
#3?Ö£«!& é$t 

Magyar Orfaág. 

A9 meg koronázott Királyi Felségnek 
bé nyújtandó ajándék' meg határozása után, 
azt végezte Nov. 17-diki Ülésében a', 2-dik -
Tábla, hogy le kellene a'Királynét, maga. 
F. Személlyé' meg koronáztatja végett hivní 
a' -tavafzra Budára. Ez erántt, Követtség 
küldetett az első Táblához: melly, örömmel 
reá állott a' fel tételre. Azt , el felejtették 
volt jelenteni a' Követek, hogy a' második 
Tábla Budára óhajtaná fzeméllyes meg je
lenését a' Királynénak: tehát ennek ki nyi-
latkoztatása végért, újra fel küldettek az elsó 
Táblához: honnan, k?vántt válaflzal tértek 
viífza. — Ezentúl abban eggyezett meg mind 
£ két Tábla, hogy a' Nápolyi Felfégekneky 
meg kell Követek által köfzőnni az Orfzág* 
nevében: hogy annak kebelében fzeméilyef* 
fen rneg jelenni, a' Koronázás7 pompáját 
nevelni, 's. a' Magyar Nemzetet, köntösé
nek fel vétele által is , meg rifztelni méltóz
tattak. A' ki rendelt Követeknek, Zágrábi 
Püspök Verhováti Ö Nagysága volt Vezető
jük, ki is eggy igen. velős Ölafz Reízédcr 
tartott az emíitect Fellegekhez. Nagy meg 
indulást fzerzett a' Királyban , illy meg tifz-
tekerése. Repeső örömét jelentette azon, 
hogy fzerentséje lehetett, illy belől kivű! 
tettzése fzerent való Nemzetnek voltaképpen 
való meg esmerhetéséhez. ígérte, hogy 
-ennek eleven emlékezete állandóul m®g fog 
nálla maradni; 's hozzája való indulatjából, 
jkét magyar okozóit, niellyeket viselt Po^son-
}>mi% örökre meg fogja tartatni* — Hát a* 
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Királyáé' (z'wét minemű;-érzékenységek jár* 
ták-eí, Orfzáguök* Követeinek fzemlélésére, 
/s ̂ hallására!-... Ezt,, könnyen meg lehet ítélni 
az:oti TzavalböKŐ Felfégének, raeiiyeket tu
lajdon Tzájából nézett ki, a' Ns Magyar 
Testőrzők' Seregének, eggy érdemes fóbb 
Tagja, Oberfter Finta Ö Nagysága: „hogy 
t.i. boldogabb napjai éltében nem folytának, 
mint a1mellyeket most tolt a'Magyar Nem
zet között. Hiddje el úgymond az Úr: a2 

