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Béts. 
A' Felf. Tsáfzárné, mind tsak gyengéi* 

kedő egéíféggel vagyon; úgy hogy ha meg 
®em fog mostani állapotja N©v. if-dikéig 
fordulni: tehát úgy le lem mehet, az Or
vosok*, *s mások1 tanátsíásából, Po^_$onha9 
a' Koronázásra; meliy O Felfégének igen 
nehezen esne: mivel már régen óhajtotta-* 
mind magát drága Magyar Köntösében meg 
mutatni kedves Nemzetünk előtt: mind pe
dig a' Magyar Dániákat, 5s Gavallérokat 
eggyütt. fzemlélni Nemzeti fényes öltözetek
ben , úgymint a' mellyekben felett® igen 
gyönyörködik: valamint Ő Felfégé a* Tsá-
fzár is¥ a1 Nápolyi Királlyal 5s Királynéval, 
a' Fóhertzegekkel 's - Hertzegnékkel eggyüit, 
kik mindnyájan várván várják azt a* napot, 
mellyen pompás Magyar ruháikban láttat-
haffák meg magokat a* Magyar Nemzettel* 
— De gyönyörködnek más fó' Uraságok is 
itten a'Magyar viseletben. Fenn fog főkép
pen a* külső Orfzági Követeknél m a r a d i 
ama' kellemetes., látás örök emlékezetben, 
mellyet firérzett azon 52 úri Személlyekbol 
állott Dőfwditziója Orfzágunk' Gyűlésének, 
a' melly A'ag. ao-dikárf jelent volt meg az 
Udvarnál Magyar Vitézi öltözetben. Mert 
azóltától fogva Belle Naűon Sfép Nemzet 
nállok, és más fok Máltóságoknál, a' Magya
rok' neve. Nem tsak a* Férj fiak' Vitézi Ma
gyar öltözeteket tartják pedig'gyönyörköd* 
tetőnek; hanem a' már maga tulajdonságá
ban úgy neveztetett S z é p Neméét is, — 

O © Sok 
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Sok idegen Születésű Dámák nem tsak öröm
mel fel vették a5 Magyar ruhát \ hanem még 
azzal is tartják, hogy abban találták. fel, & 
Szépség9 ?s maga 'kedvelterés'" nagy ' arkáriu-
mát (titkát),., mellynek' ki- tapo-gatása olly 
fokba Szokott kei ülni átatlyábán a" ízép Nem
nek* — Ugyan is az igaz magyaros viseler, 
az idosotske D á m á t •iffjabbá,' a' testest 
kamuvá- változtatja* as nagy főt * egy mó
dos magyar főkötő mérsékeli, a* kitsint kei-
lemeteíTé tefzi ?s a* t 

Az el múlt Hétfőn 4 úgymint Mindf%eni 
napján* meg jelent délelőtti n órakor Ö 
Fellege, öt Főííertzegeivel, V az arany
gyapjas Vitézekkel eggyütt* az udvari Tem
plomban ; holott az említett Vitézek' Rend
jének Miséje tartatott nagy pompával.. Az 
Udvariak' egéfz Serege, kísérője volt O Fel
ségeknek* Déltitánni 6 órakor jelen volt Ő 
FeJfége ismét a' meg hólttak' lelkeikért tar
tatott Vigilián; valamint tegnap előtt is , 
meíiy Minden Lelkek' Innepe vaia, a' n-ed-
féHkakor kezdődött Lélek Misén. 

Ezen hónapnak elsőjén, g napokig tar
tandó gyáfzba öltözött £ mi Udvarunk, 
mellyel $? Cumberlandi Hertzegnek, 4s egy-
ízersmind Ferdinánd-Prujf^iai Kit. Hertzeg 
Fijának, Chrifiian Henrik-nzk Októbernek 
9-dike* éjtSzakáján történte halálát gyá-
Szollya. 

Úgy irták Oki. 37-dik én Frankfurti ól9 
hogy a' Nápolyi Királynak tökélleteííen 
helyre áljotí már az egéííege, 's Szándéko

zott 
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zött is más nap Feleségével; M. Chrifiina 
FőhertzegaíTzonnyal, 's Albert Hertzeggel 
eggyütt, Bé.ts íeié- útnak indulni. 

