
Béts. 
Az ide való Orofz Követhez, H. Gal~ 

Ut^inhe^y következendő hiradáíTal érkezett 
egy Kurír, néhány napokkal ez elóct Ben* 
dérből: 

„ JErtésere esvén H. Potemkinnek 9 hogy 
Seraskier Botol Bey 3 lófarkas Basa 4©QOÖ> 
ed magával fel kerekedett Anapából, *s az 
Orolz Birodalomnak déli Tartománnyaiban 
vaiamelly derekas fordítást ízándékozik tenni t 
parantsolatot küldött leg ottan, a? Kubán* 
ban9*s & Caucafus hegye körül lévő Sere
gekhez, hogy mennének eleibe az ellenfég-
nek, 's tátnadnák meg. Az emiitett Sere
geknek eggyike reá bökkent, HermannG^ 
neralmajor vezérlése alatt, Batal- Bejre 
közei azon helyhez, a' hol által takarodott 
yóit ez a' Cuban vizén; *s ámbátor ennek Se
rege fokkal feilyül múlta is az Orofz Sere
get : még is ez olly tűzzel esett neki, *i olly 
izerentsés ki menetellel viaskodott, hogy 
az ellenfégnek egéfz táborát, minden kéfzú-
letekkel, V magával a' Kormányozó val Ba
tal Beyvel eggyütt kezére kerítette. 30-nái 
többre megy az el nyertt ágyúknak fzáma. 
A' tsata-piatzon maradiaknak ízáraát 5000-ig 
valónak befzéUik. " 

Gr. Podevills, ezen hónapnak 7-dikén 
vett bútsút Ö Ts. 's Kir. Felségétél; minek-
utánna néhány efztendokig viselte volna az 
ide való Udvarnál, a' Pruff^iai Követtséget. 
Ugyan azon napon adta által az addig való 
Brandenburgi Követ, B. Jakobi-Kloefi, O 

R r Felfé-
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Felségének, a* maga .bizonyság ~ leveleit4 
melly ékben Prujj\iai 's egyfzersmind' Bran
denburgi rendkivüivaió Követté, 3s 'tellyes 
hatalmú Minifterré rendeltetett Királlyá áital 
a' Bótsi Udvarnál 

Magyar Orfzág, 
Az Orfzág Gyűlésének Pofonban tar*-

totc'eiső Közönf. öleséről, azt plvatílik. egy 
• Po^sani Levélbjol, hogy azon mind jelen 
voltak a' Deputátusok; hanem a* Mágnások* 
fzáma kozzüj néhány hibázott. A' környül
állásokhoz alkalmaztatott Beízéden kezdte 
Orfzág Bírája. 6. Excell. ja az-Ülést: melly-
ben elo' adta rövid íummában, a' Budát} 
tartatott utóbbi Üléseknek tárgyait. Annak-
utánna tanátsközöshöz kezdeji^aLGyuIés* 
Kérdésbejött: MíRoT^TVmi módon kellene 
végezni Po^vSónban? Midőn ennek meg 
hányasában 5s vetésében foglalatoskodnának, 
rájöttek arra is , ha vallyon, folytatódjék e* 
Koronázás után is az Orfzág Gyűlése -y

 5s 
Po\sonban e% vagy Budán? De ezt ismét 
félbe hagyták: mivel nyilván meg mondot
ták néhányan a' Küldöttek közzúl, hogy Ók 
femmi más dolgokba nem erefzkedhetnének, 
az eleikbe adott utasítások fzefént: hanem 
tsupán ollyanokba, mellyeknek a' Koronázás 
előtt végre kellhajtatniok* El • végeztetett 
ánnakokáért, hogy tsupán azon pontok vé-
teffenek fel, mellyeknek'a'-Diplomába Való 
iktatásokat nem akarta Ö Fellege, és hogy 
a'Koronázás előtti-.Taikkelyek-olly előadáflal 