Koronázás' napján két Kefzkenőiniet nedve
sítettem meg, öröm könyhúllatásimmaL(( 

- Szemmel 'látott tanúja voltam magam is, Ö 
Felfége' gyakori meg indulásának. ™ Nem 
felejtkezett el a' második Tábla, a' maga, ?s 
égy nem külőmben az első Tábla Elölülojé-
»ek ezen folyó Orfzág Gyűlésében tetézett 
hazafiúi érdemeikről is: úgymint a' mellyek-
nek 6 Feli ege eleibe való terjefztéseker, *s 
ezeknél fogvaj magoknak az elölülő Méltósá
goknak különös királyi. kegyeíTégbe lejendq 
ajánlásokat talajra,fel. Ezen nemes ízándé-
kát közlitte Követei által az első Táblával, 
mellynek értésére el fogódott Orfzág Birájt 
Ő Excel, fiak a' fzíve,. .'s a' mit belől érzett, • 
tsupáh a' fzeoieiijól ki tündöklő öröm köny-
, veknek -gyöngyei által tehette nyilvánvalóvá. 
.Az első Tábla örvendetes kéfzséggel eggyé-
sítette maga értelmét, aV másodikéval, sőt 
egy Proteftans Méltóságnak hathatós emlé-
keztetésére,.. azt végezte-, :bogy az Orfzág 
Bírája, 's Király Képe 6 Exc. jóknak ízembe 
tünö's, minden mi ditséretünknél nagyobb 
érdemeikkel , Prímás- $ Herrzegscgének ha* 
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sonló érdemei is egybe kaptsoltaífanak, *s 
úgy mutattafTanak bé a* :-&ir.' Péifégoek-t-
mellyre a' második Tábla is Áment mondott; 
— Meg lévén ez is s é g g y igen fontos be~ 
ízéáet mondott ama nevezetes Órátora Ha
zánknak, Tanácsos Balog Péter Ür, melly-
ben aztkötötte fzívére a* Gyűlésnek, hogy 
mivel a' helytelen bal hírek után, minden
felé tsak a'Magyar Nemzetet kezdették'vetni 
okául az erőltetett Reichenhachi Eggyezés-
nek, *s annál fogva a1 meg győzött Török
kel kötendő igen káros, és még elób'beni. 
ditsÓíTégünket is porba temetendő Békefíég-
nek: fzükség, hogy a*. Magyarok ,• élteknek 
*s vagyonnyoknak fel ajánlásával, márkélet
tételekre bírják Európát ; \ terjeíTzék jó Ki-
rállyok eleibe, hogy kéiz az Örfzág, maga, 
réfzér'Öl el követni mindent,' rálaitti'x tsak 
meg kivántathaiik , a* háfznos és ditsőfleges 
Békeírégkötésnek eizközlésére; és az ellen
kezőt kívánóknak meg ízégyenítéséré. -— 
Foganatosok voltak az Oraíor fzav&L Hogy 
is ne lettek volna olly Orátoré! 's éggy olly 
dologban, mellyhek tsupa említése is tel érc 
volna más tárgyak vittatása alkalmatoífagá-
val felhordani fzokott győzé's buzdiíó okok
kal. Mert" a''Halgarókban is az a' fziv 3s ér
telem volt, melly az Orátorban. -^ 12 óra
kor vege lett az Ölésnek. 'Ekkor, Prímás 
Baityáni kertjébe ment az Udvar ebédre. 
Eggy ideig valami 20 jó lovagló Grófok* 
nyargalóüzásoknak, puskázásoknak, 's fából 
faragott Török főkhöz való fzerentsés vágá-

Y y l£ saik-
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saiknak fzpáj cl esővel múlatta magát; melly 
nagy^,-létezésére volt főképp a' Nápolyi Ki
rálynak/ Azután leökek két nagy aiztalok-
hoz mind a' Felféges, mind a* más fő Ven
dégek. .Minden udvari rangra való tekintet 
nélkül ültek a' Felfégek elegyesleg, mind 
a' két afztalnal. é&, elsőnél a' Ts. 's K. Fel
leg űlt elöl; mellette bal kéz felől a' házi 
Gazda a' Prímás; jobb felöl pedig Gr. Zichy 
Károly, igen vígan voltak, kiyált a5 Nápő-
íyi Király, ki is maga kezdte el az égéííég-
ivást, 5s ivott elsőben is a' Magyar Nemzet' 
egéíTégéért; meílyet annakutánna a5 rrii líh 
rályunk, 's a' Nádorispány ő Hertzegsége is 
tselekedtek. KÓítsönözni kívánván a5 Nápo
lyi Királynak Nemzetünkhöz viseltető hajlan
dóságát a7 Primas, fel kők ízekéről, egy 
régi módi nagy pohárral hozzája ment, 's 
Ivott egéíTégéért az egéfz Nemzet' nevében. 
Ivott a* Ts. 's Kir. Felfég', a' Nádorispán', 
és az egéííz Udvar' egéíTégéért is. — Ekként 
femmit fem mulatott el vagy az Udvar, vagy 
a 'Nemzet , a' mi által egymáshoz vonfzó 
buzgó indulatjukat fzembetünőképpen ki nyi
latkoztathatták: melly indulattól íügg való
sággal mind kettőnek virágzása. — Estvére, 
TL Graffalkovits; nyerte meg magához az 
Udvart múlattságra, mellyre az Orfzág Gyű-
lésev két Tábláinak nagyobb réfzét is hivta 
é* H . g e , nemzeti nyelvünkön nyomtattatott 
biliétek által. Ezen alkalmatoíTágra fzépen, 
h gazdagon meg volt a' hertzegi Palota 9 
valamint annak két külső vas rostély kapui is 
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14- ezer mctsesekkel"*) világosítva. ' A.£egy« 
gyik kapun t következendő vers olvastaíöttj 
egy fel függeíztett 's hátulról által világosítva 
lévő papiroson: 
Hae Leopolde faces noítrum teftatitur a-

, -M ' morém 4 • ' 
Et tibi devotae gaudia Pannóniáé. 

