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Bét*. 

Ezen hónapnak elsőjén, pompás ebédet adott 
á* Nápolyi Király a' mi Udvarunknak, *s némellf 
Fő Méltóságoknak, a' Práter erdejében lévő Ts . 
múlató Házbam De az efsö miá, kevés gyönyö
rűség lehetett, az Oda ki való léteiben. — g-di-
kon, Pozjonía mentek le: a' Nápolyi Király, Fe-
rentz í \ H. Hitvésestöi, és Ferdinánd F . H . , a' 
ííádoríspány* látogatására; honnan holnap fog
nak viflza térni, még pedig talám fzárton: mint
hogy tegnaptól fogva fzüntelen esik a' Hó. Ha 
ki fzánkázhatjá jól magát a' Nápolyi Király, meíly-
re már régólta meg vágynak téve minden kéfzü-
letek: úgy ofztán femtrii fem fogott el máradni 
azori gyönyörűségekből, mellyekberi réfzt vehet 
ezen Tartományokban, egy kedve töltt Világ* 
Haggya; 

Az Artéjiai Gróf ( Comte d* Ártois) a' Fran* 
tzia Király' kiíTebbik Testvérje , "Be'tsneTs vette 
titját Velentze Varosából. Már Klagenfurtig eí is 
jött volt , 's onnan tudtára adta ide a' maga jö
vetelét. De á? mi Udvarunktál azt vette feleie
lül , hogj^ más időben nagy fzérentséjéknék tarta
nák ö Ts. 's Kii*. Felségek, magoknál látni Ó 
ftir. Hertzégségét: azt mindazáltal á' m oltani kör
nyülállások , éppen meg nem engednék. •— Ezen 
váíafznak ókat , itten iőkan fókféleképpen talál
gatják. Ügy Ítéljük, Hogy ki ki eléget tehet e* 
léTzben magának, ha gondolóra vefzi, hogy a ' 
| > . 's Kir. Felség* Testvérje a' Frantxia Királyné 

r&itbpt vagyon, kinek edáig i& i ok kedvetlen* 
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ségekét okozott a5 gyanakodó Párisi Nép i a 'min! 
tudjuk: hát* ha még kebelébe fogadta volna azt 
a"* Bétsi Udvar, a 'k i t a' Fmntzia Nép az új poi^ 
gári aikotvány' meg esküdt ellenságéhek tar t , t. i. 
az iArtéfiai Grófot. 

Az iíFjá Hértzeg X"%//á>vz<? Öberfter , ki 2 Batali 
vadáfz Katonákat vezérlett volt , az l/mailt fzé-
rentséífen ostromlott Orofz hajós Seregnél, 's ugyarí 
ött lövést is kapott a'Bal térgyén, ide hozatta ma
gát gyógyíttatni Irtóztatónak befzélii azon lá
t á s t , mélly Jj'mail Várának meg vételével kez
dődött. Nem lehet, az ott el követett méfzárláe-
íiál nagyobbat még tsak gondolni is. Egy Lélek
nek fem kegyelrrieztek az Orofzok, hanem Kató-
ha t , Polgárt , iffjat és vénet, mind a' két nemeri 
levőt , 's még a' tp.eísemós Gyermekekét is egyre 
fiontzdlták. Senki ki nem fzabadúlhatott a' Varból^ 
úgyhtigyKon/iautzinápolyba hirmondóúlis magabo-
tsátótt el 2 Tifztet az elfogattak közzül G. Suvarovi 
— Mondja, hogy fok Pmjjziis, Frantzia, 's uin° 
glus Ingenieur- és Ágyús - Tií'ztek is voltak a' Vár
ban , a' kik efzkÖzlötték éppen, hogy különóíleri 
jól ment a' Törökök réízéről a' védelmezes; de 
azok is mind kardra hányattak. — Egy rendeá 
teriliéfzetü Anglus Gavallér, a' ki már Ötzakov 
Vára ' meg vételénél, inkább gála, mint hadi öl= 
tözetben, ííarisnyáíían t< i; 's tzipoköííen fzeren-
tséíTen által esett vóit az oftromon, most is felyem 
harisnyában ( ftrinfíiben ) maizott fel a' bástyára* 
's egyeneíTen á' Seraskiért keresie fel j elevenen 
akarván azt el fogni. Már meg is fogta volt a* 

gal-
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gallérát; de a'Seraskier reá tsattantotta pifztolyát 
5« úgy találta, hogy leg ottan fzörnyű halált hólt. 

