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Á3 Sz, É&rtalán'Templomában elöl,forduló fzárnök-f 

nak meg fejtése így következik: 

!,) A' nagy Oltár. 2O A' Tsáfzáf* imádkozó 
ízeke i 'Frankfurti)a lett érkezésekor 's meg eskiivésé-
k©r. 1.) Ügyáti akkori imádkozó fzéke á' Mogimt%» 
Vál Herrzegnek 4. ; ítt ülrek az emiitett alkaima-
toíl'ágkor a' V, Hertzégek 9s Követek. 5..) A' Koro
názás' alkalmatoilágára kéfzültt Oltár, mdlyn'él taf-
totta a' MQ£* Érseü a nagy Misét, 's kente fel, és 
koronázta meg a' Tsáfzárt. ó ) itt feküdtek éggy 
oltárén az Egyházi ÉkeíTégek* 7*) Itt pedig a' Biro
dalom" Tzirnerei. g.) koronázáskor fzékek a' V, 
Hertzegeknek. 9 ) A'válaíztott ' isafzár ki kíáltója 
állása ( ProclamationsUihiieJ. 10.) Itt űlt egy B<ilda~ 
ginom ahtt, Mise közben a* Mtf|", V, Hertzeg. o . ) 
Azon Thróöuíla a* Tsáfzárnak, melly ben végezte 
áhitatoílágát a' Mise alatt. 12.) Máslhrótíus, meiiy-
fcul tette Q Felsége a' Birod, Vitéz, Nemeseket, — 
Ennek ellenében voltak, eggy Oraióriumhan € Tsá-
fzárné, a' Napol ;i Király 's Királyné, a'"Fohertzegek 
és Heftzeguék, honnan igen jól láthattak mindent, — 
A' Nápolyi Király, le rajzolta 's irta az egéíz tzere-
mooiát. — 13.) A ! Misénél fáolgáltt Uraknak lzékeik« 
14.) A' Trevifi V« Hertzeg' imádkozó fzéke.' 15.) 
A' Colöniai V. Hertzeg' imádkozó fzéke, i á ) A* 
V. Követek' helyeik. 17 ) A' Píispökö'k' 's más fo 
Papok' helyeik, ig.) A'Birodalmi Hertzegek' 's Gró
fok' fzékeik, 19.) A' Miniíterek' 's Gavallérok' ízé-
keik. 20.) A' Frankfurti Tanáts' helye. 

A' Korner Palotája vagyon a' Tanáts Háznak elsS 
Contignátziójábani itt ebédelt a' Tsáízár a' maga meg 
líoronáztatása napja* éstvejéa a' 3 Papi Vál* Hertze* 
gekkel eggyütt. A' több Vál. Hertzegek' Köreteik
nek, valamint a' fíirod, Hertzegeknek is vóit aíztaloM; 
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de ételek nem, — Minemű, renddel vökak az afzta-
lok és pohárfzékek el intézve, éfzre lehet azt egy 
tekintettel venni, magára a' Rajzolatra fel tett meg 
nevezésekből A' Ts. pohárfzéken kivül, ezüst afz-
tali kéfzületek villogtak a' több pobárfzékekben, 
jneUyek meg lévén estve világosítva, kiváltképpen-
Való fényeíléget okoztak* 

Az emutett Palotában hódolt Okt. 13-
dikán a* Frankfurti Tanáts. A' Polgárság' 
hódolása , kivül a" Römer előtt ment vég-

.hez , követk|zenŰoképpen: O Felfége egy 
magas állasén kéfzüit Thrórmsban üít. H. 
ColLorédo olvasta az -esküvés* formáját; utánna 
kiáltotta azt az egybe íereglett Polgároknak 
fokasága. — Afizonynak riem volt itt fzabad 
magát láttatni. 