A' másikon pedig: 
Quid non promittat de te íibi Patria Princeps, 

Corvini iageniums eor Genitricis liabes, 
Belől a' Palota' folyosója előtt: 

L e o p o l d o ÍI. Rom. Imp. Hungáriáé Regi 
coronato, Legum5 Juriumque Parriae 

" Vindici aequiílimo, • 
Gens - •-

. \ Suoram Princioum - amanriffiina..-: - -

Estvél í 

*)• xV métsesek , garasos poharakból állottak,'inely-
lyek kevés héjján egéfí'zen rneg voltak töltve 
faggyúval. A' faggyú közepébe, bél volt téve. 
Az illy formán fel kéfzített poharakat, karikákra 
hajtott, 's hegyes réfzéikkeíŰefzkákba srófoltt 
drétokba rakták: 'melíy végre , defzkák voltak 
sf palota' pártázattyaira, az ablakok' fzéleire, ,'s 
a' kapukra alkalmaztatva! Ez a'vííágosítás igoo 
forintjába került 5 Hertzegségének, az elobbeni-
vei eggyiitt, mellyel a' Koronázás' napján tün
döklött volt palotája. Akkor, fei ennyire, az az 
hét (nem hat) ezer wíétsesekke! volt a'palota 
Iá világosítva* 
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Estvéli 6 OJÚ. urán jelentek meg a' két 
Királyok;,, a' Nápolyi Királyné, a1 Főhertze-