Gyűjtemény Jelzet: 778 



$e<559«& (faj 

tcteffenek fel, az újjoíag^ íejendo be tflutatási 
• végett, a* mint O Felfége áltál módosíttat
tak; végre, hogy azon nehézségekre is for-
dittsa ngyeímeteífégét a3 Gyűlés, mellyek* 
rtek él hárítása késedelmet nem fzenvedher, 
főképpen, ha az adózó Nép fogott azoknak 
tárgya lenni, Ezen említett pontoknak mi
nél előbb lehető ki dolgozások, 's akként 
az egéíTz; éggyésöítt" Gyűlés '-eleibe lejendá 
íerjeíztétések végett tartották mind a* négy 
Kerületek 9 Király Képe* 'é Excelh ja E1Ő1Ú-
lése alatt, a* magok Üléseiket. — 7-dikén, 

a öfzve gyűltek mindnyájan az Orfzág* 
FÖ Rendjei, *s iq><tödfél órakor eggyesúltt 
Üléshez kezdettek: rnellyben* az Udvartól 
érkezett 4 utasító Rendelések olvastattak fel. , > 
Az elsó tárgyazta, Pakson Városába lejendő 
pompás be menetelét a* Királynak; a' máso
dik,' a' Nádor -Ispáhy* válafztásár\ té har
madik,' az Orfzág' Gyűlésének 6 Felfége* 
iéízérol, a 'Kit. Feltételek* el olvastatásával 
lejénd'ő el kezdodését; a' negyedik végre a* 

''.Koronázás pompáját* 

(Á* Nádor íspány válafztatásáróí, utói 
: ;fog egy Bű^soniTaáósítks kövQtkQzm,) 

A' Kirf Helytartó Tanáts által, Októb. 
ladikén7 ki adott rendeléséből O Felségé* 
fiek, Sehnif^báTTyétél Bütsig, más fel ál
lastól feli fizetni az "utazóknak* mivelhogy 
igen meífze esnek az említett két helyek 
egymástól, ; ** •• • 

' •' ; % r •*• •• Ugyan r ^ 
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.Ugyan V Kir. Helytartó Tanáts által * 
de már Po^sónban Nov. i dikán ki adott 
rendeléséből a* Felségnek, $%_ii\tovtól Kra-
jováig, 's onnan Temesvárig ^ posták fog
nak fel állíttatni, a' békeíTégröi tartandó ta-
nátskozásokra nézve. A* posta úr* követ
kezendő helyeken megy S\ifctovtól Krajo-
váig: Thurriy Tika, Skerifov, Carajal-
JLeo, Móra. Krajovátöl pedig O Orto
páig : Berdejlen, Bresnif%án, Strehaján9 

.. Korkován, Csemetéén Ö Örsovánál öiV 
vefzakadaz, a* Mehádiai posta úttal, és 
úgy megy a* már eddig is meg vólr Bánáti 
posta-állásokon kerefztúl Temesvárig. A* 
kik S^if^tóvba levelet küldenek, vagy veiz-
,nek onnan, két annyit fizetnek m nden le
véltói , mint fend ízerént izojkás fizetni; a9 

kik pedig jelen vágynak a'tanátskozásban, 
femmit lem, 

Buda. B. Sflényi, ide van F. M Le 
íenantúl rendelve. F. M..L H. Waldeck 
pedig Sopronbafog menni. —- Generalmaj, 
Hertzeg Coburg Lajos, itt fog Brigadéros 
lenni. 

Aujir i ai Be így iom. 
A' Nagybrit anniai^ Prujf^iai és Hofa 

iandiai 3 eggyesűlt Hatalmaflágok -úgy vé
geztek a' Bétsi Udvarral eggyezőleg, hogy 
Hágában tarjtaflának az Aujlriai Belgyiom? 
ögyét tárgyazó tanárskozásojk. Az emütett 
3 Hatalmaííagokn^k e' végett ki rendeltt Mi-
niftereik; Amkland* Gr. Keller9 és Van 

" T 
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de Spiegel Urak. A' Pruff\iai Kormány* 
fzék, Gr. Naflau-Cürroi) és LeempoelUvsL-
kat küldötte rnsga réfzéróí Hágába. A* meg 
nevezerr 3 Miniíterek, olly jelentést tettek 
a' Rrüjf\eli Küldöttekhez, még az el múlt 
Sept. 17 dikén, hogy az 6 Küldojeik minden 
eizközöket fcéfz'ek el követni, Reichenbach-
han lett magok kötelezése fzerént, a5'Bel
gák* áilandé boldogságoknak meg fzerzé-
sére: hanem egyfzersrnind arra kívánták 
jelenrésekben hajtani a* Brüjfceli- Küldötte
ket , 5s ákalok a1 Kormányfzéket, a* három 
Miaifterek, nem úgy ugyan mint Minifterek, 
hanem tsak mint magános fzeméílyek* hogy 
a? 3 eggyesükt HatalmaiTágok' tzéllyoknsk 
fzetentsés efzközölhetése végett, mindenek* 
nek előtte fégyvernyugvást igyekeznének 
kötni.' 