Bit't*. 
Ezen hónapnak 5-dikén, tartatott' az; 

AugufiiniánusoK Templomában, az ollyan 
Virézekoek lelkeikért való Mise, kik a'Status 
Szolgalatjában végezték életeket. Jelen vol
tak ezen ahitatoííágon a' Ts. Felfeg, f Fo-
hertzegek3 és Albert Hertzeg, valamint min
den itt lévő Generálisok, Stabalis, és Fótifz-
ték is , az ide való Őrizetnek nagy 4réízével 
egyetemben. A? Templom' közepén 5 egy 
gyafz - alkotvány volt a' izokás izerént fel 
állítva, mellyet külömbkülömbféle fegyve
rek, és fok égó viafz gyertyák ékesítet-
tek. 

A* 
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A* Felf. Udvar, ma indult reggeli 6 
órakor Schloshofba; honnan holnapi na
pon fog a pompás bé menetel lenni Foson 
Városába. .,, . 

A3 Nápolyi Király és Királyné, útban 
vágynak, és a' mint vanV híre, egyeneífen 
tsak Schloskofha fognak' menni. — K mit 
el múlafztatott a Nápolyi Királlyal.a' va-
dáfzatban, ugyan tsak abból fzármazott vál
tozása, fzándékozik azt ÖFelfége \á pótolni 
a' Koronázás inán: mert úgy írják, hogy 

V Holitsi Kastélynak téli módra való fel ké
szíttetéséhez derekaíTan hozzá láttat a Ts. 
's Kir. Felfég. Kementzét 30-at fzáilitottak 
oda. Meg van ígérve Canc. Pálfy & "Exc. 
jának, hogy Holitsr'ól Malackára fogjak 
ínjokat venni a' Ftílfégek; 's nála két napot 
múlatnak. — Hasonlóképpen ígéretet vett 
H. Lichtenfiein AloySius Is , hogy Feísburgi 
jófzágában tett vadáfzati kéfzúleteiból öHer-
tzegségének, hafznot kivan venni a Nápoly 
Király. De talám haíznai fog venni több 
Méltóságoknak érette tett kéfzűleteikböl is. 
— Midőn mind ezen vadáfzatokból fzeren-
tséfíen Bétsbe érkezénd az említett Felfég: 
hihető, hogy egynehány ízázzal újra fogott 
nevekedni az általa ki végzett, 's jegyzö
könyvébe beírni Szokott vadaknak laiiftroma. 
Haza érvén pedig a* maga Orfzágába, két-
ség kívül ezernél is jóval felesebb vadaknak 
fzámát mutathatja, menyekkel kevesítette as 
Állatok-Orfzágát, 's nevelte Diána Rendje' 
Fornesteréhez ( az a' Nápolyi Király) ill* 
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győzedelmeit. Ez , éppen nem tettzhetik 
fenki elöit is képtelennek, ha meg gondolja, 
hogy tsupán a"' Darmjladti LancígraP jóízá-
gában 300 vadat lőtt le tulajdon kezével .a* 
Nápolyi Király, mint ezt maga befzéllerte 
volt eggy estvéli múlattságban, Okt.. 14-di-
kén Frankfurtban; a' többek között Gróf 
//-**n'ak is hallására, kinek faját jegyzései-
ból iktatjuk ezt ide, valamint azt is , hogy 
a' melly v^dáfzatot a5 Maynt\i V, Hertzeg 
adott volt Afchaffenburgban múlattakor a7 

Királynak, állortzáífan jelentek meg abban 
a' vadak.' A* többek között be yólc a' vad 
difznó' fzánba íogva; benn a' fzánban ült 
egy róka; hátúi pedig két nyúl állptr, ina
sok képében. 

Az ónnak külső Tartományokba való 
ki vitelét újra meg engedte O Fellege , Okt. 
s^-dikéi végzésében. 

Az Onafus ( Ensj vizén alól lévő• Au« 
firiai Hertzegs„égnék» $2 1791-dik katonai 
efztendoben tartandó Gyűlését, ezen folyó 
efztendő' Okt, a^-dikére xetre-Q Felfcge, 3s 
Fejedelmi Biztosnak, Gr. SchaUenbergefa: 
Tartomány' Marsaili hivatalnak Hely tan óját 
méltóztatott rendelni. h.z emlirett napra* 
nagy fzámmal fel gyülekeztek a5 Tartomány 
Házába Alsó Auftriánuk Rendjei, *s a* Biz
tos Úrnak pompás el fogadása után, hozza 
kezdettek a' Fejedelmi kivánságoknak fel olva-
sitáral, a' Q^ üíéstartáslxoz. 

