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Költ Bdtsben, Novembernek 24-dik 
Napján. 

15-
Gladóvá el-foglalásának hővehh efó* 

adása* 

x l o § y LAUDON FÓ Vezér, Örsova Vá-
rát külön fzorirhaíTa, 'smaga hamarébbi fel
adatára kénfzeritheíTe: el-küldötte F. M. L* 
Gr. Vartenslebcnt, hogy kerestetne, vagy 
kéfzittetne a' S^erviai hegyeken által, eggy 
ollyan utat, a' mellyen el lehetne mennif 

Gladovának. —>. Mivé), van ugyan eggy 
keskeny út arra felé, a' hegyek allya? és a* 
Duna jobbik partja közötr: de ez t , nem. 
lehetett moft válafztani; mivel éppen Orsova 
előtt megy el , egy Fort Elisabeth nevezetű 
fántzon kerefztül.— A* fó Vezér hagyásához 
képest, által ment az emiitett F. M. L. úr 
a' Dunán, 's akadt-is Orsován fellyűl fél 
mértfölddel, Covillova nevű falunál, •ggF 

P p ' xfr 
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régi útra, mellyen valaha jártak a' hegyeken 
Mtal; és rajta volt tellyes erejéből, hogy 
alt hellyte hozatráthanav melly meg-is lett 
egynehány napok alatt .-^ A' volt a* fő Vezér 
fzándéka , hogy mihellyt az út kéfzen leflz: 
leg-ottan a* Juffuf Basa féregéhez alkalmaz* 
tátott fzámú népet megindít Gladov a felé, 
Juffítf-ot meg-vereti, és Gladovát el-vetetit 

De mivel JÜffitf meg-fzelelt: tehát elégfé-
gesnek ítélte a' fő Vezér, a Bat. Gyalogfágot, 
és 3 Ofztáíly Hufzárfágot küldeni, Generális 
Fábry kormányozása alatt, a 'Vár örizetére 
hagyott Törökök éTIen;—Ar-j-
Ofztáíly oknak ketteje volt a* 
bői, Oberftfr Nauendorf-ú; eggy az Er<-
dődyéből, Oberíllieut. Révayval: a' % gya
log Batalion pedig a' Lattermann-éhbl Ob* 
Stents-ely melly, két 12 fontos ágyúkat, és 
4 hauhitzákat vitt magával* — Nov. 6-dik 
napján takarodott által a' Dunán G. Fábry9 

a mellé adott néppel A'nagy efső fzakadás 
miá, két napot kellett tölteni, az ágyúknak 
a' hegyek kellő tetejére való vontatásával. •—• 
Nov. g-drkiin,--'délutánra verekedhettek oda 
Vitézeink, a' hová még Gladova % óránnyi 
járó föld. Ttt7'"meg"-bújták, *s úgy várták 
a' virradtát. Más nap f éggel fel-kerekedtek, 
és Gladováho* eggy ágyú lövetnyire meg
állapodtak* Innen el-küldötte Gen. Fábry ̂  

a5 

rar Lovas 
Vurmfer^el 
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a' fő Vezér hagyása fzerént, Juert^ik Fő
hadnagyot a'Generálftabból, egy Dobosfalj 
hogy a' Várbélieket kínálja meg a3 magok 
ízép fzerént való fel-adásával. Ezek azt fe
lelték, hogy ok magokat az Or,?öv#-béliek-
nél elébb fel nem adják: meliynek értésére, 
Gen. Fábry meg-ízente, hogy ha magok 
jó. Szántokból által nem adják a' Várat, és 
a Palánkát, vagy a* Várost: mindjárt erővel 
nyúl aJ dologhoz. Ezen izenetre, 3 gon
dolkozásra való napot kértek a' Vár Örzoij 
de midőn ezen kivánfágokat fem tellyesitette 
a5 Generális , és újjra fenyegetődzött: tehát 
tsak azt kívánták már, hogy engedodjön-
meg nékiek a' fzabad el-menetel. — A3 mié«= 
ink, a' Timok hidjáig, kisérték őket, a'hon
nan magokban ballagtak Viddin felé. Azon 
5 fő Törökök, kiket Juffuf Seraskier GIa« 
dováhan hagyott, ezek voltak: Mefatoad 3 
ló farkas Basa; Ibrahim, % ló farkas Basa: 
Hu^eim, JantsárAgaj Sulejman, SpahiAga; 
cs Halaheg* 