Magyar Orfzág. 
Tudva vagyon , hogy az el múlt Efztendó* 

Septemberének 5-dik napján küldötte fel Budáról 
az Orfzág Gyűlése másod izben, az Ö Felsége 
által, meg koronáztatása előtt alól-írandó , 13 
Tzikkelyekből állott Hit-Levelet (Diploma) , más 
11 Anttcoronationalis , vagy Koronázás előtt meg 
erÖfsitendö Tzikkelyekkel, 's a' vallást tárgyazó 
értekezésekkel, és a' hadi Rendről hozott Tzik
kelyekkel eggyütt. Sept. 20-dikán válafzolt Ö 
Felsége az Orfzág Gyűlésének, de tsak rövide
den: hogy t. i. a' mint már Aug. 20-dikán érté
sekre adatta volt a' Rendeknek (Kantzel. Gróf 
Pálfy Károly ő Kegy. á l t a l ) ; úgy moll is jelenti* 
hogy femmi más Hit - Levelet el nem fogad, a 
Károly, vagy M. Therézsiáén kivül. De hogy 
éppen ide fel voltak akkor az Orfzág Gyűlésének 
néhány nagy érdemű Tagjai: ezeknek, és leg ki
váltképpen Orfzág Bírája ő Kegy. nek buzgó tőre-
kedéseik arra bírták a' Felséget, hogy más nap, 
az az Sept. 21-dikén, tzikkelyenként felelt a* fenn 
emiitett Hit-Levélre. Ezen Válaízra , ismét egy 
hoffzú Jelentést adott hé az Orfzág, Nov. 14-kén 
Ö Felségének, mellyben Sept. 5-dikei kívánsá
gairól emlékezvén , újjabb Válaffzát kérte Ö Fel-
ségének. Ezen kérést, az el múlt Jan. 8-dikán 
Jkölt válaífza által tellyesítette Ő Felsége j melly-
JBek ide megy ki az értelme: 

K 2 j . ) 
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1*1 A;\Mctjdu Város oh eránt fel tett kívánsá
gokat a' Státusoknak és Rendeknek, most fem 
ellenzi ö Feí i lge: jnindíszáltal akarja, hogy az 
I7i s | ;dikbéíi ojvdik.Tziikely fzerént, a' Kir. Fif-
kusnak azokra nézve való Jufla, törvenyes úton 
meg határoztafTon, valamint minden mostani 
törvényes köteleztetéseik i s , magok valóságok
ban meg maradjanak: fzabad légyen mindazál. 
tal né*kiek, ha magokat fzeí felett terheltettek. 
ÍJek gondolják törvényellen keresni könnyebbitte-
téseket. 2.) Az Orfzágnak függetlensége ( a z a z 
»em más örökös Tartományok módja ízerint 's 
azoktól függőleg, hanem a* maga tulajdon Tör
vénnyel 9s bé vett fzokásai fzerént való k 
Byoztatását) helyben nagyja Ö Felsége: kívánja 
á g i i b a i, hogy az i/2j-diki í-sÖ 's 2-dik Tzikke-

^hin meg állított külön fzakafzhatatlan kÖz-bi-
rasa, a' Magyar; JSémet; és Német Orfzdgon kivűl 
fekvő minden Örökös Orfzágoknak, és Tartomá
nyoknak , újjoíag különös tzikkelybe vevödjön, 
3-) A' nem eggyesüít (xörög Hitüekre nézve, iily 
formán kívánja fel tétetni a 'Tzikkelyt Ö Felsége: 
Kegyeimeífen méltóztatik jóvá hagyni Ö Sz. Ap. 
Felsége, íiogy az ézett Orfzágban polgári juíTaí 
m e 8 ajándékozott nem- eggyesűlt Görög-Hitűek, 
az ellenkezőleg hozott Törvények femmikké té
tetvén, jóízagokat biihaííanak, 's minden hivata-
lókat viselheííenek Magyar Orfzágban , 's az ahoz 
kaptsolt réfzekben. A' (Papság, Ékklésia, Val
lás (mellyel teílyes fzabadsággai gyakorolandók) 
.Fundátziók, Tudományok, 's Iffjúság* nevelése; 

vala-
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valamint magoknak a* Privillgyiomoknak dolgát 
i§, a' mini ditső emlékezetű Eleitől vette ál
tal: úgy továbbra is magának meg tartja. : 4.) 
A" bizonyo* idő - fzakafzonként rendeffen elöl-
fordulandó Orfzág Gyűlés tartásra nézve, a iou 
értelme mellett marad Ö Felsége, mellyet márSep . 
21-dikén nyilvánvalóvá tett — hogy t. i. azt nem. 
ellenzi; mindazáltal magának kivánja azt a' jaft, 
hogy Ö Felsége hirdetheílen Orfzág Gyűlést; V 
annak tartása helyét az Orfzágban meg határoz
hatta;" és hogy útasíttsák a 'Rendek ö Felségét, 
az Orfzág Gyűlési értekezések''s voks fzedés mód
jának ezentúl mi formán lehető jó el intézéséről; 
s gondoskodjanak eránta, hogy a' gyakori Orfzág 

Gyűléstartás, as fzegény adózó Népnek terhelése 
aélkül effen meg. 