. ,gek, V FŐhertzegnék, , Albert Het tzeggel 
meggyűrt, a' bkk adcV Hertzegnéí. Hogy izt 
is az a5 'tolakodás, '.és. vakmerő gorombaság 
oe történjen, mint a'Prímásnál történt volt 
ír tüzi-járék adása alkalmatóíTagával: a* kaílciy 
kapuja eleibe 24 lovas, belől pedig az ud
varon .50 granaféros'katona volt állítva. — 
Tál V katonákon, a* Hertzeg' gazdag Öltö
zetű .rselédjei, udvari tiíztjei,.. 's muz.« ikuflai 
formáltak fortf Midőn érkeztek volna oVFel-
fégek , meg Szóllak a". folyosóról a' dob '.$ 
trombita fzó; .magok' pedig a5-gazda. Vgazd-
aflzony Hertzeg és Hertzegné ,- no efzteodős 
fiókkal eggyütt, le jöttek Ó Fellegek eleibe 
a'palotából; illendő rifzteiettel's örömmel 
Fogadták azokat hintajaikból'lett ki fzálíá-
sokkal, *s feL vezették a5 tánrzoló paJotábá. 
Mind az. Udvar, mind a' több Vendégek, 
nagy kedvvel mulatták magokat. 10 óra felé 
le ültek 7 térített . afztalokhoz. , A' rnelly 
affctalnál az Udvar vátsotált, fellyül ult a* 
Ts. *s KJr4 Felfég; bal felöl a7* házi gazd'afz-
fzony H. Grajjalkövksríé, arannyal ki vartt 
's gyémánttal, gazdagon meg rakott 'magyar 
öltözetben; jobb felél pedig Her. Coburg. 
Igen jő renddel ment az afztal körül a* Szol
gálat. Előbb, .140-en,ültek mind öízve aJ 7 
afzralöknál, kik midőn fel kőitek volna, újra 
meg teríttettek az afztalok, 's a' több Mél
tóságok ültek le. — Ezen a' riapon, a'Zsi
dóság is öröm imiepét tartotta \ mivelhogy 
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a' koronázás napján tett tifztelctéért. I Q arany' 
éfs ugyan annyi ezüst emlékeztető pénzekkel,' 
's különöíTen az elöljáró, KoppelMandh ufiy 
if aranyokat nyomóval,ajándékoztatott meg 
6' Fellegétől. — Nov. ig-cliksn,, .Nádorís'fin 
Ó Kir. Hertzegsége Vendégelte"xmeg fenn 
a' Várban ^z Örizag' Rendjeit. Szaporább 
volt 6oo-nál a* Vendégeknek fzáma. A' í V 
•%$oni formaruhás Polgárság ízolgált az áfztal 
korú!. Ebéd felett-, fel emelte a'Nádöris-
pány 'a* poharat, *s ivott a' Rendek', és'az 
egéíz Haza' ,egéízségéért. Az,' néminemű 
homályt-vetett -ezen pompának féno.yéres 
hogy a7 mosogató konyhából több el veízett 
130-ig való ezüst tál 's tányéroknál; pedig* 
mivel az Udvarnak annyi ezüstje nem volt 
ide le , Gróf Pálfy János,, 's-.rhás nagy 
Magyar Gavalléroktól ízed ettek öfzve az 
edények. Voltak az el idegeníteti - tányérok 
köztt oliyanokis feles ízámmal •, m,ellyeknek 
tutzetje 100 aranyba került, — Ezen "napon 
köfzönték meg a' Zsidók , hozzájok bizonyí
tot t , *s nálok örök emlékezetben maradandó 
kegyelmét Ó Fdíégének. ( Estvére y\ nagyon 
fényes bál yöljt az4Jdvarnáí; de a' mellyben 
már nem voltak jelen a'' Nápolyi Király , 5s 
Ferent%, Ferdinánd^ Kár°fy és József FÖ 
Hertzegek ; úgymint a* kik Maiatokéra 
mentek., holott ís má,s. nap oíly vadáfzatot 
adott Canc. ..'Gr. PáIfy Kfroly Ó Excel, ja , 
hogy a' Nápolyi Király meg ölelte örömé
ben a' gazda Gróf Urat. —- Nov. ro-dikén, 
© Felfé&e' fzállasára évültek, délelőtti 1© 
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órára az Orfzág' Rendjei; kik között meg 
jelent i i óra tájban Strohel Kamarás Fu'rir. 
Ur, azon Gavalléroknak hoíTzú laiítromával, 
kiket Ö Felíege Kamarás Uri rangra méltóz
tatott emelni. Ezeknek fzáma közz&l valók: 
Amadé Ferentz, Bethlen Láfzfó , Erdödy 
Károly, Gyulai Sámuel, Hadik András, 
'Sándor, Smideg Ferentz, *s Teleki Láfzló 
Gróf; és Perényi János, 's S^entkerefety 
Zsigmond Báró Urak. Továbbá Gr. Cavri-
anj Lajos, Gr. Fiquelmont, Gr. Hermán 
Károly, B. Javorf\ky József, Gr. Sala^ar 
János Ya* t. -— Dekretistákká lettek: C^i-
ráky, Pálfy János , és Velfperg János Gróf 
Urak* — la-dfél órakor, megjelent ó' Fel
íege, a' maga Magyar Lovas Regementjé
nek formaruhájában, 's bé ült a' fzámára 
fcéízen álló Thronusba, éppen azon palotá
ban, mellyben Szoktak estvénként tartatni 
a' balak. A' Primas, eggy ékes és fontos be-
fzédet tartott a' Rendek' nevében Ö Felfégé-
héz , mellynek ide ment ki az értelme: i.) 
hogy a' Ts. 's Kir. Felfég, a fzámára aján
dékul ki rendeltt, és tsupán a5 Magnási %' 
Nemesi Rend által öfzve tejendö 50 ezer 
aranyokat kegye/Tea fogadja el. a.) Bírja 
arra Tsáfzárné ö Felfégét, hogy Királynévá 
való maga meg koronáztatása végett, a' jövő 
tavafzrao.Bzí^ra fzeméllyefTen meg jelenni 
méltóztatnék.- 3.) Kéfz a 'Nemzet , jó Ki-
rállyaV's Orfzéga' javáért, éke' 's vagyonja' 
fel áldozásával is, ha egyébként nem lehetne, 
óhajtott békefféget eízközlenl Végre, az 
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Odzág Bíráját, 's a5 Kir. Sz'eméltyes Jelen
léteinek Törvényfzékbéli Helytartóját (Per-
fonalis) különöííen; közönségeffen pedig az 
Orfzágnak minden Rendjeit, és az egéíz Ha
zát ízeretetébe Y kegyelmébe ajánlotta O 
Felfégének. A* Primas befzéde végződésé
vel, meg fzóllalt a' Nádorispány, 's az Or« 
fzág BIráján, és a' Kir. Sz. Jel. Törvényfzek
béli Helytartóján kivúl, Primas ö Hertzeg-
sége' érdemeit is kulönöíTen fzivére kötötte 
a5 Királynak, a' Rendek' eggyező akaratjok* 
ból. Felelt Ó Felfége is, a* hozzája -tarta
tott két befzédekre, még pedig igen érzé
keny's buzdító ki fejezésekkel: „A* Magyar 
Nemzet' hívségének, 's eránttam viseltetó 
rifzta indulatjának új bizonyságául nézem, 
úgymond, a' nékem ajánlott fummát: mely 
lyet is annyival nagyobb örömmel fogadok 
el , mivelhogy a' Rendeknek 4itséretes meg 
határozásoknál fogva, nem fog az által a' 
Szegénység leg kiflebb réfzben is terheltetni. 
—- Azon lefzek, hogy a' Tsáfzárnéval tely-
lyesítteíTbm azÖrfzág' ídvánságát." — Ko ét
kezendő nemes vallást tett továbbá: „Jól 
tudom én azt, hogy valamint az én édes 
Anyámnak Mária Therésiának Koronáit 's 
Orfzágait a' Magyar Nemzet tartotta meg: 
úgy kéfz érettem is, x$ &z Auftriai Hájért 
magát fel áldozni. Ugyan ezért nagy az én 
bizodalmam éhez a' Nemzethez" *). Olly 