LAUDOíí fö Vezér ? nem gondolván 
az idő aSkalmarlanfágával, törik fzakad3 kézre 
akarj3 még az idén keríteni Orsovát. 

Nov., ai-dikén, az itt következendő hadi 
ionéneteket tette a' fő h$M Tanács közönfé-
gesíée A1 rút jdok nem engedték Generál 
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Csernel-ttek9 hogy az. elleníeg.ellen újjabb 
próbái: tegyen •> .mellyre. nézve, azon kör-
nyéktől'.fogva,, .a'.hol.a* Drina, a' Szávába 
ízakad, fel felé, olly .formán • intézre e l , 
Badovint^e, Lesnit^a, JLippnit%a9 Losni-
t\a> Kriifány\é.s Valjeyo, nevezetű hellysé1-
geken kerefzml, egymás íbrjában lejendó 
fekvését népének, hogy Lennél fogva, már 
az egéífz Szabat si9 JádraU és Zvomiki 
kerület innen a' Dráván, IL JÖSEF-et esméri ' 
ezentúl Urának. 

Azt irja Gsü. Oteo, Jagodinából, Nov. 
a-dikán, hogy as meg-fzalaét- Ahd$LB2&%J&-
sege után, fok törött Szekereket, *s el-hg-" 
gyott hadi kéfzületeket találtak a' mieink.—-
Nagyobb az, hogy az Abdy Basa' három 
ló farka-is az úton hevert. Mind ezek arra 
mutatnak, hogy nagyon meg kellett Szep
penni a*'Törökíegraek, a* LAUDON hirleltt 
jövetelétől. 'A' hátra hagyott 14 Törők ágyú
kat már által, Szállították a* Moraván* a' mi 
réfzünkre. • _;.,-

A* Michaelovits 'Szabad -ferege Bara*-
tsinbar és a'''Sup éljek hegyére vette magát*, 
és Száguldóink, egétfz Alexingáig ei-men* 
nek. Kapitány Stqjk-ovits pedig tsak 6 órán-
nyira áll Vitézeivel eggyür* Nijfa Varosatok 
A* Tartománynak nagy réfze meg-hódolt, 
eV a' lakosok, Gen. Ottó jelen létében mind 
O f fciíege hűségére esküdtek. 
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Herrzeg Hohenlót, azt a* jelentést vette 
Ob, Kra$tól9 hogy Krűjovában, és a* fzom-
ízéd heíiyíégekben, mintegy aooo Törökök 
tartózkodtak volt, kik míheüyt meg-hallot* 
ták'az Oberfter Úr jövetelét: azonnal 'ott 
hagyták Nov, g^dikán helíyeíket, és réfz 
fzerént a' Setyáni hidon túl állapodtak meg, 
réfz fzerént Krajováko^ két óránnyira, egy 
jsalit^ nevezetű hellybe Vették magokat, 
hogy onnan a' mieink mozgásaikat ízemmel 
tarthatlak. halkéban nem maradt több %o 
emberénél az ellenfégnek. Ezeket, az Ob. 
Kray el'ól menő féregéi leg-ottao. meg-tá^ 
madták, 's rövid ideig tartott ellent állások 
után, hellyekról el-verték j hárman el-is fo
gattak közzüíök; $• pedig halva maradt. —* 
Tsak hamar azután, feles fzámmal tódúlt 
viííza az ell enfég, kívánván Kr aj ÖV át újólag 
kezére keríteni; d e , hogy Ob. Kray egéflz 
féregét, hoflzas négy fzegbe állítván, mu-
sika fzóval ellene indult: minden ellent állás 
nélkül, a* víznek túlsó réfzére vonta magát. 
Oberfter Kray', mindjárt rendelt utánna al
kalmas fzámú Lovasfágot visgálódni, mely-
lyet alig hogy éfzre vehetett a' Törökfég: 
már azonnal neki iramodott, *s futott fzana 
Szét Viddin ? és Nikopúlis felé, el-hagyváa 
az egéflz Krajovai környéket. A'* Krajova-
wk meg-húzattak minden harangokat, '$ 
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egyébaránt-is egéűzen neki kéízültek, hogy 
különös pompával fogadnának Vitézeinket, 
's azoknak hozzájok lett érkezésekből fzár-
mazott közönféges örömöket nyilván valóvá 
tehenek. Ezen meg-tifzteltetést, a* mieink 
azzal váltották fel, hogy ágyúikat el-sütő. 
gettettéL 

