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Béts, 
Ő Ts. Felfégeknek, valamint Ferentr^ 

Ferdinánd , és Leopold FÓhertzegeknek is 
ízerentsés vúTz;i érk ízesek, lett ezen hónap
nak 32-dikén, dél urán és estve. — József 
FÖhertzeg, már az előtt két napokkai meg 
érkezett volt. 

A* Nápolyi Király, Frankfurtban kén-
telenítteteit. még az emiitett Feliégek* ei 
Indulásakor maradni, tudva iévo változása 
miá, 's vele eggyütt -a'.Királyné is; hanem, 
a'mint értjük, már ugyan tsak útban vagy* 
nak Béts felé. — E'izeréot, fzerentséííebb 
fog alám lenni Cancellarius G'óf Pálfy 
Károly Ó Excell. ja, Posony Vármegyei jó-
ízágában tért vadáizati kéizűleteivel: mint 
H. Léichtenjiein Aloys i magáéivgl, mellye-
ket oliy reményfég alatt tétetett 1 seh Őr-
fcági jófzágában, hogy a5 Ts. 's Kir. Felfé-
gek arra fogták úrjokat venni Frankfurtból 
Béts felé. — Gróf Pálfy 6 ExcelLja' ké-
ízületeiról, így ír közelebb eggy érdemes 
Barátunk, Posony Vármegyéből: „ C a n c . 
Gr. Pálfy 6 Exc. ja, Nov. g-dikára várja a*, 
Ts. 3s Nápolyi Kir. Felfégeket, Holitsről 
( E z , faját Jófzága az Austriai Háznak; néh. Ferenfz 
Tsáfzár vette volt Gróf Czobortól) Malat%kára9 

melly 4 óiánn-jira van Pofontól, Morva 
Orj^ág felé. Már mind fel vágynak kéfzítve 
az O Felfégek' fzámára ki rendelt fzobái a* 
Kastélynak,, még pedig a' leg új;abb íz fze-
rént. — Fűsülködo ízobáikat Ö Felfégek
nek, rózsás kertet ábrázoló vendég - faiak 
ékesítik. —. A* vadáfzatra meg kivantafó 
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minden kéfzuletek is récéinek.nagy sieütséfj-
gel és költséggel.; Leffz itt valóban' mit lóní' 
a' iV /̂7. Királynakr mert rend Tzerént is igen 
virágjában vagyon az Ö'Exa ja' vadáfearja 9 
úgymint a' meiíyre közei ao/ooo ~rbnntokat;:. 
Szokott efztendónként költeni-; most pedig-
mindenünnen öízve 'hajtatja, egy bizonyos 
környékre a* fok vadakat, hogy annál kWo$, 
sebb fáradtságba keriillyön ,a' lövés. - :- — 
Következendő meg jegyzetre méltó dolgot 
ir említett Barátunk, a' Malatrkai'lb\%ié\f 
t á j ' á ró l : »»A' Malaizkai Kastély körültsak kevés 
éfztendokkel ez előtt fe látott volna az .ember egye
ket , sivatag homok fzikláknál; mellyre nézve sem i& 
igen kívánatos volt akkor a'Kastély környéke' ábrá
zatja* Eleget költött 6 Excellentziája, a' homok-
domboknak élo fákkal lehető bé űltettetésekre; , de 
iafzontalan volt minden költsége, míg nem valami,/ 
éfztendokkel ez előtt Malaizsán lévén vadáízaton az 
akkor Bétshen Hollandiai liövettséget viseltt Gróf" 
Vaffen&er' meg mutatta volna, hogy' fzo'kták • mállók 
bé ültetni a' homokos földet élo fákkal. Már ázótea-
egy kis erdő vefzi körös körül az egéfz Kastélyt; 
mellyben két '$ három ölnyi inagaOagú fák is vágy
nak. Most eggy igen fzép Ar.gius Ken'kéfzÜl belÖUe. 
Örökös háládaioü'ágának bizonyságául, ki faragtátta 
o Excellentziája, a' Gróf Vajj'enaer' képét alabástrom-
ból , 's azt a' Gróf út mutatása fzerént plántált erdőbe 
helyheztette. -— Említett út mutatása aJ Grófnak eb-
hol áll»tt: Vefzi az ember a' homokos földet fzeret6 
élo fátskákat (minéműek a'nyár, nyir, jegenye 's a' t. 
fák)'tövestől; ás eggy elégedendő mélységű gödröt 
% homokban T belé parázs fekete földet tölt, Ebbe 
féfzkdiöé a' laska tövét, ©fztáa a' gödröt egéfl'zea 
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bét fénieti , ^s napjában kérfzer's három.fzor is locsol
gatja. — ..Az elplántált fátskákn.tk jó ífioddal lehető 
lotsoJása végett, naajd eggy óránnyi mellzeségröl 
veteti Ö Exc. ja, Kastéllyá alá egy tóbc-1 a' vizet, 
fiielly a' K&rpát hegyei eggyikének'oldalán íeKFzik* 
Áz említett vízből, most egg.y ugrókut-M vizomlá* 
(CájbadeJ is kéiziil, a' nagy Vendégeknek mulatta
tására. " 

