 
Tsáízártá lett koronaztHtá^ának hírét* Ezen 
hírrel előbb a1 Palacinátusi és Bavárial V, 
Hertzegi Udvarhoz menr a'feaa nevezett 
Báró, rendkivülvaló Követi ranggal Mona* 
chiumba; ig-dikon estve érkezett, eggy ide 
közel lévó Eurkerftorf nevezetű helybe, 
hova ki mentek eleibe 3 ide való Poíla Tííz-
tek, 's 30 Poítalegények. Ezekhez kapuolta 
magát a* Burkerjiorfi Poftamester is, és úgy 
hozatott be a' Követ Úr a* Városba 's a't. 

Tegnap előtt, az az, ao-dikon énekel
tetett itt el, különös F. parantsolatból, O 
Fellegének a' Ts. Székbe lett emeltetéséért 
á5 TégiuLJfien dk serünk! a' S^ Iftvárí 
TemplomábalTpmetty hálaadó tzeremónián 
a' HenzegaíTzonyok is megjelentek, a1 jelen 
lévő titkos Tanátsosoktól, Kamarásoktól, és 
az Udvarnál ízolgálatot tévő alsóbb rangú 
Szeméilyektől kisértetvén ; meg jelentek 
minden belső és külső Városi Plebánusok és 
Szerzetesek is , a' Katonasággal eggyütt. — 
A' nagy Mise alatt 3 ízben adott Szalvét a' 
Templom előtt rentiben állott Batalion, -u-
gyan annyiízor durrogtak a' bástyákra ki-
ízegzett ágyúk, \ fzóllaltak meg mnden Vá
rosi Szentegyházaknál a} harangok. Belől 
a' Templomban a* Polgár AUiíztek tettek 
fzolgálatot 's tifzteletet. 

K k Az 
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Az említett napon reggel érkezett egy 
Kurír azzal a' hirrel, hogy a' Nápolyi Ki-
r?]yuak Frankfurtban történte változása 
miatt, nem Tseh Orj\á^mi kerefztűl fogott 
lenni, mint ki volt t^inaíva , a'vifTza jövetel, 
Ö Ts. Felfagek, a* hözzájok tartozó több 
Fellegekkel eggyütr, tokéiletes egéfzíeggel 
utaznak, és ma vagy holnap meg fogják Béts 
Városát örvendeztetni Személlyé? jelenlé
tekkel 

Magyar Orj^ág. 
Buda. Ezen hónapnak 16-dikán újra 

örfzág Gyűlése tartatott, mellyben a' 6-
dikon ki rendeltt Deputarziók jelentést tettek 
munkálkodásaikról. — Ma'estve fogja (így 
írják az emiitettnapon Budáról) az ide való 
Ts. 's Kir. Generalkommandó a' fzereniséfleQ 
végbe ment Tsáf^ár-Válaf^tásnak 's Koro
názásnak Innepét ízentelni. F; végre fok 
ágyúk ízegeztettek ki a' S^. Gellért* hegyére^ 
és a'"Budán 's Pesten fekvő Katonaság, vala
mint a1 két Városbéli Polgár Kompániák is 
parádéba fognak ki állani' 

A* Konstantinápolyi Rabházból követ
kezendő értelmű Levelét utasította egy fo
goly Tifztünk, Sepr, •z^-dikén, Magyar 
Orfeágra:„Éppen most hallyuk' kimond
hatatlan örömmel, hogy a' mi Udvarunk 
eggyeíTégre lépett a' Prujfeiaivtfl. Ebbóí új 
reményíéget vefzünk az erlnr, hogy nyomc -
táságunknak nem fokára vége leizen. Rü-

lömb* 
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iombkülömbféie Miniftereknek közbenjárások 
által, meg kapták mát 4 0rofz.Tiízrek, és 
I Vurmfer 'Reg. béli. Áuűríaí^Tifzt" B* Berg 
ízíibadságokat. A' fogoly, Tííztek réiz íze-
rént a' Héttoronyban, íé.íz. ízerént. óéiig a4 

