
$*C»** fgf 
Béts. 

Nem ScJilofshofba mentek egyenéíTen 
á' Nápolyi Felfégek 9 mint volt á' hire j ha
nem ide jöttek. AJ Király g dikon délután 
érkezett, tökélleteflen helyre állott egéfz-
séggel; a Királyné pedig 9-dIken reggel, 
hasonló frifs állapotban. Ez nap, délután 
indultak el Po^sonba. .—-' Chriftina FŐheis 
tzegné, Férjével Albert Hertzeggel eggyütt 
Malackára mentek. v :m 

Tsáfzár eránt nem voltak még nagyobb 
ügyeim eteíTéggel ys indulattal a' Német Bi-
rodalombéli főbb's alsóbb rangú Méltósá
gok , mint Ö Felfége IL Leápold eránt. — 
Világos bizonyságát adta ennek maga réfzé* 
xéi a' Bádeni Markgraf, meg minekelőtte 
meg kéizült volna a' Ts. válaiztás., Tudni
illik: Frankfurtba lett el indulása előtt, k 
• II. Leopold..tulajdon, kezével az említett 
Markgrafnak, V arra kér i , ' hogy ha Orfe-
nauhari) vagy más valamelly kerületében 
az Aujlriáho^ tartozó Sváb Orfaágnak né
minemű zűrzavar találná magát mutatni: 
botsátaná el néhány Kompániáit a' Markgraf, 
a' tsendefíegnek viüza állítására: mivelhogy 
O Felfége mind Belgyiomba rendelte a' ma
ga Sváb Tartomántiyaiban volt Seregeit, .<— 
A' Markgraf azt felelte Ő Fellegének, hogy 
cSSy ollyan bőlts és igaz Fejedelem akarat
jának tellyeátése eránt viseltető kéfzségének 
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meg bizonyíthatása végért, nem tsak ri'éhárl 
Kompániáit, hanem a" maga egéíz Seregét 
Is örömes^ ajánlja Ő Felfége' ízolgál arjára.; 
és ha fzükgég volna, fzeméllyéffcn vezetné 
oda, a' kova kivántátnék, faját költségén, 
maga Seregeit. 

O Felfége, eggy új Leány-Oskolát 
állított fel az Alterfteifchmarkt (6 hal-piára) 
nevezetű úttzában. Ezen hónapnak 3-dikán 
el is kezdődött már benne a1 tanítás ; melly 
alkalmatoffággal a* két Tanítónék, magok 
jövendőbeli köteleíTégeikról, nagy meg ele
gedéire! vett befzédeket tartottak. 

A* Melki Benedlktinusok, bíztatást 
vettek Okt. 27-dikén Ő Felfégétol, hogy a* 
Tartomány' Rendjei között való elsőség, 
és a' Prelatusok rendje között való elöíüíés, 
az ö fundatiojok mellett fog ezentúl is meg 
maradrii: ízabadságot engedett nékiek a' 
Prelátus válafztásra is, rnelly végbe is ment 
az emiitett napon, 's esett Pairhuher Ifidor 
Úrra. 

Ama' dífzes Tagját a' Ns Magyar Test-
Őrző Seregnek, Bárótól Sándor Urat, kinek 
Nemzeti Nyelvünk5 virágoztatása körül fzer-
zett valóságos hazafiúi érdemeit, fzóllyák: 
a' Magyar JCaJfandra; az Erköltsi Mesék 
*s Levelek; közelebb pedig a' Védelmezett 
Magyar Nyelv, minden igaz Hazafiak* örö
mére, Kapitányságból, FÖ - Strázsamester! 
rangra méltóztatott ' a 'Ts. :-*« Kú\-Fel*?£ 
cmelnf. 