. Nov. 3-dikán érkezett ide M» Chrifiina 
Föhertzegafízöny, Hitvesével Albert Her-
tzeggel eggyüti. A' Nápolyi Királyt 's Ki* 
ráiynét 10-dikre várják. — Az Udvarnak in
nen való le indulása 9-dikre vagyon változ
tatva. Tegnap, az irt Örizetén fekvő Kato
naság közzíil 3 Granatéros Batalion vette 
útját Fosson felé; már az előtt le ment a* 
a-dik rangú Német Garda ( Trabant) . Még 
ezen a' héten a5 Nemes Magyar Testőrzők is 
le fognak indulni. 

Lovafiüg* Generálját, Fridrik Auguft% 
Najfau- Ufingeni • Hertzeget, Feldmarsall-
ságra \ Generalmajor B. Beaulieut pedig F. 
M. L. ságra méltóztatta Ő Felfége. 

Ezen hónapnak 35-dikán emeltetett Dok
tori rangra az itt való Orvosi Tehettségtol^ 
Gróf Gaisruck Viilcentz Úr , New(illey , 
Farrach, Eppenfiein 's a' t. Uraságoknak 
BirtokoíTa; Ö Ts. 's Kir. Felfégének valósát 
gos Kamaráfía 's a' L, roinekutánna néhány 
efztendoket nagy fzorgalmatoíTággal, *s fo
ganattal töltött volna az orvosi tudomá
nyoknak meg fzerzésében, tsupán azon ne
mes indulatból, hogy nyomorúltt ember 
társain, 's különöflea a' maga alattvalóin 
fegítheííen. —- Őrülhet méltán a* Német 
Nemzet magának: mer t , ha az Anglusok 
Hovar'dokkal ditsekedhetnek; Ő is mutat
hatja ezentúl Gaisruckját; ki , ha tsak né-

O 0 % melly 
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rnelly réfzét fogja is annak - teílyesíteni az 
emberi Nemzet' javára, aV mit amaz ember 
fzeretó Hovard el követett: még is meg 
esméri a' Világ örökre $ hogy igen fokát 
tselekedett. 

Lovaifág* Generálja Gróf Kinf^ly jósef 
W könnyű Lovas Regementjeben fzolgál ná
lunk eg^y Anglus Gavallér, kinek mivel 
bov erizénnye vagyon, gyakran meg fzokta 
láiogatni Hazáját. Nem régiben is Anglia-
hói jővén, a? mint Brüjfxelen. kerefzrül akart 
volna urazni, pafízust kibántak tőle, melly 
m veí nem volt néki, - Vandernootho^ kisér
tetett. Benne lévén az anglus vér a' Gaval
lérbán ,következendő ki íejezésekkel adta 
Vandernootnak értéséref £ mi a* fzivén ivóit: 
99 Hallya az Ür, az Úr azzal ditsekfzik, hogy 
az Aujiriái jármot le vette Belgyiom nyaká
ról : Y mégis egy fzabad Embert nem erefz-
tet fzabad oa,-'az általa ízabadságra juttatott 
Tartományban Ci Szivére hatottak Vander
nootnak az Anglus -Gavallér'Szavai: mivel

h o g y azt fzabadon botsáttatta; ámbátor az
zal az intéífel., hogy máíTzor vigyázóbb le
gyen. — Ezen lefa.tt történetet maga befzél-
lette az említeti Anglus ízkxm^ksú Auftriai 
Tifzt Ür; valamint ezen következendő fzör-' 
nyü esetet is : A* mint Protzeífzió' alkalma-
toíTágával érkeztek volna a' Kaputzinusok, 
oily hallatós fzóval találta ókét eggy, érán-
nyokban álló fzerentsétlen, nép* ámítóinak, 
?s á' Belgyiom mostani fzerentsétlensége' 
eízközloinek nevezni, hogy az magoknak a* 

Ka-
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Kaputzinqsoknak is-fiilökbe hathatott. 'Egy 
azéí c ki ugrik ^hirtelenséggé; 1 a' többi közzül, 

<törkön kapja a' fzabadon itélot — 's mi leve 
ezen boldogtalannak ki menetéle? Kevés 
idő múlva./.az ég és föld között függőit ~-~ 
le fzakadt hóltt teste két felé füréfzeitetett, 
annak felső réfze karóra fuggefztetett, 's úgy 
hordoztatott, vallási győzedelem5 jeléül a1 

protzeflziót járóktól ~— Gyöayörködhetik e* 
az ég illyeo. áldozatokban: kinek kinek maga 
egyenes meg Ítélésére bízzuk! 