.Rabházban vágynak, Á' Héttoronyban vágy
nak: Major S\arvasy,. zz Erácdy Reg. üói 
(él hát "'még ez 'a ' vitézségével .halhatatlan 
emlékezetet érdemlett, .\dksG Hazáekrija! ) j 
Kapit. jellekyés Főhadnagy "Martini á' i-dik 
Székely Reg*, bői; Főhadnagy "B. Vimmers-
berg aJ Savojá-éből; -i ;Qroiz Kozák T'iízt, 

: es 2 Kadétok. — A* Rabházban .'vágynak: 
Kapit.,. Scholderer , a'' Erechaínville Reg, hői; 
Kapit. jRofcher> FŐhadn., Geh^i és Aihadn» 
Jany^ & 2-dikSzékelyből; Kapit. Ghriftiany 

• ,'s Mekhior, és Kef^ler Strázsamescerek az 
jehó Székelyből; Véine-r Kapit. és Öntelt 
Záízlőtartó a' Reiskyéból; FŐhadn. Stank^ 
a Német Bánáti Reg. ból.; FŐhadn. Görgey 
a' Ná^asa^Bbéíi'- Ifetsey az Orűj\éból; 
.( Ezen Regementből volt Záízlótartó # * * 

-Törökké l e t t ) ; és Főhadnagy Kocry, as 
MrdödyébpL 

hz el múlt hónapnak 34 dikém tartatott 
közöiiíeges Ülésében, a* Temesváron egy-
gyütt lévő I//^riöiNérnzef Képeinek, Kin 
Biztos B. SchmidfeÚp a* Félíegriek Sept.Í7-
dikén hozzája botsátott következendő értelmű 
Kézfrását közlötte a5 Gyűléffel: „ 0 Felfé*-. 
gének * nem tsak tetszése ízerént vókak a& 
Illyriai Nemzet Gyűlése által éléibe íerjefz* 
tett 4 fo pontok; Jianerri azon kivül való

ink & 'SÍK . 
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ságos örömét is méltóztatott nyilvánvalóvá 
tenni, mellyet okozott benne a?; ízokott tá* 
nátskozásokban eddig mutatott fendes,. be-
tsűletes, okos és emberséges magok viselé
sek a' Gyűlés* minden Tagjainak; és az a? 

tökélletes bizodalom, mellyet^ hely oeztetett 
az Iilyriai Nemzet a' maga Fejedelmének 
Atyai gondolkodásaiban. E1 mellett olly 
bizodalmat nyújtott O Felfége, hogy egy 
fö foglalatoffága leífz, míg él, ezen betses, 
és magát az egéfz Birodalom erántt olly 
érdemeíré tett Nemzet' bizodalmának tőkél-
leteíTen meg felelni. Mindjárt & Frankfurt; 
ból lejendö viflza érkezése után kívánja O 
Felfége venni mind azon ki dolgozásokat, 
mellyek közönfégeífen a'Nemzetet, és kűlö-
nöffen annak mindenik rendjét illetik, hogy 
a' hív, és az O Felfége5 ízeméi előtt olly 
érdemes Nemzetnek minden kéréseit ízorgal-
matoflan meg visgaltathaíTa leg ottan. Azon
ban teílyes reménységgel lehet felőle a' Gyű
lés már előre is , hogy Ő Felfége mind a^r5 
valami ezen Nemzet' valóságos boldogsága 
nak gyarapítására ízolgálhat, bizonnyal fogja 
efzközleni: melly végnek el érégére tartozik 
különöífen egy fel állítandó tulajdonképpen
való Udvari Szék, melly az . egéífz•;Iilyriai -
Nemzet' képét fogja mindenkoron viselni, 
annak Júliáira, Privilégyiomaira, 5s Vallása 
fzabad, és közönléges gyakorlásának fenn 
maradására, fog vigyázni, 's .gondja leííz 
mind a p a , valamit vagy most mindjárt, 
vagy tsaklaflanlaí&n lehet .ei követni, a' 

Nem-
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Nemzet valóságos java' fundamentomának 
meg mesése ss öregbítésére 's a' t . " 

Ezeknek értésére, repeső örömmel telt 
el a' Gyűlés; és a' Fejedelemnek iily nagy 
kegyelméért Tedeumot tartatott a' Temesvári 
Öreg Templomban. 