*) Ezen eloladásból nyilvánvaló , hogy hibás vólf 
annyiban a' 632-dik Levélen közlött tudósítás: 
hogy O Felsége maga jelent volna meg az ürfzág 
Gyűlésében. 
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indulattal *s hanggal mondotta ez-en fzavaít 
Ő Felfége a* többek között * hogy azoknak 
hallására könyvben lábbadtak a' Rendeknek 
fzemeik. — Ezen a5 napon, újra néhány lo
vagló Gavallérok' fenn emiitett gyakorlásaik
nak Szemleletével múlatta magát az Udvar, 
a' Prtmas kertjében. Ez úttal, Albert Her-
tzeg is ki mutatta magái a' lovagfók között. 
—r- Más nap , úgymint Nov. ao-dik&n reg
gel , viíTza índúlr a' Ts. *s Kir. Felség, a* 
Nápolyi Királynéval* Crifiina FÓhertzegné-
vei , 's-.H. Albertéi eggyüt-t Béts felé* A* 
"6 Polgár Kompániák illendő tifzteletet tettek, 
's az öfzve feregle.tt nép' fzájáböl ugyan 
omlott az áldás, az útnak indult Felségekre. 
— Pv%sontól lett meg válása előtt, gazdag 
ajándékokkal tifztek meg F. Urunk némeíly 
nagy Hazánkfiait. A' Prímás*, eggy igen 
drága kerefztet, 's ao ezer forintra betsiiltt 
gyémántos gyürüt kapott. A' Kalotsai Ér
sek* majd eggy arafznyi hoífzúságú, aqua 
marina nevezem kövekké^ ki rakott kerefz
tet-; Canc. Gr. Pálfy, a' S^Mftvárí rend
jének gyémántból ki rakott tzímerét ; az 
Orfzág Bírája, egy gyémántos pixist, az ó 
-Felsége*.-képével.. Á' több Orfzág Bárói is5 
drága i^xisekkel ajándékoztattak meg, vala
mint (Jrményi 6 Exc, is; Udvari Tanátsos 
Páf^tkűry ó Nagysága pedig gyűrűvel 's a' t. 
Lefznek még, a* kik a' ,-S.z. Iftván nagyobb 
*s kiíFebb ketefztjeit el fogják nyerni, és 
érdemeikhez képest 5 magaflabb rangokra 
fognak emeltetni. —*-Hertsfeggé-• Sepki -fem 

le^t 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



lett Hazánk' MagnáíTai közzül: talim azért, 
mivel eggyik fe kívánkozott azzá lenni. ?** 
Ormosdi Urat , kinek házában voltak a* FŐ-
herrz'egek Pofonban fzáílva, Kir. Taná-
tsos titiiluíTal, 's egy drága pixííFel ajándé
kozta meg o Félfége. 