H. C&burg 9 odahagyván mostanában 
Bukarestet.i bízta a' fö Sereg' kormány ozá» 

'sát maga távol létében F. M. L. Gr. Rn^en-
fcergre. Temesvárnak meg nézegetése után 
Nandorfeférvárra indult Öktp'b. ^ -d lkén; 
honnan5 két napi mutatása utátv, Buda felé 
vette útját, hogy & Magyar Orfyági Kitú
rni Fökotmányozoságot által veheffe , 's e' 
meg lévén , •. a\Koronázás' pompájára IRel 
\sonha 'yúhzíím, .... 

•A'.Temesvári Tudósítások- fzeréntv ££V 
Kompánia állíttatott k i , Her. Cohurg nak 
tsengö muzsika ízó közti való fogadására* 
Á'" Vármegye' Házához Szállott' a* Hertzeg. 
a^-diken dél előtt, a 'Vár' ízemlélésére in
dult, a' Bánáti, és S^eremi Kormányozok-

4kai, Gr. Soro, és B. Schmidfeld F. M. L. 
Urakkal, eggy Ingen, Kapitánnyal, ?s más 
több Tifztekkei; annakutánna pedig a1 Vár
tói nem meíFze lévé tábori nagy Ispotályt 
nézni ment • holott is , fzorgalmatos visgá* 
l.ódásá titán, olly nemes vallást tett azlspo-
' • > . ; . tály* 
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tály' Kormányózójának Major Lakner Úrnak, 
hogy egy tábori Ispotályban Se látta még 
azt a ' jó rendet, jó tartás módját, és tifz-
taságot. Ebédet F.M.L. Gr. Sor ónál evett. 
— ct3-dikon estve, Remetéi-Kőf^eghi Vice 
Ispány Úr Bált adott, a* Hertzeg' tiSztes-
ségére. 

Német Birodalom* 
^ A* mit a' Birodalomnak minden Váro
sai meg tselekedtek; nem múlatta el tellye-
síteni Lüttich Városa is. Mert a' Tsáfzár'. 
Szerentséíien lett meg koronáztatásának hála-
jadáíTal való emlegetésére, innepet.-.Szentéit.-; 
mellynek alkalmatosságával, következendő 
hódoló írást is botsátott a* Tsáfzárhoz; 

Felféges Urunk? 
„Lüttich fő, és külső Városai, 's vidé

kei minden lakosainak nevekben, vagyon 
fzerentséje a* Tanátsnak, maga belső tiSzte-

Je r f t , 's az abból Származott közöníeges öröm
nek tifztelettel teílyes érzékenységeit be
mutatni Ts. Felfégednek, í?ogy as ( t i t . ) V. 
Hertzegek Fellegedet válaSztották köz aka
rattal, a' Rótn. Sz. Birodalom' Fejének. —-
Felféged' virtusai régen meg jövendőitek 
tnár ezen fel magafztaltatást. Olly Fejede
lemnek Szánta valósággal az első Koronát a' 
Fő Végezés, a*ki, a{ eíztendőkig folytatott 
kormányozása alatt ama fzerentsés Toská* 
nának példaját adta egy jó és bőlts, követ
kezésképpen Nagy Uralkodónak. Ah Fel* 

féges 
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féges Urunk! Miért ofztogatja az Ég olly 
egyenetlenül maga ajándékait, mi dón a' Né* 
péknek Királyokat, 5s Hertzegeket ad Igaz-
gatóknh Miért adta azokat valaha a' maga N 

haragjában? D e , Felféges. Urunk! most 
tsupaa azon tifzsa örömöknek adhatunk he* 
lyet fzivünkben, mellyeket annak meg gon
dolása fzerez bennünk, hogy eggy ollyan 
Birodalom' Tagjai közzé fzámíálhatjuk ma
gunkat, mellynek Feíféged lett Fejévé, és 
avagy tsak ezen tekintetben réfzesülhetünk 
azon Igazgatásnak javaiban, mellytöi oltal
mat, 's igazságot lehet . várni LÉOPOLD 
alatt 's a* t. ** 

