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Béts. 
Ő FelSége már jobban érzi magát, r-* 

Nem bizonyos mindazáltal, mikor fog a* Sz» 
István Rendjének el haladott Innepe tartat^ 
ni j a' midőn bé fog a' Rendbe vétetni Leo
mold Nádorispányunk, más Méltóságokkal 
eggyütt. Ugyan azért egéíTz újj efztendó' u-
tánnig itt fog Nádor- Ispány Ö Kir. Főher-
tzegsége múlatni. — Itt vágynak még Prí
más ö Eminentziája, Orfzág Bírája, 's Per-
ionális 6 Exc. jáik is fok más Uraságokkal, 
's a' Proteftans Követ Urakkal eggyütt. — 
Gyakor Gyűlések tartatnak a' Vallás dolgá
ban, mellyak mit fognak Szülni; bizonyof-
san nem tudhatjuk, axért nem is írhatjuk: 
valamint azt Sem, mikorra leííz vége az Or-
Szag GyÓlésének. — El oSzlása előtt, 9 vagy 
talám több különös Deputatziokat h fog 
(a* mint befzéllik) ki reodelni, mellyek 
minekutánna ki dolgozándják. az eleibek a~ 
dandó tárgyakat : úgy fogott ^vfztán az 
Orfzág újra öfzve gyűlni, a' jövő Július vagy 
Auguftus felé. 

A* Nápolyi Király, M. Galló Követ
jénél ebédelt a5 múlt Vasárnap. Selyemmel 
ki varrott polgári ruhában volt öltözve : de 
a" melly, magas termetéhez 's tsak hátra fü-
sülve viselni Szökött hajához képest, éppen 
nem illett úgy néki, mint Reg. je forma ru
hája ; vagy a Magyar öltözet. Tegnap est-
ve H. Auerfperg házi Teátromában jelent 
meg, a3 hol kívánsága Szerint néhány ide 
való Gavallérok 9s Dámák, a1'Família (Dk 
Famiüe ) nevű ©arabot jádzották. Már* 
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t%ius felé fog lenni. Nápolyba való viflz& 
menetele, hová el fognak innen vele• kísé
rőbe menni eggyríehány Gavallérok.' 

H. Lichtenftein Károly0 a''Horvát Or-
faágban kormányozott FÖ Vezér néhai H. 
Lichtenftein Károly' öregebb Fija , viíFza, 
érkezett már Parisból 3hovk küldetett volt 
(mint ezt meg irtuk annak idejében), ja' 
fzerentséíTen végbe menti'Tsáfzári Korona 
2as eránt tejendó* jelentés regen. Azt be~ 
fzélli az IfTjú Hertzeg, hogy nagyon meg 
vetették az ijjedtjét, Parisba lett érkezésével 
Mert tsak hamar kezébe adnak egy dara-
botska papirost, mellyre e3 volt írva: A' 
Nemzet Gyűlése kivárja tudni, mit akar 
Lichtenftein Űr (nem.neveztek Hencegnek) 
Parisban. Illy véletlen értekezésre raitsoda 
feleletet adjon', "•magától oleg nem határoz
hatta; hanem sietett a' Gyűlés' akkori Elöl
ülőjéhez 5 Vat tó ' kérdett tánátsöt: mi tévő 
legyen? Ez, rövideden azt váláSzólá: írja 
fel az Úr _?gy kis papirosra: H, Lichtenftein 
Károly i a% Udvarnak ho\ta meg a\t á 
hirt', hogy F, II: Leopold Római TsáJ\árr<M. 
koronáztatott^ \ adja be a?'Gyűlésnek. Ezt 
meg is tselekedte a5 Hertzeg, 5s azzal vége 
lett az egéfz hiftoriának, —: Midőn követs-
tségének végbe vitelére, a'• Király.'s Király-
né eleibe ment a' Hertzeg: azokat fok Ura-
ságoktói korai véve találta, kiket as Király 
az eránt tejendö bizonyságul rendelt talám 
magához, hogy ezen Követtségnek íemmi 
egyéb tzélíya nem volt eggy örvendetes hir« 
adásnál. Midőn mondotta v©lna a'többek 
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között a'Hertzeg, hogy a'Koronázás'pom
páján a5 Nápolyi Király 's Királyné is jelen 
voltak: erre így fzóilott mindenek hallattára 
a Királyné: Nékem'is j\dbad lett volna 
e\en pompán 'meg jelenni; de a* Királynak 