A* fó hadi Tanársnák, Nov. 22-dik nap
ján ki-adott Tudósítása így következik ; 

A' midón H. COBURG, az Oláh Or-
Szagba való bellyebb nyomulás végett, az 
előre való rendelések' meg-tételehez fogott 
volna: meg-jelent nálla a' Rimniki Püspök, 
a' kire, Oláh Orízágnak Fejedelmel,*Mk£CP-
jeny, azt bizta vala, hogy menne e l , *s ' 
befzéllné rá H. Coburgot\ és az Orofz fó 
komendirozó Generálist H. Potemkint^ az 
ellenfégeskedésnelr bizonyos ideig való félbe 
Szakafztására. Mavrojeny-nek femmi felelet 
íiem adódott* hanem ezen alkalmatosfágot 
arra hafználta a 'Hertzegj hogy külömbkit-
lömbféle környülállásokról, és kiváltképpen 
Seregeinknek Ötáh Orfzáglaii lehető élelmek 
módjáról voltaképpen értekezett: a5 minthogy 
Nov. 3-dikán el-is indította elél menó féregét, 
Oberfíüeut, B. Kierimqyer vezérlése alatt *), 

- — & — • Oláh 

*) G. Kavátsay lett volna az elöl nieno féreg Korma-
öjozójaj de? a'mint fzomorűan értettük, Hir-

mon-
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Oláh Orfzág' fő Városa Bukarest felé, — 
Éppen Nov. 3-dikara volt t. i. ki-tsináka^ 
hogy H. Hohenlohe feregei-is Erdéllyból ^ 
Oiáh Orfzágba bé-rontsanak. A* H. Coburg 
elöl menő ferege, állott 500 Arnautákból j 
a' Tsáízár gyalog Regjének 1 Batalionjából; 
a' Levenéhr könnyú Lovasainak 1 Ofzrállyok
ból ; és 1 Ofztálly Barkó Hufzárokból. — 
Meg - parancsolta aJ Hertzeg B. Kienmayer-
nek, hogy mindenkot egy- marsai (az az s 
mintegy 3 mértfölddel} meg - állapodjon a* 
több feregek előtt, hogy a' melléje adatott 
Szárny-Adjutánt Oberftlieut. FifcJier 5 a'; 

marsnak további folyamatját el * intézheífe $ 
és holmi fzükfégesképpea meg.- kívántató 
dolgokról, a' mellyeket nem lehetett á* fe-
regek után hurtzoíni, rendeléseket teheíTen, 
Melly fogíalatosfágában lehető könnyítésére 
nézve Oberftl. Fifcher-nek^ el-küldött vele 
a' Hertzeg egy nálla lévő Udvari Cacellistáí 
Merkelius nevezetűt, a* ki jól tudja minden 
zegit zugát Oláh Orfzágnak. Nov. 4-dikén, 
meg-indíilt maga-is a' Hertzeg, <? Gyalog 
Batalionokkal, a* Carl To$kána> Kkeven~ 