Ksme-
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Ismeretesek már nagy réfzént kedves 
Hazánkban, úgy ítéljük, azon két motskos 
írások, mellyek Bábel és Ninive nevedet 
alatt jöttek itt világ eleibe: A* Ninive ellen, 
meily kímélletlenűi, de fündamentom nélkül 
kél ki nemes Nemzetünk ellen, most jö ki 
Hazánkban, a* mint értettük, az Antihinive* 
£%z elsőnek kézben forog már egy meg tzlU 
folása; a1 másik, melly fokkal nyomosabb 
az elsőnél, most fordult meg a* Vísgálófzék 
"elS'tt, — De leg derekaíTabban meg tzáfól-
t attak néhány napokkal ez előtt a\ Bábelt 
kér l öltözetű Hazánkfljai, tsupán fze-
mélíyés 'magok meg láttat ásókkal. A* dolog 
így esett: El mennek reggel tájban a4 Bá* 
het Szerkőjéhez* Ez , azt vélvén, hogy 
-tálam tertium argumentummal akarnak kö* 
n t e t e forgolódni a^|két tüzról pattant kurta 
mentés-, kardos Magyar Iffjakí Szembetűnő
képpen- meg háborodott, Vijjedtibeá egy 
mag&fztaló befzédet tartott a" Magyar Nem
zet' ditsérétére* Ekként leve maga maginak 
meg tzáfolójá* 

Minemű kéfzűieteket tétetett íí^ Auer* 
Jperg Ádám Úr, a' Ts. 9s Nápolyi Felfégek* 
nek magához lejendo meg nyerhetése^ re
ménysége a l a t t : a* kovetkezendokból 
meg lehet ítélni* Midén a* nagy Vadáizok 
fölöstökömolni fzándékoznak, fog egy hat 
ökrös fzénás fzekér érkezni. A* Hertzeg, 
tsupán egy rugót nyom meg: leg ottan két 
felé válik a' fzénás fzekér, 's 6 ofzlopokon 
álló, tzifra rostéílyar körűi vett Diánntf 
Temploma ötlik fzem eleibe, mellybe kér 
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oldalról Széles gráditsok Szolgálnak", egy if 
Személyre terített aSztalhoz, ?s távólról va~ 
cjafz muzsika zengedezés hatja a' füleket, 
flihelyt fel kel a2 aSztal: újra öSzve megy 
az alkotvány, 's nem íáttzík egyéb .Szénás, 
fzekérnél. — Egy , tzifcán fel ékesített; V 
hátán sisakos, pantzélos, paízsps ,'s a' t. fa 
képet hordozó Szarvas eleibe fog menni 
a' Nápolyi Királynak, ?s mintegy kínálkozik 
magával. De kevés Szempillantások múlva, 
áldozatjáva is leffz Diánnánah — Estve, 
nem tsak a* Kastély leífz meg világosítva; 
hanem az élo fa Sorok közzé vett nagy sé*-
táíó hely is (Alléé) , két újjonnan kéfzúltt 
egyenes tetejű halmokkal eggyütt (TeraíTe). 
6000 re megy az Allét, és két TerafTokat 
világosító külömbkülömbféle metseseknek 
fzárna. Az eggyik Terajfon, a* Ts. Korona 
fog, Leápold* nevével égve Szemléltetni 5 
a' másikon pedig egy Kir. Korona, a5 Fer
dinánd*, nevével Ezen világoííagnál éjtSza-
ka is lehet vadáSzni. •— Vízen lejéndő va-
dáSzatról is tQtt rendeléseket a3 Hertzeg. 
A' vadájzathoz tartozó minden ' Széméllyek 
újj öltözetet kaptak. — Azon helyre, a9 

hol ez alkalmatoíTággal Ferent^ FÖhertzeg, 
a' maga karabélyos Regementjével, és még 
egy maflái Szándékozik próbát tetetni : 90 
Személyre való török sátort fog a* Hertzeg 
vonatni. 