F©lytatása következik. 
A* Neuvidi Újságból. 

Orofz Geperál Qoltz Henrikhez, a' Halottak 
Orfzágába. •> .; 

Német Orfzágban, Jari. 25 dikén. 
tpnail Várának meg vétele , tűzbe hozta min

den bizonnyal Rujfzic? Ellenségeit, — Anglia — 
3? egyedül maga hafznát kereső Anglia, eget, 
ffildet — Pru[[ziát% 's Hollandiát meg indít, hogy 
a' Portán fegítheffen, 's viffza teheffe azt a* maga 
farkába, meliyből ki vettetett. Azt lehetne első 
tekintettel gondolni, hogy Angliában eggy olly hiv 
FrigyeíTét találja Prujfzia, mellynek egyedül való 
tzélja a* Prufziai Sas ditsőffégének fényesebbi-
tése. De másképpen van a* dolog. Az igazság
nak Baráti , más erányzásokat találnak Angiid-
nak politikum Magazinumjában. Mi hafzna Pruf-

fziának, a' Portának meg tartásában ? — a' maga 
tulajdon meg tartása. Az igaz; de az is ám"''más 

réfz-
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i-éfzről, hogy Aujiridban 's Rujfziábart mindunta
lan két fel borsolt Ellenségeit fzemlélheti Prujfzia 
pedig Prujfzia köz fal gyanánt vagyon , ezen két 
Hatalmaíl'ágok között. Ha a'föld fekvése fzerént 
visgálja az ember a' Politikát, úgy találja, hogy 
az említett Hatalmaffágok közzűl valamellyikkel 
eggyesülve kellene lenni Pruffzidnak; külömben 
két oldalról kopátsolja a' Sas a' köz falat: 's a' 
fok kopátsolás végre lyukat ejt a' falon- Minden 
dolgot emberi mód fzerént kell meg ítélni, "s mi-
Isoáa. Anglia ereje '—» T s a k — piskóta, melylyel 
jól nem lakik az ember; hanem tsak a' Gyerme
kekkei fzokták általa el állíttatni a' sirást. 

Anglia hadat akart kezdeni Spanyol Orfzdg-
gal. Megmutat ta , minémü erővel állhat k i ; úgy 
láttzott , hogy Spanyol és Frantzia Orfzdgokon 
okvetetlen boffzút fog moft állani Amerikáért: 
az Amerikai Spanyol Birtokoknak nagy réíjsét fel 
fal lya, 's azután minden több tengeri Hatalmas
ságokat is laffan laffan fel tsemegél. De más 
valami jött közbe , melfy Angiidnak gondolatait 
meg változtatta. A' Törökök látták előre, hogy 
ha Anglia öfzve kap Spanyol Orfzdggal, úgy kí
vánságok fzerént fog menni dolgok az Oroszok
nak. Mert úgy tsak Prujfzidra maradt volna a* 
Porta'' fel építése. Mit félnek pedig az Orofzok^ 
egy fzarazon való erőtől? Semmit fem. O ked
ves Goltzom! nagyon átkozott módra öfzve van 
ma ízű ve fonva a' Politika. Mit tsin^Uak tehát 
a' Törökök, illy fzorongattatásaik között? Ma
hometre kénfzeriíettéliL SÍ Londoni Kabinétet j hogj? 

ts-
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íegyen le a' spanyolokkal való hadakozásról; «?. 
leibek terjefztették az Anglusoknak, hogy minden 
közbenjárások hafzontalan fogna lenni azon eset
r e , ha ő nékiek magoknak is had lenne a' nya
kokon. Hogy pedig annál nagyobb ereje lehefíen 
ezen előadásoknak: qlly ajánlást tettek mellette 
a? Anglusokrtak, hogy Candia fzigetét nékik fog
ják engedni, a' Török Birodalommal való keres
kedéseknek Depoíitoriumáúl; 's ígérték, hogy ez 
által a' Frantzia kereskedésnek egéíTzen nyakát 
fogják ízakafztani. Mohon kapta az Angliai Mer-
huriusi ezt a' tsemegét. Ne gondold, hogy éti 
néked költeményt bpfzéllek. Ez, valósággal meg 
történt dolog, 's a' politika' menetelének fórja* 
Ha nékem nem akarfz hinni, kard meg a' külömb-
kulömbféle Udvaroknál lévő Frantzia Miniftereket? 

