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TI V 
^ g j nevezett Kézi.. Telegráfot találtak8 

fel mostanság Angliábann, mely okossana 
kigondolt eízközt minekutánna egy nasy 
Hajósseregnek minden hajói kapnak: az 

" által: leg-hamarább teljesedhetik közönök 
a> ízükségeskommunikátzió (közösülés.) 

Napnjugoti-Indiából Szerentséssenn ér
keztek Anglia* partjaihoz Százhárom Ke* 
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reskedö-fiajok, ftietyfeicen 5 hadi foglyod 
is voltak, leg-nagyobb réfzént Széretsének, 
és nevezetessehn két Szerétseh-Generáli* 
sok is. 

-A* Földközi-tefigel-enh "állanak Jcrvis 
és Marin Anglus Admirálisok huSz líneai 
Bajokkal ? minékutárina három Nápolyi ha-* 
jók is kaptsölták volna magokat hozzájqk, 
mely hiíSz 'nagy Katona-hajók két Szaka-
Szókra óSzolvárin, egyik közzűlök a* Tu-
lom; másik pe<3ig a? Genucá Kikötőhelyet 
tartja bé-kerítve. 

Londonba.- Oct. é-dikánn érkezett egy 
Kurír, H1 eivfoUndland nevezetű Amerika-
meljéki Szigetből, Pf/allace Ánglus Vicfe-
Admirálistól, oly Tudósítással: hogy i?2-
chery Frantzia Admirális, a' ki 4-dik Au-
gxisiusbann indult ki Spanyol-OrSzágnak 
Cadixx Kikötőhelyéből: Septemb* 4-dikén 
Neivfoundlaridhoz érkezett hét líneai ha
jókkal 9 és két FregátokkaL A? halakkal 

Vjfnár-rakva ,vólt leg-jobb AngJtis hajókat 
kiküldöt tek a' Frantziák , kétség kívül a» 
ÖláSz-örSzági Kikötőhelyekbe, melyekb© 
hordták volt az Anglusok is ennekelötid 
# hálát Neiaföundlandbolz sö'k jrtiás Ha~ 
JáSz-hajókat pedig el égettetett Richerjr^ 
a1 k i , rnás Tudósításuk Szerént liefn vitt; 
magával többet 300 Száraára való Kato
náknál : mé'g'is' azokkal'' egyéb Helysége
ken kívül Mullsbáincvü Várost is"elfog-* 

' M t f -V hol áll a* Hajó'sSerege, .mélyr.WÁ* 
fmból'tnmé cl fzáladtak 'á* Lakosoké\ Á* 
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%zí%et9 Komendánssa -J^alhcé^^ngliis- V ; 
Admirális, egy 50 ágyús hajónál és két 
Fregatökkal védelmezi a2 Fö-Váróit- Sh 
Johnt * melynek egy kis Vára , és sok Bat
tériái is vágynak. A* Katonai-Örizeije 
ezen Városnak 1500 főből áll; v Vágynak 
azonban mintegy tíz ezer Angi us HalálVok is 
benne, kiket-' fel ' lehet fegyyerkeztetriu 

d$fewfo.un.dlandúk\. voltak rnihd öfzfzé az. 
Ánglus Haláfz-hajók , a9 isőnakokkal egy-
gvütt <24öo-ann, melyeknek, és más ott 
léyö Anglüs portékáknak áz árra egy mil
lió kétfzázezer font fíerl ingre betsíiltétik; 
Nagy reménység táplálta Angliát az-eránt, 
hogy Richeryt NewfoundLeirt d\-\i\ fogja kap
ui *s meg-támadrii Curtis Vezér 9 a' kit ti* 
zériegy líneai hajókkal 7s egy Fregattal 
indított el GardnerAriglus Admirális BreH* 
tájjárói Newfoündland felé. A5 Király, 
yneg-jelenvérin öctób. 6-dikánh az Orfzág-
gyűlésébenn ± következendő értelmű Befzé-
deket. tartott: élőSzSzör az Elsö-Tábia vagy 
Felso-Ház; *-fzór.-a* 2-dik Tábla vagy Al-
só-Ház; végre pedig öSzSze-fpgvaj mind a* 
két Tábla' Tagjaihoz;,mely Befzédeket ml 
1. 2; és 3 . Számok által különböztetünk meg 
egymástól; 