j\üksége vők tanétsadásimra: a\értis itt-
Jionn maradtam. —~- Szép ajándékot nyert 
& Hertzeg a5 Frantzia Udvartól. 

:K külső Örfzági halak5 nemeivel való 
kereskedést, *s azoknak engedelem - levelek 
nélkül való be hozásokat Fel Szabadította ó" 
Felsége. 

Magyar Orfeág 
Örvend, hogy Királyt, még pedig jő 

Királyt koronázhatott magának. ÍKvénde-
zésének fzólió tanúi, azok a' fok jeles öröm 
innepek, mellyek tartatnak ízerte fzéllyel, 
minden nevezetes Városaiban , ezen ditsó" 
tzeremoniának emlékezetére. — Réfzt vefz 
Magyar Orfzág' örömében, h>v Barátja, *s 
Fele- máíTa Erdély Orfzága is. ^~~ílly kö
zönséges örvendezésekről, fzóllanak az. itt 
következő négy rendbéli Levelek: 

Nagyvárad, Dec. 14-dikén. „Tegnap 
előtt énekeltetett-'a' püspöki Templomban 
Te Deum laudamus, á' mindnyájunk' kíván
sága fzerént végbe mént koronázásért. —* 
Olly pompával indult a* Vármegye a* Szent
egyházba, mellynek igen kellemetes volt 
a' fzemlélése. A5 Várad - Olafei Magyar 
gyalog Polgár Katonaság volt tedóje a* póni-
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pás meneteinek; mellyet az Újvárosi veres 
tsákós Polgár Lovasok követtek. Ezek után 
érkezett i Ns Záfzlóally, a' maga hires trom
bitás új Magyarjaival. Végre következtek 
a' hintók, mellyek közzúl az elsőben Vár
megyénk' ideig való Kormányozója ült, Ká 
nonok Ehrenfels Úrral; a' másodikban pe
dig az itt kerefztül ment Reisky Regement
jének Oberftlieutenántja H. Yfenhurg, a' Ví-
tze íspány Úrral. — A* jelen lévó aíkalma-
toíTághoz intézett fzép prédikátziót mondott 
helybéli Plébános T. Zsőlnay Úr, mellyben 
fzívre ható módon mutogatta elóflzör: hogy 
avKirályok Istentol állíttattak-elél; 's midóa 
azoknak hív alattvalóik vagyunk. Istenünk' 
akaratját tellyesítjük. Eló\ adta másodfzor: 
miben állyon a' Királyok eránt való hívség, 
tifztelet és engedelmeífég. — Ebéden Brun-

Jxyik Ó Excel, jánál volt az egéfz Nemeííeg; 
estve pedig tántzot is adott az emiitett Mél
tóság. — Másnap , azaz 13-dikon, hasonló 
pompáv»*jr~ Szentelték a' Reformátusok, mo
zsarak' durrogásai között, a1 Koronázás' In-
népét. Megjelent Ifteni tifzteletjeken a5 Vár
megye , egéfz fényeífégében. ** 