Takarodnák rriár a3 rakott izékerek in* 
iién' á«z Udvartól Po^son £elé. Magoknak 
a''T-sáfzárnak's Tsáfzárn.énák (ki most jRer* 
dinánd FÖbertzeggel esjgyütt h'ú-rutosj; .a* 
Nápolyi Királynak 's Királynénak, f~ Főhet-
ízegekoek , és i Föher'tzegnéknek Schlqfi^ 
hofhá lejeri'dó indulásoki Növem. io--dikére 
vagyon határozva. Onnan* j.i-áiken fog 
ííagy pompával bemenni as Tsáfzár Padsort 
Városába \ 5s ugyan ott t ? -dikén. Or íz águnk' 
Koronájával meg koronáztatnia 

('ScMofxfiof egy pompás Ts. Kastély, 
jstélly hajdan Eugenius Herrzegé vók. Au* 
firiáhan fekfzik, a1 Morva vizének Dunába 
való ízakadasánál 5 Dévénnel's Hamburgul 
által ellenben* Po^söntőt egy jó ótánnyira. 
Kertje j domb oldalon fzemjéketik s meliycól 
a'viz fok zuhanáfok után leomolván, tót formál 
a* kertbéli térségen* Néhány Helységek § er-
dok5 's vadáfzatok is tartoznak a'líasrély.hoz* 
Itt tartatott Chriftind.FÓhenzegnének Albert 
Saxpniai Hertzeggel, i^Őó-dikban, Ápr. 8« 
napján lett házaííagi egybe keléseknek pom
pája, Gyakran ki járt ide, Lokumtenensné 
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korában, Forsonhól az említett Fohertzegné, 
Férjével a' Lokumtenensel, és íokfzor meg 
vendégelték ott a* helytartó Tanátsnak, 's 
Kamarának Tagjait is közöníegeííen.) 

Aufiriai Belgyiom. 
A\ Belgyiomban híven vitézkedő Wurrnfer 

Huízár Ofztályíól, következendő tudó
sítás érkezett a' tulajdonos Generális 
Úrhoz, Wurrnfer ó Excel, hoz, a Sept. 
aa-dikei emlékezetes tsatákról: 