Ezen jelentésre feleltek néhány napok 
múlva, Küldojeik* nevekben, a' Brüffieli 
Kormányfzék* Küldöttjei. "A* baráttságos 
jelentésnek meg köfzönése, 's a' fegyver-
nyugvásnak réfzekröí lehető kötését ellenző * 
okoknak felhordása után, azon végzettek 
íeleletjeket, hogy addig átalíyában femmire•' 
fem határozhatnák magokat a* Belgák, míg 
f' 3 eggyesültt' Hátalmaffágoknak értelmek, 
s azoknak ReicJienbacJiban lett magok kö

telezések egéfz- valóságokban fel nem fedez
tetnének Ö előrtök* , 

• A5 3 Míniftérek, új próbát tettek Okt. 
4-dikén: Eleibek terjefztették £ Brüjfxeli 
Küldötteknek, hogy Ők Ugyan Mimikrikép

pen 

R á d a y G y ű j t e m é n y ^-^^>^- Jelzet: 778 



4oS #«KSMtffe 

pen vélek nem befzéllhetnek, nem lévén 
trra nílajdonképperivaló hatalmok; arthyit 
iBÍn4azáltal mondhatnak, hogy az Ő Udva*> 
raik, a' Belgák' vallási V polgári minden 
privilégyíomaiknak helyre áliíttatását, és a* 
háborgások alatt meg törtetut dolgoknak 
örökös feledékenységbe íejendő menetelét 
tefzik, az (Áuftriai Há%%ál';J eízközlendö 
eggyezésnek fimdamentomáúl; és ezek, á* 
Meichenhachi eggyezésnek Is/tárgyai.-~ To* 
vábbáj a9 meg átalkodott elleritailá's' izomé* 
rú következéseire való hathatós emlékeztetés 
utkn» arra kérték, jó gondolatjaikról 's in« 
dúlatjokrói való meg bíztatások mellett, a? 

Küldötteket 9 V általok azdkriák Küldőiket 
úijoíag, hogy legyenek tokélletes bizoda^ 
lommal az őT?ándékjbkhoz':? mellynek tzélja9 
a5 R.eícJienbachi végzéseknek ' siettetése.. 

Ökt. s7'dik'én_, adott ezen viízontírásra 
vllafzt, a* 'Brüjfcélí Küldötteknek eggyike? 
JLempoel Úr 9 melíyet azon kezd 9 hogy a' 
Érüjfeeíi Körmáriyfzék nem meréfzlett ma* 
gátol a* Miniftérek*' vifzontirásokra felelni; 
hanem azt,-az elóbbeni két írásokkal egy* 
gyütt, magoknak a* MMiíterekaek kívánság 
gok fzerént, kozí^tte az eggyesípt Tarto
mányok* Statusaikkal.-— A' tqbb foglalatját-
ezen váláfzoak , a* reája adott, Vi t t követ-! 
keiófeleletjekhol a' 3 Miaiftereknek, alkáli 
masint lehet látni: 