Unghvár. „ Nagy érdemű Püspökünk 
'Batsinfihy András Ó Excel jának Po%$onból 
velünk közlött rendeléséhez képest, olly 
öröm', *s a' Mindenható eránt tartozott há-
MdatoíTágnak ki nyilatkoztatásában töltöttük 
el mi is Nov. ij-dikét, a' millyenre hívott 
bennünket, Js Hazánk' más réfzeit is eggy 
illy nevezetes nap. Ezen vig inneplésnek 

mint-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



^sCSS^^ '". go^ 

mintegy elöljáró postái valának: a' nagy ha
rangnak 14-dikén- estvén lett meg vonása; 
as püspöki lakó helynek >t V a* pap-nevelő 
háznak ki világosítása, 's az említett püsp. 
lakó hely' környékére ki fzegzett mozsarak-, 
riak el lövése. Más nap, úgymint-//. Leá
pold Tsáfzárnak neve, 's Királyunkká lett 
koronáztatása napján, mindeneknek előtte 
nagy Isteni tiíztelet tartatott. Az innepi Ly-
turgiának, Y a' fzokott hálaadó éneknek, 
mozsarak durrogásai között lett el énekelte* 
tése után, ékes befzédet tartott T. PáP^tely 
János Esperest Úr a* Szentegyházba fel gyü
lekezett Sokasághoz, mellyben hathatóíáa 
meg mutogatta, hogy ezen napot méltán 
öröme napjának tarthatja egéfe Magyar Or-
fzág. Vége lévén a' fzent tzeremoniának, 
gazdag ebéd adatott a* püspöki palotában. 
Negyvenhatra ment a' vei Jegek fzáma, kik 
nagyobb réfzént Vármegyebéli NerneflegbÓI, 
és Katona TifztekbÓl állottak, v^hányfzor 
az óFelfége' boldog orfzáglásáért, ~maga és 
az egéfz Ts. 's Kir. Familia egéffégéért ittak, 
•durrogtak'a' mozsarak. Az ebédet musika, 
's azzal eggyütt járni fzokott mulattság vál
totta fel — Az is nevelte ezen napon a' 
Munkátsi Káptalan örömét, hogy FÖtiízr.' 
Batsinj\ky Theodor Urat, Püspök ó Ex ja 
Titoknokját, 6 Felfégének Sept. 30-dikán 
költ kegyelmes végzésénél fogva, néhaiéian-
kó'\ky János Kánonok Úr helyébe, maga ke
belébe fogadhatta — eggy ollyan Urat, kinek 
fzép tökélierefTégei bizonyítják, hogy a' Bétsi 
pap-neveló házban vehetett oktatási. 
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S^ékesfejérvár, Dec. ii-dikén. „Ma^ 
tartja Városunk F. II Leopolá jó Királyunk 
SzerentséiTen lett meg koronáztatása Innepét. 
Tegnap, fel 's alá hordoztak a'Város' útz-
tzáin egy pántlikás ökröt, mellyet azontúl 
le vágtak , 's egeffzen meg 'sütöttek. Ma 
dél után fel darabolták. A' Város - Háza 
előtt foly eróíTen a' bor. Ugyan a' Város-
Háza' kapujában vagyon eggy öröm-alkot-
vány fel állítva, m'ellynek a'közepén , IL 
Leopold Király fzemlélteti.k- magyar öltö
zetben. Feje felett Symboíuma: Opes Re-
gum Corda Subáitorum olvas.tatik; alatta pe
dig im e' következendő versek: 
Rex Leopolde! tibi funt jam devota tuorum 

Corda, nonhisopitus plus petisipfe dari. 
Sed neque nos quimus largiri plura tibi, fi 

Hoc fatis eft, noítro munere dives eris* 
Alább, az r'kotvány* két oldalán : 

Vivát Rex! vivent Cives cum Rege beati, 
Cum Regi, vita eft jtm&a falus populi. 

Feraí, körös körül, az égé mécsekhez 
alkalmaztatva: 
Quid mirere faces9 vivaces fpargere flammas? 

Nonoleum, fed amor tam bene nutrit eas. <-
Még tegnap meg volt mondva házanként, 
hogy az ablakok, ma 7 órakor mindenütt 
meg világosíttaffanak. — Város Birája Kifs 
Gyö gy Űr házánál, ki van világosítva a* 
Király képe, melly mellett ezen Versek 
olvas atnak: 
Leopold! jó Atyánk, felséges Királyunk \ 

Örora: könyvek között ma néked áldoznak* 
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Szívunk & fzeretet' ditsó Oltáránál 
É g , Vóivad éretted hűség* Trónusánál. 