A* Lüttióhi-'Néip* SzófzóÜói mindenkor ' 
a' mondók voltak, hogy tsak egyfzer arról 
leheflen bizonyoíía a'.Nép, hogy Ö fzabadon 
?s a'' Püspöknek • ezen dologba lejendő min
den be- avatkozása nélkül, .áHíthaffá--ki az 
ollyan Személlyeket,' kik vaz ,& képét .víseíy? 
lyék, 's helyette és mdbttefzólihafTanak', 
a' hol illik: úgy Is mindjárt engedeWes^ 
febb fog Jenni, a'több nehézségekre nézve. 
Azért nem lett, éppen femmi is szón eggyes-
fég' fel tételeinek el fogadásából, mellyek • 
Frankfurtban, terjefztetfék a* Lüttichi Depu-
tatusok eleibe; mivelhogy azokban nem e-
géíTzen meg határozott biztatás lett-az emlí
tett íö' pontra nézve. Értésére esvén azon
közben a.9 Cliviai Korrnányfzék* Miniíteré-
nek , Dokm Úrnak, hogy a' több V, Hsr-
tzegi Udvarok reá fognának állani i Lüúd-
$hi Népnek fellyebb ki .tett kívánságára? 
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JJitúcKbt- ment Oktob. 10-dikén a* rn&ga 
Udvarának parantsolatjata; holott is nagy 
Örveadezéífei .fogadtaroit. HaíTzas tanács
kozást tartott mindjárást el érkezése mán, 
néhány Tagjaival a'Rendeknek, meilyhen 
eggy újj, és ízótól fzóra meg fontoitt for
mája tevődött papirosra, a* Frankfurtban 
lévő Depntatusoknak adandó utasításnak. *— 
Abban mindeneknek előtte a* nép' fő nehéz
ségének el hárítása kívántatott. Továbbá, 
a' Frankfurtig pontoknak minden fel tétel 
nélkül való el' fogadások, telly.es lehetetlen
ségnek ítéltetett; ajánlás tétetett ugyan tsak 
az azokra olly módosításokkal való állás 
etántt, a* mellyek msgának a' dolognak ter
meizeién fundáltatnak, 5s mindeggyik réíz-
nek Szeméi előtt az egyensfíeggei meg egy-
gyezoknek fognak láuzani. Az ezentúl öiz-
ve„. gyűlt Rendek, minekutánna mind magok 
Sok ízben meg hányták vetették volna a* 
dolgot; mind pedig Dűhm Úrnak nyomós 

jel* adásira arra határozták magokat, hogy 
a' fenn említeíf irás mellett maradjatük; 
de, hirtelenséggel meg fordult a5 dolog. 'A* 
Nép köztt, mellynek még ekkor £em múlt 
vélt el iyFrankfurti pontoknak értéséből 
fzármazott nyúghat&tlansága, olly hír futa
modott, mintha Dohm Úr éppen az emiitett 
pontokat , *s nevezeteíren a5 Hertzegnek 

. minden ieí tétel nélkül való vüTza menetelét, 
és az ellenségeskedéseknek Félbe fzakaíztása 
felől való meg nyugtatás nélkül a'... Nemzet
nek 9 maga fegyveréből való ki vetkezteté-

sét 

Gyűjtemény Jelzet: 778 

http://telly.es


# 
El fogadta a' T$k(zkr kegyelmeíTen ezen aján
dékot; hanem leg ottan párantsolt annak 
el adattata; »á, 's a'beleié bé jövó pénznek 
áz--ispotály béli fzegények között, minden 
vallás külöi nbségre való tekintet nélkül le* 
jendo fel o: fztatása eránt, 

(>)rofz B irodalom. 
Eggy érdemes, és már a' Chemiában 

tett külöm bküíömbféle más próbáiról is ne
vezetes Tagja a' Pétersburgi fzabad Ekonó-
miai Társa ságnak, Lovit^ Űr, következen
dő meg bstsíilhetetlen Iiafznú próbát tett, 
az el múlt .Sepr. ai-dikén tartott rendes Gyű
lésében a5 Társaságnak, magának az Elölü
lőnek Gr. Anhalt-mkis jelen létében: hogy 
Í\* rothadt büdös vizet igen eggyügyü, ol-
ts'ó, 's mindenütt hafználható efzköz áíraí, 
kevés ido pontok alatt, egéffzséges, iható, 
's frerméfzetes ízü vizzé változtatta. Az egéfz 
Társa ság örvendett ezen találmánynak. ff> 