Sept. 22-dike vaía azon közönséges meg táma
dásnak nevezetes napja, mellyel már régtől fogva 
fenyegettek bennünket a' Pártosok. K mi Generáli
sainknak jó rendeléseik, Seregeinknek fáradhatatlan 
vitézségek, az Ellenség' Vezérinek tapafztalás nélkül 
való létek, és a' fzerentsének kiváltképpenvaló mó
don réfzünkre lett hajlása — ezek eí'zközlötták, nogy 
az Ellenség mindenütt, valahol ki kötött velünk, leí-
keíl'en meg verettetett. — Hogy Excellentziádat tö-
kélletes esmerettségére juttaűam, az emiitett napost-
meg történtt minden' dolgoknak, köronöílen fogóin 
clo adni a' Falmagnenál•, Flóráénál, és Mahenal esett 
viadalokat. — Virradtakor által jött az Ellenség Fal-
magnenál a' Maas vizén, 3 nagy tsapatokban. Ezek
nek-eggyike'esett azon Redutunknak, mellybeu egy 
Bambergai Ofztály tartózkodott, egy 3 , és egy 6 
fontos ágyúval; a' melly.is, leg kiííebb ellent állás 
nélkül, oda hagyta a' Redutot; 's mivel ennél fogva 
er'ős helyre tett ízért a' tsapat: megkezdte magát 
benne féfzkelni; a' több két tsapatok pedig tsatarendbe 
állottak, 's viadalra líéfztették Gen. Cortiu Jóllehet 
az Ellenség l20OG-b©l állott; (ien. Qwtinak pedig 
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álig vélt' 3000 embere: mindazáltal bátran fzembe 
fzállott azzal. Ágyúi által igyekezett az Ellenség* 
jobb fzárnyát erot'eleníteni, és a' midőn látná, hogy 
az tsak leg MíTebbnyire is ingadoz, el küldötte L&tour 
Reg. béli Ob, PorzheimQt azzal a' hagyomáflal, hogy 
vágja bé magát, derék Dragonyosaival eggyiitt annak 
oldalába: mellyet véghez is vitt a' nevezett Óberfler 
Űr olly foganattal, hogy nem tsak egéflzen meg 
íutamtatott az Ellenség; hanem még két 12, báróra 
6 , 's három 3 fontos hoffzú ágyúkat is nyert, egy 
Lovasok' 25 áfzí ójával, és fok győzedelmi jelekkel 
eggyiitt a' fenn emiitett Generális Úr. — 1700-ra te-
fzik ö'ízveséggél, 'a*"mennyit vefztett emberei közzúí 
az Ellenség, réfz fzerént a' hartz' mezején, réfz fze-
rént pedig a' Maas' vizében. —• — Minekelőtte a' 
Floréei verekedésről fzóllanék, fzükség ezt előre bo-
tsátanom: Minefcutánna hirével esett volna a' Gene-
ráliiTágnak, hogy Ha-vlangenál egy nagy tábora van 
az Ellenségnek, •*! végezte, hogy rajta kell azon 
menni. Éhez képest meg indáit oda Gen. Kvártély-
mester B. Beauíieu, Ligüe gyalog Reg. béli 7 Kom
pániával, 6 Komp. Granatéroffággal, 50 Vadáfzokkal, 
Kap.' Steingruher alatt lévő 150 Wmmfev Hufzárokkal, 
és 60 Dragonyosokkal. Fioreenál tehát nem marad
tunk többen e' fzerént, 2 Wilrzburgi Gran. Kompá
niáknál, ico Wunnfer Hufzároknál, 's $0 Dragonyo
soknál, és 5 ágyúknál. Reggeli g-adfel órakor elo 
állott Gen. Schönfeld mintegy 6öoo-ed magával meg 
támadásunkra: de maga, több réfzével felénél a' Se
regének , a' Frifeei hegyen maradott; a' vnís réfzt pe
dig ellenünk küldötte. Ob. Vannier fzinte olly meg 
határozáffaí volt már, hogy• magát viflza vonja, a* 
midőn érkezett F . M, L. Gr. Lato.ur, éé. kereken meg 
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öiondotta, hogy vagy gfozní kell, vagy hálni Leg 
ottan n.zulen kezdőit 4gy áztatni; (WurmferHá&&r) 
Major Gróf KoUpnits Urat pedig el Jíuldétte, Frei* 
Kauiíány r.ak 'a'' "fzánryáyaf, rqeliy azon fzempilíantás-
|*aia fg Qfiurwfer) Hqfzárqkból állott volt, azt bízváa 
í-eájj, hogy hajtson rajta az Ellenség' fe&sö tsapaíjáü, 
.A' meg üt: vezért Major Ur így ekézett, valamint tsak 
lehetett , az Ellenség'- bal oldalának eránnyába jutni; 
nníi3y;ízándekában h-óldog^lyio, közzé tsapott az 
Ellensc^n-ík , 's; azt fzereatséííen, vi-íEza verte. .Az 
első.•''tsapat fein állhatott 'rrsfg a' F. M, L,,.Úr' ÉÉy&í 
elŐtr. de a' máspdik úgy elő nyomult két sövény 
kozört, hogy a" Falat - Fiimet -^ el vette, a2 