. . . . . . . . . }•) . _ .. 
3, E* mostani környülállásokban'rí igeii 

különös . meg-élégedésemre Szolgál énné* 
kem, hogy tariátstsökkal élhetek: minek-
átállna az én Népem, mely a' leg-drágábB 
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Vagyoninknak meg - tartásáért, terhes és 
Szorongató hadba vágjon elegyedve, líj 
alkalmatosságot adott énnékem az ö értel
mének ki-tanűlására. '* 

,, Semmi próbákat el nem mulattam 
meg-tenni a' végre, hogy fundamentumát 
vethessem oly alkudozásoknak, melyek 
ált^l viízSza-állíttathassák Európábann a* 
Békesség *s a* jövendőbéli közönséges bá
torság*' Az én ily tzéllal tett lépéseim utat 
nyitottak 9 egy minden közbe-vetés nélkül 
való alkudozásra, mely, vagy meg-Szerzi 
Minékünk és Szövetségeseinknek az igaz
ságos, betsíiletes , és állanjdó Békességet; 
vagy ha nem : azt avagy tsak nyilvánva
lóvá fogja tenni: Kit kellessék valóságos 
okául tartani, a* haddal együtt járó vefz'e-
delmek* meg nem Szűnésének ? « ' ' 

„ Minekokáért én , az említett alkudo
zásra elégséges hatalommal Sel - ruházott * 
Személyt fogok küldeni Parisba haladék 
nélkül: és az az én leg buzgóbb kívánsá
gom ? hogy ezenn intézet, efzközűl Szol-
gáíhassonn, egy közönséges békességnek 
helyre-állítására. De azt magok álta! látják 
Kegyelmetek, hogy ezen kívánságunk' telje
sedését, semmi hathatóssabban nem munka-
lódhatja, mint az , ha meg-mutatjákKe
gy elmetek • * hogy nékünk, mind meg-haL-
tározott akaratunk, mind eSzközeink vagyá
nak, meg-kettőztetett törekedéssel 's erő
vel állani ellent azoknak a1 további erői-
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ködéseknek, melyek ellen kelletik talán 
tusakodnunk. " 

„ E z t különössen, most ítélhetik Szük
ségesnek Kegyelmetek: midőn az ellenség 
világossann ki - nyilatkoztatta azonn Szán
dékát, hogy bé -aka r rontani ÖrSzágunk-
ba. El lehet ugyan látni előre, minemű 
ki-menetele lenne egy: ilyen Szerentse*pró
bálásnak: mindazáltal azt kíványríya a* 
Kegyelmetek' böltsessége, hogy semmi 
gondoskodást el ne mulassanak, a* mi ál
tal réfzSzerént el fordíttathassák az ellen
ség' Szándéka , réfzSzerént igen foganatos 
eSzközöket leh&ssenn találni fs elő-venni 
az ellenségnek riteg-zavarására *s erotele<-
nítésére. " 

„ El visgálván Kegyelmetek az ezenj} 
efztendöbéli történeteket: éSzre-vették ké
tség kívül , hogy az én Hajósseregemnek 
fzemessége, 9s bátor vitézsége által, példa 
nélkűlvaló oltalomban volt as mi Szűntc* 
lenül terjedő 9$ gyarapodó kereskedésünk, 
és a* mi ellenségeinknek Hajósseregeik, az 
efztendŐnek leg-nagyobb réSzénn által, tu* 
lajdon Kikötőhelyeikbenn tartattak bé-zár-f 
va. 4Í 