mind azok, is igaznak fogják mondani az én átlá
tásomat. A* Konjtantzinápolyi Frantzia Minifter,, 
a' ki mindennek végire jár t , a' mi történt a' Di-
vdnban, rajta volt teUyes erővel, hogy ellenke« 
zdket terjefstheffen annak eleibe; de, femmire fem. 
mehetett: mert az ^lebbeni Szultánnak halálától 
fogva, meg fzűnt a'lenni Frantzia Orfzág, Törgk 
Qrfzágra nézve, a' mi volt az elcstt. — Mihelyt 
tehát látta Anglia., hogy Candidnak birtokába le* 
jendö jutása ál tal , ő fogja efztendönkéut kapni 
azt a' 42 milliót, mellyet eddig a' Frantziáknak 
hajtott a' JLevantai kereskedés; nem tsuda, hogy 
eleibe tett© az Európai hafzpot, a' Spanyol Ame-
nkáhpl reménylhetö hafzonnak; 's azt tsinálta 
Ki, hogy Spanyol Qrfiággal továbbra is békeffégr 

ben 

Gyűjtemény Jelzet: 778 



I 

344 ÍJfc>-c o . y ^ 
ben maradhafíbn, 's inkább a* zavarosban haiáfz-
liaffon fzerentséflen , az sa\ Frantzia Orfzág zűr
zavaros állapotját, a' Fran. kereskedésnek kézre 
kerítésére hafználhaíTa. Ezért fenyegeti moft az 
Anglus az Orofzohati ezért fzándékozik Angliai 
hajós Sereg mind av napkeleti, mind a' közép 
( mediterraneum ) Tengerre. — Szerentsés utat! 
De mind úgy el sül az ofztán, a' mint az Angiit-
sok akarják? Elégedendő foganatofíaggal meny
dörögtethetik ök, mind a' két Tengeren, a' ma
gok fokra terjedő akaratioknak fzavát? Erre, 
égy politikum Nemmel felelek. — A* B á l t 
Tengerre nézve, tsupán arra kell viffza mennünk 
gondolatunkal, a' mi a' 7 efztendös háború al-
kalmatoífágával történt vélt: 's mindjárt könnyű 
lefzen el találni, mi fog moftan is történni; mint
hogy hasonló esetek, hasonló következéseket is 
fzoktak efzközleni. Akkor öfzve állottak az é-
fizakí HatalmaíTágok, 's az Anglus hajós Sereg 
femmi úton módon be nem vehette magát a' Bált 
Tengerre. -~ Dánia ugyan elöíTzör félre kez
dett vonni: de tsak Rujfzia és Sve'd Qrfzághoz, 
kellett néki is hajolni. Moft éppen azon körayűl 
állások jöttek viííza : következésképpen nem leflz 
moft is nagyobb fzerentséje az Angimnak, mint 
volt akkor. A1 közép Tengeren lem olly konnyU 
leiTz, hajós Sereget költöztetni Cqndia el foglalá
sá ra , <s a* Porta1 gyámolítására, mint talám né 
mellyek gondolb/ák. Mert avagy el nézhetné e* 
azt egy könnyen Spanyol és Frantzia Orjzdg? 
%& ha "talám a' Fran, 1200 Solonok ( a ' Nemzet 
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Gyűlése") el néznék i s : a' Fran. tengeri Városok 
bizonnyal ki kelnek Angliq ellen; a' minthogy 
mozognak is már. Mert sC Konjlantzinápolyi Fn 
Minifter, kinek tsak magától Marfeille (Marjilint 

Provence (Provincia) Tartománnyában fekfzik) 
Városától 12000 Livrája jár efztendönként» min* 
dent meg irt a' Fran. kereskedő Városoknak: mit 
forral ellenek a' Porta, Angliával eggyütt. 