i'"'" pbbon volt r;-; Dragonyosoktáól. Azonközben viífza 
rertds!tetot»; Major Gróf Kollonits. XJx döbbeni helyére, 
speliyeí is niídou újjolag el foglalt válna, értésére 
esgtt, .hogy Ob. Vannitr- agyon lövetett; el küldé. 
leg ottan B, Nlirbaehot 20 Büfzárokkal,. hogy \ítüí 
ipeg, mint megy a' d-olog az ágyúknál; és midőn 
femmi válaízt nem kapott volna darab ideig az emli-
t$tí Báró által:utánqa küldötte annak, F. M. L. Latour 
parantsolatjára, Bahg Strázsamestert, olly izenettel, 
hogy ha az ágyúk kor$l lévők nern győznék tovább, 
gzeííeritádást, vonnak, -viílza magokat Ajfejfe felé. 
£zen fzempiílantásban érkezett a- F« Mv %<» tTr által 
ide paramsoitt. fegktse'g, naelly a' Bender gyalog Reg, 
ének ég!>y Oíztáííyából, és 40, Vadáfzokból állott* 
A f 40 Vadászokkal bé rontott Hadnagy Gajla \Jv há~ 
túlról Floveeba; ugyan azt fselekedte Kap, Trauten-: 

}zrg'\s, ki tsupán maga Graa. Komp. jávai maradott voll 
$z .ágyak mellett; e' felett két .12 fontos kartárs okból 
sagy foganattal lett a' lövés, éppen azon időben az 
,El.l6nsé,f közzé. E>zm három véletlen történetek' in-
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gad©zásba kezdték valamennyire hozat az Ellenséget; 
/ mellyet midőn látná-U.Mirbachi nem gondolván vele, 
hogy tsnpán laufzad magával volna, fzörnyú tűzzel 
neki hajtatott az ingadozó tsapat' közepének, és hul
lott előtte 's emberei előtt az Ellenség: <de a' foka-
ságtól ugyan tsak hé keríttetett éppen azon fzempii-
hutásban', midőn Balog Strázsamester io emberével 
oda érkezett; ki is alig fejtette meg B Mívbacb Úrnak 
karul lett vétettetését: azonnal ott termett a' nevezet 
Főhadnagy Úrnak fegíttségére , 's nem tsak utat nyi
tott a'Főhadnagy ÍJr'Seregének ; hanem, eggyesítvén 
tazzal magát, egéüz a' Frifeei hegyig kergette az El-

; lenséget. Ekként nyertesek maradtunk. -̂  MldÖn 
a' Gen. Kvártély mester Ur Ha-vlange felé ment:, látta, 
hogy egy tsapat Ellenség dereksű'an nyomul feléje ; 
tehát hirtelen egy fordulást fett, Vaz által, el foglak 
egy hegyet, melly éppen útjában esett az Ellenségnek,-
Midőn oda érkezett vóina a' tsapat: meg támadta an
nak elöl menő réfzét, 's fzerentséííea meg futamtatta. 
— Magafztalja Gen. Beaulieu Ur Steingruber ésfrimont 
Kapitányokat, .^.Főhadnagy Tsomortányit; főképpen 
„pedig Kemenjiky és Nedetzky Hadnagyokat; Pettyká 

z Strázsamestert, és Vitty Kaprait. — Érdem - pénzzel 
lejendŐ megjutalmaztatás végett, tő'vetkezendő Vi
tézeink' neveik adattak bé, úgymint: Balog Strázsa-
mesteré, a' fenn meg int tselekedetéért; Vitty Éáp» 
ráié, mivel midőn & tsata elein néhány fzabadakara-
táakat kivánt volna a' Gen Kvártélymester; o , ja 
.Közemberekkel mintegy 30 lépésnyire eíS ugrott, és 
eloffzÖr vágta bé magát az Ellenség' bal 'fzárnyába; 
Plethuber Káprálé, mivel Ő ismét leg első vélt , az 
Ellenség' jobb fzárnyának- meg támadásában ; Varga 
András Közemberé.* a' ki egy pompás 55áfzfój4t 
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nyerte el az Ellenségnek; és Sas Mihályé 5 ki ass 
emiitett Varga Andrásnak fegíto Társa volt a' Záizló 
ei vételében. 