E ' fzent áldozatot vedd el , 's Jobbágyidat 
Kegyefleg' fzárnyával fedezd Pijaidat. 

Reggeli 7 órától fogva Szüntelen tart a' lö
völdözés. Szólnak a' harangok; a'nép pro- ' 
tzeíTziot jár, *s zeng, fzájában az öröm-ének -— 
magyarul 5 németül." 

5, ide való ProfeíTzor Virág Benedek Úr, 
következendő Alkaikumet irt H„ Kaunit^ 
tifzteletére', a' ki NemzetŰRkhöz böv mér
tékben megmutatott indulatját, még azon 
kegyes jelentésével is akarta bizonyítani 
(mint az Utak.írásából olvastuk) hogy örö-
mest tanulná- £ nyelvünket ha élemedett ide
je engedné: 
Oh Nemzetünknek gyámola ; mostoha 
Sorsán fegítö Hertzeg! az a' Té nagy 

Lelked halandó Társaidtól 
Mennyir? meg különó'z naponként! 

Ezer vefzélyek köztt nyomorult Hsw;nk 
Hozzád kiáltott emberiség' jeles "̂  * ---

Példája, 's mindgyárást keserves 
Jaj - fzavait füleidbe vetted; 

Hová fokáig nem mehetett igaz, 
?S torvénj'- ízerént tett fok panafzunk, fzábaef 

Ut'tyát el állván a' gonofzság, 
Bé háta általad a' Királyhoz. 

Ez is meg indult Népe' keservein, 
iis fzinte végső napjaiban kegyes 

Sógárit el búsúítt Egünkre 
Rezdfe böfóátaai Trónusából, 

É& 
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És ím' leg ottan hajnala fel derűk 
Kedves Hazánknak, fellege mindenütt 

Egyfzerre tifztált, és fzerentsés 
Fény eredeti fzomoru ködéből. 

Néked köfzöonyiik mi, 's maradékaink 
Mind ezt kegyelmes Hertzeg! adósaid 

Vagyunk, d e , hogy' háláilyuk azt meg, 
A' mit alig lehetett remény Iniink? 

Te még idősebb éltedet is Magyar 
Nyelvünkre fzántad. Már ez igen feles J 

Ah! mit nem érez fzívem itt? melly 
Édes orom tsepeg itt fzemembol!! — 

Mit fáradoztok hafztalan, oh Haza' 
Polgári * márvány Ofzlopotok le doí , 

5S talám nem is tudják keresni 
Majd maradékaitok, h 1 állott. 

Egy néma ko-fzál, bár E^ dt érjen is , 
KAUMTZ' nevénél fokkai alább való; 

Nem férnek Hlyen Pártfogónknak 
Brdemi fetnmi nagy ofzlopokra. 

Tsak fzívetekben , hív Magyarok , lehet 
Találni m_p];„' uelyt, 's Örö'k ofzlopot 

Illy Férjfiúnak , kit Hazátok' 
Istene néktek adott AtyáúL 

Kolosvár, Dec. 
napján, ugyan ki tett vólr Kolosvér magáért. 
Már reggeli 10 Órakor ki állott o. Kompánia 
á' Reisky Reg. bői parádéban a' piatzra. A' 
NemeíTégis egy helyre gyülekezett ló háton, 
pantalléroíían, tsákóíTan 's fzép formaruhák
ban j honnan feregesról indult a' fó Kormá-