. Ezen hónapnak 2^-dikén fog az Aradig 
2t8-dikon pedig a' Temesvári Várban kótya* 
vetyére botsáttatni, az említett, mind két he
lyekre nagy hövséggel takarított, s jó gond
viselés alatt volt külömbkülömbféle eleség* 
rakás* 

Né m et Birodalom. 
A? Ts. 's Kir. Nemes Iffjaknak eggyike Gróf 

\Murovfcky, a'^-diken végbe menet Ts. 
Koronázás* pompája környűíállisait hite-
leíTen előadó következendő értelmű be-
tses Levelét utasította hozzánk közelebb 
Frankfurt-bbl: 

,;Már reggeli 6 órakor meg fzóllaltak minden há« 
rangok, y óra felé ki rendeltt lielyeire takarodott a* 
polgári és rendes Katonaság. 9-ed fel órakor mind 
meg jelentek a' (még ekkor) KémaiKkály Udvarához 
tartozandok annak fzállásánál. Ekkor tájban % 2-dik 
és 3-dik rangú Követekkel eggyütt, a' Sz» Bertalati 
Templomába mentek egéfz- pompájokban a' jelenlévő 
3 Válafztó Hertzegek; az elsB rangú Vál. Követek 
pedig a' Rgmsrbez: mindnyájan hintákon. Tíz órakor 
a' Király' fzállására -hozták a' Novtnbevgai és Aquis-
granumj 'Küldöttek, 2 MoguntziaiKánonokokkal egy-
g^Htf, a*'Birodalom' tzinierek; -W. meg--Jéven, meg 

jelew-
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jelentette a' Birodalom' örökös Marsalja, a' • Rornsmeí 
eggyütt íévo első V. JÍÖvételinek, hogy már jöhet-. 
nejt'a' meg koronázandó^ Tsáfzár' el vitelére, Jtik meg 
is Jelentek áz'örÖkÖs Marsallal eggyiitt lovon, 's le 
fzáílván lovaikról, fel mentek a'jövendőbeli Tsáfzár-
hoz. Tsak barnát kezdődött ezentúl, harang, dob 's 
trombita ízé között\ a' Bertalan' Temploma. fe*e a*' 
menetel, következendő renddel: i.) Mertek a' 
rodalom Tömíötztartója, páltzáját kezében tartva, •> 
Testőrzők, és s Bírod. Fnrir. .2.) a' Vál. ííövefek 
Furirjai» kiket a'Kpvettséghez tartozó Gavalléré^* 
Szolgaik kivettek, -f;-; A' Kir, üdvari Furirok, a? 