„Azon féléiét, itiellyet adott volt Kegyelmed 
Uram! maga Küldőinek'nevekben, a\mi, ,,Qkt. 4^keí 
Üeplikáakra (Yiízoat-Irásuakr§), fok tekintetekben 
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tsadalkozásra indít bennünket. Bajos el gMctolaiihlt* 
mi módon esketik meg, hogy minekutánna ©Ily erSr 
próbáit tapafztalta a' Kegyelmed Nemzete,. boldogsá
gát tárgyszó gondoskodásunknak» úgy meg haggya 
magát még is vakartatni, hogy éppen nem látja által 
&' maga valóságos hafznát. A' Kegyelmed' Küldői, 
kételkedői láttatnak, ha valljon Minékünk, kiknek 
laem volt,a' felöl egyenes utasításunk, lehetett «* 
azon efzkÖző'k eránt meg bíztatni a'Nemzetet, mely» 
!yéknek meg kellett, az o képzelodések fzerént, 
előzni az ellenségeskedéseknek félbe fzakádását, 'fi 
kéttségeskedéseket azon építik, hogy Mi nem úgy 
fzóllottunk, mint Minifterek. Az igaz, Uram! hogy 
velünk az első lépéseket tsupán az ember fzeretöség, 
és a Kegyelmed Nemzetének tsendes és boldog álla
potban lehető fzemlélését tárgyazó kívánságunk tétette 
velünk. Azzal a1 reménységgel kéttségtettük magun
kat, hogy ha tsupán magunk nevünkben terjéfzténd-
JUk is eleibe Kegyelmednek azon iaáitó ©kokat? még 
is örömmel 's háládatoffággal fogja azokat el fogadni, 
annyival is inkább, mivel olly bíztatást tagafztottunk 
fzavainkhoz, hogy a'mi Udvaraink is hasonló gon
dolatokkal volnának. Hogy annakokáért minden aka~ 
dékot el háríthaffunk, 's íeg kifTebb alkalmatofl'ágok 
felegyen többé a'Kegyelmed'Küldőinek a'kéttsé-
geskedésre: íme most harmadikfzor és utóllyára fzól-
lunk Kegyelmeddel, előre jelentvén, hogy ezt Mi-
nifteri fÖvel tselekelTzük, a' mi Fejedelmeinknek ne
veikben; és hogy mi egéfz hatalommal fel vagyunk 
ruházva, azoq.jelentésüék meg újjítása erántt, a'mit nem 
múlattunk el tenni magunktól: "hog}^ tsupán magáa 
áll a' Belga Nemzeten, maga törvényes Konítitutzió-
jáüak pontban az$n karba leieadő vifíza állíttatásánalg 

... fzmn-
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fzemlélhetése, mellyfeen volt az, az utóbbi Igazgatás-. 
nak (Józsefének) kezdete előtt;' valamint mindes 
vallási, és polgári privilégyiomainak is , mind azok
ról való tö'kélletes el felejtkezéífel eggyütt,mellyek 
meg történtek a' háborgások közfeen." — M i , eggy— 
ácally ában bizonyofTá teíTziik Kegyelmedet az erántv 

laogy a' Tsáfzár éppen illy értelemben vagyon, a* 
Kegyelmed Nemzete eráau Tudva keli lenni Kegy. 
el&tt, hogy 0 Ts. Felsége néhány izben adta már 
hasonló maga ki nyilatkoztatását a' mi Fejedelmeink
hez , 's annak tellyes hatalommal fel ruháztatott, és-
most Hágában lévÖ Miniítere, Gr, Mercy - Arg&nteau, 
kivel mi tökélleteffen meg eggyeztünk, ezen Írásunk 
foglalatjára nézve, meg fogja azokat, Fejedelme* ne
vében mai napon ki adandó nyílt Levélben (Mani-
fejie) erofsíteni. — Hozzá adjuk még bíztatásunkhoz 
azt is , hogy ha a* Kegy* Küldői magok jó fzánttok-
ból vííTza fognak térni az O Ts. Felsége' engedelmes
ségére: kéfz fog O Felsége lenni mentőbbeket is en
gedni a'Nemzetnek, a' mellyek t. i. nem fognak a* 
Konílitutzió'terméfzetével ellenkezni. És ha a'Kegy, 
Küldői hafznosnák ítélik ezen engedelmeknek meg 
nyzvését, rajtok áll azen fel tételnek efzközlése, 
melly eket ezen tzélnak el érésére vezeti; a' rhely-
lyért hogy hafznofTam el járhattunk mi Miniftersegünk
ben , örömünknek fogjuk tartani. De köteleíTégünk-
feen áll , kereken meg mandani Kegy elmednek, hogy 
az ido fzoros, és ezen jelentésnek közlésétől fzám-
iálva, nem fog 21 napnál több ido engedtetni az em^ 
litett fel tételeknek el fogadására. Ha ezen időt ha-
fzonra nem fordítják Kegyelmetek, 's az alatt vala-
meííy újj ellenséges történetre alkalmatoflagot jfeolgál* 
tatnak: jelentjük^ hogif a* mi Fejedelmeink többé 