nyo-
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nyozó' palotájához. Innen 11 órakor lett 
az indulás a* Templomba. Most is Mat.s* 
kásy Pál Úr vezette a5 Nemeíleget. Oldal
vást lovaglott iffjú Grb£ Gyulai Sámuel Ka
marás Úr, igen drága kéfzületü paripán. Kö
vette a'NemeíTéget FŐ Kormányozó Ő Exc.ja 
2, lovas gála hintaja 's a't. A' TT . PP. Piaristák 
Temploma tömve volt külömbkülömbféíe 
vallású Uraságokkal, 's Néppel. El énekel
tetvén a5 Téged Iften dicsérünk, nagy Mise 
tartatott. Szalvékat adtak a* fenn említett 
a Kompániák, mellyeket ia ágyuknak dur
rogásaik követtek. Estve ki volt a' Város 
világosítva; g órakor meg fzóllafaak minden 
harangok, 's egéíz fél óráig vonattak; melly 
idő alatt ízűntelen rop >gtak a' felleg várbéli 
12 ágyúk is. A' Váró, -Háza előtt pompás 
győzedelmi kapu volt emelve, melly Kolos-
vár tzimerét — hármas tornyát ábrázolta, 
és fzámtalan métsekkel ragyogott. Erről 
piros bor folyt két fzivárványon, as kol
dusok* fzámáraj kik két afztalokötr-vendé-
geltettek: jobb felől a5 férjfiak;. bal felől pe
dig az aíTzonyok, A' győzedelmi kapun kivűl 
egy más alkotvány is fzemléltetett, mellyet 
fenyé-fa ágak vettek körül. Ezen alkotvá-
nyon jeles próbákat tétetett nagy érdemii 
T . P. Malenovits ű r , a' katona gyerme
kekkel , kik minden fordulásaikat úgy alkal
maztatták, hogy a' karjaikon lévő, 's ezen 
ízókkal: Éllyen Leopold Király! jegyes 
táblák tűntek minduntalan a' nézők' fzemeik 
eleibe. Maga a' Fő Kormányozó is meg-

je» 
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jelent, más Uraságokkaí éggyütt, estvéli § 
órakor a1 Város Háza előtt, *s teílyes meg 

.elégedések volt mind V Magyar Méltóságok
nak, mind pedig az idegen nemzetbéli Tifzt 
Uraknak i s , a* Város öröm - kéTziileteivel. 
Kilentz óra után Szabad bál adatott, holott 
a* bővségig lehetett ingyen enni és inni min
dent s valamit fzeme ízája kibánt az ember
nek. A' ki ofztogatott biiétekre e1 volt ve
res betűkkel nyomtatva: Kolosvárnak kár? 
mas öroníe. 

Az Orfzág Gyűlése, is-dikre volt hatá
rozva; be is gyűltek akkorra Kolosvárra 
felesen: de mivel fokán el nem érkezhettek 
a' felette alkalmatlan üt miatt, 19-dikre ha-
lafztatott. — F. M. L B. Rali rendeltetett 
Kir. Biztosul a* Gyül^re , ki is még 3-dikon 
el érkezett ide, *s r.agy örömmel és tifzte-
lettei fogadtatott A' Fó Kormány ízeknek 
két Tanátsoíiar, Gróf EfcterJiá^i, és Nemes 
Gál Urak. centek eleibe, 's kisérték be a* 

-V&rosbír, holott 30-ig való Mágnások VNe-
ttiesek, és 60 Polgárok lovaglónak a' F. M. 
L. hintaja előtt * amazok Gr. Lázárnak, e* 
zek pedig Andrásy Tanátsbéli Üraak kor-
mányozása alatt. Durrogtak az ágyúk, és 
mozsarak; parádéban állottak Mitrovf^kj? 
Regementjének két Kompániái. El érkezése 
után a' F. M. L. Úrnak, tsak hamar köízön-
résére ment a' FÖ Kormányozó, az egéfz 
Kormányfzékkel eggyütt. Az emiitett F. M. 
L.Ür, tűzi játékot fog a'riiriés napján adatni, 
a'meílyhez való kéfzületek néhány ezerbe 
kerültek, \ 

Moll-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



#a<»*# gsi 

Moldvának l^yamt^ nevű helységéből 
ezeket írja az Erdödy Magyar Lovas Rege-
mentjétől eggy érdemes Úri , ,A' Ns Rege
ment oda hagyta Kusmir táját, Vkerefztíii 
yévéa útját Havasalföldén, mostani Mold
vai kvártéllyába érkezett 6 hetekig, tartott 
marsa után Nov. 14 dikén. A' Stáb Nyamtx: 
han vagyon; as Svadronok pedig a5 környé
ket foglalták el egéfz Bukovina határáig. 
Tsak hamar ide lett érkezésünk után, el 
kívánták a' Regementtől a* sátor hordó lo
vakat * ) , " ' 

H. Potemkin parantsolatjából, Tedeu-
mot tartottak a' Moldvai Püspökök 9 Her
mán Orofz Generális nevezetes gyözedel-
méért. (Ezen győzet elemről emlékeztünk 
mar mi írásunkban ). 