Nem teheti tehát a' Portát bátorságofía az; 
Anglus a* vizen, az Orofzok ellen: kevéíTel lehet 
több bizodalom a' Prujfziuhoz i s , a' fzárazon. — 
Haíd meg tsalj, minemű kéízületeket tefz Rujzia^ 
meílyekkel ki állhaíTon, ha a' fziikség úgy ho-
zándja. macával, a' Pruffmsok ellen. Livoniában 
(Lisfland) a* Garnifon Bat. kai eggyütt, 5495® 
ember áll kéfzen. Fejér • Rujfziáhan^ a'Garnifon 
Batalionokon kivül, 53219 ernber. A' 6 Garnifon 
Batal, őoozával íefzen 3600 embert. Ukrajniáhan 
végre , vagy a' Kiovi Guberniumban $5%o6 
Vitéz áll talpon. Ezen elő izámiált hadi testek, 
mind öTzye iA-1575 emberből álló Sereget formál
nak; oda nem fzámlálván még a' fok könnyű 
fzerü Seregeket, t i. Kozákokat és Kalmukokat. 
Hogy ebben az efzteodöben , minden Regementek 
jjijánoiTág nélkül való lábra áUíltathaflaoaJE: 67293 
áj katonarfzedésröl ment ki rendelés a' Birodalom-
| a ; valamint még egy más közönséges is , 24000-
ig való katonáknak állítása eránt. Ezek fzerént, 
két fzáz ezer emberrel állhat lúBuJzia, a' Livo* 
nia ellen törekedő Ellenségnek. E z , nem tsak 
papjrosoa van ám pedig így ki tsinálva ; hanem 

Hl 
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| g y befzéllik azt rriin$en Utazók, vagy igazabban 
f|4l?áp Spionok is. 

Frantzia O rjz á g. 
Kampénia Tartománnyának Remekurt nevűi 

falujában, a' $|$& vizéhez nem meffze, 3 Gyér-
jagket józott eggy Afizony a' világra. Az Atj -
iye,fe ezen Gyermekeknek, erős Patrióta lévén, 
*! ' fggyiket Nemzetnek; a' másikat Törvénynek; 
$5 harmadikat Királynak kereszteltette. Mi leííz 
S? dologból ? A' két első , úgymint a' Nemzetx 

és, a? Törvény tsak hamar meg halnak; hanem a' 
Einífy, életben 's frifíen maradt. Már az Atya 
| | f n nyughatatlan, roíTz jelnek állítván a' törtéi 
fi§ietf r-rr Nyamoúltt Ember, nem éri fel éíTzel, 
liögy k& tálam Törvény nélkül lehetnie is Királyi 
g©íi4olni; de Nemzet nélkül lehetetlen, 

A' Taurs (Turones Caefarodunum) Város a-
fe|l| Polgári Kqrmányfzek, patriótái nevezetekkel 
íggrálte fel, a' piatzoknak 's úttzáknak elöbbeni 
HlVgiket. P . o . a' Királyi piatzot, Konjiitutzifl 
toj'gtfcává bérmálta. — Már ezentúl Szaha&ság^ 
pélg4ri hit, 's t örvény-átt zaja is fog lenni. — A1 

föi-iásnak előbbi pompás felül - igásat, köjvetke-
|;|HdsŐ értelmű vers váltotta fel: Jujfa legyen 
}}'6z$éd mindennek, tnind.azáltal másoK kd.ra nélkilL. 
ígp A% |:-i:seki Palotáról is le vették a' tzimert, ég 
S* l&RU felett tsupán egy kerefzt van , illy alól-
| i . | IMl $í,eresd Istenedéi, \égg igaz, és vifeldj'ú-
MÍ$ft ffazddaé. •?*• A* Tanátshá^nak kapuja felett, 
g | $j p§lg4ri alkotványra mutató e^en 3 igék; 
j ^ í f g f } Mrvdny-i Kwály olvastatnak, T? A'kis-
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sebb úttzák , a' Kerület' kiíTebb Városairól, és az 
abból fzármazott nagy emberekről neveztetnek-

H o l l a n d i a , 

Gröningen (Groninga) Tartománnyának Há? 
gefand nevezetű helységében, egy Mayer nevű 
hires Bába halálozott meg mostanság, 83 e^Zi 

tendös korában. Utolsó 40 efztendeiben fel jegy* 
zette , hány Gyermekeknek fegitette világra való 
jöveteleket, 's 7287-re telt azoknak fzámok. Még 
halála előtt 3 héttel i s , eggy olly Anya körül 
forgolódott, ki két élőkkel fzaporította az emberi 
nemzet fzámát. 

A' jó Bábák annyival hafznosabb Tagjai a4 

Polgári Társaságnak: mentől főbb, és a' Státug 
fenn állhatására fzükségesebb tárgy körül követik 
hív fáradozásokat; értjük az ^emberi Nem' fsapo-
rodását. •— A' roíTz Bábák ellenben olly peítisei 
a' Státusnak, mellyeknek ki irtását nem lehet e | 
múlatni a' Státus' Elöljáróinak. 

