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Madi KörnyiZlállások* 

Frantzia Vezér a' 2-dik Octó-
^ béri nyertes viadalja utánn is jobbnak ítél
te a' tovább való viSzSza-vonulást; az lé-
vénn fö-tzélja, a* mint látSzik, hogy a" 
Mieinknél elébb el juthasson Stockach kis 
Város' vidékére , mely már fsak két órány-
nyira esik- a* Helvétziai Szélektől, • Gróf 
Latour is utánna nyomult azonbann ismét 
JTÍorönak. Sep't. 6-dikánn Biberachnkl ál
lott: más nap pedig Buchcm Selé Szándék 
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között útját venni. Elébb rendelt minden 
más Vezéreket is, kik, az ő Fö Vezérsége 
alatt lévő SeregoSztályokat kormányoznak^ 
úgymint: Gróf Baillet Generálist az Elöl
járó-Sereggel Saulgerúvzz <9 meg- hagyván 
Néki , hogy Forpofztjait küldje előre az 
Ostfak vizéhez; F. Mi L. Mercanúim Ze-
úetsweilerhtz , 's meg-hagyta Ennek is -
hogy Elöljáró Vitézeit küldje félőre a' ne' 
vezétt vízhez, fs egyesítse ökfet o9-Baillet 
Generális5 FörpoSztjaiVal-; Conde Hertze-
get Reichenhachhoz rendelte; Frölich F. 
M, L; ot pedig Wongeníöl Marchdotf-
hoz. 

Mahnheimhól Öct. 3-dikánn : — „Ifo-
ize Generális' Sereg-oíz tálja ál tal , taka
rodott környékünkről tegnap reggél a* 
Rajnánn , 's tanyát válaSztott magának a5 

Rajna' túlsó-meljékénn Spíra és Úermé^s-
heim között.tfc 

„ A' Landaai Öriictröl bizonyosnak 
halljuk, hogy nem xáll egyébből Rekruták-
nál és Lakosoknál ." 

Hariauból Öct. 6-dikárin: — „ Az a* 
.6-lézer főből álló Ts .K, Katonaság, me
lyet 9 Oct. s-dikára virradóra izállíta által 
Gen. Bqczt Mánnhei'rhnil á? Rajnán: mi
vel semmi ellenséget nem talált: előre 
nyomult egéSzSzénn Landauig 7 's el fog. 
lalta Germershcimot a' róla neveztetett 
líneákkai együtt^ M a> Vlsgáiodóit meSz* 
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fze bé-kűldözl Alzátziábz. — Károly' Fö~ 
íiertzeg, Sept. 3~dikánii, a' maga Korpu-
sát Schwetzingentol Gabtri Selé vitte, mely 
"felül esik Phiíippsbúrgon, *s Szándékozik 
által menni a' Rájnáníi, és Szerentsét pró
bálni Landau ellen, melyben tsekély Őri
zet vagyon. " •' 

99 A* Möguhtziái Őrizetnek az a' re-
lze? niely segítette vala kergetni a' Joztr-
darí Seregét: viízSza tért már ismét 'Mo-
guntzidbsL 9 *s egy SzakaSz belőle^ a' Hcchts-
heirrii sáhtzos táborba Szállott.46 

„Frankfurt)**^ holnap vagy holnap-
után fog érkezni Ts. K. Generális Lilién ± 
a' Károly Fő-Hertzeg' Seregének KomrniSz-
fzánusi- és Főpostai-HivatalávaL " 

Áz úgy nevezett Száfnben és Mázai 
jFrantzia Serege vezérléséről nem tett va~ 
la még le egéiVSzen Sourdaíi Sepr. <i% di~ 
kánn. Az ő kóirmáiiygzásaj alatt volt t. í; 
á* jobb Szárny; BőrnörivÜjééalatt a' bál; 
Kleber Generálisé alatt pedig a' közép 
íéfz,. vagy a' Sereg' dereka. 