nem 
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sem fbgaak a'Kegyelmetek' főmért jót állani; és 
hogy azok, kik a'magok meg átalkodtságok által, 
okai lefznek azon gouofzoknak, mellyek tsalhatatla-
núl fognak következni a' Nemzetre- fzámot tartoznak 
ennek adni, vétkes tselekedeteikröl. — A' mi a' Ke
gyelmed' emlékeztető írásának utolsó tzikkelyét il
leti : jóllehet nem vagyunk olly hatalommal fel ru
házva, hogy arra felellyünk; annyit inindazáiul 
mondhatunk, hogy mivel minden lépéseink, a' mely-
lyeket tettünk a' Eelgyiomi dolgokban, tökélieteffea 
meg eggyeznek a' Kegyelmed által emiitett Kötések
nek foglalatival: erre való nézve, éppen nem láttzik 
előttünk olly nyomósnak azon nagy gonofzoktól való 
félelem, mellyektöl tartanak a' Kegy. Küldői, egy 
ízomfzéd HatalmafTágnak réfzérol, hogy. avagy tsak 

"egy fzempiílantásig is akadékoskodtathafía az okét 
arra az eggy illendő réfzre való hajlásokban, melly 
törvényes Fejedelmeknek nevekben, és három egy-
gyesultf HatalmaíFágok' közbenjárása által tétetik eleiké 
be. Adatott Hágában, .Okt. 31-dikén 1790." 

ÁucHandt Gr, Kelkr. ¥an de Spiegel. 

Ezen maga valóságában ide iktatott je
lentés fzerént, késő lenne tehát as pártos 
Belgáknak, ezen folyó hónapnak ai-dikén 
túl térni magokban 5 de hogy még az el 
múlt hónapban kezdettek is már felesebb 
fzámmal 's nagyobb mértékkel magokba térni 
mint az elörry- bizonysága ennek az itt kö
vetkező Levél, melly Októb. ai-dikén kök 
Mqftrichthól: 

„Különös dolgokat befzéllenek a' Brüf-
felb'ol érkező idegenek. A3 Flandriai, és 

Bra-
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Brabant^iaí Parafztok fzídják a* háborúság* 
izerzóket, 's már közöniégeiTen a' mondók, 
hogy ok el voltak tsábítva; és hogy IL 
1 József '9 javokat akarta nékiek. — Tegnap, 
nyilván V morogva befzclltck BrüJ\elben9 
hogy Vandernoot, és Vafteupen fel oíztoz* 
rak egymás között a' Status5 jövedelmén. —• 
Áz els'Ö, goo/Ooo forintot küldött Angliába; 
£ másik pedig 60O/OOO Hollandiába. —'A* 
piatzra Fel gyülekezett Nép azt is emlegette^ 
hogy Schörifeld Úz oda hagyta Belgyiomot. 
(Valósággal Andérnachbd ment ezen hón* 
3-dikán. Andernach, Antomacum tehetős 
Városotskája a' Coloniai V. Hertzegségnek, 
a*RJienus partján. Kastéllyá is vagyon ben
ne a* V. Hertzegnek); h©gy ók el vágynak 
adva; hogy az ó fzerentsétlenségeknek Vári-
dernopt az okát" .Szoros Wigyázás minden 
kapuknál. A' Vartdernogt* /^láza előtt fo 

• emberek, állanak.: Vaneupen ? as Frahciski 
fiúsok' Kla-ílromába, vette magát*; 