hül-

mondóul ide Bétsbe küloetett Qróf SxaUntt(? (Sa-
lins ) beteg? 
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MUer3 Mitrovfxky, Pellegrihi9 és Coiio-
redő Ventzel Regementjejkból; és 5 Magyar 
Lovas Ofztáüyokkals mellyeknek eggyik; 3 

a* Síékelly Reg. b&; negye pedig a* Ztó~ 
"kóéhöl való. F. M. L.-B. Levemhr; Smer* 
f!(jng és Auffefc Generálmájorok-is eggyütt 
mentek a' Hertzeggel, F«M. L. B. Spknyi-
nek pedig azt parantsoka a* Hertzeg, hogy 
maradjon el 9 a* már elő fzámláltt Bataliono-
kon, 5s Oíztállyokom kivűl lévő réfzével as 

féregnek Foksánnál*, V vigyázzon, ne hogy 
az elienfég, a" Bukarest felé nyomúlr né
pünknek hátúiról kerüllyön, ?s azt külön 
ízoríttsa; és ugyan azért, egynehány tsoporr 
Vitézeket küldjön a* Hertzeg után* a* 
^lirnnik vizéig,, *r» Az. elöl menő féreg ek, 
midőn éppen az utolsó"marsot tették volna 
Nov. 9-dikén, meg-fejtették Synestjenél9 

egynehány fzaguldóit az elíenfégnek, a* kik 
a* végre küldettek, hogy a* mezei termést 
be-takarittatnák •: azokat embereink legottan 
meg-rámadták, é$ réfz fzerént le-apritották, 
réfz fzerént pedig ej - fogták. Midőn már 
Bukaresttál, tsupán egy mértföldnyire let~ 
tek volna t hitíú hozták B. Kienmayer Úrnak., 
hogy azon 4 Basák , a5 kik Bukarestben 
tartózkodtak volt feregelkkel eggyütt, mi-
hellyt rneg-értetiék, Vitézeinknek arra felé 
való feözelgerését % azonnal oda hagyták a* 

" Vá~ 
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Várost 9 és Giorgievo felé vették magokat. 
— Hogy valami módon az ellenfég fzem 
igyet ne vegyen, 's viíTza fordulván, a* 
Varost fel ne prédálja; mig a'mieink késére 
találnának ©da érkezni: tehát Fifcher, és 
Kienmayer Oberíliieutenántok meg-índúltak 
előre, az Arnauták Majorával Dely Basával, 
's foo Arnatitákkal; eggy Ofztálly Barkó 
Hufzárokkal, 's e g g y 6 fontos ágyúval, és 
siettek eroíTen a' Város felé; a' több réfze 
pedig az elöl menő féregnek követte ókét, 
A' menetel közben, némelly fzagúldóira 
bökkentek az eílenfégnek , azok közzűl (fo
nál többet le-apritottak, 's valami go-at el
fogtak, kik között két Aga is vagyon, és 
úgy meg-vetették az elleníégnek az íjjedtjér, 
hogy az, eggy ágyúját-is a' Városban hagyta. 
— Ezentúl, minden Bojárok, Kalmárok, és 
Arnauták ki-jöttek a' Városból, népünk 
eleibe, 's a' már el-következett éjtfzakának 
idején, el-vezették azt, az emberekkel dugva 
teli lévő úttzákon kerefztül a' Városnak túl* 
só réfzére, 'holott népünk a' Giorgievo felé 
vivő úton meg-állapodott) és az elől men$ 
Seregnek hátrább maradott réfzét meg-vána, 
— Nov. lo-dikén, maga-ís el-ért a' Her« 
%m%% a' nagy-Sereggel-eggylitt, Bukarest* 

hes 
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hez *), A* Nemesfég eleibe ment, a' Pap-
Sággal együtt, egy Templomig9 melly a' 
Városon kívül vagyon, holott a* Hertzeg 
nagy pompával fogadtatott. —- Gen. Orofe, 
a' ki Erdéllybol küldetett 6 Batalionnaí, és 
4 Oíztállyal a Hertzeg féregéhez, Uf%in~ 
t%e'ninél9 as Jahmnit^á vizéhez állíttatott. 
— A' Hertzeg azt Tátija , j liogy Seregei P 