K r Gavallérok,' Kamarások', Birodalmi Grófok —* 
Hertzegek , és örökös f$ hivatalokban lévők' Szol
gaikkal. 4..; Egy Kir Udvari Furir, a' Jpr, iiberiá'S 
•tselédekkel. • f.) A' Vái. Követeknél fzoígáló 'nemes 
lífjak ,• azoknak Udvarimestereikkel eggyiitt. 6 .VA' 
Km Nemes Iffjak, 7.)' A' V. Követeknek'dFŐaiarsak 
jaik. •§:') A' Követtséghez tartozó Gavallérok. 9.) 
A* Kir, Óberírhofmarfcball, hajadon foyel, kezében 
marsali piltzáját tartva, két Kir. ételhordókkal, és 
a''Kír Kvárttlymesterrel. ''10..) A' Kir.. Kamarások, 
i f . ) Az ollyan Bir. Grófok és Hertzegek,.« kiknek 
ízékék es voksok 'vágyon. ' 12,) A5 Kir. Trombitá
sok és Dobósok. ?3..) Az Auílriai Herold lovon, a* 
2 Kir. Bir. Heroldok is 'hasonlóképpen lovon, mind 
*' hármán fel tett süveggel. 7s pákzájokat kezekben 
tartva, 14.) Az első rendű Vál, Követek,''magok 
rangjok'fzer.ént mindnyájan lovon, kik mellett óldal-
vást Löváázaik .gyalogoltak. r$',.) A'Birodalom Örö
kös hivataljait viselők; hasonlóképpen lovon hajadon 
fővel, 4BT A' Birodalom' örökös Kintsíaríója , vitte H* 
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Koronát, egy veres bársony párnán; sz örökös Ka
marás a' Birodalom' Páltzáját; az örökös Ételliorda 
a' Birodalom' Almáját 's a' t.; Hátúi'1 lováglott a' Bi
rodalom ó'rÖkfe's Marsallja, kezében a' S%ent• Moritz. 
kardját tartva. E z t követ te maga .V; R ó ni ű i 
Király, lovon. Fejében tündöklött .a'. 
Bétsben nem régiben kéízűltt igen idrága 
házi Korona. Feleue, egy íárga damastból 
kéízűltt, alól és feliyal, ki varrott két fej a 
Sasíal, és körös környül gazdag ezüst pa* 
fzamánttál ékeskedő Baldaehint vittek nyóltz 
Frankfurti Tanátsbéü Urak. A'Király ut^n 
mentek a* fő Udyarimester, és fo Kamarás 
Urak. Ezek után pedig én; mivelhogy"tifzti 
Társaim, közzúl ki válafztatván, a'végre ren
deltettem ? hogy a* Király' ruhájának hátúi 
nyúló réfzét vigyem. Utlmnam jöttek a* fő 
Loyálxmester, a' Testőrzők' Kapitánnyá, a* 
Testorzpkkel eggyütt , mind gyalog. Ofz-
tán egy fél Polgár Kompánia, egy pompás 
hiruó, és leg végről az említett Kompániá
nak másik fele. Míg ezen egéfz menetel 
tartott: meg nem fziint a* Vivát kiáltozás. 
12-tŐdfél órakor értünk a' Templomhoz. A*-
3 Papi V. Hertzegek a3 Templom1 ajtajánál 
várták *s fogadták a' Királyt. Ezzel meg 
indult előtte a* Mog. V. Hertzeg; a' Trev* 
és Col V. Hertzegek pedig ruhájának két 
fzárnyát vitték két oldalról* meílynek hátúi 
nyúlt réízét néks.rrj' v ^ £ fzerentsém fogni. 
-~ 'A' nagy Misét tartotta a5 Mag. Érsek; 
&' Levélnek végződésével^ az Öltárhoz ment 
'•£ Király;. Letérdepelt ->- -—. ."-*• \ *s fe-
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lelt -nagy fzóval az eleibe tett kérdésekre, 
és el mondta a' fzokott esküvés' formáját. 
Annakutánna le borúk artzal a'földön jfévo 
párnákra, és ez alatt el mondatott a' Minden 
Szentek*/Liraniája, E* meg lévén,. a' Fel
kenést vitte véghez a' Mog. Érsek, a' más 
két V. H. Ersekeknek, és Heimes *s Eckhard 
nevezetű két Suffraganeus Püspököknek te-
gíttségek által. Az utóbb emiitett két Papi 
V. H^rtzegek, a5 Követekkel, Suffr. Püspö
kökkel , .ésApátúrakkál eggyütt, bevezették 
ezentúl OFelfégét eggy oldal Szobába, hol
ott is le mosták a' fzent olajat az azzal meg 
kentt réfzeirol O Felfégének; úgymint: a' 
feje' tetejéről; a5 mellyérol; a' nyakfzirtyá* 
ról ; a'két válla'köziről; a'jobb kárjárói; 
a ' jobb karja* hajlásáról; és a'tenyeséról; 
és reá adták Ő Felfégére a* Nagy Károly 
Tsáfzár' ruháját, Az oldal Szobából lett 
viíTza jövetelével, fel kötő ték az arra ren-
de'ltt V, Követek Ő Felfégének a* Nagy Ká
roly Ts. kardját, ujjába dugták annak gyű
rűjét, kezébe adták a*Birodalom' almáját, Y 
fejére' tetrék a' Koronát. Ezen ékeífégében 
kezeit az Aqithgránumi F.vaogyél. Könyvre 
tévén, meg e s k ü d t m é g e g y f z e r ; 
és le vétetvén előbb K o r o n áj a fe
jéről, élt a' fzent vatsorával. A* nagy Mi
sének végződésével, ismét fejébe helyhetett 
O *relfégének a' Korons, és minekutánna a* 
V. Hertzesektől, 's V. Követektől a' Tsáfz. 
Székbe hé űlrettetetr volna: harangok' fzó-
záájai Y ágyúk' durrogásai kőzött, el énekei-