Úgy befzéllik , hc«;y a' fzerentsétlen 
Mavrojeni vezérlése alatt .yóltkatonák, ha
lállal fizettették még kormányozójok' halálát 
a'Nagyvezérrel. 

Svéd, és Török Orfcág. 
Heidenftamm., Konítantzinápolyi Svéd Minifer, '£ 

mérette lévő Segédje Brentáno Urak, következendő 
emlikeztero írást nyújtottak bé a' Portának, az elmúlt 
bept. £7-kén; meilyet azért kívántunk közlení, mivel 
% Svéd Orfzág 's Rujfzia között véletlenül lett békefleg-
kotésnek mind meflzebbrol, mind közelebbről való 
nevezetes körnjiiiállásait híteleHen magában foglalja: 

„ Jelen-

"*) SlavoniáHi is azt írták Dec. 2-dikán, hogy a* 
Határ-Regementek mind által adták a' sátor hordó 
lovakat Stábjaiknak; ezek pedig a'Kommandónak, 
melly azon határnokoknak ofztogatta azokat 5* 
kiknek ísvaik a'fzállításban. vefztek el. 
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„Jelentik az alól-irttak a 'F . Patának 
alázatoíTan, hogy a' Király az öUrok miclon 
Grízágának az Oitománi Portával való be-
tses kötéseit igyekezett tellyesíteni, ss a' F. 
Porta javát, faját népe javával eggyesíteni; 
Svéd Őrfzágot meg fzabadítani , és az Ottó-
máni Őrfzágot egéíTz erejében fenn tartani•: 
olly környülállások között Szemlélte magát 
lenni az el múlt Aug. 14-dikén, hogy kente-
leníttetett békeífégre lépni Rujfyiával. Az 
arról hozott tud Ssitáífal ma érkezett a* Kurír 
délutánni 3 órakor. Meg elégedéíFel fogja 
érteni a' F. Porta, hogy a* Király éppen 
azon gondolatokiói vezéreltetvén, mellyek 
Ötét a' F. Porta elienfégei ellen való had 
kezdésre indították ol1 / időben, midón egéfz 
Európa öhvQ esküdött az ellen; és mivel 
tudta, hogy egyedei való barátja és frigyeííe 
a9 Porrának, meg akarván annak javára tar
tani magát: még új bizonyságait is adta 
ennek, m ^ n a* békeffég eránt tartatott ta-

—xnftskoz&Sokban kiválfképpenvaíó tekintetbe 
vette az Ottománi Birodalomnak hafznát. 
A' Spanyol Király, igen sürgette néhány 
hónapoktól fogva azon feltételeket s menye
ket az Orofc Udvar' réfzéröl terjefztett a* 
Király (Svéd) eleibe, *s a' mellyek igen 
hafznosok voltak Svéd Orfzág' új határaira 
nézve. A9 Király következendő két elöljáró 
tzikkelyeket tett fel:; i.) Hogy Svéd Orfzág-
gal, és a' Portával ugyan azon időben lép
jen békeífégre Rujfcía, a ) Hogy Kriméa 
viflza adaífék a' Portának, Az Orofz Tsá-