JRcvió' időn közönségeííé fogja azt tenni ma
ga Lit vif%_ ür j valamint azt is , mi módon 
talált ezen eggyügyü, de az egéíF? emberi 
nemzemek ojíy hafznos efzközpe- — Új 
bizonysága ez annak, tnelly hafznos Lakosi 
legyenek a' Tudósok közonségeííen a* VU 
lágmikj, V küíönöfíen azon Statusoknak, a* 
mellyeknek fzerentséjek lehet kebelekben 
tartani iizokvit; de egyfzersmind újj indító 
ok is , a' valóságos Tudósoknak mQtQ tifz-
teletbea váltó tartásokra. 

Nagy-
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Nagy - Britannia 
Azt Is jövendölik már az Angliai kö

zönséges Levelek, hogy azon esetre, ha 
hadat kezd JSfagyíritannia Spany olOr'faág
gal .-tehát erejének főbb réfzét az Amerikai 
SpanyolT&nomknyok ellen fogja fordírani, 
hogy azokat olly fzabad állapotba helyhez-
tefle, mint a* millyenbe helyheztette Bran* 
t^ia Orfirág azon Amerikai Tartományokat, 
mellyek hajdan az Anglusokéi voltak. Eb
ből kétfzeres Iiafzna lenne,.-a' mint az em
iitett Levelek állítják, Nagyhrittánniának. 
Eggy úttal tudniillik nem tsak Spanyol, ha
nem Frantxja Orfcágnak hatalmát is lejjebb 
fzállítaná; *s mind azon Tengereken és Tar
tományokban fzabad hajőkázásá 's kereske
dése lehetne, mellyek most a' Spanyoléi: 
annyival könnyebbnek" mondják pedig annak 
végre hajtását, hogy már fok efztendöktöl 
fogva nyughatatlankodnak V békételenked-
nek &'" Spanyolok? birtokaiban lévó Ameri
kai Tartományok, 

•Svéd Orfeág. 
A' millyen ellenekre volt fok Svédek

nek az Orofz Birodalommal kezdett had; 
fzintén olly örömöt fzerzetrs' meg kéfzultc 
békeíTég mindenütt az egéffz Orfzágban: 
mellyet voltaképpen nyilvánvalóvá tettek 
mind a? négy Rendek az által, hogy köfzö-
netjeket vivő JDeputstuííiikat küldözgették 
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Királlyokhoz, íilyen'Deputarusok még Ok
tóberben is ibk-felöl érkeztek a'Királyhoz. ' 

Okn 7-dikén, rnelly a' Suiermanlahdi 
Hertzeg'fzfUetése napja vala, következem/LŐ 
írását botsárotta a* Király az említert Her
tzeshez : 

„Mi Giiftav 's a' t. Mi , egy különös testőrző 
Sereget állítottunk fel, Kir. Hertzegséged' örizetére, 
melly mihez tartozzon magát tartani, azt ezen ide 
zártt rendelésben elöl adtuk. Azon atyafiúi és. ba-
ráttságos gondolkozás módjára fog ezen tselekedetben 
találni Kir. Hertzegséged, a' rnellynek jelenségeire 
foha fem volt érzéketlen. Ha úgy méltóztatik azt 
Kir. Hertzegséged nézni, mint katonai meg tifztelte-
tést: tulajdon fzolgáiatiban fog arra eggy ok fzolgál-
tatást találni; de a'meíly nem egyedül való. Meg-
nem engedte a' mi háládatos voltunk, hogy fzembr 
tüno jel által is nyilvánvalóvá ne tegyük annak fzi-
ves tulajdonságát; 's f jelnek válafztásában leg Örö-
mestebb követtük azon két Hérosokat, kikkel miné-
jkünk kettőnknek közelről való atyafiságunk vagyon. 