• te-
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tetett a' Te Deum Laudamus, Ezen köz
ben hozzá fogott a5 Tsáízár első Tsibglalatos-
ságához, úgymint a' Birodalom' NemeíTdnek 
{ Ritter ) tételéhez ; melly így kéfzfil meg: 
A'Birodalom' Heroldja, a' Ts. Szék' alsó 
grádittsára állván, kiáltotta mindeneknek 
előtte Vormatiai ( Vorms ) Kamarás Bir. 
B. Dahlberget háromfzor j ki is minekutánna 
nevének 3-ízori kiáitatására egéfz pantzélban 
fel öltözve, 's bal kezében paizsát tartva, 
hajadon.fővel elo állott, és a'Tsáfzár elort 
térdre esett volna, Ö Feliégéséi a' Nagy 
Károly Tsáfzár* kardjával 3 ízor meg il!ér
tetett. Emiitett Báró Dahlherg után, feles 
fzámrn>! lettek ez alkalmatoflaggal-Birodalom 
ISIemeííéivé: azok-közit 3 Magyar Gavallé
rok is , úgymint: Gróf Koháry Ferentz, 
Pálfy'József',. és B. Podmanit^ky Urak. 

'"(A* B. Dahlherg Famíliából valóknak 
elsó juűbk vagyon , a' Birodalom5 Nemeflfei 
közzé való be vétettetésre^ *s azon alkalma-
toíTággal egéfz Bir. Nemesi ruhában lehetó* 
meg jelenésre. —- A' ki ezen méltóságot el 
akarja nyerni, megkívántatik, hogy negyed 
ízig fel tudja vinni, az örökfég fzerént reá 
fzállott NemeíTéget, és hogy femmi vétké
ről magát meg ne jegyeztette légyen.) 

Végbe menvén ezen tzeremonia, eleibe 
adta az Aquisgranumi (Aachen} Káptalan' 
Dékánja a' Tsáfzárnak, hogy az ösi fzoká-
sok fzerént, minden Tsáfzárnak be kell ma
gát, mindjárt meg koronáztatása ut|n vétetni 
Aquisgranumi Kánonoknak 5 's íe kell V vé

gett 
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gert az .esküvést tenni. Ezt meg is tsele-
kedte a* TnkCzkr; és e vak az utolsó tzere-
mónia. ' Harmadfél or'a-volt, a'mikor kezdő
dött, harang ízó, ágyúk durrogásai, és a' 
Népnek örvendez© Vívat' .kiáltozásai között, 
a* TemploniboJ való el indulás. Innentől 
fogva egeffz &*'Römerig9 íárga, fekete, és. 
fejér pofttőval bé vpiirt; izélés defzka - hlá 
volt kéfzítve, mellyen gyaloglbtr a' Tsáfzár, 
az otet elozó" 's "követő egéfz Sereggel a' Rö-
merhejj. A* Baldachin alatt Testőrzői fórjai 
között Ts« Koronájával *s Öltözetében ékes
kedő Felfégnek jobb keze felot egy kevéífel 
hátrább gyalog!ott a5 Moguntyjai; bal keze 
felöl pedig a* Tréviri Érsek, 's kezekben 
vitték a' Ts* Palástnak két fzárnyait, annak-
ntánoa ment a5 Coloniai Érsek *s a' t. —' A5 

Tsáfzárné, (kinek, 's Fel£ hozzá tartozóinak 
feámokra, különös néző hely volt kéízitve 
avTemplomban ) most a' Limburg Házból 
fzemlélte £ menetel pompáját, 's mind ma
ga , mind a'vele lévő több Fellegek, kezek1 

hányasával, *s'kefzkenöfeiknek lobogtatásával 
adták jelét örömöknek. Bé érvén O Tsáfz, 
Felfége a' Römer nagy Szakjába —- hova 
as Saxoniai Heh. Testőrzők' roíTz rendtar
tások miatt, fzintén éittek* vefzedelmévei 
juthattak bé azok i s , A kiknek hivatalok fze-
fént be kellett Szükségesképpen menni —* 
le ült O Ts. Felfége, hogy könnyebbséget 
veheíTen fáradtsága urán, mellyet okozha
tott valójában a 'Ts . nehéz öltözetnek bór-
dobása. Negyedfél óra felé raeg mutatta 