A' meg 
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Av meg nevezett Rendek, elküldöttek 
©kt. 31-dikén némsllveket magok közzűl az 
U.'dva.tba, hogy az Q Fellege1 Tsálzárságra 
lett emeltetéséből Származott örömét, 's azt 
tárgyazó Szíves kívánságait az egélz Gyűlés* 
nek, tennék IzeméllyeíTen is nyilvánvalóvá. 
KegyelmelTen fogadta, a' Fejedelem ezen 
Küldöttsket, kik közzűl 0*r. Schallenberg 
egy ízép befzédet tartott €)•• Fellegéhez.-

Ar Sváb Örf%_ágbéli Aujiviai Tartomá
nyoknak Korm, Széke 's Kamarája, követ
kezendő foglalatú kerplő írást adott kí az el 
múlt Sepr; ^odikán: 

„ Ö Fellegének az az akaratja, hogy 
minden Városnak, maga álíapotjáhöz, és 
helybéli környúíáílásaihoz alkalmaztatott el 
intézése legyen, mind a' polgári, mind az 
igazságbéli• dolgok' ki Szolgáltatására nézve, 
és hogy Q végett, a' Rendeknek meg kér
dése után, küldje űtaátását a' Korm. Szék 
O Fellegéhez. AéoHközben meg engedi O 
Fellége i.) Hogy a' tanulatlan Polgárokat 
is fel ieheífen a'polgári dolgokban való Ta-
nácsoííágra venni, há egylzer jámbor életűek 
azok, 's közönséges bizodalommal vágynak 
hozzájok. $.) A? Tzchmesrerek, vagy a* 
némelly helyeken úgy neveztetett ktilsó Ta* 
náts* Tagjai is, ujjolag hozzá botsáttathat-
nak a' polgári dolgokat folytató Tanáts' Öle
seihez. Hasonlóképpen 3.) A* belső Tanáts . 
Tagjai is, a* Tanárs válafztások eránt tar
tatni fzokotr voksoláshoz. Végre, hogy a5 

mosíani Polgármesterek, hivaraíjaikban mind 
addig 
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addig meg maradjanak, míg a* munkában 
lévő ujj el intézések a' Városoknak, tökélíe-
teífégre nem menénd; azok pedig, kik mar 
ezen el intézés előtt örökösöknek válafztat-
tak, minden akadozás nélkül meg hagyattas-
fanak ollyanoknak. 

Marki Luccliejini, ezen hónapnak el-* 
sójén indult el Sifctov felé, kit néhány na
pok alatt a' mi Üdvarunknál lévő Nagybrit* 
tanniai, és Hollandiai Követek Keith, és 
B. Haeften Urajc is fogják követni. 

Az el múlt hónapnak sö-dikán, olly 
fzörnyü gyúladás volt Brodi nevezetű fza-
bad kereskedő Városában Hálits Qrfoágnak 
f Lembe rghe^ 14 mértföldnyire), hogy 12 
óra alatt 500 házak lettek lángok5 prédájává. 
Minthogy fok portékás boltokat is eméfztett; 
me^ a' tüz: felette fokra fogott menni a* 
Kar, 