Wesélböl Oct. 2-dikán : — ^AzÉSzaki 
Frantzia Seregnek 3 ÖSztaiyáí által" jöttét—" 
á* Rajnán, 9s egy közzülök Mtihlhéimnkl$ 
írnás pedig Kaíknkl tanyázik. Jourdan-
nak Paris felé való utazása, mára volt 
íneg-határözva. Helyébe tsak addig állí
tódott elö Bdrtiőrwüj > míg Hoche el ét
kezhetik 5 ki is azonnal által fogja Börnom 
toktól venni a' fŐ~kórmányozást*" 
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Az Jlsó-Rajnai Kerületből OcL S-di* 
kánn.:. — „ A ' Szambcri és jWásai Fr. Se
reg öfzfze-Szedegeti most magát réSzfze* 
íént Koblentz' környékeim; réSzfzerént az 
Alsó-Palaűnátusnak Híindsrück nevű vidé
keim., mely, a' Rajna, Mosella, és Nahfe 
folyó-vizek, között fekfzik. Nem maradt 
meg több ezen Seregből a' Rajna jobb 
jneijékénn, hanem tsupánn a* Lefevre Ofz-
tálja, mely, Mühlheím mellett egyesítette 
magát az Efzáki frantzia Seregnek egy ré-
Szévek" 

V, Ts. K. Generális Báró TVemefc, kit 
egy jó nagy Korpással hagyott e* tájomi 
Károly Fo-Hertzeg, feles Számú Lovassait 
küldvén Sept. 29-dikénn a* leg-Szélröl ál
lott Frantzia Katonák ellen, hátrább nyom-
ta ezeket, Mühlheimhoz másfél óránynyi-
ra. Az ellenség közzül egy Oberster ma
radt ez alkalmatossággal halva, több más 
Tifztekkel együtt SL viadal közben; és so
kan estek fogságba, " 

MoguntziábólQcL s-dikánn : — ,,Teg« 
"Tia fT déiüíámi háíráhh nyomták a' Fran-
tziák egy kevéssé a9 mi Előlvígyázóinkat 
Finthen felöl: de tsak azt jiyerlék, hogy 
mindjárt viSzfza-verettettek 12 ember vefz-
teséggel. Estve felé a* mi Hufzárjaink 
meg-támadtak egy tsoport Frantzia Kato
naságot , le is Szabdaltak közzűle egynehá
nyat ?s el fogtak 14-et, és 7 lovat. «' 
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„ Neuwiedné\, sokat vefztettek a' mint 
liallaük, Septemb* 29-dikénn a5 Frantziák. 
JK.ray Generálisunk vifzSza nyomta őket a* 
Híd-sántzáig, és sokakat el fogott közzű-
lök. Még az említett sántzban benn va
gyon az ellenség, '§ azEl@lvígyázói? mint
egy Százötven lépéssel vágynak e lébb." 

A* Német Birodalomnak Sváb Xerií-
létében Qffenbicrg Városa5 tájjánn, mely 
Yáros öt óránynyi járó földre esik Dél és 
Napkelet között Strafzburgtol, fel van a* 
Földnépe mind fegyverkezve, és sok Fr. 
ákat fogdos el. Kevéssel az előtt., hogy 
a' Kehli história történt; Strafzburgbol if 
hofzfzű-ágyukkal és 14 puskaporos Szeke
rekkel, felesSzáműFr. Katonák indultak, és 
Offenburgötm által Szándékozták azokat, 
a' Moró9 Seregéhez Szállítani. Történt 
azonbann, hogy a* mint Biberachr\k\, a* 
Kinzingi völgybén mentek volna ; a? Pa-
rafztok meg-támadták Őket, 's el fogták; 
az ágyukat is a* lovakkal együtt mind el 
vették. 

A' Schwartzivaldv Svábokról meg^vall
ja egy Strafzburgk Tudósítás is, mely, 
Sept. QC^dikénn költ , hogy azok hova
tovább félelmesekké tefzik az utakat. Le
het mondani — üf kifejezéssel él a? Le
vél -—hogy az a' vidék, űj VandévávíU 
tozott által mi reánk nézve. 