' ma- :' 
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magát, Koronáját fejében, tartva, az ablak
ból: speíly Ittasra egymást érte a' tele to
rokkal való Vívat kiaitozás. El nem ment 
Ő Felfége mind addig az ablakból, míg a* 
Birodalom' örökös, liivatáljait viselőknek kö-
téíelTégek-ben lett 'el járásokat végre nem 
n:ézte> -— A'.Biróda}.om' ör. Marsalja, kezé
ben eggy ezüst vékárskát, és tsapó efzközt 
víve, dob és trombita fzó alatt, a' Römer 
előtt fel halmozott rakás zabhoz lovaglott* 
abba hasig bé léptette a* lovát, belőle az 
ezüst vékátskat tele merítette, a* felit az. 
ezüst tsapó efzközzel el tsapta, 's a' tele 
vékával vilíza jött a' Szálba. — A' rakás zab 
ezentúl a 'Népé lett. —"'A' Birodalom' ör. 
líamaráíía, a' forráshoz nem meífze lévő, fe
jér gyóltsal fedett afztalhoz lovaglott, 's el 
vévén arról az ezüst mosdó tálat, a' vízzel 
tele lévő ezüst töltő edénnyel, 5s törülköző 
kendővel eggyütt, meg tért azokkal a 'Rö- * 
mer Szálajába. — A' Birodalom örök. Étel
hordója, a * Römer hegyen kéfzültfa kony
hához lovaglóit, 's az ott egéíTzen sütött 
ökörből egy darabot adatott á* nálía lévő 
meg aranyozott ezüst tálba, mellyet a' Ts. 
afztalra hozott. — A' Birodalom' Örökös 
Pohárnokja, eggy afztalhoz lovaglott, 's fel 
vévén arról egy borral *s vízzel meg töltött 
poharat, hozta azt hasonlóképpen a' Ts. 
afztalra, -—A' Bírod. örök. Kintstartója, ki 
lovaglott a 'Nép közzé, *s mihekutánna a5 

nyereg' két oldalán lévő drága erfzényekből 
arany és ezüst emlékeztető - pénzt hányt 

volna 
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volna a' Népnek, viűza jött a* Szálába. — 
Midőn mind ezek végbe mentek volna, hozzá 
ült O Fellege, a* fzámára különöfíen kéfzírett 
magas afztalhoz. Egy Birod. Hertzeg ofz-
togatta O Felfégének az ételt, 's fzolgált 
leg közelebbről mellette. El vévén tudniillik 
az afztalró.1 a' ki vijendö lányért, adta azt 
nékem; én pedig a' Ts» belső Szolgának, 's 
ugyan ezen módon mentek viíTza a'kés'sa't . 
O Felfégéhez. Az el hordandó ételeket a' 
Ts. Nemes íffjak hordták el; az ujjakat pe
dig az első rangú Birod. Grófok rakták fel. 
A' Ts. Afztalön kivül, a' 3 Papi V* Hertze
gek' fzámára is voltak ugyan ezen Szálában 
más alatsonabb afztalok terítve; kik is alkal
mas ízléiTel ettek, valamint a' Ts. Félfég is. 
A' V. Követeknek, és Bir. Hertzégeknek is 
kéfzíttettek afztalok hasonlóképpen; de ezek 
íemmit fem ehettek: mert a' már régtől 
fogva be vett fzokás fzerént, mind üreífek 
voltak belől, az ó' afztalaikra fel rakott be 
fedett tálak. Hetedfél órakor lett az afzra-
loktól való fel kelés, és a' Ts. Szállás felé 
pompás hat lovas hintó kon való meg indu
lás. A'V Hertzegek, Palotája' grádirtsánál 
várrák a5 Tsáfzárr, 's el érkezésével fel ki
sérték a' maga Szobájába. Á"-Ts. Nemes 
Iííjak közziil, négynek kellett a' gráditson 
való fel menetel közben világítani. A" V. 
Hertzegek fél óráig maradtak a' Tsáfzarnál, 
meiJynek el tölttével el menték külön külön 
egymás után. A* FŐ Udvarimester; és - Mar
sai tartoztak mindeniket le kisérni: az első 