Magyar Orfzág; 
. Tegnapelőtt 12 órakor indult le eggyik 
T á r s u n k Po^sönha; honnan is i ezeket 
irja: " 

** Juíct* 
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5> Déiutanm 4 órakor Fifchamenthe ér
kezvén , ott találtuk a* Nápolyi Királyt. — 
Míg az elobbeni lovak helyett ujjakat fogtak 
á« hintájába , török muzsika tartatott a' pofta 
ház előtt tifztéíTégére. A' Nép mindenünnen, 
öfzve tódúlt látására. — Rigelsbrunnhan 
volt .a1'-hálásunk, holott estvéli 7 órakor 
ment kerefztüi a3 Nápolyi Királyné, íeút-
ben ' s igen kemény hideg fzélben. Petro-
nelle tájján meg állíttatta a' hintót; mivel 
úgy vélekedett, hogy a'postalegények ré-
ízegek, 's feltalálják fordítani a5 fetéthem 
Mínekutánna jól a' lelkekre befzélt fenyege-
todzve azoknak, folytatta útját Po^son felé* 
A''Dunánál femmi hátráltatása nem volt J 
mert már el kéfzítették vók az álló-hidat 
a3 Pontonérok; Mi , délelőtti jo órára ér
keztünk ide: 's lehete tehát fzerentsém, a* 
Király'pompás bejövetelét meg látni. Jókor 
reggel el küldetett vók ezen a' napon egy 
pompás 5 és 92 sípoló 's durrogató Pofta-
legényektől 's Tifztektöl vezettetett Depu« 
tátzió, Ö Felfégéhez Schloshofha. g ora 
tájban volt audientziája .a' Királynál: melly 
után ismét viífza tért Po^sonba,. ('.Scjtlofs*. 
hoftől Poxjon másfél postánnyira vagyon). 
Maga a* Ts. 's Kir. Feífég, magyaroítan öl
tözve, 's Magyar Ns TestŐrzŐktol kisértetve* 
11 óra tájban indult meg egy 6 lovas hin
tóban, mellyben Paar és Rofenberg Her* 
tzegek ültek még kivülötte, 12 óra után 
csak hamar el érkezett O F eífége a' Prímás* 
kertjébe; holott voltak már a? Nápolyi Ki« 
rály 's Királyné; Ckriftina Féhenzegaí]zons 

Fér« 
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Férjestől; Ferent% Főhertzeg, Feleségestől; 
?s Ferdinánd, Károly, Leopold és József 
Föhertzegek; mindnyájan drága magyar 
köntösökben ; továbbá a' T. Papi Rend; a' 
Mágnások, és a'NemeíTég. A' kert9 palo
tája előtt állottak aMovas Nemesek, 's a' 
Sok hintók. Minekutánna vége lett volna 
a' Ts. 's Kir. Felleghez tartatott Befzédnek, 
kezdődött, a5 Városban lév© palotájához Prí
más ŐHertzegségések a' menetel: melly 
6j hintókból, *s 200-nái felesebb fzámú, 
nagyobb s kiífebb rangú lovagló Nemesek
ből állott. — Ezen pompás be jövetelnek 
fényeflegét bővebben le fogom irni követ
kezendő Levelemben, Azt addig is említ
hetem 5 hogy Gróf Károlyi; Grqjfaikovks, 
és Efzterhá^i Herrzegek; 7s H, Lichtenfiein 
Aloyfms legkiváltképpenvalóbb módon meg 
külömböztették magokat. A' Kinfcky kön
nyű lovas Regementje, *s 3 Granatéros Ba-
talionok, és a'Polgár Kompániák állottak 
parádéban.w 

Nem tsak Pest és Buda ditsoitették meg 
magokat, a? mi második Laudonunknak H. 
Coburgnak illendő el fogadása által• hanem 
M* Therisiá Városa is (Szabatka) mint 
ezen onnan költ következendő Tudósításból 
ki tettziks 

„Oktob* ig-dikán vala fzerentsénk , H. 
Coburg Fővezért közöttünk tifztelni. Mihe-
lyest értésére esett Városunk* Birajának Par-
tsetits Úrnak, hogy aj Herrzeg itt f©g meg 
hálni, leg ottan rendeléseket tett , annak, 
érdemeihez fópest lehető fogadása eránt^ 