fzár-
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Mrné igen nagy kívánságát bizonyította e-
zen két pontok eránt; de egyfzersmind azt 
is jelentette, hogy ezen békefíeget igen ne
hézzé tették legyen némelly HatalmaíTágok, 
*s főképpen a' Berlini Udvar, melly magát 
darab időtől fogva belé avatta az Ottománi 
Birodalom dolgába; és hogy Ó ezen okból 
reá bízta H. Potemkinre, hogy különöffen 
kezdjen végezni a' Portával. "Minthogy a* 
Király lemmi különözésről nem akart hal
lani : rehát Aug. igdikán nyilvánvaló jelen
tést tett az Orofz Minifter, a' Svéd Miniít ér
nek , melly köz akaratul be is iktattatott a' 
jegyző könyvbe, hogy Ő Felfége az Orofz 
T afzárné kéfz lenne hasonlóképpen békes-
íegre lépni i Portával, ?zen 3 feltételek alatt, 
ineilyek az azzal meg kéfzülendő kötésnek 
fundanientomáúi lehetntnek , úgyminr: 1) 
Hogy Rujfzia, mind azon birtOY'űt viffza adja a* Por
tának, mellyeket ebben a' hadban el vett tőle. £.) 
Hogy Krim Orfzág ismét viflza állr/affon abba a* 
függetlenség' állapotjába, melíyben vó\C^r^t^^^!L 
békeíTégkö'tésnek ereje fzerént. 3.) Hogy Otzakov 
és Btnder Várai fzéllyeí hányattaűanak. —» Ar Ki
rálynak az a' ízerentsétlensége volt , hogy 
ezen efztendőben 9 öreg hajókat vefztett. 
Az 0 próbáit, mellyeket Pétersburg előtt 
tett nagy bátorsággal, femmikké tették az 
éltető állatok. A' Pniff\iai Király különös 
békeíféget eíjzközlött a' Bétsi Udvar' réfzé* 
rol, a' Portával. As Királynak fzentül meg 
igértt minden fegíttség egyfzerre el maradt. 
Svéd Orfzágnak nem maradt több, minek 

után-
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utánna 70 millió piáfíer rendkivülvaió költsé
get tett volna , 14 öreg hajójánál:...iíly• f?o-
rongató környűiáliásiban fem akart mindaz
által béketTégre állani, mellyel kínálták Őter, 
5s mellyet óhajtott az Ö népe. A* Svéd és 
Orofz Minifterek oda fagy ták egymást. A* 
Király tsak azon vo l t , . hog§V következendő 
a tzikkelyek ikratraflanak bé a'jegyző könyvbe: 
I.) Hogy a' Király legyen egyedül való Közbenjáró 
a' F. Porta és Ruffzia között. 2.) Hogy Krim. ©,r° 
fzág, minden feltétel nélkül, vifíza adattafíek. — 
Az Oroíz Tsáfzárné, három egymás után 
következett Kurírok által adta értésül > hogy 
ö ezen két tzikkelyeknek bé. iktatásokat tely« 
lyefíéggel meg nem engedi, *s a5 másodikat 
eggyátallyában megletet te . AzóMmiftere 
bizonyoífá tette a' $ ed Mmiítereket| hogy 
az ÖTsáízárnéja fien véthetné meg a' Király 
közbenjárását, rrAnelyt egyfzer békeflegre 
fogott lépni Rujfyia Svéd Or!\ággal A* 
rni illeti a' Krím Orízágról fzólió tzikkelyt, 
^^Sjír-&í kevésbé lehetne a' Király ellenére 
ezen fél-fziget függetlenségéről tett ajánlásá
nak a' Tsáfzárnénak, minthogy maga tette 
fel azt a' Király magától a' had kezdetével ,• 
*$ mivel Ö Felfége. a5 Tsáfzárné még foha 
meg nem másolta a'maga fzavát, ugyan 
azért nem engedné meg, hogy egy tzikkely 
által meg kötteíTen, mellynek a'jegyző könyv
be lejend© bé iktattatása urán fe lenne az .a* 
kötelező ereje- mint az Ő ki nyilatkoztatott 
hajlandóságának, melly fzerént kéfz, Krím 
Orfzágtól való el állása által, . békefféget 
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Király, ezen jelentés-tételek által, meliyek 
• *' tanátskozásnak közönséges jegyző könyvé
be is be iktattattak; tudván továbbá a5 Tsá-
fzárné 3eg főbb Miniíteremek, Oftermann9 
és Besborodko Grófoknak vele alattomban 
közlött nyilatkcztatásaikból, mennyire óhajt
ja a' Tsáízárné a' békefféget; ía/noffan érez
vén, végre Svéd Orfzágnak el erő.telenedését, 
Varra való tehetetlenségét, hogy az igen 
drágán fzerzett gyözedelmek titán is tovább 
folytaibaíTa a' hadakozást •—:. parantsplta a* 
Király maga Minifterének, hogy irná-magát 
alája a* békeííegnek. A' Király ahnakmánna 
tsak ezen két tárgyakat forgatta maga előtt, 
i : hogy többé R.ujj\ja beié,ne elegyítheííe 
magát a' Svéd igazgat sba, i* hogy eggy 
oliy ízerentsés békeíTégk ol termé az bizonyos? 
sá av Portát, niinémü vc f̂ é* mostani hada-
kozásnak a' tárgya, ésho^y ezen végzésben 
íemmi emlékezet • ne. tétetődjön az 1742-ben 
lett Abói békeííégkötcsról, a' m i t ^ ^ 3 _ L ^ ! ? t 

