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Á l l O M A I TSAS^ARI ÉS AP, KIRÁLYI FELSÉG
SEK* KEGYELMES ENGEDELMÉVEL;
Indult BÉTSBÖL Szerédán
Mind

égy

betűig

elegyes

16, Decemberben

1789*

—• e's —^ rövid.
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' Felséges Tsáfzár, Ferentz fö Hertzeg - és á' fö*
Hertzeg Afzfzóny fris' egéíségben vágynak" -í*
é Felségének éfik néha néha egy kiss változasd, -4Téli Béts a' békefség' fzagávál ; pedig a' Rékltíta
fziiret moft vagyon lég-nagyobb mértékben mind;
Bétsben, mind másut-, á' mint hallatik. - s \ AzJ
gondolják a' Bétsiek közzül fokon, hogy a' békes
séget kötő Személlyek egybe-gyülésének hellyé Lem*
éerg,
és nem Búkoreft fogna lenni, és azt érölitik"
hogy a Tsáfzári Sérgek-is azért- takarodnak: 'étm
környékre. Akár hói lefzfz, tsak legyen — meg
tudjuk minden órán. - ~ Hogy az Orpíz Követ.Buléakov
Ür á* 7 Toronyból nem tsak meg-fzabadúlt,
ff g g g &
hanem.
s

?

hanem Dec. 3-dikán Trieítbe egy Frantzia hajoo
meg-is érkezett, az oly igaz mint kétfzer kettö4; né
den órán várjuk Bétsbe ; mert a' mondatik, hogj
ide-is Leveleket hoz magával a' -Portától. — 4 P'
tói fogva azt befzéllik, hogy a' mi Udvarunk'te
fíántzinápolyban vólt Internwitiufsának
B. Herkl
ürnak, ki G. Kobentzel
Úrral Katii. Belgiumba kül
detett valá , a' napokban, titánná indult a' Mrir,
hogy jöjjön vifzfza. Ebből azt a' követkézéit Jiúzzák-ki némellyek , hogy ezen Ur a' Portával valá
Békéfség' tsináló gyülekezet közé hivattatnék vifzfza,
és annak utánna a' maga Konftántzinápolyi''hivata
lának vifzfza foglalására. — -Nagy jelek nyújtanál!
reménységet a' békefséghez; de ezt a' Hóbak'-oifzágából jött Levelek nem hogy hinnék, sÖt azt *
rőíitik , hogy a' jövő efztendöben fokkal nagyobb
háború fogna lenni Európában , mint az idén rófc
— A' főid alatt lakó Majám Martin ánufoknak lej
első Parókát tsináló Mellére — tallyigás lóból hf
Tanátsofsa —• Klinius
ezt irja egy Bétsi' Parókás
na

Collegájának

az Elyfeumban

fzóról fzóra: „ Kedves

Barátom.' Tudódé mi újság? — ha elé - befzéllem
néked, mind a' fodorittó-vafat, mind a' bontó-fősut,
ki-ejted a'kezedből,- de ne-retteny-meg ! — Kháio*
moít hoza által a' Stykfen egy hajó Lelket. EzeK
"Frantziák, Belgák, Törökök, Mufzkák, Magyarali,
Lengyelek , JNémetek és Anglufok. Azt befzélli ezek közzül e g y , hogy ama hires Európa Kis-azizonynak már egynéhány efztendöktől fogva neme/
tagjain a ' F r a n t z i a nyavallya el hatalmozván, nuo<*
"tanná némely tudotlan Orvos Doktorok Mernie
/zj-.pilulákkal éltették volna, a' nyavalja nem w
egefz telién el - hatalmazott, hanem majd mindé
tagjainak tsontja velejébe-is magát bé-vévén, B>*
t^ríl if- °
Prefcriptioja-ízexmt
*) némely D f
tora* bizonyos tagjainak el-mettzéséhez kezdette. '
nek,
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Cunfta prius tentanda, f d ininedicabile vulnus
..unté recxndenda eii; n e pars fincera rrahatur.
e