Ama hires Blanchard, ki a* levegő ég
ben fzokotr kotsizni 's hajókázni, moíí Prá
gában vagyon, és Ökt. 31-dikén adta pró
baját tehettségének. Kimondhatatlan febes-
Seggel ragadtatott fel egy nagy felyem íapta 
által (melly gyúladható levegővel volt meg 
töltve) a' levegő égbe, és minekíitánna da* 
rab ideig lebegett volna, néhány ezer lhh« 
nyi magaífágra a* föld fzine felett, le íz ál' 
lőtt egéfz rsendeííeggel a5 földre, nem mefz-
Sze. azon helyhez, a5 honnan fel vitetett. —-
Egy tudományokat fzereto Gavallér volt az 
úti társa. — Nem lehet ezen látást, a' mint 
írják j, tsudálkozás nélkül fzemlélni; de után-
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na vetik, hogy nem is egyéb az ofztán látás
nál, 7s panaízképpen lehet mondani, hogy 
a" levegó eget mérséklő mesterség, meily-
rol annyi reménységet nyújtották a' termé-
fzeri tudományban, olly keveíTé felelt meg 
a'felőle való várásnak, hogy már tudomány
nak íe tartják többé. — Egyedül Blanchard 
és Einsíe Urak azok, kik még fenn tartják 
az emlékezetét. 

H. Cohurg 6-dikón estve fzerentséfíea 
Ide érkezett. 

Magyar Orf%_ág. 
Pozsony. „ A z OrfzágGyűlésének ide 

takarodott Rendjei, éggyesűltt Ülést tartot
tak a' Várban ezen hónapnak 3 dikán. Az-
óita minduntalan Kerületi ülések tartatnak, 
(ezt olvaíTuk egy Pozsonyi Tudósításból, 
melly költ ődikoii) Örményi Ö Excell. nak 
fílolülése alatt. — A' F. Kantzellária' innen 
le ment Tagjainak is volt már oda le ülések 
8-dikon. 

Orfzágunk' Sz. Koronája, a' hozzá tar* 
tözó más Drágaságokkal eggyütt, Okt* 30* 
dikán, déíutánni 3 óra tájban érkezett P<?-
•%sony Városa alá. A' Korona őrző Méltó
ságokon kivűl, 6 Nadorispányi Ns Záfzló-
aílybéliek kisérték el Budáról egéíTzen Po
zsonyig, féltő Kiritsünket. Az utolsó pofia 
álláson, 4 Mosonv ár megyei Ns Óráitokkal 
is nevekedett az emiitett 6 Ns Záfzlóailybé-
lieknek fzáma. Sok Méltóságok várták már 
a'Duna parti rónánkat ? a' Po^son-

vár- : 
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vármegyei Ns Záfzlóállyal,. a*'Magyar Pol
gárokból álló elöf&ró •Sereggel, 'a' Polgár 
Stuttzosokkal, 4 formaruhás Polgár JKompar 
piákkal, .*s néhány vasasokkal eggyött a1 

T^esviti RegementjébÓl%..és midőn el érke
zett volna a5 vám nagy Vendég , meg ízől-
laltak minden harangok , 5s "durrogtak a' 
mozsarak. A* menetek lett a? iS^. Márton 
Temploma 'felé-, -melly alatt nem volt izü-
nete a' mozsarak', ropogásának, a harangok* 
hangzásának, és a'Polgár Kompániák* .tábori 
muzsikájok zengedezéséiiek, A" Templom
nál állanak a?. Forifzrel. Kápralanbeíi Urak , 
Papi ékeííégeikhen fel • öltözve; Poxjony V 
más Nemes Vármegyéknek Küldöttjei;' és a* 
Városi Tanáts. Hat. Nemesek emelték ..le 
a* hintóból azon édes terhű ládát, melly Sz. 
Koronánkat,, 's a? több Drágaságokat fog
lalta magában 9 *s be keíyhezfették azt a* 
$^. JBleemosynamus- ( Alamisnás ) János* 
Kápolnájába, melly a' -Templomnak (_hofz? 
ízában gondolván azt) bgl felől való réfzé-
ben vagyon.- Ennek vas." rostélíyát eggyik 
&y Korona őrzó Méltóságok közzűl be zárta, 
's a? kiiltsokat a' Káptalan Prépostjának által 
adta Az emiitett vas rostélyiiál két Nemes 
Xáfzlóallybélí'Vitézek állanak; aSi Templom
nak, két belső ajtajait pedig két kér Polgár 
Katonák strázsallyák; a' kivűlrol való Örize
tet' á' rendes Katonaság -tefzh 

