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Á" múlt Vasárnap íemmi fe leve az app&rtemen* 

tos Bálból: mart Q Felsége a' Tsáfzárne Rhcumatis-
must is Kapott, a' rajta léve huruton kívül* Sokati 
azt tartják ö Felsége' egéíTégbéli változásának okául, 
hogy "egyfzérr'e kemény nedves hideggel kezdett az 
iáé forgolódni; a' Tsáfzárne pedig nem fzokván a* 
feé fűtött ízobához , örömest húzná halafztaná a* 
füttetést. 

(Olafz: Örfzágb&n nem igen Fzoktak kementzék 
lenni a' fzobákban , mivelhogy rend fzerént gyenge 
fzokott lenni a' tél ; vagy ha fogas is , inkább 
melegefznek kandallóknál, — A' fejér népnek na
gyobb réfzént az a' roflz fzokása vagyon, hogy ma~ 
ga alá ollyankor tuztartó edényt fzokott rakni: melly 
•miá, mint az Olafz ok befzélíik, fótoíTágot kap a'láb
nak azon réfze, mellyet a' meleg é r , ) 

Egymást éri, úgy takarodik le innen a' fok 
ember, mind fzárazon, mind vízen Pozsanha. Igen 
meg is fzűkiilt már a' fzálláí. — A' Tsáfzár 's Tsá
fzárne, a'Primas'palotájában lefznek fzállva; Ferentz 
fohertzeg Feleségestől, mindjárt mellettek, az Öf̂  
mosdi házban; a Napolyi Király és Királyné, Gróf 
Battyányi Filep Úr' palotájában; Mária Cbriftina, és 
Albert, a' tír. Pálfy Leop. Úréban; a' FShertzegek 
végre, a' külső Városi palotájában a' Prímásnak. 

Az Úlések, a' Várban fognak tartatni. Itt leífs 
fzállások a' Magyar Kantzelláriáróí feles fzámmal í© 
Hienendö Tanátsos, Titoknok, eéhány KontzIpisti„ 
és két Archivarius Urakaak, (k ik le fogják magok- '/ 
kai vinni az utóbbi 3 fertály efztendei MunkákaE 
( AŰ& ) , némelly Kantzellistákkal, és Acceffiítákka! 
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A' Tseh Orfzági Vá!. Kö'vettség' Gavallérjai közzüí 
volt Gróf H * * ü r , jegyzésbe tette, mind azo
kat , a' melíyeket tapafztaít egéfz Frankfurti útj 
alkalmatoffágával, 's jegyzéseit kedves Felesé 
gének ide Bétsbe raeg küldötte. —- Mi , azokból 
hol egy fzer, hol máílzor fogunk némelly törde-
Jékeket közleni. —̂ Ide iktattuk ez úttal a' Ko
ronázás' napjáról' tett jegyzéseit a'fenn emiitett 
Gróf Urnák , ollyakat is elegyítvén hellyel-
kellyel közikbe , a' niellyeket másunnan tu
dunk : 

A ' Koronázásnak meg határozott napján, tudni
illik Okt. 9-dikén, a' Katonák' trombitálására ébred
tem fel* — A' Polgárság fegyverbe öltözött, mint 
ízintétf a'más pompa napokon. — A' fölöstököm ké-
fcen várt mar engemet a' Herfzeguél, melly siíltt 
feorju hús fzeletekböl ( Karmanaden ) , siíltt tsirk^k-
%Ví, tormás húsból, és koíbáízokból állott. — Meg 
trofsitven- gyomrunkat, a' Römerhez indultunk a' Kö-
vettséggel. Minekatánna mind együvé gyülekeztek 
volna a' Vál. Követek : a* Tsáfz. Szállás felé lett a* 
menetel. Elöl indultak a' libériás tse'lédek, utánnok 
a? házi Tifztek, ©fztán a' fzolgúlÓ Ns Ifíjak; továb-
fcá a'Kovettséghez tartozó Gavallérok, és végre az 
5-Követek, drága aranyos palástokban öltözve, lo
von. £1 érkezvén ezen Sereg az emiitett Szállásra* 
«ggyesítetfe Vele magát a' Királyhoz tartozóknak fe-
tegé, '$ maga a' ísáfzár is lóra \ilt9 és Testőrzöitöí 
körül vétetvén, eggy aranyos fzélű fárga felyem BaT-
d'aginöm alatt, mellyet Tanátsbéli Személlyek vittek, 
lovaglóit a' Bertalan' Templsai* felé. Ö felségét a' 

"fcá?i-drágaság ékesített 

( A ' 
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" (A 'ház i drágaság' Heve alatt ér tetnek:a ' házi 

Korona; a' gyémántokkai kirakott pantaliér; az arany 
gyapjas Vitézeknek, 's a' Szent István és Therés'm 
Rendjeinek hasonlóképpen gyémántból ki rakott tzi^ 
merek; a' gyémántos markolatú kard's-.a'.,t. mellyek 
a' Bétsi Ki-ntsházban tartatnak, és eggyik Uralkodó
ról a' másikra általfzáUanak. A' most uralkodó Fel
ség új házi drága Koronát kéfzíttetett.) 