' — így mutatta meg ama' halhatatlan II, Fridrik eggy 
oüy Örtse' betsiilését i, mellyre az hasonlóképpen 
tette' magát méltóvá, mint Kir Hertzegséged, fegy-. 
ver fzerzette dítsÖíleggel gyámo'ítván , Királlyá' fzé-
két Nem jutalom az , a' mit Mi akartunk Kir. ffer-
tz-egségednek ajánlani: a' Hiíloriák, 's a l^éso Mara
dék fogják azt meg adni. Erezze azonközben Kir. 
Hertzegséged, mint tifzteli Európa, fzereti Svéd ör-
fzá?<, és meíly dirso hírt ?s nevet fzerzett magának, 
az általunk reája bízott nyomós dolgoknak vitézül 

lett. . 
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lm tetlyesítéSek által. Örömünket fogjuk Mi annak 
meg. bizoíiyítasában találni minduntalan; hogy Kir. 
Hertzegségednek eránttunk, ' s £ Haza eránt való 
érdemeit, fzereto, és háládatos emlékezetben tart
juk, w 

Hiifzonnégy tifzti ranggal lejendó Sze-S 

méllyekbö) fog alítól á* 'SudermanlandiHQt-
tzeg* testö'zó Serege. Formaruhája fárga, 
's fekete íziaü leífz; melly említett két fzinek 
a' Hertzegoek tulajdon ízinjeL Capitainlieu-
tenanrjává tétételt a1 Király' közönf. Szárny-
Segédje,, • és a' Hertzeg' Gavallérja, Gróf 
Hubert Rofen. 

Lengyel Orftág., 
Az ötízág' Gyűlésének fok Üléseiben 

Mnyvák verették azt a' kérdést, ha vailyon 
a' víoflani Gyűlés fenn maradjon e' még 
tov-bbri is, avagy leg ottan fzéllyel bízol-
f ö n t i ;*. C-iytflésnek kezdetével, a'mellyre 
kjei .iizások Febr. 9-díkéret vágynak 
téve. /\z eroffebb réíz meg vetette minden ,,_ 
erejét, hogy valamelly módon a'kérdés má
sodik ágának foglalatja ne határoztaflek meg, 
a' mellynél fogva tudniillik könnyen meg 
történhetne, hogy nem a'fogna meg állani, 
a' mit ó akar. Sokan fokfele gondolatjaikat 
térj efztették a'Gyűlés eleibe; de a' kiket 
mind le torkolt az ellenkező réfz Végre, 
eggy igen lármás Ölésben* a5 mellyból fo« 
kan ki is mentek, fokán pedig nem akarták 
voksaikat adni., ugyan tsak azt állította meg 
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áz eróíTebbik réfz: hogy az el kezdett mun
kának tökéUeteíTégre lehető vitele! végett, 
ezen mofíani Gyűlés meg maradjon; és. az 
új Deputatusokkal, kiknek váiaíztatások a* 
Febr. 9-dikére tett Gyűlésekben fog lenni, 
magát eggyesíttse. — Ekként tudniillik re
ménysége vagyon, hogy az új.Deputatuso-

if • kat is maga pártjára fogja hajthatsű 
U *, Egy nagy' fzületésú Lengyel Stabalis 

. Tifzt Ür , el unván az Auftr*' fzolgálatban 
volt H. Ponyatovfyky József alatt a1 fzűnte* 
lenvaló katonai gyakorlást, azt kérdi nem
régiben a\ Hértzégtól: Hát egé.fízen Aus-
triaiakká akarja Q tenni a* Lengyeleket? 
Meg fogja az Úr (felele a* Hertzeg) idővel 
vallani maga is,, hogy nem kevesebb betsű-
letéfe 9 mint. hafznára fzolgál a' Lengyel 
Nemzetnek 9 hogy az Aufiriaiakat vette fel 
követésre a* hadi dolgokban. 

Török Birodalom, 
"Sepr,. 27-dikén kőit Knnjiant^lnápolyi 

Levelek bizonyítják, hogy a' Diván felette 
nagy titokban kívánta tartani as Bétsi Udvar
ral kötött, fegyver-nyugvást', 'V- az'azt köve
tendő öfzve békeUést; mivel mindazáltal nem 