Kezd a' Pártosoknak tűzök tsillap'odíii. 
— Már tsak ókalmazólag fzándékoznak ma
gokat tartani; és véget vetvén a? táborozás
nak, falukba vefzik magokat. Feles fzám-
mal hagyogatják el katonáik záízlóikat,, és 
réíz fzerént nálunk, réíV ízerént aJ Hollan
dusoknál vefznek ízoJgálatot.' — Az eddig 
náliok tartózkodott Frant\ia Tiíztek is taka
rodnak haza : mivelhogy a3 Nemzet Gyűlése 
tudtokra adatta , hogy örökre alkalmaüanná 
fogja magát a' Frantzia fzolgálatra tenni, 
a' ki továbbra is meg marad a' Belgáknál* 
— A' mi Seregeinkbe új bátorságot önt as 

legírő Seregeknek hozzájok való közelgetés'e, 
's könnyíti terhes nyughatatlanságaikat azon 
jiiialom' remcnylésé, mellyet ígért jó'Feje-
delmek, hogy tudniillik minden győzedelem 
után eggy eggy aranyat fognak fejenként 
kapni; mint kapták is már a* közelebb nyert 
diadalmaknak ízerentsés efzközéik. 

Orof^ B ir 0dalom. 
A' közelebb érkezett Péter sburgi Udvari 

Újság, bóven le irja a' Svédekkel lettBékes-
fég innepe' pompáját, melly Sept. 19-dikén 
kezdődött, Y-tartott -10 egéfz napokig. — 
Mi elő adtuk már más alkalmatoíTággal rövi
deden, mi történt Sept. ladikén; akartuk 
tehát ez úttal tsupán azon nyomós Befzédet 
közleni, mellyet Neklindov Űr tartott, a' 
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Ts. téli Palota' nagy Szakjában kéfzültThró-
nusbáti illó Tsáfzáraéhoz, a* Birodalom 
Tanáccsá' nevében; a' melíy is így követ
kezik : 

„ Mindenek felett való kegyelmeíTégü 
Tsáfzárné! Te hozzád, kit egy ditsóiíéggel 
's innepi örömmel ékeskedő Thrónusban fel 
emelkedve fzemlélünk, jó a5 Te Tanácsod, 
hogy az Oroíz Birodalom' örömét, és a* 
Tenéked magokat fel áldozó Fijaidnak fzí-
veiket az Ő Annyoknak lábaihoz le tegye; 
hogy a' mi fzavunk által füleidbe haflön szorr 
gyÖzedéiemmel és békefféggei meg korona' 
zoit Hérosi cselekedeteidnek közönféges. há-
lálásá, mellyeknek emlékezetét a' következő' 
Századokra is által bocsátjuk. — Tudjuk mi 
azt: nem Te fzolgáltattál okot a' hadiko-
záíra; mindazáltal nem is íjjedrél meg azon 
eggy értelmen' lévő két Ellenségektől, kik 

'délröTés'"éfzakról'hirtelenséggel kardot rán
tottak' ellenünk, ártatlan létünkre. Nagy 
dolog, a' magái: ki nyilatkoztatott Ellenséget 
m e g gyónni: de még nagyobb, as halgatvá 
fel támadi Ellenségen diadalmaskodni. A5 

Te Seregeid, eleibe indultak a' Haza' hatá
rain túl a' Török erónek. Éizaki határain
kat -tsupán a5 Békeffeg • idejekori Őrállók ol
talmazták , tökélleteílen bátorságosoknak 
vélvén magunkat,' a' Kötéseknek fzenrsége 
által. Ezekben, 's a' mi ártatlanságunkban 
találtuk mi bátorságunkat : Svéd Orf^ág 
pedig, mint az Ottomannus oknak őltalma-
zója, az eránt valói-reménységét, hogy utat 
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•nyithat magának, n \ d e 'határos yidéknéjc 
el foglalására. Hirtelenséggel, vés minden 
gondolatunkén kívül, kettős Had köitt ízem-
leltük magunkat Tenni; de elégséges voltál 
jna'gadtQJ., mind a5 kettőnek meg felelni. 
Ts.ak a5 volt akkor igen bajos, hogy olly 
siertseggel kellerr eílentáiló'Sereget gyűltem 
Öfzve, a' mint azt az 'Eilenvégnek' földünkre 
lett bé rontása kívánta. De 'mit meg nem 
tehet a' Népnek -Uralködoj-ához váló Szere
tete , és eggy Anyának fzemeiiege, •»' kinek 

.gondja.:van reá, hogy a' gonoízt Gyerine* 
keitől el fordírtsa. — Soha fem tündöklör-
tek ki- inkább . a5 Te bökseííaged 5