A* Spírai Püspökségbéli Bruchsal Vá
rosa Polgárinak Scherp nevű Fraiitzia Ge« 
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nerálishoz adottválafzSzqk —melynek köz~ 
lését meg-Ígértük QL máit postánn •?— így 
következik: 

.•„•A* meddig Németek* birtokában va
gyon Philippsbarg: mi még mind addigi 
ellenség álta! meg-hódoltatott Lakosoknak 
magunkat éppen nem tarthatjuk: mivel
hogy onnét naponként emlékeztetnek ben
nünket, a'"Tsáfzjur,'s a' (Német) Birodalom 
eránt való kötelességünkre, <c

 f . 
„Ha. az mondódott Generális Urnák, 

hogy mi, a'Kegyelmedtől^ függő Katonaság 
rllen való fegyverfogásra öfzíze-esküdtünk: 
ilg y, a' ki vitte a' hírt nem jól adta elo a* 
dolgot. '"• 

„Ar ra esküdtünk mi ofzfze, hogy Va-
gyoniinkat nem hagyjuk, 's hogy inkább 
még-halunk mint sem koldulásra Szoruljunk* 
Gyermekeinknek akarjuk mi azt hagyni 
magunk utánn, a' nnit verejtékünkkel Szer
zettünk: ?s telyességgel meg nem enged
jük, hogy valakik minket ki raboljanak j 
meg-fertéztessék Isteni tiSzteletünknek há
zait; és mint mozdulni se* tudó gyáva Em? 
berekét, mindenünktől meg-fpfzSzanak ben
nünket. " ' 

„ Nem vagyunk mi akkor hiteSzegetr 
tek, midőn ezen Szándékunkat, megpetsé-
teljük saját vérünkkel és Házunknépeévei 
is, mely9 ugyan azon lélektől vezéreltet-
jénn mint Mi , velünk együtt akar élni 
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halni. Mind egy nékünk, akár parantso-
16-írás által kívánja el tőlünk Kegyelmed 
a2 Vagyonunkat; akár kezében fel vontt 
puskát tartva. Mind á9 két nemű kívánás* 
nak egy a' vége: t . - i . , Hogy Koldusokká 
teSz bennünket.** 

„t-Azt hifzi Generális Úr , hogy jussa 
vagyon tőlünk váltságot kívánni azért , 
hogy Városunkat eí nem pufztítja. Hát 
a? mi Német népeink miért nem kívántak 
milliókat Alzátziábmn* midőn Briemátig 
nypmülának elö 1793-dik efztendőben ? i6 

„ Azt mondja továbbá Kegyelmed ̂  
írásának 3-dik S/zakaSzfzábann, hogy Mi* 
fegyvert mertünk fogni oly Népek ellen $ 
a* melyek mi ellenünk nem indítottak ha
dat. Miért kívánnak hát tolunk .váltsa? 
got a' nem-pufztításért, ha úgy vágynak 
itt ? mint Barátok. Mi, Békességet Vtsen*-
dességet Szeret© Emberek, avagy hív
tuk e' Ő k e t magunkhoz ?7 Vétettünk 
rai ennekelőtte a* Generális Ur? Személye ^ 
és Nemzete ellen? Valójábann ? erre Ke
gyelmednek nehéz leSzfz. tsak leg-kissebb 
bizonyságot is fel-hozni. Mi tehát se' hi« 
tefzegett \ se' pártütő, ?e* még-vakíttatott 
Lakosok nem vagyunk. Mi, igaz jó lelkű 
Német Házi-gazdák vagyunk? a' kik e! 
Szántuk magunkat, hogy vagyonunkat, éle* 
tünkkel is oltalmazzuk." 

„ Ha tehát Kegyelmed, oly érzékeny 
füvű Ember 9 mint {*'milylyen akar Isii* 
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ni a'Buzdításábann, ne bántsa a* mi jus~ 
saínkat, pénzünket, és marhánkat; fizes-
senn 's éljen közöttünk Kegyelmed a' Ka
tonáival együtt mint Vendég; vegye 
vifzfza Kegyelmed , a' nem-pufztításért va
ló váltság-kívánást; 's mi tsendesek és oly-
lyanok lefzünk , mint voltunk ekkoráig.6* 