Napkeleti- és Napnyugoti-Indiábann , 
igen ditsősségessenn viselte magát az An
gliai hadi erő, és nagy haSznok^t hajtott 
a' Nemzetnek, és az én tengeri ?$ földi 
fegyveres Népem, mind bátorsága, mind 
jó maga-viselése által, ig^n jelessejm meg 
különböztette magát mindemUU" 
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„ A* Szárazonn ..változóbb volt a" ha
di fzerentse, és a' Frantzia Seregeknek 
ciÖ-meneteieik, végső vefzede.lemmel fe
li', égették egéfz Eu rópá t ; de az én Szöve
tségesemnek a* TsáSzárnak ditsösséges es 
nagy Leiekhez illő áilhatatossága 9 és az 
Aufztriai Seregeknek el rettenthetetlensé-* 
g e , ió rendtartása-,, és győzhetetlen bátor*' 
sága, Károly Eő-Hertzegnek Szerentsés ve.. 
zérlése 'alat t , oly Sordílást tettek a 'hadarni , 
&' melynél .íbgva fundamentomossann te 
het r eményiem, hogy -sok-kai veSzedelme.. 
sebb lefzS* az ellenségre nézve a' had ' ki
menetele ; mint a'- menynyivel haladta volt 
felöl annak kezdete és folyamatja az ő re-
jnénységét.4 4

 # . 
",, A* Mádriú Udvarnak ellenséges Sor.-

jma gondolkodása , 5s azzal m e g - e g y e z ő 
xn^ga-viselése, némely vetélkedésekre Szol
gáltatott a lkalmatosságot , melyeknek vée 
g é r o l , nem . tudósíthatom még most Ke
gyelmeteket : bízom azonban , hogy akáiy 
lio^y üssenek is azok ki : bennem űj pél
dáját fogja találni Európa , a* niaga-mér« 
.^ékíésnek s és engedésre való, hajlandóság-
i ) a k , ' s . n e m lehet kételkednem az é rán t , 
hogy Kegyelmetek állhatatossann kéfzek 
minden m e g - t á m a d á s ellenn oltalmazni 
Nagy-Britanniának, mél tóságá t , jussait é$ 
to ldogságáu íC. 

•„. Bízom ...al Kegy elmetek* buzgósága* 
\pizA és Hazai Szeretet jekjiez^ a' - segíts^; 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



gekre nézve, melyeket az ezen efzendő-
béli hadakozásra Szükségeseknek fognak. 
fiéhii. Nagy vígaSztalásom az énnékem, 
hogy ámbár adták "is elö olykor -ölykoe 
magokat némely bizonytalankodások: mind " 
azáltal mondhatom', hogy a* Kereskedés
nek , Kézmívességeknek, és a' közönséges 
jövedelmeknek állapotja valóságossarni 
mutatja., hogy Szaporodtak V'kútfők, me-: 
Ivekből segítséget • meríthetünk , ŝ . bizo
nyosok'; és alkalmatos eSzközöket-Szolgál-" 
tfat a' Kegyelmetek' kezébe, mind azonn 
erőltetésekre y melyeket a' jelenlévő kétsé
ges környülállások Szükségesekké tehetné-

„ Az a9 Szükség, melyet Mi, gabona• 
dolgából Szenvedtünk a5 mákt efztendő-
benn: Szerentséssenn^l hárítődottmár rrioft 
Isten' áldása által; é&a9 bŐv aratás,-ör veit-
•déztetö bizodalmat nyújt minékünk az* 
eránt, hogy a' Nép' dolgozó réfzének nagy • 
könynyefcbülése fog I<*nni a' gabonára néz
ve. Belső tsetudességünk"' is meg-maradt" 
állandóű'la* '.maga- épségébenn,'műiden- meg ' 
liábpríttatás • nélkül* A' . fflagy-Britanniai 
Konstitützióhoz közönségessenn •. való £%; 
gafzkodása az én Népemnek., kinyilatkoz
tatta m&gki minden alkalmatosságokban?): • 
9i' .a'" bőlts és :hat'haíós Törvények által-
meg-gátolódtak mind Azoknak ;igyekeze
teik 9._'aMuk 9 zabolátíánságot.és,zűrzavart' 
..Akáxtak.'bl hozni.. ezenn OrSzágba*" 
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„ Szíremnek Szüntelenül való kíván
sága , 's minden tselekedeteimnek" változ
hatatlan tzélja az: hogy ellenségeinknek 
minden Szándékjaikat haszontalanokká te
gyem; bátorságos és diísosséges Békesség
nek áldásait Szerezzem meg a' Népemnek; 
meg-tartsarn sérelem nélkül ennek Vallá
sát,'Törvénynyeit 9s Szabadságát; és hogy 
ezenn Orfzágnak ditsösségét ?s boldogsá
gát hijánosodás nélkül botsássam által a' 
késő Maradéknak. Az ezen tzélra vezető 
minden Intézetekhez oly bizodalmam va
gyon, hogy éh állhatatossann-, buzgóann-s 
'$ örömest való segíttetést nyerek az én 
Parlamentomomtól." 