 5s Hérosi 
virtusaid, mint 'akkor, -Akkor láttunk .mi 

.Te benned egy. Királyt, és egy Vedért-;, lát
tuk, -hogy mind a két "nevezet aiatt-hé £o.g-
laltr ízáma nélkül váló köteieíTégeket bé 
telly esketted. Futottak a* Seregek ; paran-
tsolatid-után, a'határoknak, őltalrook alá 
való. vétel ér-e ; viíTza tartóztatták az Ellensé
get, magok vitézségek, 's annak, vefzedelme 
által. .A' Te faját örizeted, nem a 'Te Sze» 
méllyedet9 hanem a* Haza' határait oltal
mazta; 's győzhetetlen oltalom fal gyanánt 
volt. Néked az arról való meg gyözeiterés % 
hogy nints fzükséged Néked az őriztetésre. 
—- Az el múlt majd 3 efzr'endei ido feakafz 
alatt, meg nem tsüggedt, fem éjjel, fem 
nappal, a ' T e nagy Lelked.. A' Had' tüze 
között új.Regementeket, 's eggy olly bámu
lásra méltó könnyű fzerü hajós Sereget ál
lítottál fej" sajgy siettséggeí, melly azEHéiv 
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ffgttek fok idő alatt, rs íij mód fzérent ke-
fzuít hajós Seregén diadalmaskodóit. — 
Tsak Nemed ne lett volna Néked akadályul; 
Méltóságod ugyan föh'a meg nem tartózta
tott volna, hogy mind a' Szárazon, mind a' 
vizén, Seregeid eioct ne ízemléketted volna 
kardos kézzel magadat az Éíleiiséggel. De 
a*"hol jelén nem voltál is fzeméllyeífeny ott 
Is íeikentett, a' Te Seregeiddel mindenütt 
jelen lévé' Lelked, r Te magad ízorgalmatof-
.ían vigyáztál.. Seregeidnek nagyobb 's kif-
febb Szükségeire.' Te rendelted ki a* Szára
zon vitézkedő Seregeknek táboroz© helye
ket ; úgy nem külömben a' tengeri erőnek is 
az utat, mellyen indúllyon; 's nem egyebek 
voltak az ó tetteik; hanem a' Te parantsola-
jidnak,. a* Te bóltseíleged' akaratjának lely-
lyesítése. Nagy bókseílégü Uralkodó* mód
jára haladva, *s egy bátor Vitézként, Soha is 
eí ríem fáradva, verted Te viííza négy rend-? 
fctéli gyozedelmek által, a' mi vizeinkre'ron-
tott Ellenséget. A' Te magad ágyúidnak 5s 
az Ellenségéinek menydörgése tulajdon fü
leidbe hatott;. de a* Te gondolkodásaidnak 
intéz© fórját meg nem 'háboríthatta, 5s re
ménységedet meg nem tántoríthatta. A* T-e 
dízta tekintetedből mindenkor' új győzedel
met jövendölt a* fő Város. — Körhyűl vé
tetvén az Ellenség a? Te győzedelmes fegy
vereid által mindenfelől, a* Bék'eífégkörés hl-
fal mentette meg, a' maga meg vertt erejé-