„ Ha pedig Kegyelmed végre-hajtjá 
a'maga fenyegetését: úgy mi senkitől más
tól meg-tsalaüáttaknak nem tartjuk magun
kat , hanem tsupán Kegyelmedtől: mind
azáltal tudja meg Kegyelmed, hogy ben
nünk állhatatos bátorságú ellentállókra ta
lál , ?s hitesse el magával, hogy mi , Fia
ink'meg-ölettetéséért, és ezek, Atytyaik-
nak halálokért, valamint Szintén házaink
nak fel-gyújtatásáért, a' Kegyelmed'" fegy
veres-embereinek vérekben fogunk boSz-
Szűt állani; és hogy mi , még haldokló ko-
mnkbann is az Eget és a* Maradékot feofz-
fzüállásra hívjuk, 's utolsó pihegésünkkor 
is átkozni fogjuk azt az öldöklő Haramiát, 

* a* ki meg-háborította tsendességünket ala-
tson hajlékinkbann." 

, ,Az első lövés , mely a' mi határunk-
bann esik valamelyikre V mi Polgárjaink 
közzűl, jeladásul fog Szolgálni mindén ha
rangjaink' Sélre-verésére, / s ágyúink* kisü-

' tésére, a' midőn fel-ébrednek minden ne
meseim gondolkozó Németek, és s^reges- t 
tol omolnak ellenségeink ellen, valamint 
azon Gyávák elleni) i s , a* k ik , tsupa he« 
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nyelő; Nézők akarpak lenni. Akkor e' 
lefzfz a' mi Symbolumtmk: Német Atya* 
fiak ! jobb betsúlettel meg-halni; mint gya~. 
tázatossánn élni. 

KarintMának Fö - Városából Klagen* 
furtból Oci. 9-dikénn : -— 55 Ez előtt.ne-
gyed nappal érkezett ide Hadi Tárnokme-
fter Gr. Alvinczyv hogy a' mi fzélcinkenn 
feles Számmal öfzfze-gyülekező Korpust 
kórmányozása alá vévénn, indítsa azt a3 

ki rendeltt helyre. E , ; Szerént remény-
lyuk, hogy rövid időn nyomós Tudósítá
sokat közölhetünk az Olafz-Orfzági törté
netekről. 
Olojz/Orjzágból — 

Számos GenuaX hajókat el vettek már 
azÁnglusok azólta : a' miólta a* Genuai&k; 
Frantzia fenyegetések által kénfzeríttettek 
bé-zárni előttök Kikötőhelyeiket. 

Mtdiolánumból Sept. 24-dikénn: -— 
„Bonaparte Fr. Vezér, Mántua elölt hagy-
vánn Massena és Sahüget Generálisokat, 
ide érkezett Sept. íg-cfikánn, '$ még most 
is itt tartózkodik." 

Rómából Sept. 24-dikénn: — ,, Ga~ 
leppi Úr , k i , egy a'Békességről tanálsk-o-
%ó Követeink közzül, Pápa Ö Szentségé-
nek oly feleletével tért vifzSza , — a* mint 
hallatik — Sept. 14-dikénn Florentziába. 
a' Fr. KommifzSzáriusokhoz, hogy ha a1 