ugyan 
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ugyan a* grádirs* allyáig; a' másik pedig 
a hintóig; és a' 4 öregebb Ts. Ns Itfjak 
világítottak mindenik le menetelekor a* grá-
ditson. Nyókzadfél órakor mentünk ml 
haza, jó formán meg Fáradva 's éhezve, 
minthogy reggeli 9 édíél órától fogva foha 
le nem ültünk. Minekutánna el végeztem 
volna az evést, a' 3 V. Hertzegek, és a' V. 
Követek^ meg világosíttatott Palotáiknak 
fzemlélésére indultam, nullyeket a' Tsá-
fzári, *s az azokhoz tartozó Felfégek is mél
tóztattak meg nézni. Meg kell vallani, 
hogy igen fzépek voltak a* világosít ások ̂  
minthogy külömben jól fel is kerültek. — 

'NémeUyik't. i. ? 5s 6000 forintba is -jötr. -— 
De a* Nézőt még fem hatották úgy meg', 
mint, a' Belgrád' meg vételekori ki viiágo-
sítása -Béts Városának. Mert itt tsak az em
iitett néhány Paloták voltak meg világosítva., 
más házak pedig nem: következésképpen 
nem is ízátmazhattak fzemlélésekre olly ele* 
ven érzések a5 Nézőben, mint ha az egéfss 
világoskodó 's fényes nappalt formáló fóro
kat láthatott volna maga körül. 

A' Koronázás' napján, Bírod. Hertzes^ 
fégre emelte a' Tsáfzár, Ts. YKír. Fó Ka
marás Gr. Rofenberg 9 uralkodó Gr. Reujé 
Lobenftein, uralkodó Gr. Salm, 's uralkodó-
Gr. Schönburg- Waldenburg Urakat-. Tett 
valami io belső Tanátsosokat, és még ariy? 
$yival is több Kamarás Urakat,"" 

A* 
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A* Koronázást kömet t napon indultak 
űtjökra, azon, általunk már más ízben meg 
nevezett Ts.-'s Kir.Kamarás Urak, kik az 
O Felíége1 Tsáfzarrá lett vajai zcaiásáról, • 's 
meg koronáz tatásáról tejendo Jelentés, végett 
rendeltettek ki előre rendkivűivaló Követek
nek némeijy Udvarokhoz. Tudniillik ..Gróf 
Paar Ventzel mem-Madritba és Lisbonába; 
Gr. Stahrenberg Lajos Péter shurgha.; Gr. 
Eürjlenberg, Londonba; H. Schiv.ar^enberg 
Parmáha, Modenába, és. Romába,; Gróf 
Sauraii, Maylandba és Turuiba ; H. Lich-
tenjiein Károly Parisba; í~L Lichienjlein 
•Fiiep Berlinbe éaJDresdába; B. Kiiebel auf 
Katzenelíenbogen, ..Münchenbe (Mond-
chiumj es Bétsbe. 

Ezen napon, 5.Küldöttjei'jelenrek...-meg 
a* Frankfurti Zsidóságnak,, 0 Ts^ '.S: Kir. 
Felíégénél, kiknek ízép kívánságaikat, .'s jó 
Szívvel ajánlott ajándékjaikat Atyai indulattal; 
fogadta O Felfége* Buzgó • könyörgéseket 
tartott annakutánna az egéfz Zsidóság , a* 
Tsáfzárért, 's Feli*. Házának virágzásáért; 
és Öröm innep fzentelésben töltötte el a' napor 
késő éjtfzakáig. 

1 i-diken, a', Heffencaffeli L\zndgráff 

Táborába mentek a', Tsáízár, a' Nápolyi 
Király, a* Föhertzegek ; és a' 3 Papi V. 
Hertzegek lovon; a\Tsáfzárné !s Nápolyi 
Királyné pedig, a' két FÖhertzegnékkel egy-
gyütt hintón; 3s minekuránna meg nézték 
TÓlna rendre a'LandgraF Seregeit s és azok
nak tűzzel való próba rételeiket, ebédhez 

.íil* 
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Ültek a' Táborban ? ' a* honnan tsak estvére 
tértek vifíza Fraiikfurtha. 