'Komából''#kt. Sf-dike'n költ tudósitai 
fzerént 5 magára vállalta zzAvignoni Papság 
ésNeraeífég, hogy tsendeíTebb gondolatok
ra fogják bírni a' nyughatatlankodó Népet, 
Egy különös történet okozott, a* mint be-
fzéllik, hirtelen , váló változást, az addig 
mindég zúdúlásban volt, ss a' Római Igaz
gatás ellen háborgott fokaságban. Tudni-
Élik Okt. a-dikán vahmelly tűzi test láttatott 
«z é^ból, a* Káptalan Temploma' teteje felé 
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le fzallani , melly annákutánna a* levegő ég* 
tei állapodott meg , 's a* Templom felett 
kezdett-lebegni. A1 Nép mindenünnen" öfz-
ve fzái.adt, ezen fzornyü tárgynak bámulá
sára. 'V Patrióták azt állították;, hogy ók 
egy nagy kezet .Szemlélnek, tüzes veífzövel. 
Az Ariííokraták ellenben mind azt 'kiabálták, 
hogy S^. Pétert látják ? kezében kerefztet 
tartFa. A'. Pártosokba félelem kezdett fzál-
lani a1 tsuda látásra; az Ariitokra ták pedig 
liogy.még annál inkább el rémíthetlek 9 tele 
;tQr;Q;kkaÍ;kíáltozíák:9 hogy ezen jelenés' által 
£z égkivánja, minden közbe vetés nélkül 
luteni az engedetleneket. Javallottak az 
engedelmefféget, és hogy befzédek annál 
hathatóíTabb ieheften, igérstet4tettek, hogy 
a' mik eddig történtek a' Nép"7 réfzéról s oily 
feledékenységbe fognak menni, mintha fö<> 
Jha nem is estek volna; a'dolgot Komába 
siettséggel jmeg írták , honnan is érkezett 
minden késedelem nélkül egy Kurír; Ő Szen
tségének azon ajánlásával , mellyrol már 
lettünk más ízben emiékezetet. — Ezeket, 
így estteknek lenrír írják tehát Romából; 
de más, ugyan tsak onnan költ tudósítás
ban azt olvafíuk, hogy fokán , nem nagy 
foganatját reményíik Avignonban , az Ö 
Szentsége' ajánlásának* * 

Bononiában (Bologna) már régólta 
van fogva egy Kidolfi nevezetű hires tolvaj, 
kit\Bereniee nevű GazdaíTzonya adott volt 
bé a9 Törvényfzéknek, ^ Minekutánna: darab 

*̂  !do« 
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időtől fogva nem vétetett vőínt elöl a' Ri*-
daljv ügye: újjolag rámára vonatott az el 
múlt Gkc 18 dikát meg előzött Szeredán, 
és egéfz 7 órákig tartott a* visgaiása, F.1Ö 
hivatott Berenice is. De ennek Szivét úgy 
által járta a* bánat ss fájdalom, msllyet vett 
hajdani jólfévője' gyáízos környúíálíásainak 
első meg tekintéséből, hogy nem hogy íze
mébe mondta volna, ü mellyeket már ki 
nyilatkoztatott vó)t az előtt felöle; sőt ke
serveiben kezdett sírni, 's még az eleibe ra
kott kínzó efzközök fem indírhatták vallás 
tétele' meg újjírasára. Midőn látná Ridolfif 
hogy most mindjárt kínozni kezdik Bereni-
cét^ a' maga visgálói felé fordult, *s kérte, 
hogy ne bántsák Berenicét; ő maga ki fog 
minderit vallani, .'$ nem akarja többé, hogy 
más Szenvedjen ö érette; Berenicéhe^ pedig 
magához következendő ki fejezésekkel élt: 
„ T e hitetlen 's háládatlan! tanúid meg tő
lem, hogy' kellyen az érzékeny barámágot 
meg betsűlni, *s még a* roűzat is Jóval fi
zetni " : melly fzavainak végzésével nem 
kevés tetteit vallotta ki, mellyeket egyfzer 
is , máíTzor i s , réfz fzerént maga, réfz fze-
r&it pedig Berenicével eggyütt követett el, 
9s a' mellyeket még eddig mindég el titkolt 
volt. Ezen két bűnösöknek Maynani ne
vezetű védelmező Prókátorok vagyon, 
Berenice mellett van mit fel hozzon: mert 
a' Törvényfzék ígéretet tett volt, hogy néki 
magának femmi bántódása nem lefíz; de 
Hidolfin femmivel fera Segíthet egyébbel, 

ha-
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-kanemh-a azon rendkivülvaló tehettségeinek 
hathatós eló adása által, meilyekkel bír az, 
a' ízabados és hafznos mechanika fzerfzá-
moknak kéfzítésekben. 