Fr. Direktórium nem akarja változtatni a? 
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Békesség eránt való kívánságait (melyeke^ 
a múlt postán hozlöitünh): úgy Ö Szen
tsége kéntelen leSzSz együvé fogni a' Ná
polyi Királyai, és ezt a' hadat , a' Római 
Népnek közönséges kívánsága Szerént, Val
lásért való hadnak hirdetni, ki-, h annak 
folytatására minden erejét reá fordítani. —.:. 
%gy Polgár Katona-Oríztálynak felállítta
tása meg-határozódott itt mégSept. si-di-
kénn estve. Hertzeg Mezzonico ntvezo-
dött annak Fő-Vezérjévé. Aldobrandini% 
Gahrieüij és Justirtíani Hertzegek pe
riig Obersterjeívé, *gJHo/zterousB.extzég9 
Oherstlietitenántjává. A* Kapitányok Ne
mes Famíliákból lefznek; a* Hadnagyok, 
ZáSzlótartók 's Altífztek, tehetős Polgá
roknak *s Gazdag Kereskedőknek házaik
ból : a* Közemberek pedig, finom és kö
zönséges mesterségekbenn foglalatoskodj 
Személyekből, a' kik, erkőJtseikről 's ma-
gok viseletéről, Bizonyság.leveleket tar
toznak mutatni annak a* Helynek Elöljá
róitól, a ? hová valók. Harmintzkét Ka-
Szárnyakba fog Szállíttatni ezen Korpus, 
9s belőle minden második órábann két 
rendbeli Visgálódó tsoportok fognak éjjel 
nappal ki járni, melyeknek kötelessége 
lefzfz, legkissebb rendeletleiiséget is meg 
gátolni. A9 Státus* oltalmazására is fog 
azonban fordíttatni az itt le írtt Polgár-Ka-
rona-pSztály. — Civita-vecchiai Koméra-
$lánsunk, Nemes Ciarelli5 Sept. a.i+Aikéxm 
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ide érkezett, hogy egéSzfz meg-határozás 
síi Utasítást vegyen a* kórmányozása alatt 
lévő fegyveres Nép' Száma hijjánosságá-
nak ki - pótolásáról, *s a' Civita-vecchiai 
Kikötőhelynek és Várnak egéSz tehetségig 
való íjmeg-erössítéséröL — Tegnap estve 
el takarodtak innét minden Fr. Kommifz^ 
Száriusok. — FLorentziábóX ismét vifzSza* 
érkezett ide ma éjtSzáka Bartkolameo ne
vű Kabinét-Kurír. —- Nápolyból a' Kirá
lyi Fő Udvar-Mestert Markéze del Vastól 
várják ide minden Szempillantásban, 

Az űjjabb Római Tudósítások Szerént 
ugy egyezett pápa ö Szentsége a' Nápo
lyi Felséggel, hogy az Egyházi Birodalom-!* 
Béli fegyveres erővel nyóltzvan ezer fő
ből álló Nápolyi Katonaság egygyesíttesr 
sék , melynek fele réSzét, ÍI? Sz. Pápa fog
ja tartani maga zsoldján. 

Vüentzéböl írták Oct. első nap|ánn, 
ss közli ugyan ezen Tudósítást a' Triestl 
Qlafz Újság is , hogy á' Tüloni Kikötő
hely bői Sept. 12-dikén 13 Frantzia líneai 
hajók tizenegy Fregátok, és négy Brigán* 
tínok Szállottak k i , mely hajókkal, a'Hie-
res nevű Szigetek mellett, meg-ütközött 
S.ept. l ad ikén Jervis Anglus Admirális, 
kinek kórmányozása alatt hűfz líneai ha'-
jók , 8 Fregátok, és két Kutterek voltaké 
Nagy tűzzel viaskodott mind a* két Fél.'A* 

• Fr.' hajók közzűl két líneai hajók, V két 
Fregátok fenékhenn lovettetvénn által, el 
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^üljedtek: az Ánglus Hajósseregből is ugyan 
anynyi líneaiak és Fregátok vefztek el 5 
még pedig úgy, hogy a' rajtok volt Sze* 

mélyek közzül ínég ném lehetett többet men
teni a* haláltól 25 néh A' Frantzia Ha
jósseregnek meg-maradt réfzét el fogdos-
tattá Jérvis Vezér, és Korjíika Szigetétiek 
S.Fiore/izőí Kikötőhelyébe Szállíttatta'. 

Anynyit a' Livomói ^Leve}ekbÖ\ is ol
vasunk , hogy a' mely Anglu's hajók, az 
oda való Kikötőhelyt tartották vala da-. 
rab ideig bé-kerítve: egyfzerre tsak el tűn* 
tek onnét . . 
Nagy-Britanniából. — 

Londonból Septemb. 21-dikénn: —« 
„ Valamint a' Spanyol Udvar viSzSza hív
ta innen a* Követjét Marki las Casast min
den Hozzátartozóival együtt: úgy innét is 
parantsolatja ment Jkfádritha. Lord iS^te 
Követünknek, hogy el hagyván Spanyol 
Orfzágot térjen ide \rifzfza." 