ez alkalmatosfág^al, ujj próbáját adták áll-
hatatosfágoknak , 's jó indulatjuknak, azon 
ditséretes kéfzfégek által, a5 mellyel 7 na
pok alatt 27 mértföldnyi utat tettek, igen 
bajos menetein, motsáros hellyeken. — 
KülönöíTen magafztalja Fifcher és Kienmayer 
Oberftlieut. okát, és azon hafznos fzolgála-
t o t , mellyec tett ez alkalmatosfággal Udvari 
Cancellista Merkelius. — A' fo Vezérnek 
különös ajánlására, Oberftlieut. Fifcher, 0« 
berfterfégre, és Qeneráladjutántfágra emel
tetett; Oberftlieut. Kienmayer pedig a'jLeve-
nehr könnyű Lovas Reg. jenek Oberfterevé 

'sCora-

*) Az Orofzok, 1769. Nov, 17-dik napján el-vet-
ték vóle Bukarestet; minekutánna haíbnlóképpen 
meg-fzaladtak elÖtto'k, valamint most a mieink 
előtt a' Törökök. De 1774-dikbén^ a* békesfeg 
Mtése. alkalmatosfágával 3 ismét vifíza engedték 
y Portásaké 
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's Commendansává tétetett Ő PelfégétÓL —•. 
Vurmfer Hufzár Kapitány Ut% Májorfágot., 
és Szárny-Adjutántfágot nyert; Gróf Salins 
Főhadnagy pedig,, a' Mitrovfyky Reg, ben, 
mellyben eddig-is volt, Kapitányfágot, 

Sp a ny ol Orfe ág. 
Azt írták, Ökt. 20-dikán,Madrit-hoi, 

hogy, alig ha a' Királyj, .minden Tartomá
nyaiban el nem fogja törleni a' Vér-Torvény-
Székeket (Tribunalia Inquiűtionis ) , Ezen 
gondolatra, a* Catalonia Tartományabéliek 
háborgása fzolgáltatott közelebb alkalmatos-
fágot a' Királynak. Azok t. i. fel-zúdúltak, 
's magoktól, az emiitett Törvény Székeknek 
végekre jártak. KüldÓdött ugyan lO/OOO 
fegyveres ember ellenek: de ezeknek fele 
a* néphez tsatolta magát; a' más fele, feni 
akart, maga Nemzete ellen viadalra ki-kelni, 

Orof% Birodalom. 
Meg-tiltotta a5 Tsáfzárné, a' külső or-

fsági portékáknak, Tartománnyaiba való 
további bé-hordását.— Ez által, Birodalmában 
Sok pénzt meg-marafzt, és a* munkásfágot 
gyarapítja: de a' PruJJziai Királynak nem 
igen kedves dolgot tselekedett. Mert ez* 
annál a* tilalomnál fogva, minden efztendo-
ben 3/000/000 vefzt, melly kárát Süésia 
kk&\ akarta pótoltatni ezután a* Király: ÓV 
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a* 3 Rendek, nyilván meg-möndötták5 hogy 
Ók nem tellyesithetik e' réfzben kívánságár. 

Svéd Orfcág. 
A* Svédek, és Orofzok köztt való ten* 

geri hadakozás, még Októberben meg-fzüar, 
mert már az említett hónapnak iy-dikén, a' 
Svéd hajós féreg, a9 Carlskronai ki-k5;É 
liellyben pihent; a& Ürofz pedig, a' R.&* 
váliban, —• Az újj'abb tudósítások fzeréntt, 
újj tengeri hadi kéfzületeket tétet a' Király* 