Vfel 
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*$ fel kerekedvén maga, a' belső Tanátsnak 
leg éltesebb Tagjával, és 6 Városi Hufzá-
rokkaK úgy nem küiömben 10 ide való la
kos Tagjaival as Ns Bátsvármegyti Záfzló* 
allynak, eleibe ment a* Hertzegnek egéflz 
a* Város határa5 fzéléig; a'Városon kívül 
pedig fok Nemesek, Tanátsbéli Szemeilyek, 
és Polgárok várták az emiitett dífzes Sereg
től kisértetett Hertz eget, kihez a' Város* fo 
Nótáriuífa, Lénárd Márton Úr, egy rövid 
fontos befzédet tartott. * Ennek végződését 
nagy vivát kiáltás váltotta fel; és az eddig 
való kísérőihez a' Hertzegnek hozzá kap-
tsolta magát Rudits Úr is , a' maga Záfzló-
aliyával, Ekként lett, muzsika fzó, *s mo
zsarak' ropogási alatt, a* Hertzeg' Quartély-
jához a' menetel. A* Hertzeg igen baráts-
tságoflan meg köfzönte ezen tifztelet tétete
ket; 's egéfz nyájaflaggai ajánlotta, a \ ked
véért adandó bálban való meg jelenését; a* 
minthogy meg is jelent estvéli 7 órakor 5 
fzeretettel tellyes le botsátközWai mutatta 
magát mindenhez ? vígan járta a* tántzokat 
's éjféli eggyedfél órakor ment haza a* fzál-
lasára. Más nap 5 órakor indult útnak a' 
Hertzeg, a? ttiidőn újra meg fzóllaltak a' mo
zsarak *, 's a? kik bé kísérői voltak 6 Her-
tzegségének a' Városba $ ugyan azok el is 
kisérték.4* 

Eggy utazó Hazafinak, Győrből hozzánk 
botsátott tudósítása: 

„MiadfzeathaYának 3©-dikán, nap alkonyodása 
előtt értem Gy'orbt. Még netti lévén fzerentsém Győr 
Városát többízó'r látni, mihelyt Jki fzállottam a'k^-

tsi-
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tsibóí, siettem leg ottan annak meg járására. Tetz-
tzett benne a' fö úttzáknak rendes egyeneflege, és 
a' Város' nagyságához képest való alkalmas piatz. — 
Az öreg Templomnak tsonka tornya alatt, 's régisé
gét példázoló falai között fenki fe gondolná azokat 
aJ jeles rajzolásokat *s drága oltárokat, mint a' miné-
snixek Ötlenek ízemébe, mikor abba bé lép. Éáf! 
hogy a' boldogult Püspököt* Gróf Zichyt, meg elozté 
a'halál, míg külső dífzét is úgy még nem adhatta 
a' Templomnak, mint fzándéka volt, a' Lakosok' bi
zonyítása fzerént. Egyéb fzemlélésre méltó ritkaság 
nem igen lévén, el vezettettem magamatMÚller köny-
kötöhoz, hogy láthaíFam amaz olvasó kohyvtáfhá-
zatskát, mellyrŐl tudósítást tett egy Hazafi, a'folyó 
efzt. Jan. 15-dikén költ Leveleiteknek 67. !s 68* lap
jain: találtam benne vagy másfél fzázra valót a' ha;za 