A 'házi Korona Igén fzépéV illett néki. Ekkor 
láttattak j leg eloílzör tselédjei,' fekete prémü fáfga 
libériákban, valamint az eisp rangú .Német Testőrzők 
i s , arany pafzamántos fekete bársony pantallérjaikkal, 
és a' második rangúak, dárdáikkal, — Végig menvén 
a' R@jzmarkton, parádé piatzon, Neukraemen és Rö-
merbergen, a' Szent Bertalan' Templomához jutottunk. 
A ' magok papi ékeíl'égeikben fényeskedő 3 Érsek 
Váj. Hertzegek fogadták O Tsáíz. Felségét, a' több 
Papsággal eg'gyutt a' Templom' ajtajánál, 's vezették 
és kisérték ízámára kéfzitett Thronusához. A' Mayn. 
tzi (MoguntmJ Érsek tartotta a' nagy Misét, Az 
Eyaiigyéliom előtt le kellett O Felségének tenni házi 
Koronáját, ég az Auftri&i ÉkéíFéfJt. Gróf \márz.-:*: 
fíertzeg) Rojhnberg FÖ Kamarás Urnák kötél effége 
•volt le fzecföi a' drágaságokat O Felségéről: de tör
ténetből ki találta mutatni, hogy -nem töjtssítinas-
eíztendÖt a' belső fzolgaságban, mert femmire fe me-
lieíett, a' Koronának O .Felsége' fejéből való le vé
telével. H. Stűhremberg. is'" oda o^ent fegíteaí; de ket
ten Xem boldogulhattak, Szerenísére vendég - hajnak 
kellett ezen a' napon lenni Ö Felsége' fejében (mind 
azért, hogy több hajat leheíTen le erefzteni hátúiról, 
'miit a' tulajdon magáé 6 Felségének; raind pedig az-
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ér t , hogy ne nyomja a' Korona olly nagyon a' fejét, 
iniat nyomta volna egyébaránt) másként faját haján 
esett volna azon vonódás, melly most tsupán a' ven
dég hajnak két oldalvást lévő 's az ortzákon fekvő 
fodorításain esett. Az én Hertzegem.. belső fzolgákat 
Ifeiildött oda, kik el is jártak, fzerentséfíen a' reájdk 
feizott dologban* *— A' fel kenettetés végett, térdre 
esett O Felsége. Mivel az efféle tzeremoniák' alkal-
jmatofl'ágával, igen feles a* Felség körűi fdrgolódók-
mak fzáma: arra nézve nem is, leg derekaílabban lát» 
ihattam én azt. 'A ' fel kenésnek végbe menetele után, 
a' Concla-véba kisérték as Követek ; böMt is meg pi~ 
tient, és Tsáfz, ékeffégébe fel öltöztettetett. MidÖn 
©nnan vifiza jött volna, fejére tette a' Mayntzt:Brsek 
t körönét: 's azzal hé ült a' maga Thronusába. A? 

fzentséggel lett élés közben, le vétetett fejéről a' Ts« 
liorona. Vége lévén a'nagy Misének, a' jobb kéz 
felöl lévÖ más Throausba íjit, melly a' Birodalmi Ns-
Vitézeknek abból lejendö tételek végett kéfzíttetett. 
Valamint mindenik V, Követ, úgy az én Hertzegem 
Is 12 fzeméllyeket tett fel 's adott bé Q Felségének, 
Jíiket a' Birod, Ns Vitézek közzé méltóztatna fzám-