Rendkívül bőv aratás volt az, iáén 
Nagy-Britanniábann. ' m' 

Napnyúgotí-Indiax>2LX\n huSzonegyezer 
ezer Emberből áil a' Szárazon lévő fegy
veresereje Nagy-Britanniának: a' tengeri 
pedig, 19 líneai hajókból és36 Fregátokból. 

Az a* Frantzia Tudósítás, hogy" Ri-
chery Admirális, a' kórmányozása alatt lé
vő Fr. Hajóssereget , Cadioc alól &* Brcsti 
Kikötőhelybe vitte" volna, meg nem bizo* 
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Byosodott; hanem az Ánghts Tudósítás 
maradt bizonyosnak, mely Szerént Richeryr 
egy Spanyol Hajósseregofztály* társaságán 
bann Amerika Selé vette lítját 
Frigyes-BelgyiombóL •— 

Hágából Sept, 24-dikénn: -— f> A* 
mi zsóldunkonn lévő 25 ezer Frantziák-
ból tsak mintegy tíz ezer takarodott el az 
Alsó-Rajnai vidékekre, a' több réSz itt ma
radt , de Jean nevű Generálisnak kormá
ny ozása alatt. A? Batáviai SeregnekDaen«, 
dels Generális most a' Fő-Vezérje." 

„ A' Cadiijci Spanyol Kikötőhelyben 
lett le-tartóztatása ntán az Ánglus Keres
kedő-hajóknak 9 tsak hamar más 21 Nagy 
Britanniai Kalmár-hajók érkeztek még oda 
b e . " 

?? Úgy írták ide mint bizonyos dolgot, 
hogy GalLítzia9 Széleinn 60 ezer főből álló 
OroSz Katonaság gyülekezik öfzSze. " 

„ A' Vándei belső Frantzia hadban Re
publikánus Fö-Vezérséget folytatott Ho-
eke Generálisról hallatik, hogy Ö lenae 
az úgy nevezett Éfzaki Fr. Seregnek Fo-
kórmányozója." 
Frantzia- OrJzágbóL — 

Békesség forgott fenn Sept. 2j~dikánnf 
a' Törvényhozó Nemzeti-Gyűlés' Iffjabbik 
Tanátstsábann. Pelét nevezetű Tag kez
dett arról SzóIIani ily hathatós ki-fejezések-
Js'cl: Kötelesek vagyunk Mi meg-muutni 
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azt a 'Nemzetnek, hogy Szívünkön ^agyöü 
az ö boldogsága. Ez a' boldogság/a*Bé-
kességbeon áll: én tehát azt mondanám: 
izénjük meg a* Direktóriumnak $ hogy mi? 
igen kívánjuk a' Békességnek mentől elébb 
való- meg-köttetését.fií Ezen Feltétélét Pe~ 
letnékhém tsak mprgások; hanem Szóval 
való ellenzések is anynyin követték, hogy 
az telyésséggel meg nem állhatott. 

A5 Fr. Közönséges - Társaság5 fündál-
tatását, Sept. 22-dikén délu^tánní 3 órakor 
kezdették á? Párisiak innéplerii a* Mars* 
mezejérm, a 'hol 5 érire az alkalmatosság* 
ra'kéfzultt kíilönbkülönbféle jeléntő-képek 
fzemíéltettek, A9 N a p , az Órák' Istém 
áfzfzöiiyaiíói a* Koráktól kísértetve, ép-
penn á' Fönt* (Líbí-a) jegyébe pietétt; 
Az inneplés' tzeremóniájához Római mód 
fzerént való futtatások is jáífultak: úgy 
fzintén, régi világosítások, tűzi-ifiestérséges 
ábrázolások 5 *s végre iántz és muzsika ' — 
hogy ekképpénn (egy Párisi Újság' ki-fe-
jezése Szerént) ei felejthesse a' Nép egy 
Szempillantásig a' .maga fzerentsétlenségét. 