Lengyel Orf^ág. ' 
Októberben efztendeje múlt, hogy 

öfzve gyűltek az Orfzág Rendjei, és igo 
gyűlésnél többet tartottak már. Azon ve-
kengettek, *s vekengének még• mosMs mind 
untalan, hogy állithatnának fel IOO'-OOO em
berből álló Sereget? De'nagy bajok van:' 
mért illy fzámos népnek tartására, a' hadi" 
Commifsio fel - fzámlálása fzerénts efzten-
.dónként 4f milliomok kívántatnak: pedig 
&' polgári Kaíílba-is kellene juttatni minden 
efztendoben leg*alább-is vagy 10 milliomot. 
Moít kivált, a\midóa a'Követtfégeknek fzá-
ma meg-izapor&Qött *)» Ivzcmtan, rtsaA 

, ez 

*) Nem régiben küldöttek •'Kénífontzinájpolyba - U 
Követjeket. É' vélt Gróf Potocki, a* ki nagy 
pompával átázott Betseu lerefztüt Nagy iudá* 

lé-
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eg Ideíg-is többre nem vihették a' jővedei* 
mei 33 milliomnál: és igy meg %i milliom-
mai kellene azt nevelni. Vátig nevekedik 
ugyan a' fzáma, a' fok-adónak, vagy huza 
vonának. De tudjuk ^ hogy az efféle dólogf 

roffzat eleget; jő t , állandót, fohafem fzult* 
.Anglia. 

Hogy Anglia nngypn figyelmez , a2 
Európai tőrténetek' folyamarjára , onnan 
meg-tettzik: mivel az oda való Minifteriuin, 
a' más Udvarok' Miniftereivel eggyütt gya* 
korra tanakodik. — Nov. 4-dikén, Status 
gyűlése tartatott a* Londoni Királyi Palotá
ban, és azután, mindjárt Kurírok küldettek 
Parisba, és a' Hollandiai Kormányoz© Her-
xseg laké Városába Hágába. —- Más. nap., 
fok ideig eggyütt voltak, az Aureliánumi 
Hertzeg, és Calonne,. az Angliai fó Minis-
terrel Piíí-ei. —: Azt írják, Okt. 30-dikán, 
jLondonből? hogy az Aureliánumi Hertzeg 

meg

láttál 's bizodalommal vágynak t. í. a' Lengyelek 
a' fényes Portához, a' mellynek a''Követ küldes
sen kivul, az-is nagy jelenfége, hogy tellyesfég-
gel lehetetlennek tartották, még az el-múlt hó-
aapban-is, a' nagy Vezérnek, Coburg és Suvsrov 
által lett meg-verettetését* — Nein örömest hifz 
az ember ollyan felöl, valamelly nagy roflzat, 
a* kit JŰseret, 's a kihez bizik ! 
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meg-vett egy hazat, azt le-rontatta, és mást 
építtetett helíyébe. 

Frant\\a Orji^ág. 
Moftanában, más forma Tudósítások 

kezdenek ezen Orfzág állapotja felól jövö-
getni, mint ennekelorte. Nagy reményfég 
van felöle, hogy , talám, a'fzép rend, és 
tsendesfég, újjolag;vviíTza térnek, mind Pá-
tisha, mind a'Tartományokba, mellyek a' 
Királyi Házon végbe vitt méltatlanfágokon, 
és a' Párisi népnek mód nélkül való hatai-
maskodásán igen meg-indúltak vók. — A' 
Király, a* Miniíterium, a' Nemzet gyűlése, 
•s az egéffz Frantzia nép, nagy meg-hittfég-
gel , bizodalommal, *s fzeretettel láttatnak 
viseltetni egymáshoz. — A' Nemzet gyű
lése, minden akadály nélkül vifzi a' maga 
dolgát; a' Király^- nem hátrál annak vége
zéseit meg-erófsiteni, ?s Törvényekké tsi-
xiálni. Az emiitett végezések között igen 
nevezetes az, mellyet Nov. 2-dik napján 
hozott a5 Nemzet gyűlése. Tovább tartot
tak egy hónapnál a' vetélkedések, míg ez 
meg-kéfzülhetett. Ennél fogva, minden 
Papi jófzágok, Nemzet jófzágai lefznek' e-
zentúí: mellyekböl a3 Papok fizetésére, \ 
más Fzent végekre fordítandó fummán kívül 
moft-is be fog venni a* Nemzet, efzteridön-
ként 25—»3o milliom Livrán idővel pedig 