"Talni, kiknek fzáma kozzüí való voltam én is. H. 
Lobkovitz C a' Ns Német Testőrzők* Kapitánnyá) 
lüáltott ki mindnyájunkat. Leg elofl'zör is azt kér
dezte, a'már bé vett fzokás fzerént, ha nem volna 
e' egy Dalbevg is jelen ? Ennek hallására, Gr, Dal-* 
Vergy Bir. Ns Vitézi ruhába felöltözve, a' Thronus 
grádittsára lépett, és egy, gyémántokkal tündöklő 
Ts Sasfal meg ajándékoztatott. Másnak fenkinek sints 
vaiamelly elsősége ezen tzeremoaiánál. Ki ki le tér^ 
éelt jobb libával 3 földre, 's két 1íaí4-íSapás£ kapott 
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aa jobbik vállán. A5 Templomból gyalog ment Ő 
Felsége a' Römerhezi a' vele iévo egéfz Sereggel 
eggyütt.— Most kezdődött rám nézve a' — hadd 
el hadd el, A' Strázsákriak parantsolatjok volt , hogy 
fenkitis tzédula célMi bé ne botsáílanak a' RÖmerbe.^ 
nálam pedig nem volt. Mér haza mennem lehetetlen
ség lett volna, a'temérdekIjéf) miá; az ablakok pedig 
10 's "több • CaroUnusokb'él ( E g y , 5okr. tefzen) mind 
ki yóítak bérelve. Tehát én a' strázsák, inasok, és 
zsiványok között hányddtam vetődtem mind addig, 
míg a' Birod* Hertzegek, és Grófok nem érkeztek. 
Ezeket ízabadon botsátották a' strázsák. Azért is 
közibek fúrtam magamat; 's ámbár majd által ütöttek 
a' fzemeikkel: ugyan tsak fel értem, vagy is inkább 
vitettem közö'ttök a' gráditson. Felül is kap*tam a' ta-
fzigáiásból; de nem lévén egyebet mit tennem, tsak 
a' békefíéges tűrést vettem elöl. Végre fzerentséflen 
behatottam azon fzobába, mellyben a' Dámák voltak* 
Örömest adtak volna nékem 'Callovedo és IVikenJiein 
Gr. KisaíFzonyok magok között helyet: de bizony-
nyál viadalra.-keltek, vóiha azért velem, a' kik már 
nálamnál régebben várakoztak. Ugyan tsak kapatott 
végre egy Hanno-verai Dáma, "H. Colloredo mellett 
annyi helyre, hogy ki nézhettem, ha inind nagy 
üggyel bajjal is az ablakon. 'Láttam tehát Gr. Pappen-
heiinot^ egy nagy rakás zabhoz lovagiam, ki is mi-
helyest végezte köteleflégét, leg ottan reá fzabadít-
tátott a' nép a' rakás zabra, melly néhány fzempillan-
tások alatt oda lett. Egy réfzét zsákokban el hord
ták; más réfzét pedig a' levegő égbe fzéllyel fzór^ 
ták. A 'bor is a'népnekHéűfédtetett által, mellybol 
a' ÍQ Fohárnok;; hozott volt egy pohárban a* Ts. afs* 

' tal« 

0 
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tálra. A ' fö jbteíhordó alig hagyta, ott azoa két koa-
tignátziós défzka épületet, mellyben egy darabot ada
tott &' sükt Ökörből, nála lévő tálába: hogy már 
néki esett a'fokaság az emiitett aíkotványnak, 'snem 
tőit belé egy fertály óra, hogy azt földig rontotta. 
lílzonyáság volt nézni, hogy* repdestek az emberek 
fejeik felett a' defzka dapbok, és miként kapkodták 
azokat a' levegő égben. A' Méfzárosok ragadták el 
*z Ökröt nagy lármák között. Ezen időben kenye
ret is hánytak a' népnek. — Gr. Sinxendorf emlékez
tető pénzt hányt. (Mind aranyból, mind ezüstből 
"véreitek efféle pénzek, a" Koronázás' emlékezetére, 
SFiellyeknek eggy oldalán ezen kereken menő felülirág 
fzemléltetik: Pietate et Concordia^ az az Kegyejféggel 
és Eggyefféggel. Ennek alatta pedig az et aránnyá-
ban, a' Ts. Korona; alább ismét a' Ts . Kard és Pál-
rza, kerefztül egymásra téve , Js ezeknek közepéa 
a' Birodalom' Almája. A' más oldalon következendő 
fórok olvastatnak: Leopoldns. IL Hung, et. Bob, Kex. 
Arch, Auftv. M. D. lleír. EleElus. Rex. Komanorunu 
Coronatus. Franc ofurti. IX. Ótl. MDCCXC J de bez
zeg volt is baja; mert alig tudták a' Katonák's dárdás 

""'Testőrzők védelmezni a* tolakodó fokaságtól, melly 
!>ket magokat is gyakran földre ejtette. 