Lengyel Orfcág. 
Okt. igdtkaí ÜíéSében, azt végezte a' 

Nemzet'Gyűlésé, hogy a'Vajdaságok még 
az előtt el kéízíttsék az Orfzág Gyűlésének 
új Tagjai eleibe adandó utasításaikat, minek
előtte fogták volna azokat válafztáni magok 
közzúl. A' jövó" Dec. 16 dika vagyon rasg 
határozva 9 mellyen az -említett új Tagok tar
tozzanak magokat eggyesíteni a' most fenn
álló Orfzág Gyűlésével* 

Minekutánna Sept. 14 dikén ki adott ke
rülő Levelében, azt kötötte volna fzivekre 
a* Vajdaságoknak 's Kerületeknek az Orfzág 
Gyűlése, hogy a' most-uralkodó Fellegnek 
életében kellene még köz akarattal válafztani 
Jő^eaid^eliXlralkodót: Oktob. 9-dikén újra 
más kerülő Levelet indíttatott e l , mellyben 
már meg is nevezi a* válafztásnak, maga 
réfzérői óhajtott Tárgyát, úgymint a5 Sa« 
xoniai Vál Herrzeger, olly maga ki nyilat* 
kozratása mellett mindazonáltal, hogy ezen 
ajánlása által a' Nemzet' akaratját leg khTeb-
nyire is meg komi nem akarja; és hogy 
mind eggyik, mind másik kerülő Levelének 
foglalatját ftsupán jó tanáts adásul vegye ás 

Nemzet. —• El mellőzésképpen (p>er prae* 
teritiönem) következendő indíró okokat 
hord fel, a' SaxonicíiV. Hertzeg mellett, 
az Orizág Gyűlése: hogy tudniillik az, két 
kengyel Királyok unoka unokája , :'s unoka 

Fi-
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Fija yJageílonnakr és ama' Vitéz Sohies'ky* 
iiiek maradvánnyá, következésképpen Len
gyel Térti, terméfzetü 's nevelretésü ; ér rí 
m' nemzeti, nyelvet; .fziv.es hajlandósággal 
viseket'ík Ixengyel Orf^ágho^,; Muropának 
főbb Mázaival íévő atyafisága 9% ízeméllyes 
tulajdonságaira nézve ? mindenütt becsület* 
ben vagyon; 's ennél-fogva, nagy .gyámok 
telik belőle a' Nemzetnek.. Végre, 'ízeméi 
előtt lévén egy fzülötí Lengyel Királynak 

t példája^ jókor meg tanulhatja ? nrínt kellyen 
I sgy-ízabad Nemzeten; uralko&i*';;6., :. . .; 
* ,-.:•., A^ ^f^aki jdtncrikai j\ahad Státus v 

melly Franklin efzáaek, és Vashi^gíon 
. fegyverének köízönheti a* maga léteiét* kezd 
hova tovább . virágozóbb állapotban. lennL 

• 13. l'artomány©kboi^álUaZjjSg€% ízabad Sts-
, tus ,: melly éknek mind .egy. feriss líoníHtu-
iziójok vágyom $.' .közönséges Korniiay-

r fzék Pensiívánia - Tartománny4;ni>k M. Váro
sát Filadelfiát válafztoítár-kkó helyéül. Moít 
abban dolgozik, hogy a ..Status -, jövedelme 
sggyarányúságban legyen a' költségekkel. 
Külső's belső adóflagaiért tartozik a'Status 
cfztendőnként 2,060,661, Tallér (Dollár) 
interest fizetni, mioekutánna 6-xol 4-re ? ,5s 
5-ről 3 ra fzállíttatotr le fzáztól az lateres. 

— Ezen funimán kivűl, 6oQ,Qoo-t&megy 
; még az egyéb ki adni valója, úgy: hogy 

tíktendei költsége nem tefzen többét öfzve-
seggel 1660661 Tallérnál. De mivel a5 ha
jóktól, 's a' bé jövő portékáktól fizetni fzo-
kott tereh-pénz5 és adó nem megy íeliyebb 

' S/8ocooo Tallérnál;, más adóról pedig.-fem-
"- . i . *• ' . . , - . , , . . . • ' . . ' .... • m i s 
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mit fem tudnak ezen ízabad Status' Polgári: 
arra való nézve a' tereh-pénzt igyekezik már 
most a5 Kormányfzék 266066i-re nevelni.^ 

Nagy reménység vagyon- felőle? hogy 
a' fzomfzéd vad lakosokkal való egyenetlen
ségek is ritkábbak fognak ezentíü lenni. — 
Az eggyesüit Statusok' Elölülője, hozzájok 
küldötte az említett vad lakosokhoz Viliét 
Oberftertj hogy venné reá eggyet azoknak 
fejeik közzíilp New- York-ba. lejeiidő Jőve* 
télre, hogy ott közre tanátskozhatninak a* 
békeíTégrŐL Meg is jelent eggy. Indiai Fe= 
jedelemNeuyoM^an^ go-ad magávaL Ezek 
között volt egy Gillivrai nevezetű híres Ober*. 
"fter 'is, kinek az Attya Scatiáből fzármazottj 
*s Georgiában telepedett volt ; meg. Ez2 
addig kereskedett az Indusokkal, hogy vég
re eggy Indiai Fejedelem AíTzonyt elvett 
feleségű!. Ettől ízületett az emiitett Oberít. 

