
23 <**,?. 
A,* fo Hadi Tanáts > Jan. ao-dikáa etet* 

Itt következó" Tudósítást adta ki: 
Az el múlt Dee. vége felé, által jött a* 

^Timok vizén, a* hid lábakra rakott holmi 
defzkázaton, 150 Török, és a' mi Bukovh 
teánál állott Strázsáinkra reájok ütött, *é 
azokat viíTza nyomta. Mivel tsak hamar az
után igen meg nevekedett az ellenfég fzáma, 
nem ítélte tanátsosnak a' Negodinha és Bct~ 
kof^ébe hellyhetett népünk is * az élőbbem" 
hellyében való további meg maradást; ha
nem magát vifíza vonta. —' Gróf Pálfy Já
nos Reg. béli Oberíliieut. Lipiay Úr, a' kí 
moft Gladováhcm kormányoz, mihelíyt az 
ellenfég mozgásairól jelentést VQU % azonnal 
a Ofztálly Hufzárokkal meg indult Persa*-
Palánhz felé* hogy5 kí tanulván ott az el
lenség további fzándékát, és különöííen, 
hogy vailyon nem Gladovát kéfzűl e* &£ 
viíTza kuporítanit a* környülállásokhoz képest 
meg teheíTe a'fzükféges rendeléseket* EVÓté 
el küldetvén Brcuiovát^ky FóíMzsamester 
Üi, azt izenté viflza az Oberíliieut úrnak $ 
hogy az ellenség 21000 fóböl áll, thfo ízerént 
gyalogságból, réfz fzerént lovasfágból; Koí-
^nlimyozójok az Qrfovai Basa Öttse, és Kár& 
Mvftqfaz hanem még erósféget vlr Vidin* 
Wl, &. olly Mndékkai vagyon, hogy i% 

Q • , Orfeí 
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Orföváidkön fegíttsen. Azon idő közben $ 
míg Oberítiieut. JLipfay' Úr értésére adta 
R M , L. Cxróf Wartenskben-nek <£ dolgot, 
*s a' F. M, L. Úr által leg ottan Gíádova. 
felé el indított Lovasfág és Gyalogfág útban 
volt: meg rámadták egynehányfzör a' Törö
kök Major Branovát\ky Urat, a' ki az Qr~ 
sőva és Erzsébet fárífiza körül lévő hegyek* 
mek el foglalására küldetett volt: ámbár ha-
ízontaíaa lett minden igyekezetek. Per&a-
Paiaiikábóí pedig két Törökök küldettek 
Öberftiieut. Liptay Úrhoz, hogy a* Várat 
adná fel. Mivel Viddinhöl mind untalan 
forrott a'Törökfég, *s máris fooo-re neve
kedett pedig a' fzámat tehát meg határozta 
magát ..az Oberfílieut. Úr, hogy az-e'Uenfég-
nek haladék nélkül eleibe menjen, *s azt meg 
támadja. EJ végre "Ja rv g V^ka -meg indul c 
az/Überítlieut. Dr , 3 Bat. Gyalogíaggal, 's 
11 Tzug Lovasfággal, és f-diken, minden 
bántódás nélkül eljutott 6ggy hegyre, melly 
Persa Palankáho^ | óránnyira van, a'hol is 
az éjtfzakának fél réizét el töltötte. Ezentúl 
tovább mozdultak a' mieink: mivel pedig a* 
sürü 's magas tsere miatt igen nehezen mar-
sirozhatott a' Gyalogság, \ fzállíthatta az 
ágyúit: tehát elóre el küldötte Liptay Oberft 
Lieur. Űr, az/ Erdődj Magyar Lovas Reg ; 