* * * * # 
Küldjük azon nagy vadáfzatnak meg igértf 

ábrázolását, meíly a' Nápolyi Király' kedvéért 
lett Wolkesdorfnál Dec. íodikén, olly kérésünls 
mellett, hogy É. 0 . a' Rajzolat alatt lévő Szak. ?§ 
Lev. fzámán fzükséges igazitást tenni ne terhel-
tenenek. — Wolkejdorf, ^íujiriai Mezőváros, melly 
Báshez 3 óránnyira fekfzik, a' Brujiai ( Brünn-
Morva Orfzágnak Fővárosa) út mentében. Egy 
régi kormos Kaftéllya van benne a' Tsáfzámak* 
Á' túl rajta lévő hegyes völgyes vidéket, mefízn 
ki terjedő erdő borítja, mellyben bövséggel talál-
f&tik őz, fzatyas 3 nyúl , róka > $?$ vad difznó. -± 
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Ebben adott a' fenn ki tett napon, heritestt vada-

Jzatot az Udvar, Ö Nápolyi Felségének , melly is 
következendöképpen kéízült meg. Már Nov. i«* 
dikán, ki fzállottak ízámos Vadáfzok, néhány 
fzáz Parafztokkal eggyütt az erdőre, 's annak 
majd 7 óránnyi kerűlelü darabjának innentsö ré-
fzét, erős rudakkal két ölnyi maga/Tágra ki fefzi-
tett, *s alól a' földhöz tzö'veklett hálóval félhóid 
form'álag bé vonták; SL túlsó réfzét pedig körűi 
állották, 's mind errébb errébb hajtották a' vada
kat. Midőn jóval kiííébb lett völaa a' fel fogott 
darabnak kerülete, akkor már egéffzen is körűi 
"vették azt hálóval; minekutánna pedig tsak két 
*g három óránnyi volt a' kerület , melly be 
fzoríttattak volt cfzve a' vadak: más kerités is 
járult már ekkor, vastag ponyvából az előbbi 
háló kerítéshez. Ezen dupla kerítést, ?z 1 2 j 
4 5 6 7 8 fzárnokkal jegyes-fekete vonások mu
tatják a' Rajzolaton. A* kerités körül, minderj 
2a lépésnyire eggy egy Parafzt állott, s éjjel nap
pal.tüzelt. ( E z t , a' íineák mellé rakott gömbő-
lyegségek mutatják) 's vigyázott, hogy Valami 
mórJon által ne rontson a' vad a' kerítésen, mint 
«zt,gyakor izben próbálgatta. Belől a' kerjtéser| 
ismét más apróbb rekefztékek voltak, hasonló 
kettős keritéffel formálva, mellyeket a b c d e 
betűk jegyeznek. A' vadáfzat napján, már a' e 
's e rekeíztékekböl is által zaklatták a* vadakat, 
a' b 's d rekeíztékekbe: úgy, hogy valamennyi 
ki végezni való vad volt , a' mind az a b 's d re-
kefztékekben volt már az emiitett napon öfzve 
ízórűíva* — A' rekefztékeknek le erefzteni ízokott 
réfzeik, pontokkai vágynak ki jelelve, mellyek 
mellett mindenütt 13 ízára fzemléltetik. Az a re-
kefzték előtt, 5s-azzal egybe foglalva lévő 1, 9, 
10, 11 , 12, 3 fzámokkal jegyes, keritett tifzta 
hely volt a' puskázó tanya. Azon 10 négyfzegek, 
mellyek külömbözo betűk alatt fsemiéitetnek ben-