•'A*'" Király* el távozása utánn, az El-^ 
$5-Táblánál GróS Bathurst kezdte víttat-

^ni, hogy Köfzönő-VálaSzt kell küldeni a* 
Királyhoz- Nyomban tódította ezen kí
vánságot Lord Ossorjr, Az Alsó-Táblá
nál Lord Moepeth volt Első-Víttatója 
a' Királyhoz küldendő KöSzönő-VálaSznak; 
Lowther nevű Tag pedig a* Tódítója. —« 
Ritkáim, történt, hogy mindén Felekeze
tek úgy meg-egyeztek volna az ernlített 
KöSzönÖ-VálaSznak a' Királyhoz való küU 
dcscbenn : * mint ezzel az alkalmatossággal. 
Olafz -OrfzágbÓl ^ 

A* Római Udvar, hova tovább ná* 
gyobb mértékbenn téteti á9 hadiJkéfzűle-
teketj hogy ellent állhassonn egy oly ellen* 
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5*9 
s l g n e k , mely ötét nem tsak Tar tomány
i j a i n a k nagy réfzétöl akarta örökre meg
f o j t a n i , a* Békességkötés á l ta l ; hanem 
még azon Tar tományobnak belső igazgatá-
ásba is belé akart avatkozni, a' melyek meg 
maradtak volna a* Békességkötés utánn 
Pápa Ú Szentsége' uralkodása alatt. — 
Papirossonn is sok helyet foglalnak azon 
jófzágok, melyeke t , békéilés5 fejében úgy 
c l kívántak V Római Udvartól idegeníte
ni magoknak a7 F ran tz i ák ; hogy azokról 
soha ennekutánna még titnlussaikbann se* 
emlékezzenek a' P á p á k ; és Másoknak is ? 
azokról titulusokat ne ofztogassanak. Ilye
tén jófzágok tudnii l l ik: Avignon (Avenio) 
Városa és Megyéje; Venaissin Grófság 
(Vindaus Comitatus) a* hozzá tartozó föl
dekkel együtt; ' Castro, és RonciglioneHex-
tzegségek; Renevcnt ^ és] Pontécorvo Vá 
rosok ; nem különbenn Ferrára, és Bo
logna (Bononia) Városok is Megyéjeikkel 
együtt . 