nyelven kok könyvekből; de mind a' régibbeknek j 
mind az újjabbáknak nagy hijjával vagyon, és nagyoá 
meg ütköztem, hogy Beffenyeinek némelly darabjait 
sem láthattam, még annyival inkább, hogy ama' mé
zes ajakú Czirjékne'k é.rzékeny leveleit fem kaphattam. 
Kérdezni fem bátorkodtam, ha vallyon volnának e* 
fzámos Olvasók? mert véletlenül Bárótzi' Kaífzan. 
drajára találtam vetni fzemeimet: hát ez a' magyar 
kints egéfízen bé volt fzove pókhálóval. — No! 
gondolási magamban, bizonnyal tsak kívánságát akarta 
Jelenteni az a' Hazafi, a' ki fenn említett Leveletek
ben ol l j kapósoknak írta Győrött a'Magyar Köny
veket. — Mivel a' következendő napon F. Urunknak 
í ' s á f z á r r a lett fzerentsés koronáztatása' innepéfc 
fzándékozott ülni a' Város: tehát hogy én is réfzt 
vehetnék azon közönséges ö'rvendezében, el végez
tem magamban, hogy még ínás nap is Győrött'ma
radjak. Reggel, á'Cathedrale Templomba siettem ^ 
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fioiott is 9 óra tájban, az öröm innephez alkalmazta
tott Magyar Prédikátziót mondott, fzámos Halgatók 
előtt, eggy Egyházi Személy, mellynek végével, 
hozzá fogott a' Püspök az Isteni fzolgálathoz. A* 
Téged Isten ditsérünk' el éneklése Tatán, következett 
a' nagy Mise, melíy alatt egy réfzrol a' Katonaság, 
más réfzrol a' Polgárság Saívét adott, 's utánna min
denkor meg fzóllaltak a'bástyákon a' mozsarak, — 
Délután meg erefztetett a' piatzon kefzültt állásról 
a' bor; a' Gróf Efeterháxyne ablakaiból pedig pénzt 
hánytak. Efsos lévén az idő, el lehet gondolni, mint 
motskolta bé magát az alnép, a' gyermekekkel eggyütt. 
Ez a ' látás, fókáknak múlattságos katzagásra fzolgál-
tatott alkalmatoíTágot; de énnékem (meg kell vallanom) 
éppen nem tölt kedvem benne: mert fenkkől fem ért
hettem ,. hogy a' fzegeny éknek valamit juttattak volna, 
pedig mennyivel jobb lett volna avagy tsak egy fzem-
pillantásig is enyhíteni azoknak forsokat, kik főképp 
ez ido fzerént fzámoffan küfzködmek terhes ínséggel. 
-— Püspök Ő Nagysága, 2 ötven forintos banko-tzé-
dulával ajándékozta meg a' parádéban állott Polgár
ságot, mellyet ez vígan el is költött a' bálban. — 
Ugyan ott ő'fzve állott Örömében egy Kompániára 
való Polgárság, 's arra határozta magát, hogy forma
ruhát tsináltafion, mellyben tifztelkedheíí'en ezentúl, 
mindenelpl fordálandó nevezetes alkalmatoílágokkal.*4 