A' meg koronázandó Feffégnek, Ha
zánk* ösí törvényes fzvokasa fzerént ónként 
|^an4°. ajándékról, oíly eleve ízorgalmátosf 
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koáott Ns Pozsony Vármegye is, más Ns 
Vármegyeiekéi egyetemben, valamint tsak 
lehetett. EJ végezte tudniillik, az el múlt 
hónap' végén tartatott Köz. Gyűlésében, 
hogy mivel a' kebelebéli adózó Nép ez idó* 
fzerént igen fzorúltt állapottal vagyon: te
hát nem is kellene most attól* mint máflzor 
fzokásban volt 's fog ezután is lenni, Sem
mit is kívánni; hanem hogy a* NemeíTéget 
kérje, az emiitett ajándék* fummija neveked-
hetcsének fzabad akarat fzerént való efzköz-
lésére. E' végre kerö és ferkentó' leveleit is 
botsátotta, á; Gyűlésben jelen nem volt 
Nemes Urakhoz. 

Ötödiken, eggy álló hídnak kéfzítésés 
hez fogatott Gen.Meklenhurg, mellyen fzéi-
tire leheíTen által járni &' Danán, ha a'repüld 
hídnak járása meg akadályoztatnék is. 

Pest és Buda* 
A* milíyen indulattal fogadták volt Peft 

és Buda Városai, Belgrádból jöttekor ama 
nagy emlékezetű Laudont: fzint' ollyar* 
tifzteletet tuíajdonítottanak Chotxirn! meg-
vevójének, ?s a' Fohsáni és Martinestjei 
ditsó' gyözedelmek' eggyik tö efzközl6jéneks 
H. Coburg-nzk9 Meg értvén tudniílik Pe$ 
Városa, Okt, 30-dikán lett feléje való kö» 
zelgetését ezen diadalmas Fővezérnek, elei
be rendelt 11 Polgár Kompániái közzűl 187 
embereket egéíTz a' határ Széléig, magok 
pedig a5 Kompániák ki állpttakj az ,-ott Örí-r 
^et^n. lévő % Batalionjaival eggyütt a' Brődt 
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és Gradiskai Regementeknek, azon űttzákra 
éspiatzokra, melíyeken kerefztűl menendő 
vaja a' Fővezér; kiknek tábori muzsikájukkal 
eggyesült "az ágyúk* ropogása, és az örven
dező nép' vivát- kiáltozása: midőn délutánni 
3 órakor be érkezett volna a' Fővezér. — 
Lovaífág' Generálja, 's Magyar Orízági VI-
tze Kormányozó B. Barkó 6 Excelh ja is 
]d ment volt a 'Hertzeg eleibe, 5s ebédre 
á' maga kvártélyára vezette. 5 óra tájban, 
által ment a' Hertzég Pejlről Budára; a' 
hídnál várta a' Budai Polgár Lovaííág, 's 
fel kísérte egéíTzen a' Várba; a' Gyalogság 
pedig, egy Kompániájával az oda való őri
zetnek9 á'Vár -piattzán állott parádéban, 's 
6 Hertzegségét lobogó záízlókkal és tsengo 
muzsika íróval fogadta. 