ben kötött frigyet háfzonralanná\ terre7"Bz~~ 
által újj abban* meg van kötve a' tspmőja a' 
Svéd és Porta között lévő frigynek. —- Az 
alóí-irttak hiven adják itt elő, Uroknak K-
Királynak, a1 Porta eránt való maga viselé
sét, 9s kivánnyák, hogy fzerentséjek lehef-
fen még közelebbről fel fedezni ö Exc. jávai 
a* R.eis-EffendivQ[ tartandó beízéllgetésben, 
azon indító okokat, mellyek le tétették a" 
fegyvert a' Királlyal, a' mellynek feLvéte1^ 
éppen olly ditsöíiegére vált néki magánaki 

mint 
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mint aJ minemű hafznára fzolgált az 0-ttománi 
Birodalomnak. *' 

Lütticlu 
A' midón nagy reménység kezdett fe

lőle lenni, hogy az ide való zenebonának 
tsak vége leíTz már valahára: ugyan akkor 
egyfzerre másképpen fordult a' dolog. —* 
Dec. 9-dikén, 1500-ig való Mogunt^jai és: 

Monafieriumi Seregek férkeztek bé VifetbQ; 
's leg ottan viffza tétetett az elöb.beni Tanáts 
maga helyébe, 's el tűntek fzem elöl a' ko^ 
kardok. A' mint 46 Mogunf^iai Granatéro-
sok ki voltak éjtfzakára állítva a* bé-járó 
bidhoz: reájok tsaptak ezekre, éjtfzaka a" 
Lüttich Városbéliek; eggyet közzűlök meg 
öltek, fókákat febbe > jtettek,, *s 15-öt rabul 
vittek magokkal. A? említett Seregek újra 
Bernav, Fouron, ' más fzomfzéd helysé
gekbe vonták m?0okat viffza, hová ismét 
1500 ember érkezett ágyúkkal hozzájok. 

* * # * 
^^Sl'-^^iíikén vette az Angliai Udvar, a' Spanyol 
Udvar által lett meg erofsíttetését azon eggyezésnek, 
mellyre léptek a' két Udvarok' Miniftereik egymáfFal. 
--> Nints hát már femmi kéttségnek helye, a' Üékes-* 
ság eránt. — Pitt Úr , 2,991,014 font Sterl. fzámlálta 
a'Parlamentuinban, a' tengeri kéizűietekre tatt rendki-
¥Ülvaló költséget. 

A' Belgyiemban el fzö'kdő'sött katonák, minden 
büntetéstől való félelem nélkül, viffza térhetnek Fefer 
iQ-dikéigí el hagyott Regementjeikhez. 

KÖk Mtshttiy Decembernek 28 dib napján 1790* 