Spanyol Orj\ág*. ,'s -Nagybritannia. 
Mivel a' két Udvar között fenn forgott 

pernek akarmelly oldalra lejendó" el dülését, 
méltán úgy nézte a'' Spanyol Statusnak FÓ 
Miniítere, Gr. Florida Blanca, mint eggy 
igen nagy következést* dolgot: arra való 
nézve nem ítélte elégségesnek, hogy az , 
tsupán a'Status Tanáttsáhan fórdúllyon meg; 
hanem e' végett egy különös Kommiííziónak 
fel állíttatását is efzközlötte, a* melly hason
lóképpen fontolná meg a' környűlallásokat, 
's adná maga ítéletet. Az említett Kommif-
fzió, i Status TanátsöíTaibóí,- !s a' Cafiiliai 
és Hadi Tanátsnak is két-két ^Tagjaiból, öfz-
veséggel 6'fzeméllyekbol állott, kik mind
nyájan nagy erőben hozzá tudtak fzóllani 
a' dologhoz. Ezeknek nagyobb réize, azt 
az értelmét adta, hogy Inkább hadat kezd
jen az Orfzág, mintfem meg engedje az An-
glusoknak, a' déli tengeren való hajókázásr, 
és haláízást: úgymint á' melJy, fzűnteíen-
való tzivakodásokra, 5s azok által efzközlendó" 
hadakozásokra fogna alkalmatoííágot ízolgál-
tatni: valamint mindazáltal más tekintetek9 
úgy ez is ellent nem áll vám, inkább válasz
totta & Spanyol Miniílenum, Js vele .egy--

gyütt 
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gyütt a* Király a' békeíTéget, bár akarmefíy 
nehéz fel tételekkel is, mint az igen kéttsé-
ges ki menetelü haáaE ̂  a* minthogy Oktob. 
d4-.dikén meg is bíztatta volt Gr. Florida 
Mtancd) azAnghis Követet Fitfherbert Urat* 
hogy kéfz az ó Királlyá,-.-a' Londoni Udvar* 
kívánságait tellyesíteni. Ezen feleletnek vé
telével, oda hagyta Fit^herbert Úr .*Sít. I7ű?e-
fonro-t9 a 'hol addig tanakodtak volt egy-
máíTal, 's ment Eíeurialba. Onnan egy Ku
rírt küldött Angliába. A' következő napo
kon, fel tették az eggyezés' pontjait, Vrai' 
nekutánna meg állították volna azokat mind 
két rifzról, úgy írták ofztán Okc. 2g-dikán 
magokat alájok; 's még azon nap el küldötte 
azokat Fit^Jierbert Úr, a' meg eróísítés vé
gett Angliába, •— Ezen emiitett eggyezés5 

pontjainak fzáma 8» '* ide n*£gy ki fummá
sán az értelmek t i.) Efcaki Amerikának, 
éízak és napnyugot köztt eso réfzében, úgy 
nem külomben a! fzomfzéd fzigetekben i s , 
azon épületek 's földek, mellyeknek bírásá
tól i7tf<rben, Ápr. tájban fofztattak volt meg 
egy Spanyol Tiízt által as Britannusok, né-
kiek viífza adöstaííaiiak, 2.) A' melly káro
kat tettek egymásnak, a' két eggyezo Felek' 
alattvalói, a3 említett 1789. efzt.Ápr. hón. 
títáh': azok, vagy m?gok valóságokban meg 
térítteííenek; vagy az egyenePgnek sinór-
ménéke fzerént, meg. javíttaflfar.ak; koltsö-
nöfíen. .3.) Szabad legyen mind a' két Fél' 
alattvalóinak, egymá? meg háborírása nélkül 
mind a' t&endes, mind &' ééli tengeren hajó-