Hornyáról, következendő nevettscges 
történeret közlött velünk egy Barátunk: Egy 
Gergői *) Embertől kérdezi a' Gróf Kegle* 

vits' 

*) Ez az a' fala.'.j a' hol a' nyulat kápofzta levél
lel kergették. 
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vií/Helytartója, Alatyáni Út: Te Jankó! 
esmerfzé engnm? Nem Uram. feleleV Jan
kó. Meg újjítja kérdését az Űr, ha ugyan 
tsak valósággal nem esmérné e'ötét a'Jan
kó. Meg neheztelvén a' Jankó, az Űr két-
tségeskedésén, ezen rendes dérdúr feleleté-. 
vei akarta el vetni a' nyakáról: én bizony 
Isten nem esmérem Alatyáni Uramat. 

A' Reichenbachi eggyezés «> fok és "kii* 
lömbözö" ítéletekre Szolgáltatott, *s fzoigál-
tat alkalmatoííagot. Másképpen okosköd^ 
nak abból Berlinben, másképpen Bétsben* 
Bizonyságai ennek, az itt alább következő 
írások: 

Berlin , Okt. ai-dikén. 
Az Orofz Birodalom, nem tsak a* köz

benjárást (a ' Prujfciait tudniillik, 's annak 
FrigyeíTeiét: az Anglus és Hollandusokét J; 
hanem, a' Portával kötendő BékeíTégnek 
azon feltételét fem fogadta el, hogy min
den, az ezen had előtt volt állapotba helyhez-
teíTék yiíTza; és tsak azt sürgeti, hogy Ot%a~ 
kov nálla hagyódjék, 's a* "Qniefter Y'ÍIQ le
gyen Tartománnyainak határa. A* Porta 
ellenben, nem akar másképpen, hanem e-
gyedül Prujfyia által békeíTéget kötni, 's 
Ot^akovnak és Krimeának vifíza adattatását 
kívánja. —» A' mi Udvarunkhoz adott fele
lete az Örofz Udvarnak , közöltetett a' Bé* 
tsivel. — Azon eset : ha Pmjföia kardot 
találna az Oröfc Birodalom eííen rántani, 
némelly nehézség formálásokra Szolgáltatott 
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alkdmatofllgot. De mivel az Orofzok' fegí-
tése nyiivánságos meg ronrása lenne a' II. 
Leopold Tsáfzár által helyben hagyatott 
jelentésnek, mellyben a' vagyon : A* Ma
gyar Király igét i9 hogy ezen hadba többé 
magát nem elegyíti; Orqfa Orfaágnak az 
Ottománi Porta ellen fem egyenes, fem va-
lamelly mrllesleg való módon fegíttséggel 
nem léfzen*' tehát paranísölatot küldött a' 
Király, Frankfurtbanlévő V. Köyerének, 
Gr. Görf^-nek, hogy kérjen audientziát az 
új Tsáfzárnál, 's kívánja tőle a* dolog eránt 
va*ó maga ki nyilatkoztatását; melly meg is 
let tOkt. 10-dikén, még pedig tökélietes meg 
elégedésére a' Királynak. 

Béts9 Okt. 24-dikén. 
Eggy oldalról tekintvén a ' d o l g o t , azt 

lehetne gondolni , hogy a* Reichenbachi 
Eggyezésben, egéíízen el van végezve a* 
nyertt helyeknek viíFza adása. De úgy lát-
tzik, hogy Prujfcia nagyon bízott a5 maga 
erejéhez, midőn azt ígérte a' Bétsi Udvar
nak egéfz bizonyoííággal, hogy Angliának 
fegíttsége által, reá fogja az Orofa Birodal
mat venni , hogy a* Portával békeíTéget 
köflön 'j még pedig minden nyereségei' viíTza 
botsátasának fel tétele alatt — Prujfaiától 
nints mit félni zz Orqfa Birodalomnak azon 
esetre : hogy ha már meg van az ágya vetve 
& Svédekkel h Dánusokkal való frigynek. 
Prujfaiának ereje mindég alább fog fzállani, 
akar fzerentsés, akar fzerentsétlen legyen 
a* verekedésekben t mezi a1 Katonában femmi 

ked-
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kedvet nem tsmál az Orofz Birodalommal 
való hadakozás, nem leven olly Sovány-Tar* 
tományban reménység a' nyereség erántt, 
Angliáho^ nem bízhatik a'jelenlévő környul-
állásokban Pruff^ia: mert annak magának is 
elég dolga leíTz,«tsak azt győzze,Frant\ia 
és Spanyol Orfzágokkal. Saxonia pedig 
kéttség kivűl eggyik réfzhez fem fogja ma
gát kaptsolni, akármerre fogott dúlni a* 
dolog. — Mi tévő fog lenni a' békeíTég fzeretó" 
II. Leopold: azt az ido határozza meg; 
minthogy minden a5 történetektol és környül
állásoktól függ. Annyit fel lehet tenni az-
Aufiriai Hájról, melíynek minden tseleke-
deteit nagy és igaz lélek tzimereztek, hogy 
az foha feni fogja olly fenyegetódző módon3 
5s olly káros békefiegre fzorítani Prujf%íát9 
mint a' minéműre kéníserítette ez azt, a' 
Reichenhacfű eggyezésben: olly időben, a* 
midón leg nagyobb mértékben mutatta ma* 
gát Magyar' Orf^ághart a' nyughatatlanság ; 
Belgyiom pártoskodott, és az újj igazgatóra 
mind belóíról, mind kívülről ugyan omlot
tak a' fok bajok. A' Berlini Kabinét nyilván 
ki mutatta, hogy koránt -fem az éfzaki bé-
keflegnek viűza állításán; h&nem a' Porta11 

baráttsaganak meg nyerésén igyekezik. — -
Ha a} lett. volna néki a' tzéllya, hogy egy 
közönséges békeíTéget efzközöllyön: idejében 
fegíttségűl lett volna & már fzintén végső 
ínségre jutott Svédeknek. Az Orofc Biro
dalom hamarébb reá vette volna magát as 