: tsak. Kojijlantxinápolyban lett annak a' hire 
kö2öníegeíle, hanem kiment fzéllyel a' Biro
dalomba is.; és éppen azt okozta, a' mitól 
nem ok nélkül tartott a5 Diván, hogy annak 
hallására réfz .fzerént mindjárt viífza tértek 
a* $páhik9 és Jantsárok; réfz fzerént nem 
akartak tovább menni: tehát hogy ennek 
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eleit veheíTe 9 azt kezdte hírefz# eni, hogy 
űjj akadályok adták volna elöl magti >kat, mely-
lyekre nézve nem léphetne immí ír Aufiriá-
val egyébképpen békeíTégre, ha nem ha ez 
ajánlaná magát, a3'Porta hadi k ölrségeinek 
is meg térítésére. De a' midőn € ? fem hafz-
nált volna: olly parantsolatot f.dott ki, V 
azt a' Városnak minden úttzáin, és közönfé-
ges helyein fel is olvastatta» me Uy halálos 
fententziát mond minden Museli riannak fe
jére , a' ki a* BékeíTégrol méréfzel j ízóllani. 

Auguftus' közepe.táján érkéz ett a' hire 
Kohft-anf^inápolybci 9 a3 Svédek é< \ Qrof%ok 
között véletlenül történtt meg bé kellésnek. 
Ennek hallására igen meg hökkent a5 Diván. 
Sok tanátskozások után, fzoros p, irantsoia-
tok küldettek Asiának 's Europá nak min
den Tartomármyaiba, mellyeknék ; az as fog
lalatja, hogy fegyvert fogható ern, bért kell, 
valamennyit tsak lehet küldeni a* nagy Se
reghez, úgymint a' mellynek az Orxaízokkal 
kelletik ízembe fzállani. 

* * * # * 
Szemléltetjük igéretünk fztrént ezé n'ídeN zárté 

Rajzolatban, a' Szent 'Bertalan Templomi ínak, és a' 
Korner* Palotájának fekvésété Az elsőbe a elöl for
duló fzámoknak meg fejtését, a' jövÖ Foftán fogjuk 
kö'zleni; most annak helyette, két különös története
ket iktatunk ide, méllyeknek eggyike a' Sz:. Bertáim 
Templomában, a' másik pedig a Rjjmernél' esett. — 
Tudni való, hogy a' válafztott R,ómaiKivily^ Frank-

fúrt-. 
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jfurtha lett étkezésekor i egyeneíTen a? Szent Bertalan 
Templomába ment, 's ott a' jKapimlaizióra meg es
küdt; ugyan akkor el énekeltetett aJ Te Deum is. 
Ennek alkalÉnatoffágával a' Mogun* Udvari Ns Iffija.k 
C Edelknábok ) jöttek M fáklyákkal a'...Segrestyéböl; 
ámbár már az t előtt úgy volt ki. t-s inalva, hogy a'Kir. 
Udvari Ns íffjiak tegyék ezt a' fzolgálatot. A' -per 
azzal végzŐdiitt, hogy $ Mog. Vál. Hertzeg keze 
írását adta az eránt, hogy az Ö udvari Ns Iffjai nem 
fognak többé v az efféle alkalma toífágokkal Fáklyás 
fzolgálatot tenni; de úgy .ám, hogy a' Kir. udv, Ns 
IfFjak fe tegyenek: a' minthogy nem is voltak ofztáa 
a' Koronázás' pompájakor. femmi fáklyások. —[ — 
7R.-Stahremberg fel akar néhány Trabantokkal-nienni 
fzolgálatra, a' Rijmer Palotájába. A' Birodalmi Test-
érzők telíyefleggel nem akarták fel ereizteni, azt 
adván ©kiil -, hogy nékiek parantsolatjok volna Gróf 
Pappenheimlól) hogy fenkit is fel ne botsáífanak,— 
Fogja azérc magát a' Hertzeg, neki bíztatja a' vele 
lévő Trabantokat, hogy mivel fzép fzerént nem le
hetne azon fa emberekkel boldogulni: tehát tsak erő
vel kellene látni a'xdologhoz. Rendbe fzedvén ezen 
únfzolásra magokat a' Trabantok , fel dűtöttek kettőt 
az emiitett Testőrzők kozzúl, 's úgy tsimáltak ma
goknak 's a' Hertzegnek utat a' fel menetelre. 

Egy Carolinus nem 50 krajtzárt teízen; hanem 
tizenegyfzer annyit, az az: 11 Magyar forintokat. 

Költ Bétsfottt Novembernek 5 dik napjáa 179®. 