• nek" rnsfadvánnyát a' már kéfzen váró vefze-
delemipL Té viííza adtad néki a' békeífégeto 
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Eleibe tetted Alattvalóidnak tsendeffégeket' 
a' gyozedelemnek. Ekként alázta meg ma
gát az, Ellenség a' Te ditséretedre, 's újj 
utat nyitott Tenéked, mellyen a ' T e virtu
said, az egéfz Világ5 tsudálasára ki tündök
lenek, — O Péter! a' mi Atyáinknak Ural
kodója . s ki nagy tselekedeteid által Nagy 
nevet érdemlettél! Tudva vágynak előttünk 
;a\Te érdemeid; ie mond meg nékünk 9 
-millyen nagyok voltak a* Te kiv;ánfágodnak 
határai? Te minket .az erofzak kezével ve
zettél; II Katalin pedig meg győző bóltses-
•íege, Ts aT Státusok' Sorsában való- eggyü'tt 
munkái kádasa által* Nem., óhajtottad e'.Te, 
hogy á" Te munkád, 'a' Balti hajós Sereg, meg 
•tartatván 's gyarapíttarváa .maga erejében, a* 
Te utánnad.,Következők által, oltalom-fal 
gyanánt legyen a' Te nevedet viselő Város
nak, -V. győzője-a' Te vetélkedő Társadnak: 
hogy fel kerekedvén az, ezen partoktól, 's 
által hatván az Európai Orfzágqkat kerítő 
Tengeren, meg vérbelié a1 Töröknek fzám-
lálhatatlan tengeri erejét, a' föld köpött 
lévő tengeren; győzedelmeskedve uralkod
jon azokon az Archív eldguson; 's oltalmazza 
a' török járom alatt nyögő hitünk' Sorsosait ? 
De reménylhetted e', hogy fél fzázad múlva 
eggy a5 Te utánnad Következendők közzűl, 
nagy győzedelmek 's nyerések által, úgy le 
fogja az Ott ománus oknak fenn héjjazásokat 
fzállítani, 's Birodalmoknak fundamentomit 
annyira meg fogja rázkódtatni, hogy az 
Orofz Birodalomnak kiváltképpenvaíó ditsós-
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fégére fzolgálandó Békefleget köífsnek azok 
éppen az napon, mellyen Te veled károst 
körtetett hajdan egy bal fzerentse. Hihet
ted e', hegy az említett .utánnad Következő 
hatalmának határait a' Meotis vizein túl ki 
terjeffze, hogyOro' \ O^ág,^ fekete ten
gerre új hajókat fzállímon, a' Torok hajós 
Sereget egéflzen le tsepüilye, be töltse Asiá-
riák partjait félelemmel, meg rázkodtafla az 
Ottománusok' fo Városát; és a' 3 Tengere
ken nyert gyözedelmek jeleit a 'Te koporsód 
eleibe tegye, 's Tégedet ezen ditsö lépések 
fundamentom tevőjének kiáltson ki? Egye* 
dűl tselekedte mind ezt a' mi rajtunk mostan 
uralkodó Katalin* Ö vitte tökélleteífégre 
a' maga halhatatlan tselekedetei által, a*mit 
Te el kezdettél. — Mirsoda kívánni való 
marad még? Mit- lehet többet tselekedni? 
Nem valóságos halhatatlanság e az, és nem 
valóságos Nagyság e "illyen halhatatlanságot 
érdemleni? Nem a' mi ditséró fzaváink ve« 
zetnek bennünket ezen hasonlításokra; ha
nem a' Te virtusid 's érdemeid, to kegyel
ni effégü-Uralkodónk! Esmérj rá azokban, 
Nagy Tsáfzárné f a''haladatoflagnak érzésére., 
és azon gondolatokra, mellyekkel van felő
led a' Te Néped. A' Te Thrónusod áltál 
fzall eggy Uralkodóról a? másikra, mint eggy 
áldott örökség; de a' Te tselekedeteid min
denkor Tieid maradnak, 9s örökké tartanak, 
miként a? Te Neved. Á' Te Néped tsó* 
kollya, örömmel meg tellyesedve, a' Té 
Koronádat ékesítő új borostyánokat, és z% 
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éSzaki Békéííegnek olaj ágát a'Te'kezedben* 
—- Te hordoztad mindennek a'terhét; .a*Tjf 
gondoskodásod védelmezte'$ tartotta meg 
magok ' épségekben : a' határokat; mind a*' 
dicsé' .gyézadslnriek, mindaz óhajtott-békes-
fég, a Te-boltseíTégedaek., 's mmlelkisé
gednek gyüm'Itseí., — •. 'Gy&z/jdmeskedf, 
tnnákokáért *•'Nagy 'fsáízárné! &m.á Néppel, 
eggyütr, irielly áiuja a'-Te elő .menttedet*—>-
Érezd azon boldogságot$' md.'ybím Jr:áöe? 
súít 'Te általad'az Orofz-Birodalom;- és a3 

•háladatoíTág9 tüzével égoízí'/dűk-Oi'k áldozat-
jait —- fogadd kegyefien. '* 

Pétershurgből -írják $ hogy mígon közön-. 
fégeffe iett volna a'Nép közit, hogy a'T-á-; 
fzárné el riem fogadta a' Prujfxidi..•••Király' 

,. ajánlását, a' Törökkel kötendő EMkeíIég eránt 
való közbenjárásra nézve :" • rs-op'or tónkén* 
kiáltozta az úttzákon Tsáfzárnéjánaft a3 Víva-
tö t , ilíy hozzá adásokkali Tsdk egy líd-
talirii tsak eggy Oroj\ Rir@dalom vari 
a Világon. 