békeffégre; ss az Aufiriai Hágnak is kosy* 
nyebb lett volna 9 \d Pqffaroviti(i békeffég* 
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kötésnek foglalatjához mérséklett eggyefTég-
re lepni, ízép nyereségeinél fogva a* Por
tával. — De most attól lehetett tartani, 
hogy az Auftriai / f^ , egy fzeremsétlen 
Török had által, 3 Orfzágaitoi eshetik el. 
— A5 Magyarokat el foglalta volt már a* 
háborgásnak lelke; a Belgák \eg főbb mér
tékben neki tüzesedtek; 's PruJJ\us> Tseli-
Orfaágba való bé nf^éhek hasonló követ
kezése lett volna* Éppen mikor tökélletes-
fen reményiette már Prujfaia, hogy ki fog 
vele Aujlria kötni: akkor állította elől fze-
rentsére az isteni bolts Gondviselés (melly 
egyedül adja 's tartja meg i Koronákat) 
11. Leúpoidot Uralkodónak, a' ki mindent: 
fel áldozott a* békeífégnek; de már most 
ó is meg várja,. hogy az ő engedelmes vol
tának is áldozzanak. — Ha Pruffxja meg 
ígérte a' Reichenbachi eggyezésben, mint 
ezt méltán fel lehet tenni, hogy az Orofe 
Birodalmat is meg fogja békéltetni a' Portá
val, mégpedig éppen olly móddal, mint 
azAuJlriait; 's azt nem teheti: úgyr Aujlria 
fem köteles a' Reichenbachi eggyezésnek 
állani; 's a' kötéseknél fogva tartozott fegíts-
tségét nem fogja meg tagadni az Orofa Bi
rodalomtól: de ellenben azt fem engedi meg 
foha, hogy az Orofa Birodalom, első nagy
ságú HatalmaíTág lévén, tsupán maga ne-
vellye a* maga birtokait. — Könnyen ki le
het tehát ezekből hozni, hogy az Orofa 
Birodalomnak nem engedése által nagyon 
meg erőtelenedett £ Reichenbachi eggye-
zés; mellynsk azt a1 haíznát vette Aujlria, 

hosy 
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hogy Seregeket küldhetett Bdgyiomba. — 
Talám leífz még egy más-eggyezés,, melly 
Serviának ibrsát fogja el válaízrani. Talám 
II. Vilhelm is meg fog felőle gyozettetni, 
hogy tifztább gondolatai voltak Aujlriának 
ö erántta , mint más HatalmaíTágoknak, 
mellyek nékie fokát igének; de keveset, 
vagy talám íemmit fem tellyesírenek. *-~ 
Igen nagy tengely körül forog a' Kabinétek* 
politikája. Sok akadályok adhatják eló ma
gokat, még ' csak eggyet fordul is. Nem 
könnyen lehet tehát egéfz bizony oíTággal 
meg mondani előre, hogy' fogott lenni 
é' fordulás, _2jngjyiF" 

Pruffzia. 
K Király parantsolatjából, közönsé

geire tétetett a' Berlini Újságokban, hogy 
az úgy neveztetett föld ferdö, már gyakor pró* 
bák után valóságos jó efzköznek találtatott 
az ollyan fzeméllyeknek fel elevenítésekre 9 
a' kiket meg tsapott a* menykó* fzele, és 
hólttaknak gondolna az ember. Kbbol ál! 
pedig az emiitett föld ferdö: A' hóltt ele
ven fzemélyt egy gödörbe fektetik anyafzült 
mezítelen olly formálag, hogy a' feje vala
mivel fellyebb efsék a1 több réízénél. Ezen
túl befedik, az ábrázaton kívül, az egéfz 
testet parázs főddel, az ábrázatot meg fets-
kendeztetik ottan ottan hideg, vízzel. Elkö-

• vetnek e' felett, aá érvágáson kívül, más 
élefztö efzközöket is. Néhány órák múlva, 
magához fzokott jóni a'hólttnak gondoltt 
íze-mély* De h í 3 óra alattj femmi jelei 

nem 
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nem mutatják magokat az elevenségnek; 
abból azt lehet k ihozni , hogy halálos volt 
a* menykö ütést 