Okt. 31-dikén tartotta Peft Városa az 
O Fellege* Tsáízárrá lett korooáztatásáért 
való hálaadó áldozatot. Hogy ezen ínnep-
nek fzentelése annál nagyobb fényeíféggei 
mebeíTen véghez, el hivattattak arra az ott 
örizetén lévő Katonaság, és a' Budai forma 
ruhás Polgárság is. Meg ..jelentek az ifteni 
tiizteleten, HA Cohurggal eggyütt,- minden 
jelen lé^ó Generális ésStabaHs Tifzt Urak is; 
nem külömben a' mind két Városbéli Nemes
ség, es Tanáts. A* nagy Mise alatt 3-ízor 
adott fzalvét a' Katonaság•', 's a* Pefti és Bu
dai Polgárság, mellyet a' Duna partjára ki 
fzegzett mozsarak' ropogási váltottak«, fel. — 
A' 7 válafztó Hertzegek nevű Vendéfogadó-
nál 2fo fzemélyre teríttetett ez nap afzralt 
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a' Pejli T a n k s , hova a* Brodi és Gradis-
kai Batalionoknak Stabalis és Fötifztjeik, a' 
két Városi Tanátsnak minden Tagjai, és a' 
Polgár Kompániáknak Fötifztjeik hivatalosok 
voltak ebédre. Háromfzor ütötték öfzve, 
trombita 5s dob fzó között, Ö Felfége', és 
H . Cohurg' egéflegéért, a' Tokai borral 
telíyes poharakat. Estvére ízabad bál lett 
ugyan azon palotában, a' Város' költségén, 
meílybe az eggyütt ebédlett féregén kivűl, 
a' GeneráliíTág is el hivattatott. Nagy örö
me volt H. Coburgnak, az erántta itt is 
mind fzóval, mind tselekedettel meg bizo
nyított fzereteten, 's tifzteleten. -— Maga 
is el. járt 3 Menueteti és egy Német Tán-
t%öt. 

"D elretten , OkL 31-dikén. „Elérkez
vén hozzánk is a' Felf. Király' Tsáfzárrá lett 
koronáztatásáért tartandó Te Deum lauda-
mus felöl való rendelés, fel gyülekezett rnai 
napon, g-adfél órára, a* belső 's külső Ta-
náts a' Város' Házához. Onnan 8 órakor, 
ár Katholikus Tanátsbéli Urak ugyan a' Pia
risták'Templomába; a* Reformátusok pedig 
a5 külső ? vagy úgy neveztetett 60 Tanáttsai 
eggyütt (raelly kevés héjján mind Reformá
tusokból áll) a* nagy Templomba indultak, 
harang fzóknak eggyesíUt hangzásai között. 
A' Katholikus -Atyafiaknál, hálaadó nagy 
-Mise tartatott, melly alatt fzalvék is lövettek* 
fC Reformátusok' nagy Templomában, mi-
íiekutánna el énekeltetett volna a* Téged 

JJien 
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Ifién dkserünk, Fontos, és a'jelen lévé 
aikalra-áíofíaghoz Szabott Predikátziót •- mon
dott T. Bélijei Péter Űr, % T.irn. % Réíz. i 
és.2 vers. A'Ptédikátzipt egy fzép .könyör
gés követte. Ezután el énekeire a' Gyüle
kezet, a' 73-dík Solt. első versét, melíynek 
végződésével, a' KotlégyiombéH hoífzú ru
hás Deákok 5 és a1 tanúlók kezdték reá ás 

gyönyörű harmoniás zengedezést. Eí éne
kekék egymást fel "váltva ,. as 61-dik Sók. 5. 
és 6-dik verseit,. a' 135-diknek 1 9 t i és 1%. 
v. utóliyára pedig 3 verset abból.: Uits'őűk 
helyeken Va* t. A' kis Templomban, ,T . 
Deáki litván Préri Űr, Sz. Máté 25. Réfz. 
$i . verséből igen Szikre ható módon- predi-
kálíott, eló adván minden alattvalóknak a' 
magok Fejedelmeik éránt való köt-elelegei
ket. Ki jővén a Templomból, újra meg 
vonattak minden harangok-

Nyitra, „ A' Magyar és Erdély 0 r -
f%ági' Piariftai Rendnek Nyhráha ÖÍzv-e Te-
reglett Elöljárói, Provlocialifloknak válafz-
tötták ' az Q\ 'múlt'Ökt.' 3-dikán\ T. Pert^eí 
Imre 6 Atytságát. 

Á' S^ekesfejérvári új Püspök, J^Lillaün 
Miklós Ür, Qkt. 9 dikén estve érkezett as 

maga'lakó Városához, hova, fzándéka 's 
tkaratja ellen az eleibe tsoportoíTan ki om
lott néptől nagy örvendezések, harangozá-
sok V ágyúzások között bé vezettetett; és 
I ldiken ment dfztán, Szokott Püspöki pom» 
fával, a* Cathedrale Ternpíomba-> 

Orqf% 
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Orof^ Bírodalom. 