;•: Né m ei M ir o da I orfí* 
Ezetl hónapnak 12-dikén lett Frank* 

furthan? a' C'óllni Válafztó Hertzeg9 Test
őrzői Kapiránnyánafc * B* Andlau-mk $ a* 
Német^ vagy Marianus Vitézek' rendjébe1 

való pompás bé vétettetése. — i^-dikon 
hódolt a5 Frankfurti Tanács,, és Polgársága 
Ő Ts. Felségének,. 

• f Frantrid 
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• F r a n t i ' i a Orf%_ág, 

Minekutánna Auguílustól fogva tartott 
íanátskozásai-urán meghatározta volna, a" 
Népnek nagy örömére. Sepr. 19-dikén*, a* 
Nemzet Gyűlése, hogy a már kézben for* 
gó 400--rniíiió Livra 'papiros-'pénzen ktvun 
IIQO millió Livra érőt keli még kéfzíttecni* 
?s abból a' Status' sürgető adóííágát lafían 
1-aííaii fize Égetni-: elö vette 30-dikun, az el 
mák eízteadöbéü Okr. 6-dikán történt fzör*« 
nyű*egekre .nézve tett visgalödásait, 's azok
nál fogva hozott ítéleteit az arra- rendelte 
Tanáts.nakj mellyek ki nyomtattatván, ám
bár a'-betűk igen aprók is-, még is két j6 
forma jiyóítzad rém kötetre" teltek. — Az 
Aureliánumi Herrzegre, és Gr. Mirabóra 
nézve azt végezte XJku, 3-dikán a1 Gyűlés »• 
hogy Ókét nem lehet, az ellenek teit vádak* 
ra, törvénybe idézni. Okr, 2 dikán eggy 
igen hathatós Befzédet tartott Gr. Mirabő, 
rnellyben azt mutogatta, hogy ha mind 
igazak volnának is az ellene tett vádak, még 
lem lehetne Ótet azokra törvénybe idézni, 
*s ellene pert indítani. — Okt. 3-dikán az 
Aureliánumi Hertzég is meg jelent a' Gyű
lésben, 's igen ízép Beízédet mondott» 
mellyben azt tette fel, hogy Ó ellene mé§ 
tsak gyanakodni fem lehetett volna, 's ígérte 
ennek meg mutatását. Befzéde' vége fele, 
következendő ki fejezésekkei élt: „Ideje 
vagyon meg mutatni, hogy azok, kik fel 
fogták a' népnek, és fzabadságnak ügyétj-

kik 
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kik tellyes erejekböl rajta voltak Frantzia 
Orfzágnak újjonnan való-fzületcsén, egyedül 
az igazságnak, nem' pedig a'kevélységnek, 
és boíTzúállás' kívánságának utálatos és ala-
tson lelkétől vezéreltettek légyen." — Igen 
tettzett a' Gyűlésnek a\Hertzeg5 Befzéde; 
's az.6írása, mellyben védelmezi magát min* 
den vádolások ellen, ki van már nyom
tatva. 

Buda. Ezen hónap' i$ dikának estvé-
jén, a' S^. Gellert hegyére, és a' Vár bás
tyáira ki ízegzert ágyúkból lett 300 lövések, 
és a' Duna hoíTzában, Pestre fordulva ki-
állott Katonaságnak, és Polgár Kompániák
nak háromízori tüzelések — mind öfzve 
15000 puska fzózatok adták hirül a' Környék
nek, Ó Fellegének Tsáízárrá lett válafztatá^ 
sát V rrreg koronáztatását. A* Granatérosok' 
épületje meg volt világosírva-; és LovaíTág' 
Generálja B. Barkó 6 Excell. ja nagy ven
dégséget adott. 

* * * # * 
Nagyon rebesgetik, hogy hármas Frigy 

kéfzűi az Orofxpk, Dánusok, és Svédek 
közölt, a' SpanyoV efzközlésére. — Ez, 
nem kedves hir az Anglusoknak. 

Költ Bécsben, Oktoberaek 26-dik napjáa 179®. 
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