A ' Római Udvar5 k e z é t , saját birto
kainak belső igazgatásábann menynyire 
meg-akarták fogni a' Frantziák ? meg le
he t ítélni ezen kívánságjaikból, hogy t. i. 
P á p á Ö Szentsége se' á' mostani se' más 
akármely ez utánn következendő hadbann, 
ne engedjen Szabad áltál-menetelt a' maga ' 
földjfrinn a ' F r . Respublika' Ellenségeinek; 
a' Frantziáknak ellenbenn mindenkor — 
hogy be ne. botsáttassa Kikötőhelyeibe a* 
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Fr- Respublika' Ellenségeinek hajójaikat, 
és Korfzárjaikat, se' me^ ne engedje ott 
liékiek a* mutatást: a5 Frantzia hajóknak 
ellenben nyitva álylyanak minden Pápai 
Kikötőhelyek, és ha a' Fr. hajók meg-ká-
rosíttatnának az ellenség által, 's a5 kár 
olyan, a', melynek jó. rendelések által eleit 
lehetett volna venni: Papa Ö Szentsége 
fogja meg-téríteni -— hogy as míg e' jelen
lévő had taft: és más hadak' alkalmatos
ságával is , Szabad legyen a' Frantzia Res
publikának, Katonai-Őrizeteket tartani CU 
vitavecchiáb&im és Anconába.nn —- hogy 
a' míg ujj kötést lehetne tsinálni a' Keres-
Icedés eránt: addig is úgy lehessem) a' 
Frantziáknak Pápa O Szentsége' Tartó-
iBánynyaibann fizui a' Kereskedést, mint 
engedtetik ott a' legbarátságosabb Nem
zeteknek - hogy a' Frantzia-posta oly 
lábra állíttasséki?ö//z</ban mint volt a' had 
előtt — viSzSza-állíttassék a' Fr. Akadémia 
iss és úgy Igazgattassák mint av had előtt: 
nem különbenn a' LütticJü Cojlégium, és 
minden más Tartományokbeli Collégiumok 
i s , a' melyek a' Fr. Respublikával egyesül
ve vágynak, vagy egyesülni fognak, —• 
hogy Ö Szentsége tartozzék minden Fr. 
Papokat , Barátokat, és Apátzákatj kik 
az Egyházi Birodalomba kívánkoznak,, be 
fogadni 's tartani -—hogy ha valamely 
Frantzia, a* Pápai "Birtokokbann vétke-, 
zik: meg lehet ugyan árestáini: de mind-
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járt tudósítani kell erántía a' Római Fran-
t?ia Min idé r t , a? ki írni fog Parisba a* 
ÍVlinisíériómnak, és e5 fogja meg-haiároz~ 
ni : ha a." Bíínösi helvhen kellessék e' incg 
Hin te tn i , vagy Fr . OrSzágbann ? — hogy 
yninden Fran tz iak , kiket a" Respublika9 

Tagjainak esmér, háborgattatás néíkűl gya
korolhassák a* magok módja S/erén.t való 
Isteni tifzteletet, az Egyházi-Birodalom-
barin — hogy azt a* gyilkosságot, mely ál
tal Basseville Fr . Minísier ki - végződék 
Hómábann ; Parisba kíiidefendö Követ ál
tal hibás Uelekedetnek nyilatkozíaitassa ki 
a' Pápa , és 500 ezer lívert oSztasson ki 
A z o k n a k , a* kik Bassevillel együtt voltak 
*$ Szenvedtek. - Kemény ki-fejezésűek 
kivál t e5 két tzikkelyek, melyeket úgy köz-
Kink , a5 mint a5 JBétsi Udvari Űjság \a e!o 
adta német nyelvenn: ~4 Hogy vége ízai-' 
kafztódjék némely yifzSza-élésekhek, mely-
lyek ellen az emberiség és józan-oko§*ág 
iTiár régen emeli fel a' maga Szavát: köte
lezi rnagát 6 Sz. g e , hogy az az eránt a? Fr . 
Respublika ' nevében tétetet t serkentésre, 
minden Pápa i Tar tományokban , kemény 
büntetés alatt meg-tiitja az ember-heréJést, 
és el törli az Inquisilionis-Tribimált. Sen
k i , a9 Vallásbéli•vélekedéséiért Szabadsá
gától meg ne foSztattassék, 's ne üldöz
tessék. — Fájlalva m.eg-esméri Ö Szentsé
ge 9 hogy a' köz-ellenségek vifzfza^éltek 
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az Ö Szentsége' bizodalmával $s jó Szán. 
dekával, és ekképpen reá vették, hogy 
a* maga nevébenn, különbkülönbSéle Kö
telező-írásokat adjon k i , tétessen közön* 
ségesekké és SzéleSztessenn e l , melyeknek 
fundamentornai és következései az Ö Sz. 
ge' gondolatival Vérzésive] Szintúgy ellen
keznek: mint a* Nemzetek* jussaikkal. Mi-
nekokáért helyteleneknek esmér, viSzfza 
veSz, és semmikké tefz Ö Sz. ge , minden 
Bullákat, Rescriptumokat, Brevéket,PáSz-
tori - Leveleket, Circulárékat, Intéseket, 
és altaljában minden írásokat és Aetákat, 
melyek, az Ö Sz. ge* nevébenn, 1789-dik 
eSzt. tol Sogva jöttek Világ* eleibe, e' mai 
napig, a* Fr. történetekre nézve. 