" ' ne 
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De, lövő állások voltak. Ezeknek alsó réfze, 
zöld defzkákkal volt meg Borítva, mintegy fél 
ember magafiágnyira: - azon felfyűl, fzabad volt 
mindenfelé a' ki l á t á s , - a' Nápolyi Király' állá
sának azon oldalát ki véve, melly az a rekefz-
léknek eránnyába esett. Tetejeiket az állások
nak, sátor tető formára kéfzűit réz gombbal é-
keskedő zöld váfzon fedte. A' puskázó tanya 
mellett, a''g betűnél, azon Nézőknek volt helyek 
kéfzítve, kik tzédulákat kaphattak, aJ vadáfzat' 
nézhetése végett; az r-nél is kéfzült illyen alkot* 
Vány, de tsak fedél nélkül, a' tselédek' fzámára. 
Sokan, a' puskázó tanya háta megett állott üres 
fzekerekrol is fzemlélték , valamelíy kevés fizeté
sért a' vadáfzatot. Az u betűnél, keritésnek val<$ 
ponyvával 's hálóval rakott fzekerek állottak. — 
Egy jó fél óránnyira volt a' vadáfzat helye * ma
gától a' helységtől. — Délelőtti 10 óra után éi> 
kezett a' Nápolyi Király , az s betű Vei jegyes úton* 
két Főhertzsgekktíl, 's 9 Méltóságokkal eggyütt* 
Mind öízve 4? hat hat poftá lovas hiotókon vol
tak. Elöttok lovaglottak 6 iíFjú Vadáfzok, kik 
közzül mindeggyiknek oldalán nagy Vadafz-kiirt 
függött. A' 11 ízámnál erefztetett le a' keritésnek 
egy réfze, 's bóísáaatták bé az oda tartozó F ö 
Uraságok a' puskázó tanyára; kik is következendő 
renddel foglalták el a ' lövő állásokat: A z / " b e 
tűvel jegyzett állásba vette magát a' Nápolyi Ki
rály, zöld bársony kuísmában, 's farkas bőr bun
dában. A' g állásba mérit Ferdinánd Főhertzeg, 
fejér bárány bor kutsntában, 's veres bundában* 
József Főhet izeg, fekete bárány bőr kutsmában, 
egy rövid kapuiban, 's\ kék magyar nadrágban, 
á' h állásba férfeezett, Gr. Auerfperg Generális
sal eg'gyütt, ki az Allion hegyén telelt 1790-dik 
efzténtíőben. Az i állás jutott, Fő Udv. Meft. H. 
Stahrembcrguek; a' £, H. Paar Fö Poííáméster-
Xiek; az IÁ, LoHoviiz^ák^ A' üís Német Test$ 
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őrzök' Kapitánnyának , 's H. Auerfperg Ádámnak-
az m H. Lichtenjiein Aloyíiusnak; az n B. Eagen-
nek, a' Német Birodalmi Kantzellária' Elölülőjé
nek ; az o Nápolyi Gavallér Markefe •Rojfinak, kit 
a' Király, kiváltképpen való jó vadáfzságáért, 
Priorivá bérmált, 's már közönségeflen úgyis ne
vezik; és Gr. Lambertnek, ki az előtt Nápolyban 
volt Ts, Követ; a' p Lovaílag Generálja 's Be'tsi 
Komendáns Gr. Kinfzky Józsefnek. Minden állás
ban voltak az Uraságoknak két 's több vadáft: 
Legénnyeik, kik fzűntelen töltötték a' puskákat, 
hogy ha eggyet ki sütöttek az Uraságok, leg ot
tan mást kaphaffanak, 's ekképpen fzakadatlan 
folyása lelieíTen a' lövöldözésnek. Minekulánna 
mind helyeken lettek volna már a' Diánád Vi
tézei , le ereíztették az a rekeíztéknck eggyik ól-
dalát, mellynek eránnyában volt t. i. a' Nápolyi 
Király' állása, 's a' melly az itöl fogva a' 8 
fzámig ért. Ezzel meg fújták hatan, a' Tsáfz, 
Vadáfzok közzül kürtjeikét: valami 30-an pedig 
a' sűrűségnek estek, 's zaklatták ki felé a' pus
kázó tanyára , a' halálra íéntentziázott vadakat. 
Ezek tsoportoíTan ugráltak k i , a puskázó tanya 
közepén lévő völgyre. A' kerítés el nem rettent
hette őket a' ki jövéstől, mert annak elibe sűrűen 
zöld fák voltak ültetve, valamint a' Náp. Király 
kunyhaja hátulsó réfze mellé i s : úgy hogy a' vad 
mindenütt erdőt gondolt maga előtt lenni, 's el 
fzabadúlhatását reményiette. De meg tsalattat* 
tak fzegények , mert hogy próbálgatták az ál ta | 
hathatást, 's a' golyóbistól való meg menekedést, 
akkor lát ták, hogy el van előttök az út zárva. 
Hátra is mentek volna; de már ott lem boldogul* 
hat tak: mert újra fel volt vonva a' kerítés. Mit 
volt hát mit tenniek? minekutánna darab ideig 
ide 's tova futkostak volna, meg vonták nagy 
réízént magokat a' ponyva mellett, 5s ugyan ot$ 
lalálták végeket; a' ny ős tény fzarvasok pedig 