nek, más tagjai pedig félelmes Chyrurgica
operatiora jutottanak, és igy az egéfz teliét formáló tagok
között egy vefzedelmes zavarodás vagyon. Miólta ezen nyavallya Európa Kis-afzfzonyon el-terjedet 's
máig-is terjed; miólta az Anglufok ezeri Kis-afzfzony
hámos-lovainak farkait vagdalni kezdették, miólta;
az Hóidban Orfzágokat keresnek, miólta én Klimius
a' föld alatt jártom, lés ött Parókát tsináltam; azólta minden ember, azt befzélli ez a' Lélek, oko-'
főbb akar lenni. Már moft a' Hollandiai
Polgár
mesterek Parókájának nem tsak 7 le-erefzkedett fürtyei vágynak — egy Frantzia Parókát tsináló Lon
donban kéfziti a' 8-dikat, a' 9-dik pedig a' Szomfzédban kéfzittetik , és ezen Parokáfok egy máfsai
mind különös Követjek által-közlik a' dolgát, nem
Postán , hogy a' midőn a' Polgár-mefterek és a
Helytartó ezen Parókát fel tefzik ( a ' Kokárdát
alat-'
tómba már melléje is fzúrták) tsak el-bámuljanak
mindenek. Már ezen Parókát, ez előtt egynéhány
efztendőkkel le-feflette volt egy Londoni hires Raj
zaié , és egykor az Anifterdámi
Pólgármetter álmá
ban, a' tükör előtt, a' fejire tévén — be fzépen állí
•— tsak alig hogy meg-nem igézte magát, pedig
még f e l - f e m volt puderezve 1! — Ládd kedves Col
légám ! látod Ü! Addig nyirbálák máfok az Amfierdámi
Pároknak 7-dik fürtyét, hogy 8-dik, o-dik-is
akar hellyette nőni! — Még tovább-is folytatja va
la befzédjét ezen Lélek ; de egy Lengyel Lélek ugordván-ki a? Káron hajójából, azt a' hirt hozá ,
hogy a' Lengyel Közönséges-tárfaság 8060 Karabéjt,
15 ezer pár piftolyt, és 15-ezer darab gyalagoknak
V a l ó Hintát kapott hitelbe Berlinből,
mely már mind
Lengyel marakba van fogva.
De minthogy még
fokkal több fegyverre vagyon fzükségek, tehát Ber
linben megint 7000 Karabélyt 11,136 Hintát, 3967:
pár piftolyt , másút pedig 10,927 darab kardot alW t a n a k hitelbe ; mellyet, ha még eddig meg-nen»
érkezett , minden órán várnak. Mit akarjanak e2ek? ök tudják. Én ama hires Hertzeg'
Rádzivil>iek voltam a' felső világon Titoknakja ; előre külG g g gg 2
dött;
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dött, hogy kéfzittsek déki fzálláít — maga-is útban
vari", hogy ide jöjjen. Eleget mondották néki a'
Doktorak: ne igy ék bort; hadgyon-le a Leány afzfzonykákról igy meg-gyogyúl a'' fzeme; 's azt mondotta , hogy inkább el 'lefzfz fzeme- világa nélküli
mint fém bort ne'igyék', és a' Leánykákról le-monúon ~ elérte tökéletesen kívánságát — tsak négyek
lú'lsö érzékenységei -—' azok-is fel - mondották mai
a'fzólgálátot. Ravafzok a' Doktorak,' ök a- jó bort
mind magok fzeretnék meg-inni, s a L e á n y a ^
fzonykákot-is örömeit magoknak tartanák; de tk
gyík. fem métely ez .— mértékletesen vele élni; iné''
tékletlen yifzfza-éléfsel pedig áz imádság fem j ó Alig végzé ezen Lengyel Lélek fzovait, az -EtyS
üJnbati lévő Gróf Frankenberg
meg-esméri azujjonon érkezett Lelkek között a* maga hajdoni Pohár
nokját (Jer.tot; meg-örvendvén, hogy moít a' magJ
Fiáról a? Menkheli Kardinálisról bizonyos hirt fog
hallani K. Belgiumból, igy fzollitja-meg ezen Lel*
het;
No kedves Gertom ! hogy és hói van az én
fiam a? Menkheli
Kardinális ? hogy van K. Belgi
umban , az én hajdoni kedves Hazámban az álla'
)öt? mondj valami újságot, — Nagyságos Uram*
síól .a?;Lélefc ,-: •4tr- egyenesen • Mafzttikbtl
jövők, No
vembernek 28-dikán;indúltam. még ekkor a' Nagy
ságod 'fia a* Menkheli Kardinális életben és egy
ségben hagytam , í efze és edgyik feje a' zenebonái
népnek. 'A' Brabdniziaiak
még femhajlanakáz ö bölts
l/ralkadójoknak engedelmeskedni, a' magok f^"
vérekben felettébb nagyon bíznak ; az Orfitág-kö
tele régi bogját megoldották , és más hellyeken akarqak azon bogot kötni. Az egéfz Orfzág o!lyo«
tant a' réfzeg teft tagjai — edgyik egy-felé, a' mafk mas-felé íngadazl meg - efküdteka" fő .ellen,
«ogy ok Üttöbbé
nem-is akarnak tudni rólla - kérea
hL^d™,
' J'ozonabb fejet, hogy a'.teft.oja**
rZZil^
° n d j á k a' r é f z e g s é g ' okának,
* . g y ö i o r fogodta-bé á' réfzegittö"italt. £dFrantzia-orfzágba kereső
lejét, a mafik azt állítja . hogy a' Londoni PunU
okozta
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okozta yólria ezen réfzegséget azért, hogy a' tagok a
fö ellen fámodván, a teíl még-fejeltefsék; söt ollyon;
vakmerő hazugók-is vágynak , kik ezen egéfz tes;.
tet Angliához ofztják, melyért Angliától
ffannoyerát.
Prufzfziáhpz tsirizeltetni vélik — fok efféle veÍekedésekre fzólgáltatott ezen réfzeg. telt alkalmatossá
got. Egy fzóval mondhatom Nagyságodnak , hogy
itt a' dolog nem jól van. A' f ő , mint minden.Ta
goknak Ura és igazgatója minden erőtlenségekről
megengedett a* tagoknak, tsak hogy az elöbbeni
jozon életre vehefsé őket, e z e k még-is más főt akarnak, és a z t mondják, hogy ha a' 'fö .meg-találna-is maradni 20 efztendeig.femmit fem fognának,
néki adni, mig a' réfzeg tagokban efett kár.ki-Bem
pőtaltatikl — Itt ezen Lélek még tövább-is befzél
vala; de azonban meg-érkézék az Klyfeumi
János
?