(Hasonló tolakodások kö'ztt kapkodták el dirib-
TŐ1 darabra vagdalva azon pofztót i s , mellyel bé volt 
vonva a Bertalan' Templomától fogva a' B,ömerig ké-
fzült hid. Meg volt ugyan fzoroflan parantsolva, 
hogy fenki is magával kést vinni, 's azzal a pofztó-
sak addig, míg a' menetel fogott tartani, néki esni ne 
smeréfzeilyen: de arra nem hajtott a' nép, majd min-
$eaaél eggy egy nagy kést látott volna az ember, 

és 
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és Títilielyt tsak tnÓdját ejthették: leg ottan feozzl 
kezdtek a* pofztó' metéléséhez. ) 

A' melly nevezetes dolgok történtek még ezea 
a" napon, azoknak le írása meg eggyez a' Gr. Mit-
•fovjzky Űr' elo adásával, melly már olvastatik írá
sunkban. Tsupán azt említjük még a' Gr. H** Uv 
Jegyzéseiből, hogy ,,a' Tsáfzár és a' Vál. Hertzegek 
afztalaik mellett pohár - fzékek is voltak kéfzítve,» 
öiellyekben fzemléitettek az afztali edények. — A* 
Tsáfz. pohár-fzékben az Aujiriai arany kéfzület tsil-
lámlott. " 

* # # * * 
Ugy fzándékoztunk, hogy a' Bertalan Templo

mának , 's annak fzóban forgó réfzeinek ábrázolásá
val, úgy nem kíilomben a' RÖmer Palotájáéval i s , 
mellyben ebédlett volt O Felsége, kedveskedheflunk 
ez alkalmatoílággal: de a' Mettzö kéfzen nem lehetett 
akkorra munkájával, a* mikorra fogadta. — A* jövő 
Postán fogjuk tellyesíteni, a' most el mólt. 

Magyar Orf^ág. 
Pest, Okt. 2|-dikán. „Ma indították el Budafok 

Hazánk" drága Kihtsét a' Szent Koronát. Egy Svad-
ion Gréven Hufzárság, Veres-várig kisérte ; hat válo^ 
gatott Őrállók pedig, a' Nádorispányi Ns Záfzlóally-
ból , egéílzen el:fognak vele menni Vozsonig. —- A ' 
Magyar Jádzók, mind festen, mind Budán el jád-
zották már Simái Kriítof Igaz Házi nevű Darabját. 
Az Orfzág Bírája, '$ B. Orczy Ő Exceil. ájok; sot 
minden jelen lévők, tapsoltak örömökben, és'igei| 
íekaak ítélték *b?S .próbában,," 

Kolosi 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



ff* i?«íS£3## 

Kolosvar. „ §oco öl fát fzállítoítak már ide be 
a'Kormányfzék' fzámára. Az iró afztalokat's irá-
íokat is mind el hozták Szefanbol; de azért mikorra 
fog itt lenni maga a' Kormányfzék , még fem tud
hatni. Okt. 29-dtkére volt ugyan el érkezése' napja 
határozva: de ez , fzintén olly könnyen el haladhat, 
mint más, ez előtt ki rendeitt napok el haladtak 
volt. 

A* Spanyolokkal kezdendő Anglus hadhoz a' ffoU-
Undusok is nagyon kéfzűlnek. — Okt. 14-dikén kelt 
ó'fzve a' Bvaunfchweigi Hertzegség' Örökölte, a' Hol
landiai örökös Kormányozó Hertzegnek Leányával 
Frid. Lud. Vilbelminával, a' ki már az előtt 12-ken, 
úgymint a* kéz fogója napján, gazdag menyaíTzonyi 
ékeíléggel tifzteltetett meg a' jRendekt&l. 

Az elobbeni Darabban hiba eseti, Gróf Mlfy 
Leopold Úrra nézve. Ez a ' G r ó f U r , nem volt a5* 
Zes-vit'z vasas Reg. jében; hanem; Gr. Váify Miklós 

~~TJF, a' Kantzeí. Ö Exc. Fija, a' ki Vurmjfo Hufzár 
JReg. béli Kapitányságát, az emiitett vasas Reg. béíi 
Majorsággal váltotta fel: és moíl ki kérte, hogy ám
bár Reg. je nem rendeltetett is Belgyiomka: maga fze» 
méllyére nézve ott tehefl'en fzoigálatot. 

Költ Bétsben, Novemberaek 2-dik napján 179a* 
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