káz-
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t ázn iV baláfzni: hasonlóképpen az említeti: 
tengerek' partjain is, a' még eddig el nem 
foglalt helyeken kereskedést indítani a* lako
sokkal, vagy meg is telepedni. Mindazál
tal 4.) hogy a' hajókázásnak V haláfzatnak 
fzine alatt, vaiamelly tilalmas kereskedést 
ne üzheffenek, az itt vagy amotr, már m?g 
telepedett Spanyol alattvalókkal a' Britannu
sok: nem fzabad ezeknek 10 tengeri mén
főidnél közelebb hajókázni, vagy haláfzní, 
a'Spanyolok által el foglalt partokhoz. 5.) 
Valahol 1789. efzt. Ápr. tói fogva, vagy az 
Anglusok, vagy a' Spanyolok meg teleped
tek, avagy meg fognak ezután telepedni: 
oda fzabad menetele legyen,^ kereskedés vé
gett , mind eggyik, mind másik félnek. 6.) 
M mi illeti Déli Amerikának napkeleti, és 
nyúgötiazon partjait, és fzomfzéd fzigetjeit, 
a' mellyek már el vágynak a* Spanyolok álfa! 
foglalva : azokban feni eggyik, fem másik 
réfz többé állandóul meg nem telepedhetik; 
haláfzatja alkalmatoífagával mindazáltal ideig 
óráig meg fzállhat, 's épülereket is tehet.5 
a* rnellyékben addig tartózkodhaífon, míg 
dolgait végezi. 7.5 Ha ezen eggyezés* tzik-
kelyei, vagy eggyik^ vagy másik fél' réfzé-
ról sérelmet találnának fzeovetíni: ne legyen 
fzabad eggyik Fel* Tifztjeinek is magoktól 
eröfzakhoz nyúlni; hanem tartoznak a* ma
gok Udvaraiknak voltaképpen való jelentést 
tenni a*dologról, 's annak körayiilállásairól, 
*s azok fogják a' pert fzép fzerént el igazí
tani. §.) Ezen eggyezésnek £ hetek alattj 

Vagy 
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vagy ha lehettséges, még elébb is meg kel! 
mind a' két Udvar által eröfsíttetni. 

Hogy a' Spanyol Udvarnak nagy okai 
lehettek, mellyek ötét 5 költséges hadíkéfzű-
léteinek meg tétele után i s , eggy olly egy-
gyézésre hajthatták, a' mellynel fogva meg 
Kelletik ezentúl ofztani az Anglusokkal, az 
eddig magánoffan vett gazdag hafznait: azt 
ki ki magától is könnyen által láthatja. — 
Ezen okok közzűl, kiváltképpenvalóknak ír
ják a' pénznek fzük voltát; 's a' Frigyesnek 
Frdn. Orf^égnak mostam állapotját, melly-
nél fogva kevés fegíttséget lehetett volna 
várni tóié. Hozzá tefzik ezekhez mások: 
azon belső háborgást, meüyíiek jelenségeit 
lehetett majd általán fogva minden Spanyol 
Tartományokban ^'"főképpen pedig Cadix-
hari 'i Barcel&nában 9 és Madnthati éízrö 
venni; és a' Marokéi Tsáfzár által indított 
hadat, a' ki félbe hagyta ugyan CeutaVktk-
nak oftromát^ azon földinduláson-való nagy 
meg rémülésében * malíy Afrikának izélek 
nagy.erőben, meg reszkettette^ 's felette fo'k 
károkat tett *). De a' földindulásnak múlá
sával, újra hozzá fogott az ellenségeske
déshez. A* 

i *)- Néhány napokig tartott ez a' fölei iradálás. Ál
tála Algirbíin is fok házak: öízvs omlottak; eggy 

;?K óíia Bem- mefíze lévő. .Mashala nav'ezeti'i hely 
peciíg, -fzámos lakosaival eggyütt egéílzen él 
•• süllyedt. iV Spanyoloknak Oran nevezetű erődé-

;., gek is fzintén oda lett. A' benne életeket' veíz-
vtett embereknek fzáma mintegy 2coo-re megy. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



#@«s*@# §£§ 

A' fellyeb'b elő adott aggyezés' tzikke-
iyeinek vételével, leg ortan fzüncek Nagy-. 
Britanniában a. tengeri kéfzűleteh 