öfz-
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öízvé bújtak tsöpörtoífan, 's ámbár nagy- Söftí-
Ééggel ment is rbájok a' golyóbis , taeliy itlöíí 
éggyet, majd többet dobbantott le közdűlők: mifiö 
azáltal egymást el néra hagyták; hanem miim 
rakásra lövették magokat. Nem lehetett^ iiie:g 
í.ndúláá nélkül nézni ezeket a' halál *4 élet közöli 
lévő ízégény állatokat. Úgy refzkettek, hofj 
majd le rogytak inaikról; 's a' tőlök fel tíaéÖÖ 
gőz egéfz füstöt vert felettek. Szívre liátó fyélí 
kivált, á' febet kapott, 's halállal küfzködö állá* 
toknak sikoltása és nyögései Vigyáitak ügyáSV 
reá a' lövöldöző Méltóságok $ hogy foka ne silM 
lódjariak a 'vadak. Eggy óra alig tsltbelé^ hogy 
már mind a' földön hevertek, az a rekefztékbei 
lég elsőben ki került vadak ^ meilyéknek fzámít 
mintegy ízáztá mehetett. Az alatt * hogy ezeket 
öldösték: a' 3 rekefztékből az á-ba hajtották al t i t 
&' vadakat; *S másod ízben is ebből fzoríttátták 
pfztán ki a' puskázó tanya sikjára. Míg öaefest; 
lövöldöstéltj áz alatt újra megtölt az a íekcfztéte? 
á' <£ rekefztékből vadakkai , 's hogy az elöbb#ÖÍ 
fot vad le Öldöstelett, ismét újjakra került á' jfóf-j < 
haneni már ezeket nehéz volt ki venni á' fcétfŰ* 
biS eleibe: mivelhogy a' fok lövöldözés hallás-
baii nagyon el rémültek. ~- Dél után eggy éré 
tájban lett vége az egéf?, vadállatnak. Ekkor"? 
öízve hordattak az el hullott állatok j 's néhány 
íbrókba rakattak. Fel olvastatván i 4oé-üek ta
láltattak , mellyek között tsak 4 róka 's g tí^á! 
volt; a' több réfz pedig vad difznókbói* özekből 
és fzarvasokból állott. A' Náp'&fyí Király s égf 
még életben lévő kisded vad diíznóra talált \ é'i 
állatok testeik között , mellyet is rilaga láfeai 
közzá fogván, fel állította tántorgó lábaira,* &ir-
ütán mezítelen vadáfz kését fzájába adta •, 's k i t 
fülét ragadván, úgy mutogatta a' körülötts lé* 
vöknek. A'mutogatás közben nevetve kiáltotta t 
ifii$fehc éeila >" Tsak hamar ezentúl által ütötte a5 
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vádáfz-késével. Égy róka a' főidbe ásta magát 
ijjedtibe 5 de tsak ugyan még nem menthette éle
tét. Semmi fzerentsétlenség nem esett. Egy kür
tös Vadáfzt tzélba vett ugyan a' vad difznő; de 
benne kárt nem tehetett: mert a' réz kürtjet elébe 
vetette, mellyetis égéfízen öfzve lapított a' difznó 
agyara. — A' vadáízat u tán, ebéd volt a' Wol* 
kesdorfi Kaftélyban, holott a* Vadáfzok 's Erdö^ 
mefterek is derekafían meg vendégeitettek, mint 
ezzel mindnyájan ditsekedtek. Eggy , azzal is 
kérkedett, hogy ugyan tsak dofztig lakott apátza-
finggal (böjti eleség neme). Profidat? A' vifíza 
térés alkalmatofíagával, olly rút fergeteg lett , 
melíynek nem is igen volt még párja az idén. A 
lovon lévő nyalka Bétsi Legényeket, nagyon meg 
viselte a' fzél a' nyeregben. 

A ' Lüttichí Patriotákbanj következendő tzimtí 
nyomtatott írás gerjeíztette fel újjolag a' már egéfz-
fzen lé tsiílapödni kezdett tüzet: ,, Dohm Úrnak 
^ichenbol 3aq. i8-dikán^ Feldm. B; Benderhez bo> 
tsátott í rása." — Ez eránt az írás eránt meg kér? 
dezte a' Lütíichbcn lévő Ts. Seregek' Kormáhyo-
2Ója ÍT. M. L. B. Kheul, Bender Fővezért , 's e% 
azt felelte viíTza 15-diken: „Semmi ollyas Leve* 
lét nem vett ; 's ugyan ennan ki tettzik , hogy az,; 
a* köz tsendefíegnek valamelíy ellenségétől fzár-
mázott , a ' k i a'betsületes Emberek' kárára újra 
iiáborúságot akar indítani Lüttichben 's a' t. " — 
Bender Fővezér' feleletét mihelyt vette, leg ottaii 
kÖzönségeíTé- tétette Geri. Kheiil. 

KÖIt Béuhen, Fébr. 4-áik napján Í79Í* 

• 
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