A* Genuai partokat erössebbítteti va
lamint tsak lehet a* Kormány Szék; a* Ko-
jrtendánsoknak pedig meg - parantsolta 5 
hogy ha a' Genuai Kikötöhelyekbenn és 
partoknál valamely nagy SzélvéSz előtt-me
nedékhelyet kereséndenek Anglus hajók; 
bé-botsáttathatják ugyan ők azokat a* ma
gok kórmányozása alatt lévő helyekre: 
de tsak oly feltétellel, hogv megcsende
sedvén a* SzélvéSz, tartozzanak ismét el 
távozni mindjárt a* Genuai "földről az affé
le Ánglus hajók. 

A5 KorfzikaX Vice-Király le-tartóztat-
tátott minden Genuai hajókat; .melyek? &® 
Korfzikai partoknál tartózkodtak* 
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533 

Frigyes-BelgyiombóL — 
Nemes de Aronjo , a' ki Portugalliai 

Követséget* viselt ezen Közönséges-Társa
ság' Nemzeti-gyűlésénél , Octób. 2-dikánn-
indult Hágából Paris felé, a' Követség 
Seeretárinssával együtt , a' ki vitte neki 
LisbonábbX az utolsó Initruktziókat (Uta
sításokat,) 

Az úgy nevezett Szemben és 31óza\ 
Frantzía Sereg' állapotja e r án t , egy küíö-
nössenn a' végre ki nevezett NemzeUgyií-
lést Kommifzízió tanátskozást tar tot t-Óct . . 
2-dikánn Noel Fu Ministerre! f mely ta-
natskozásnak következése az l e t t , h o w 
Batáviai Generális Daendels7 Ofztálja nem 
kaptsolta egybe magát az Alsó-Rajnai ví-
dékekenn tanyázó ÉSzakiFr. Sereggel, mint 
volt elébb a5 Szándék felőle; hanem a* 
Nimmvégem környékerfn maradot t . 
Spanyol-OrfzágbőL •—••.. 

Egy MádriÜ Tudósí tás fzerént, mely 
költ Aug. 20 dikánny sok tanátskozó! b e - " 
Széllgetéseket (konferentziákat) tartott vóJb 
a' Békessége Fejedelme akkor tájhann a? 
Frantzia Követ te l . 

.Mihe.kutann.a- Spanyol eV Fr . Qrfzág: 
között meg-kéfzült az a' K ö t é s , m e l y b e n . 
a' két Örfzágok, egymás mellett mind ól-
talmazólag, mind meg. támadólagvaló fegy
ver-fogásra kötelezik magoka t , és ezenn 
Kötés ki is, hirdettetett Mddntbmn : már 
azól ta , a* Kereskedés eránt volt Kötés' vé
tetet t munkába . 
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Minden Spanyol Seregek mozgásbanii 
ragjnafc: melyeknek egy réSzej á'S.Boc: 
ebi táborba takarodik Gibraltár7.'eleibe; 
mks réfze pedig Portugallia' Szeleihez, a* 
hol. már Eadajoznkl egy na~gy tábor, va
gyon* 

A? Déli-Amérikábann fekvő Spanyol 
Birtokoknak Carthagendi nevezetes Kikö
tőhelyébe is indultak volt Aug. 4-dikénn 
két líneai hajók és egy Fregáu A? líneai 
hajókonn, négy ezer Szárazra való Kató-
nák voltak: a5 Fregátonn pedig .a'. Déli-
Amerikába rendeltetett Spanyol Vice-Ki-
rál j . — Azok a' négy líneai hajók és 5 
Fregátok, melyek ugyan az nap, de vala-
mivel elébb indultak ki Cádix alól, Ru 
cherjr Fr. Admirális* társaságábann Ameri
ka felé, 's 5 ezer Szárazra való Katonákat 
vittek magokkal: a' Mexikói partoknál ál
lapodtak meg; valamint a' Rioherf hajói 
(az Angliai Tudósítások Szerént is) ]\7ew« 
foundlandnkl. 