Az el múlt hónapnak ,30 dikia 9 €gy 
parantsolatet adott ki a' Tsaízárné, mellyé 
ben minden ^00 fzemélytoí 4-et kivan., a* 
Törökkel folytatandó hadban való fegyver* 
viselésté. ; 

• Potemk in nagy Ember: de maga Iá' 
tudja Ő azt 9 hogy N a g y ; 's másokkal iá 
akarja tapaízrattatni " fzémbeiühöképpen a* 
maga nagyságát.—- Baidagbwm alatt fzo^ 
kott adni audientziá'kat. I$Q Muzsikusokat 
tart. Midőn ideje *s kedve' vagyon, drága 
kövekkel jádzik,V millyenekért közelebb is 
80,000 Rublát-fizettetett ki Bétsben. Hat 
fzakáttsa van, 's ren'dfzercnt. 80 fzeméllyre 
teríttet aíztait\ kínhki ha fŐ vendégei nin-* 
tsenek, nem igen derekas, az az: Orofi^ ^ 
módra van nálla az eves, a* midőn ez a 
ízava járása : „ Az én Tifzrjeimnek nem.kell 
el felejtkezni rőllaV hogy Ők Orofzok, és 
hogy az Qroíz fzíntén úgy meg tudja érni 
a* nyereg bőr alatt párlott huflal, mint a* 
Tatárok, és Kalmükök. Afzrali kéfzűlete, 
arany és ezüst. A' kik Gyáf^yá sárban hoz
zája akarnak menni, nem mondjak: a' Her-
rzeghez y hanem : az Udvarba megyünk. — 
Minden nap meg fördik, és tsak a' fördóbot 
adja parantsolatait. 

< Lengyel Orfeág. 
Eggy emlékezetre méltó irás nyomtat

tatott ki közelebb Varsőhan9 mellyet a& 
©áa 
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oda való Polgárságnak, mind tudománnyá-
ról , mind -virtusaitól nevezetes,, és magánál 
aJ Királynál is különös becsületben volt Elöl
járója Bekért -Gr-"bocsátott a' maga nem 
régiben történet halála elötr kevétTel, az Or-
fzág Gyűlése' Mársalljához, Gr. Malachov-

Mfy$#l.\ Következendő fontos darabot kí
vántunk abból ide iktatni: 

„Mirion még hozták válna nékem azon 
fzerentsétlen Orízág Gyűlési Ölésnek a5 h í m , 
mellyben a' végeztetett, hogy rsak a5 Nemesi 
Rend ízabhaííbn törvényt a' Lengyel Státus
ban az egéíz Nemzetnek: akkor éreztem én 
belsőképpen, meliy kevés jót lehet remény-
leni a moítaní tanácskozásokból.. Adja is-
cen , hogy jobban meg tartaffék az arról való 
meg bíztatás; hogy ezen réíz-törvény femmi 
ártalmára nem fog lenni a' Városok' jelen
téseiknek , mint azon Pxivilégyiomok, mely-
lyek a* mi Rendünknek a' Királyok' esküvéseik 
által erősíttettek meg: mégis minden pont
jaikban meg rontattak, A5 kit az Isten meg 
akar büntetni, 'el-Szokta annak fzemei'.vilá-
gát venni. Ez? közönséges példa - befzéd» 
és adná Isten, hogy £ mi Statusunk íbha fe 
lenne illyen állapotban. De, úgy téttzík , 
mintha nem akarna által látni,, hogy a5 Pol
gárra nagyobb tekintettel kellene nékie mos
tani környüláilásaiban lenni, hogy av Tar
tomány' faját ereje által fel vehefle magár. 
Ha a' Nemesi Rend, olly mód nélkül való 
függésben akarja tartani továbbra is a* Polgá-
fokatt úgy annál inkább fog a' Polgárok 