Más Újságok U tef^nek jegyzéseketj 
Miég pedig alkalmasint tsípösökét erre "aí 
Innepre. A? Quoiidknne t. i«. azt mondja 
Sélöléjhögy igen fényeseim jött volna ki a£ 
kétség kívül, hanemha nagy essőfzakadás 
lett volna ? mely aJ jó Párisiaknak polgá
ri érzékenységeket egy ke vésse,meg-hütöt* 
m A5 Vzridiqué ítélete: „ A' tegnapi 
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inneplés tsendessenn végbe mene; a* Szel 
kereken váló futtatás mulatságos volt; fé* 
nyes is lett volna; .ha a' Szekerek > talyi-
gákhoz nem hasonlítottak volna valameny-
hyire. A' Nap' haladása nem elegendő 
sebességű volt. A5 Szekere d merült a* 
sárba, Y a' Számos Faétonok^ a' kik igaz
gatták aV Szekeret j ki nem emelhették azt 
a' posványból. Nem is haladt el a' Nap a' 
a' Font ig , Jianem a* Rákbann állapodott 
m e g , és annál erányosabb volt az Allegó
ria,, 6C —~ A? Gazette Frangöise\? inkább 
Teátromi játékhoz•* mint sem Nemzeti-in-
iiepiéshez hasonlónak állítja az egéfz tze-
lemóniát. h% Apolló" Nap-Íz fckerc; á* 
Hórák; est az. efztendö* négy SzakafzSzai 
igen nevetségesen voltak elö adva , egéSz-
Szén a' Scarrorí güstttsa Szefénti Egy ASz-
fzoiiy tudakozta a' Szomfzédjától; Ki vol
na az az Apolló? Egy oly költött Istensége 
felele a? meg-kéfdeztetett Személy? mint 
a' Szabadság. 

Magy&r Úrf&ég. 
A' Szabólts "Vtárn>egyei Hajdú Váró* 

sok1, melyeknek Lakosai rá nem mennelé 
harmintz ezerre, nyóltz Száz HiiSzárokat ál* 
lítottak már c' Splyó hadra. Most ismét 
állítanak két Százat. 

Elegyes Tudósítások. 
PétershúrgbóL írják ? hogy valahány* 

fztír meg-jelent ott az Iffju Svéd Király a* 
JátéknézŐ-helyben: mind anynyiSzor tap* 
soláísal fogadtatott; m dféle tuummife 
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ról pedig nem igen lehet még mondani; 
hogy Szokássa volna az Orofz*Orfzágnak. 

Az Iffju^Svéd Királynak Pétersburg-
ban maskarás mulatságot is akartak adni: 
de el nem Sogadta , mivel fogadást tett—-
a* mint mondotta — hogy soha afféle mii
latságban réfze nem lefzfz, a* miijenben 
történt vala Néhai édes Atytyáriak 3-dik 
Gustdvnak halálos meg-lövettetése. 

A' Török Udvar bele elegyedik e' a* 
Frantzia hadba avagy nem? 

Erre a3 Kérdésre Nem-rntl lehet felek 
n i , ha meg . tekinti az Ember az űjjabb 
Konstántzindpolyx változásokat: mert a* 
Külső dolgokra ügyelő Török Minister (Reis 
Eifftndí), a' ki nagyon rajta volt a' had* • 
kezdéseim > most ki esett a* maga nagy 
erejű fényes :hívataljából, és éppen Az? a' 
ki az ő fel-emeltetése által meg-bukott 
va la : most ismét vifzSza-emelödött az ö 
helyébe. Meg-buktak az ö nevezetes két 
teremtménynyei is t. i. a* Porta első Tol-
mátstsa és az Oláh - Orfzági Fejedélém ; 
ss Oláh Hospodárrá lett , amaz esitieretes 
Jpsitándi, a' Fia pedig Drágománná (El
ső Tolmátstsa). 

, Az Orofz Tsáfzárné.nak a* Spanyol Ud
varhoz még a' multt eSztendö' véginn in
tézett Jelentéséből, Had-izen.es telik már a' 
mostani környülállások Szerént, a* midőn 
Sp. Orfzág Fr. Orfzaggal együvé fogva 
hadat kezű az Ánglusok ellen, kik az 
0roíkoknak Frigyeseik* 
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