Maroko. 
Sahnon- Spanyol fó Conful Úr, a' ki 

által küldötte volt el a' Madriti Udvar, a' 
• írokai Suiránnak rendeltt engefzteló drá-

f.:5 .ajándékokat, bé érkezett volt már a* 
Tangerikikötő helybe, midón Udvara' pa-
ftnrsolatját vette, hogy mivel el indulása 

iú ütötte magát a5 had: tehát az aján» 
okát oda ne adja a* Szultánnak; hanem 

téijen viífza azokkal. Ezen parantsolatot 
nem lehetett Sahnon Úrnak, némelly tsalárd-
sággal való élés nélkül • tellyesíteni: mivel
hogy már nagyon fzemmel tartották a' law 
gének; fogta azért magát, 's holmi keveset 
érő portékákkal rakott néhány ládákat a' part* 
ra vitetett, 's úgy mutatta, mintha maga is 
ki akarna más nap fzáílani a' partra* Ez 
által olly bizodalmat Szerzete maga eránt, 
hogy nem tsak a* Marokói Statusokban meg *»<';, 
telepedett Spanyolok; hanem a* Spanyol ^ \ 
Nemzethez fzító Maurusok közzűi is kaptak 
néhányan engedelmet, a' hajójába való me
netelre. Azonban, hirtelenséggel fel fze-
dette a vasmatskákat, 9s"Cádixba'£zereür 
íséíTen viffza tért. Ennek hallásán, 's egy* 
fzersmind két Korsár hajóinak is Spanyol 
kézre lett jutásoknak értésén, annyira fel 
buzdult a'Szultán, hogy az Ipának; egy 
Minifterének, *s £ Tangeri Basának "fejeiket] N 
el üttette azért, mivel é^anútág volt felóy 
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lök, hogy Spanyol Qrfcág9 réízére: voltak; 
különöffen az utolsónak azért, hogy a' Spa
nyol Honiul* meg fzökésének eleit nem 
verte. Egyfzersmind a' Mesquine%ben és 
Marokóban találtató minden Spanyolokat•, 
még a' Szerzeteseket is Tangerbe gyűjtet
t e , 's. ott is fogja Szoros rabságban miná 
addig tartatni, míg viíTza nem adatja 2?Ma* 
dritiUdvzr az Ő el vett hajóit. — Egy Ma
rokéi Kor sár hajó el fogott egy haláíz bár
kával lévő 18 Spanyolokat. Ezek közzűl 
négyen leg ottan meg ölettettek; tizenné* 
gyen pedig Tetuánba vitettek rabságra. 

Frant^ia Orf%ág. 
Sokan kárhoztatták az Okt. 20-dikai, ?s még az 

az előtt való napi Ülésben is a' Miaiítereket; de tsafc 
nem mehettek reá, mint igyekeztek volt, hogy arra 
határozza magát a' Nemzet Gyűlésének nagyobb ré~ 
fze, a' mire lett maga határozását jelentettük volt, 
mások után, közelebbi Levelünkben. 327-en akarták 
tudniillik, hogy jelentés téteííen a? Királynál minden 
Mifiifterek ellen, az egy.Montmorinon kivíil: de 403-
>an ellenkező értelmen voltak* 

A uft riai Be így iom, 
Okt. 20-dikán, estvéli 5 órakor 1000 gyalog 's 

500 lovas Pártosok támadták meg Vieth nevű helyen 
állott 350 embereinket; de nagy vefzteséggel viffza 
verettek. Tsak a' tsata - piatzon 73-an maradtak; — 
Itt is ki tettek magokért az Efaterházi Hufzárjai, 
Kapitány Tót Urnák kormány ozása alatt. A' mieink 
közzi 11 9 Hufzárok kaptak febet; 's 3-an estekel, 1 
VadáíTzal, és egy Bender' RegeméntjebéTi Közember
rel eggyutt. 

Költ Bétsienj Novem©ersek 12 űik napján 1793* 
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