Minden meSzSze lévő Spanyol Koló
niák* Kórmányozóikhoz küldődtek Inítrak-
tziók (Utasítások), Katona-hajók által. 
Frantzia- OrfzágbóL — 

A* Fr.- Direktóriumnak Cárhoi nevű 
Tagját, a* Törvényhozó Nemzeti~ gyűlés 
dlött b& vádolta egy Generális £ íourdaré 
serege* féléből: de a* Vád helytelennel 
találtatott* . - . -.. ."•-.:• -.* -
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Parisbsmn > Octób. i-so napjárm vált 
^iidientzSája a? Direktóriumnál, Würtem-
bergi Miniáter Báró Mandersléhnzk. 

A9 Modenái Hsrtzegnek; és a* Getuttii 
Respublikának hadat izein-,-" — á' mint w 
Mind közönséges, mind magános Tudósi* 
íások írják — a> Fr. Direktórium. Áz el
sőnek azért: mivel aJ Fegjvernvtigvás5 fel
tételei ellen, gabonával segítette a* minap 
Martinát i midőn fel - fzabadíttaték Áz.jtá 
ostrom alól ara* másiknak pedig azért: hogy 
el hagyott venni az Angiitoknak , 2 vajy 
3 Fr. hajót* 

A* Pafzfzaui Hertzeg-Püspök^ ki a# 

Thwú és Hohensteinx Grófi Házból vette 
Származását: tsak tizenegy Hónapokig ?s 
4 napokig viselhette Fejedelemségét: meri 
ki-hala abpól Oct. *7-dikénn9 

| Béts, 
J& emberi viszontagságok' Históriájá

ba tartozó Szomorúi eset törtették itt lOctób* 
i^d ikénn j reggeli hat és hét óra között, 
éppen af mostani Szállásunk' sorának által 
ellenében; Egy fcl-se'rdültt LeányaSzfzonyt^ 
édes Atytyának és testvér Bátytyának tsak 
hamar egymás után következett halála oly . 
méjj bánatba merített, a5 mely ötét lassan ias~ 
sah elméjébenfi is meg-háborította végtére* 
Ezen Szetentsétlen Személy, a* mint fel kelt 
rólna ágyából az-említett reggel, Szaladt 
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azonnal a* 4~dik Contígnátzíőról a* hol la
kot t , a '3 -d ikra , melyen nyitva találVánn 
.&z ablakot ki ugrott. öfzSze-törte" volna 
magát: hanemha az alsó Contignátzió* ab« 
lakja és a* föld között, mintegy másfél öl
nyi magasságnyira a5 földtőlV av háló-Szok
nyájánál fogva fenn-akadt egy kevéssé s 
azon a5 bádog tetőn ? mely, az éjjel vilá
gosító és a* attól bizonyos mefzfzeségre vas 
rtídakonn éfrössenn függő lámpást fedi. Ez 
a* fenn akadáa, jóllehet igen* rövid ideig 
tartott: de még is el vette az esés5 sebes» 
ségének erejét. A* törések, melyek az 
#rrán és állánn-- estek a' Leánynak ^ gyó-
gyíthatóknak látf^ottak. 

» * * 
Tudósítás. 

Füskáti Landerer Mihály \ Könyv nyomta* 
ío - , eV Könyv ár ősnél, Pesterin kovetke-* 
zendó új Könyvek találtatnak: 

Güttholdnak különbkülönbféle dolgoktól 's al« 
kalmatosságoktól vétetett , és az (Istennek ditsoségérc9 
9s az emberi indulatoknak meg-jobbítására intéztetett 
kegyes elmélkedései, melyeket JNémet nyelvből for» 
dított Takáts Ádám 8. 1796. — í for. £o xr. 

A' jó Gazdafzfzony 9 avagy oly hafznos Köny» 
ye^ske, melyben at Afzfzonyokiiak h á z a i k b a n , és 
házaik körül némely hafznos, és meg-k íván ta tandó 
dolgok meg- í r a t t a t t ak , a' melyet közönségessé tett 
Veres Mihály. 8« 1796. —- $4 xr. 

A ' Szép Uránia Amerikában , egy érzékeny Já
ték 3 . Fel-Vonásokban t ki-adta Karadi István 8vo 
Pesten 1796* — 20 xr. 

Történet a* tizenharmadik Századból második Da» 
rab — 36 xr. 

— Mind a' Két Darab* —- 1 for. 12 xr* • 
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