ÖroÍ:z Birodalom. 
A' Tsáfzárne áStai' Sept. ig^áikén" rneg 

•jutalmaztattak k&zznl? kívántunk'meg avagy 
tsak e' következenáDker: említeni: A' FŐ 
•Tanátsnák minden Tagjai-, azokon kívül, 
kik más különös ajándí-kokkar tiízteltettek 
meg ,' éggy egy gyémántokkal gazdagon ki 
rakott-, és- a' Tsatzárnén-ak- kepével ékeskedő 

'pixiseker kaptak. Vícecznz. 'Gr. Ojlermann 
pedig, valamint EL Viestmsköy még igen 
dtága gyémántos gyűrűket is kaptak a'.pik-
fzis^ii kívül. Status Tanátsofla, és a' külső. 
dolgokra -ügyelő Kollégyiomnak Tagja Mar* 
koff(jtr 113a paraízt lakta Jófzágot nyert, 
holtáig tartandó bírásnak feltétele alatt; Cho~ 
' Unistseff > es Katusov Admíráloknak , úgy 
nem küíőmbea belső Tanátsos Stregáloffn%k 
egy hónapi aíztalí pénzűi három három fzáz 
Rub'la rendeltetett \ a' t.' ! 

Egyízersmind nyilván valóvá tette a* 
Tsáfzárne , hogy azon égő buzgóságra tely-
iyes meg elegedéííel való emlékezéséből, 
mellyet az Iítentói reá bízott Orfzágnak min
den Rendjei bizonyítottak , a1 Svédekkel 
folytatott had alkalmatoíTágávaí, Hazájok' 
oltalmazásában: parancsolatot adott ki az 
eránt, hogy a' Békeffég Innepén tudtokra 
adatnék mind azoknak Ő Ts. Felfége' hála-
datofíága, és hogy a* Petersburgi, Y más 
Guberniumokban lévő helyeknek, a* mely-
lyek ezen hadra Önként adtak embereket, 
és az eleség', 5s más hadi kéfzületek' Szállí-

x tása 
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tása terhét viselték, ditsérő írásokat oSzto-
gatna az Igazgató Tanárs , méílyekben as 

késő maradék is SzemlélhefTe az Ő eleinek 
buzgóságát. 

A'Hehetusok, főképpen a' Bernai Cantonbéliek 
fordítást fzandékoznak tenni mostani állapotjokon. — 
Van dolga aJ Bernát Tanáts'nak. — A' Brüíjzeli Kor
mányozó Tanats bíztatja a' Szabadakaratúakat; tsupáa 
a' had' történetét tévén okául annak, a'mi rajtok esett. 
Brüffzelben agyon^ vertek egy fzerentsétíent. Oktob 
6-dikan, kiről a' volt a' hir, hogy a' Kaputzinusok 
ellen befzélt. — Lüttich Városában fel olvastattak 
Okt. 6-dikán , az egybe gyűjtött Polgárság elStr. a' 
Frankfurtból küldött Eékellésfeltételek. A' PoMr 
mester meg kérdte a' Polgárságot, mit mond azokra • 
Nem nem, Jóba fem volt a' felelet mindenfelől. 

JELENTÉS. 
A' Kathedrai Gyűjtemény már nagyobb réízént ki 

nyomtattatott, és az Első Darab már fókáknak kezek
nél is van; a2 árra 13 gr. A ' Második Darab is hat 
Sietek múlva ki jo a'fajtó alól; ennek is az árra 13 gr. 
és így eggyütt a' két Darab 26 garasban áll. Minde-
likben igen válogatott, és minden alkalmatoílágokra 
kéfzült munkák vágynak. A' jövő Leopoldi festi vá
sárkor mind a' két Darab találtatni fog Pesten a.' Nagy-
Győri Könyvnyomtatónál, kinek fzállása léfzen Pejti 
Könyváros Lindauer János Úrnak házánál a' Vátzi-
úttzában. Pefti vásár után pedig a' távolyabb lévő 
hlyeken is , , a' kiknek temúk ,.találhatják ezeket a* 
munkákat S. Patakon, Debretzenben , és Eráéhhn Ko-
losváron. — Igen helyesen fog esni, ha azok, & kik 
fzámos Exemplárokat fzoktsk diftrahálni, meg írják 
ide 'Győrbe 1 hogy mennyi küidődjon Pestről fzáraokra. 
-—'•Sir&ibig Jósef Győri Könyvnyomtató, 

Köft Bétsbsn, ©któberaek 2a~dik napjáa 1790, 
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