^*ltiim**í^MJjs^sz Annya' halála után', rain« 
dén Creek'Indusofiriiil? Fejévé leífz 9 a5 kik* 
nek fzáma reá megy öízveséggei 30/OOO-re, 
Igen okos eggy Ember, és tellyes igyeke* 
zettel rajta vagyon , hogy a* hozzája külö
nös hajlandósággal viseltető Indusokat ren» 
des , és pallérozott élet nemére fzoktaífa. 

Mennyire nevekedik ezen Köz. Társa* 
ságnak kereskedése: bizonysága ennek, hogy 
nem régiben is 3 hajók tértek vüTza Chinábél 
gazdag teréhveL 

Pofon, NQV- 13-dikán. Tegnapi napotíj 
melly a* Nádorispány válafztatásának meg; 
határazott napja vala, fel gyülekeztek as 
Orfzág Rendjei 10 or&ra a* Várba; 11 óra* 
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kor fel mentek oda eggy 6 lovas hintóbafi 
az Ő Fellegétől küldött két Királyi Bizto
sok is úgymint: Ts. 's Kr. Udvari Mefter 
H. Staremberg; h Canc. Gr. Pálffy Károly 
6 Exc. ja. kik is illendőképpen fogadtattak a" 
Rendektói 's be vezettettek a' Gyűlés Palo
tájába. Minekelőtte le ültek voína : kijelen
tették a' Nádorispány váiafetatása erant való 
akaratját O Felfégének, s által adták petsét 
alatt a' Kandidátusok neveiket: ezzei ki men
tek az Ülésből. Tsak hamar az után eggy 
fontos befzéde* tiltott Orfzág Bírája ó Exe.ja., 
*s fel fem nyitvéU&x nég a' Kandidátusok* neveiket 
i-nagában-foglaló ims: «idön már Sándor Leopold Fo-
Jíertzeg eggyezS MáltáíTal Nádor Ispányoak ki kiál
tatott. Mindjárt a' válafztásnak végbe menetele után, 
egy tzikkely tétetett fel e' végett, és két Deputára-
&<ék által Ó Felségéhez küldetett; kik egyfzersmind 
audientziát is keitek > az Orfzág' minden Rendjeinek. 
JMiaekutánna viilza tértek a' Küldöttek, s meg jelen
tették volna a' Gyűlésnek: hogy délutánni 5 órára 
rendelte O Felsége az audiencsiát* «i vteivadK <r 
'Rendek; 's 30 ágyükuafc-rt sütése által adatott a' vá-
lafztás hírré a' Népnek. 5 órára meg jelentek a'Ren
dek audientzián , a' Thrónusban ültt Felségnél Q 
Eminentziája a' Primas, hoílzas bsfzéddel adta elö az 
Orfzág5 Rendjeinek O Felségéhez viseltető fzeretetelíet, 
Ihívségeket és engedelmeűef eket; mellyre O Felsége 
igen begyes feleletet adott: valamint Sanc£ov Leápold 
Fohertzegnek Nádorispásnyá lett válafztatása eránt ki 
kértt meg eggye,zését is hasonló kegyes kifejezésekkei 
tette nyilvánvalóvá. Ezentúl el olvastatott, Canc. Gr, 
JPÁl/V áítal, az-aj Nádorispány elÖtt az esküvés'formája, 
inellyet ez fel fzóval mondott utánna a'Canc Urnák; 
az esküvés' végzésével pedig egy fontos befzéáet tar
tott Fels. hez a' Királyhoz, és a' Rendekhez. Ezen 
Jbefzédet, valamint fzintén az elöbbenieket is Élhen 
*' Kkály — éllyen a Nádor Ispánj kiáltások váltot
ták fel." 

Költ Bétsben> Nevemfeeraek x6-«ük napján 179a. 
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