!
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Doktor

újság Leyele Q. • Frankenberghezj,

melyből

ezeket olyasa:
„ A, Belgium.
Az ottan lévő zenebonának le
tsendefitéséhez ö Felsége inkább Atyaiképpen mint
eröfzakkal kívánván fogni , Nov. 25 dikén a' Brabántziai Státufoknak egy Kegyelmes Rendelétt kül
dött; melyben minden jufsaikat és Privilégiumaikat
az elébbeni lábra állíttatni kegyelmesen meg-enge
d i , a' pártoskodásról örökös el-feléjtkezéít Amnes
tiát hirdet, és Atyai jóságának femmi határt,nem
téfzen azon Tartománynak bóldogitására. — Mig
bővebben megtudnók ezen Rendelésnek foganatját,
láfsuk addig-is ezen következendő fel-tételeket, a'
mellyek alatt a ' Brabántziai Státufok magokat is
mét az ö Felsége oltalma alá ájánfják ;. a- mint
mára'Német Újság Levelekből közönségesen kithatni.
A' Nemzetnek minden Fundamentomos Törvényei,
nevezetesen a mely igy kezdődik : „'Sojöz ántré
(Joyeuse
Entree)
a ' mint ő Felségé azokra meges
küdt , maradjanak az Auílriai Belgipmi Státus*
igazgatásának Énor-mértékéül. — Ezen Státusnak
Rendéi abban az állapotban maradjanak, a' mely
ben akkor . voltak , midőn . a* Nemzet 3-dik
Károly
Királyt (6-dik Károly
Tsáfzár vólt ez) magok Fe
jedéi;

?