még 
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még többet. Mivel minden Kkftrombéliek 
fel-fzabadictatcak, esküvésfel tett fogadásaik 
alól, 's újj fogadásokat tenni nem lehet, — 
Jól nevekedik ez által a5 Nemzet Kreditje.— 
A5 Katonaí&gra nézve-is olly rendelések let
tek FrantziaOrfzágban, hogy ámbár minden 
Katona többet fog ezentúl kapni két Szuval 
( S o u s ) , még^is, ez$n el-intézés után, az 
első efztendóbenid'9 a* másodikban i g , a* 
harmadikban ao millió Lívrával fog keves-
íebb kimenni a' hadi Kaífából, mint eddig 
ment volt.— Békesfég idején, IJOOOO fegy- C fc% 
veres nép fog kéfzen lenni. / * 

Aufiriai Belgyiom. 
Ö Felfége, egynehány Regementeket 

rt volt bé-küldeni, a* Pártosok le.tsen-
desitésére: de változtatta Szándékát; mivel 
D*Alton hadi Tármester azt irta, hogy ő , 
az ott hellyben lévő mintegy 20,000 fegy-
rsres népével, untig elégfégesnek itéli ma
gát , a* zenebonának le-tsillapitására. — Már 
%y-is meg-vetette -a* pártosoknak ijjedtje-
ket , hogy azok vele ízembe Szállani többé 
nem méréfzlenek; annyivak's inkább, miveí 
zs Vezérek-is Van der Mtfch9 (a* ki ez 
tlütt Oberftlieutenántja vók Ő Felfégének) 
el-hagyca Ökecj-'s lAittichbe fzaladt. Kéttség 
kivní azért, mivel a" pártosok* nem akar* 
raka'Tíf?cek fzafaik mkn halhatni; azonban 
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látra, hogy a Hollandiai Közönféges Tár-
saság-is ö Felíége réfzére vagyon; de látta 
kiváltképpen, hogy a' fó Városai Belgyiom-
nak mind rneg-maradtak a'Tsáízár hűségé
ben. Ki adott volt ugyan Van der Noot 9 

Brabantzia Tartománnyá nevében, Okt, 24-
dikén, egy Manifeftumot, mellyben Ó Fel-
fégét, i Brabantziai Hertzegfégból vakme
rően ki-tette 's a' r.: de azon tsúfos írást, 
maga a* Brabantziai nagy Tanáts, Okt. 31-
dikén, tűzre ítélte; a' minthogy az, Nov. 3-
dikán, közönséges hellyen, Hóhér által el 
fzaggattatott, 's megégettetett: annak még 
tsak tartása, vagy másokkal való közlése-is, 
kemény büntetés alatt meg-tiltatott* — Kö
zelebb, 5 milliomot hoztak Beigyiomból Ó 
Fellégének. HBfe* 

A4 mit a' minapábatt irtunk, hogy a' JVÍ. Anna H* 
AÍTzony halála fzomorúságot okozott legyen a' Bétsi 
fo Uraságoknak: a5 bizonyos volt. Mert már akkor 
minden nagy Házakat el-futott & hire, hogy meg-hólt 
az a' jö $J. Afízony. Azután meg-értettük, hogy 
megé l , és éppen mai írásunkban, fzándékoztunk, 
azon örvendetes hírt közöníegesfé tenni. Hanem meft, 
újjra kell hirdetnünk : Mária Anna meg-hólt. Nov« 
03-dikától fzámlálva, 4 hétig egéffz; azontúl pedig 
2 hétig, fél gyáfzban fog lenni az Udvar, -Ez erántt 
tegnap adódott ki a rendelés. 
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