Gróf Revit\ky Űr, ki a' Nagybritan* 
niai Udvarnál viselt volt V .Rétsí Udvar* 
réizáról Követtséget, bútsűt vett az el mólt 
hónapnak ii-álkén a' Nagybritanniai Ud
vartól. Ugyan azon napon vóit első alléiért-
tziája, a' heíyébe rendkivűlvaló követül ren
delt Gr. Stadion Úrnak. .,x 

Béts* 
Az el múlt Kedden vala az arany g y a ^ 

jas Rendnek efztendönként elól fordulni fzo* 
kott Innepe. — n órakor az Udvari Tem
plomba indultak az arany Szálából a' Vké*. 
zck. Leg hátúiról ment maga ö Felsége; 
|-z -öt nagyobb FÓhertzegek után (Alhertü. 
nern vókjelen ez-en Vitézi Seregben; mert 
nem -a' Bét sí ^ hanem a? Madriti Udvartól 
nyerte a' Rendet) A' Rendben fel veteten
dő tizenegy Méltóságok közziü tssk gan 
voltak fzeméllyeflen jelen ; mivel ketten, úgy^ 
mint H. Belgiojofb, és Marchefe hitta* 
Mediolánumhan vagypak ; Gr. Károlyi An
tal óExe pedig betegsége miatt kéntelenitte-
tett el maradni; de a' kinek azért a! házahoz 
küldötte O Felíege az arany gyapjat. A' 
jelén volt új Vitézeknek tétele, következen
dő tzeremomiával ment véghez: Eggyenként 
mindeniket, a* Trónusban ufó Felleg eleibe 
vezette a Rend' Titoknokja, 's előtte a'Rend* 
íárkallatoflabb törvénnyeir, és az esküvés* 
formáját fel olvasta. A' hitnek le tétele után 
le térdepek az új Vkcz a Trónus gráditsára^ 
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"s o Fellege meg illette karddal a" jobbíf 
vállát; azután nyakába függefzrette a' ki csíp 
Jíézett Vtzífrázott arany Vmizon függő arany 
gyapjat, Y" végre túQg ölelte, és csókolta, 
mint Attyaíiát V Társát. Ö Felfégcról, .-a' 
több régi Vitézekhez ment az űj Vitéz, kik 
külön külön mindnyájan öíztQ ölelkeztek 
vele. 
• i Mai 12 órára rendelrsÖ Felségei azon 

20 Deputatus Uraknak előtte lejendó meg
jelenéseket, kik a'Vallás dolgában ki adott 
Kir. Meghatározásnak némelly tzikkelyei el
len (minemű főképpen, az Apojiafiat út* 
gyazó) jelentést kivannak magok VKüldöjeik 
nevekben bé nyújtani. Öt Papi .Méltóságok 
vágynak az említett Depux, Urak között; a'.' 
többek, Mágnásokbőt, Vármegyék, ÍL V4*< 
rosok, *? távói lévő Méltóságok Követeikből 
állanak. 

A' Magyar Ökösetre, 's az Orfzág'fel 
mérése által okozott költségekre nézve, kö
zelebb hozott Végzései az'Örízág Gyűlésé
nek igent nevezetesek ;-Yugyan azért nem tsu-
"(da, hogy fok virrarás, uráft ..kéfzűlhettek meg, 
A* Magyar öltözetet tárgyazó végzésnek ide 
megy ki az értelme : liogy timmá két nem n̂ íévö 
^/íagyar Nemeöeg, főkép' a' kiktífetségeket viseljek, 
ezentúl is a' nemzeti köntöst.viseljék. Ezen végzés* 
efzkÖzlésének ditsöíTégébÖl aagy réíz jut T. Lubi"'Kár. 
Ürnak, jPís Szaibmárvárm. RöVetjének 's Vttzeispánjá-
tiak, úgymint a? ki olly fzórfzólk, meílyet nyomban 
követett a' határozás; ele a' fok Vi-vat Lubi kiáltás is. ~ 
Az Orlzág' ki mérése által okozott költségek eránt azt 
végezte a' Gyűlés, hogy azok fólia kérdésbe ne jöjjenek. 

Költ Bétshsn, Decembernek 3-éik napján 179a. 
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