közte 
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köztt is nevekedni a' hofízas fzenvedés által 
ezen fajdalomnak érzése. Adja Iften, hogy 
én hamis Próféta legyek; és hogy a' Polgá
rokat annyira ne vigye még a' kéttségbe 
esés, hogy többet ne kiVánnyanak erŐvel,mmt 
fem a' mit most alázatoíTan kérnek. Ha nem 
fegít a' Köz. Társaság a? Városokon; és azo
kat, maga ízükségeihez képest, több több 
adóval terheli: úgy utolsó Szükségre jut a' v 
nép; a' mikor nem fog az ofzráa többé fem-
mit is adni, mert nem leffz, a5 mit adhas
son ; nem fog adózni többé a' Statusnak* 
mellyról fzintén ki vagyon most rekeízive. 
Ha pedig Ti fegyverrel kénfzeríténdetek arra 
a' Népet: adja Ifién! hogy azon gonofzokat 
ne okozza közöttetek a' ízorongatratott Nép- /") 
nek kéttségbe esé^e, niinc a'mellyeket fzeti* L» 
vedért Frant^ja Drfaágban a' NemeíTég, a" 171 
ÍQ\ zúdult NépíÓl's. a5*.í* . -' 

1 FTant\_i;a:, G:T.J7_ág* 
A' Nemzet Gyűlése,, a' földtől kéfz 

pénzűi fizetendő adót állította fel az Örföág™ 
ban, mellynek mennyiségéi: a3 Törv.énytétel 
fogja minden eizten'd$ben meg .határoz* 
ni.' , -

A' moftani Mioíík'rek i:ellen:9 kiket; 15 
hónapokkal ez előtt magok:.a'.Nemzet'':Ba-
rátjai válafztottak volt 9 a3közönséges kíván
sághoz képest , a" Nemzet Gyűlésében % 
nem tsak a' Nép emeke fel már darab idő
től fogva a' maga ízavát; hanem még a3 

Nemzet Gyűlésének nagyobb,. réize is kígyót 
békát kiáltott reájok, Okt. 20-dikai Ülésé
ben :' mintha tudniillik Ók lenek volna köze

lebb 
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íébb is, a5 Erejíi hajós Sereg' tartós enge5* 
detíehségériek okai *s a* t. és arra határozta 
a' dolgot i hogy kérni kell a' Királyt* min
den Miniftereknek el botsáttarása ; eráot, Í*' 
külső dolgokra ügyelő Minifteren Monttnörin 
Úron kivid. Megértjén ezt a' Mrn-ííterekj 
magok irtak mindjárt Okt. ií-úikéü a' Király
hoz , és kérték, hogy botsáfla el Őket* 

Róma. Ö Szentsége a'Pápa 9 azt ígérte 
az Avignon- ( Avenio) iáknak, Okt. 8-kán 
hozzájok botsátotr Atyai írásában, hogy 
tsak botsáíTák közikbe Helyranőjár

? mindéi -
tol el fog felejtkezni, éskéíz minden eleibe 
terjefztendő hibáit az élőbbeni igazgatás* 
formájának meg orvosolod 

Pr ujj\ i a* 
A' Király meg pararirsolta az egéííegre 

vigyázó EöllégyiöiT'makj hogy ízorgalma-
tos gondot tartson aJ bor árulókra ne hogy 
azok a' borokat meg vefztegeííék; vagy eíé-
gyíttsék oliy fzerekkel, mellyek ártalmasok 
lehetnének az egéffégeséknek, —- Má5s ára
sokra is ki terjed ez a' paraotsolat* 

H. Coburg, Bétshe lett étkezese títárt 
más nap, a1 játék-néző helybe menr, áz* 
Una Cofa rara (A ritka dolog, vágy d 

j\épség) és virtus) nevezetű Opera*1 'meg 
nézésére 's hallására j hoiot is tapsoláífal 9 
és vivát kiaiiáíTál fogad atött, Ferent^,és 
Ferdinánd FŐhertzegeknek, 's ezek' Felesé
geiknek is jelenlétekben. 

l_•:.' %Ö\i'T$étshen, Nevembgraek 9 élik tsapjátí 179®* 
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