M-34
jedclméül fogódták. — Egy Klaftrom-is, a'mely
nek Elöl-járóji az Orfzág' Rendéből valók, el-ne töröltethefsék , és ürefsen ne maradhafson. — A'Fö
igazgató itten mindenkor a ' Fejedelemnek Familiájából való légyen; és ha történnék annak halála;
betegsége, vagy jelen nem léte , akkor annak ha
talma a'Státufi Tanátsra fzálljon ; melynek Tanatsofsai tsak Hazafiakból válafztafsanak. — A' Fe
jedelemnek jufsa légyen az Orfzág' Tanátsától fzámot venni , ellenben tartozzék maga annak a' Fejedelem-is fzámot adni. — A' Fö Igazgatónál (Gene
rális Gubernátornál) lévő tellyes hatalmú Követ
Hazafiu legyen, mint fzintén a'.Gubernátor a'Tör
vényekre meg-esküdjék , és ennek hire nélkül fem. mihez fe fogjon. '— Egygyenként a' Státufoknak
Rendéi efztendönként Mártziusban és Októberben-,
gyüljenek-öfzve: eggyütt pedig minden Rendek No-vemberben rend-fzeriht; azon kivül pedig a' hányfzor akarnak, vagy a' hányfzor a' Fejedelem öfzve-hivja. — A' Rendeknek meg-egygyezéfe nélkül
fe Törvényt fe Adót fzabni és ki -irni ne lehefsen.
~
A' Fejedelem' Adó pénze Belgium Tartományjában maradjon, és a' Meg-eggyezés Aktája-fzerint
fordittafsék a' Tartomány fzámára. — A' Belgiu
mi Nemzetnek tsupán tsak a' Fejedelem Személlyé} Sy
öfzve-köttetése , azon kivül fenkitöl fe
függjön. —
» Nemzet tsak azon háborúban tar
tozzék réfzesiilni, a' mely a' Rendeknek Ítélete-Tze"nt a' Tartomány oltalmazására tartozik. — A'
Belgyiomi H a d i - n é p , Tifzt és köz-ember, m i <
Hazafi légyen, és arra meg-esküdjék, hogy a'Nemzet
VC
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let nem ellen viaskodik, hanem azt oltalmazza. ^- Az
Egyházi dolgokban addig a' Fejedelem Rendeléíe;
erőtlenek légyenek , mig a' Püspököktől jová ntem
hagyatnak. — Minden Seregek, Tárfaságok, név.fzerint a' Löveni Univerfitás , és minden Hazafiak
tartsák-meg a' Boldogult Mária: Theréfia idejében
volt jufsaikat és Privilégiumaikat : és a' kik 9 efztendöktől fogva, az ö Felsége paarantsölatinak el
lent mondásért károfittattak; azoknak károk meg
ítéltetvén , fordittafsék-meg. — Az Udvarnak Belginmból vett efztendei jövedelme 8 milliomra fzáatláltatik.
Lüttikh.
Már ide a* Prufaízus Sergek megvérkeztenek, és itt ollyon tsendefség v a n , a' millyea
tsak fzükség egy jól rendalt Tárfaságban. Midőn a*
Prufzfzus Sergek már a'fzomfzédban valának, min
deneket el-fogott vala a' félelem; de a' Prufzfzus
Követ a' Város Tanátsháza előtt a' Királyi tzélt
fel-olvaltatván, mindenek tsendefségben tárták ma
gokat, és a' nép fzépen takaradék-bé fzállásra. Ezen fel-olvafott Féls. Királyi Levélben a' vala, 1 )
hogy ha a' nép és a' népnek Tanátsofsi az egéfz
Tartományban femmi ellent - álláít nem téfznek ,
mind magok fzeméllyekre, mind jófzágjokra nézve
femmi férelemtöl nem tarthatnak ; 2) A' nép és a*
hadi.erö tsak azért ment hozzájok, hogy a* tsen
defség helyre állittafsék, és a' régi Törvény és
rendtartás, az i684-dik efztendőbéli Törvények éi
Rendeléfek-fzerint helyre-állittafsék s. t. Ezen tzélnak értése a' Lakatokat meg - örvendeztette , és a"
Prufzfzws fegyvarefcknek tsendes ízálláft adának.
Ugy
T

Ugy értjük a' Hazabéli Levelekből , hogy n
Batalion gyalogság és egyné/iány ofztály Lovafság
utbari vágyon a' Léngyel-orfzági fzélekre Téli-fzallásra. — Csemovitzból
Sept. 30-dikán. azt írják nékünk : „ Ali-Hadnagy Molct,
a Bajai .Kerületnél
Kontrallorja Sept, 37-dikén a' Lengyelekhez általfzökött, mi okból ? az oka nem tudatik. Az Or
fzág' Commi/sdriufsa
Sulkievitz
utánna ment, hogy
fel-kerefsé; de még eddig e' fem jött-vifzfza. — »
A' Mufzka Tábor Jsmail mellett a' lik mezőn rálafztatt magának téli-fzálláíí s. t.
M a , úgymint 15-dikben érkezének ide Béfsbe
némely Német Gránátéros Batalionak, pengő mufikával a* Tábortól, mellyek meg-nyűgváfok után
mennek innen tovább.
1

Tadófiids,

A' kik a* Kurírért
pénzt küIdWek-fél, a' Levél
hátára el-m úlhatatlanöl irják-feí, pró Magyar
rir , és más Újságokért való pénzt fem a* Kurir iájához, fem a' Pofta - Hivatalra,- á' mi már meg-'"
Titulusunk alatt , a' mi pénzünkhöz né zárjának;
mert nékünk a* Kuríron
kivül más Újsághoz fem*
főzünk , és az effélék által okázható zavaVodáfokat el-kivánnyók kerülni. — A' Kurírnak efztendei
•árra u n. forint.
CA* Mázsából
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