béli Kapitány S^arvasy Urat ? j ; Tzug HúM* 
>£•*. •• •-•' á r o l -
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Írókkal, meghagyván nékíe, hogy áz-ellen* 
séget, ha iátándja hogy bír mlé\ iartozhíía 
addigi mig a' Gyalogfág el érkezik; de há 
igen feles fMmmal találna az lenni, inkába 
vonja, viíFza'magát, az Öberíll. Gr a'fzárnya 
háta megé/ Mihellyt S^arvúsy Kápúáay 
Űr előbb nyomult: azonnal eleibe jött mint,, 
égy ezerig való Spahiíágy meüyet még na* 
gyobbfótjantsárfág követett. Az ellenfég 
nagy tűzzel, nekik esett mindjárt a'rni-Lövas-
Sainknák. Jóllehet Gyalogjaink még jóval is 
hátra voltak; as Törökíeg pedig fokkal fele^ 
fébb fzámmal volt á3 mieinknél: még fent 
akart a'vitéz Kapitány ür hátrálni:- h-^gy 
ez által Gyalogjainkra né-vonja az elléafrgerj-
kiknek úgy is elég véfz'ódések v.ólr ar roífs 
utakon váló jövetellel; Tehát úgy hellyé 
állatott feregével>V Jants'árok és Sp-:«hik ellen* 
hogy azok3 igen még átalkodott ellent aliá
sok után is, kenteiének vMtak hellyekét el 
hagyni. Mindazáltal tsak hamar Öfzvefze el
tek magokat, *s újjra rohantak Lovaffainkraj 
kiknek fegírtségekre, á'tnég magánál hagyott 
4 Tzug Lovaffágot !§ utannok küldötte az 
Oberftlieüt; Úr. S%arvasy Kapitány Úr ha-
fonló bátorfággal tsapatoít moíl ismét az 
fcllenfég közibe * valamint az előtt: de á% 
tllenfég is ugyan vifelr* magát egéííz kéz 
^f&kig: "hanem akkor ofztán*'mivel Ob.erftlc 
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ttiptqy Üt is el érkezett Gyalogjaival. e« 
erejét a* Lovasokéval eggy esi tette i tsak fzakt 
dásra vették a' Törökök £ dolgot, \ meg fent 
állottak eggy hegyig, melly Negodinon alól 
esik eggy órával. Ott űjjra viadalhoz kéízb, 
tették magokat. DeKa'pit. S^arvas^ylJt míné 
addig fenn tartóztatta itt Őket, míg OberítL 
Liptqy Úr, a' Gyalogokkal, és egynéhány 
ágyúkkal el érkezhetett, melly meg iévé% 
olly erőben ágyuztatött az Oberftí. az eilea-
fégte, hogy az a' hegyről magát el vette.*. 
és Eakoftféig Szaladott. — Itt negyedízer 
akarta magár rendbe ísedni az elíenfég; de 
ekkor hamar kéfzen lett vele Oberftí. Liptay 
Úr, ás viíTza verte a' Tirnok vizén. Hogy 
a* Tintók környékét meg mentheíTe az elíen
fég püfztuisitói az OberíÖieüt. ú r : "el kül
dötte oda ax Lattermáhn Reg. jebéli Major 
Sob^IVrsLt^ 3 Kompánia Gyalogfággal, bl 
zonyos ízámú Lovasokkal, és a ágyúkkal Í ., 
de minekelőtte még oda érhetett volna a* 
Major Ú r , fegíttséget kaptak a4 Törökök 
Pregovéhót, szett is viííza fordultak, és íze-, 
r emsét próbáltak még egyfzér:Vde népünk , 
ölly túzielj's magát el Szánva mentnekik^ogy 
előtte meg nem állhattak, hanem egéifzca.' 
íéürzavarba hozódtak, és a' Sgahifc úgy neki 
iramodtak, hogy a' Jantsárok nem érvén 
vélek, a" Negodin és C%ema Kí-ga kömyk ' 

km 
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kén meiüe cl terjedt nádasba» és as ott lévé 
snotsárokba 'vetté|c magokat" A! hová leg 
ottan rendelt as Huízárok 's a* Brmomt%kjf 
ízabad ferege közzül bizonyos í zárná Vité
zeket az Oberftlieur, Úr, a*-kik az elTeníéget 
búvó hellyéból fel kergeflek. —~ Oberíllieut. 
Lipiay Úr, Jan. 6»-du\a esrvéjén küldötte az. 
elo adott Tudósítást a* h a m mezejéről; a* 
bővebb jelentést későbben fogja tenni Ak* 
kor nem tudta még a>j elleniednek valoíagof 
vefztefégét: mindazáltal .$0, előre is meg 
jegyzetté, hogy3 ra* .mjnf ,as mieink által 
nyertt préda is mutatja ,-'to Törököknek keli 
lenni az el esttek közötti további, hogy a* 
mi veízteségünk igen kevés; és véjgre^ hogf-
nem találhat Szókat, a"* S^arvasj Kapitány 
Ür' állhatatos bátoríagának, és okosíagának 
elegendőképpen való magaí^talására. «--,.Ő 
Felségej Oberfllieut. Liptay Urat* Öberíieri 
rangra méltóztatott emelni\ annak meg bi* 
íeonyítására, melly tökéíletea meg elegedéi 
sét találta az emiitett Úrnak külőnöiTen ki 
lautatott okos és bátor vitézfégében. — M i 
a' meily ízivünkból dffendünk 9 Ob^rfter 
Liptay Úrnak érdemei fzerént lett meg tiíz-
feketésen: ugyan azon fzivből óhajtjuk yltéz 
Kapit. S^arvasy Úrnak B4ájoríag.gil ie-jsitdcf • 
Kiég tífzteltetésér. 
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Az Állion hegyéral költ Levelekben a1* 
vagyon, hogy az Orsovát 'ízemmel'tartó, 
népünknek íemmi bája nintsen, és mondván 
betegei sintsenek: mivel' ott íe'ra keméiíyke* 
dik a.'tél. —-Minden naplovöldözik a5 mieink 
Orsova Várát; a' benn 'lévők is ágyúznak kh 
de tsak fái töltésiéi Ez annak a'jele, hogy 
már V lóni valóból is alkalmasint ki fogytak. 

Úgy vólr a'-hiré^ hogy az í^rdody Ma
gyar Lovas'Reg. je Tseh .OrSz&gba 'fogott 
volna -.mar-sirozhi: de már as JLobkovit^ kön
nyű Lovas Reg, je rendeltetett oda helyette; 
hanem a5- Wurmfer Húfzár Regje talán* meg 
is indult már onnan alólról, iú Tseh Orízág-
ba* — Kivel fog ezentúl, a5 Török heMyett* 
ízembe izállani 5 bízom alán. —- Ezen nemes 
Regementnek eddig volt nagy érdemu Ober-
ít-ere, és a' mi '-Szíves igyekezetünknek egy 
példás elo. mozditója,Boros Űr, Generá-
iisíágra emeltetett O Felségétol, — Gróf 
Válfy Miklós Kapitány Ür, által mentezen 
Slízcs Reg.-;bolj, a5 C^esvit^ Vasasfai közzé 
MájornaL' ' 

Ferent^fo Hertzeg, kedves Hitvesével 
Mréséhez fő Hertzeg Alizon nyal . eggyütt 5, 
íriís egéíFégben vágynak, • Gyakran meg jeT 

lennek a* Redutban," Maga a5 ío Hertzeg 
nckoxt tánrzclm'iYj de a5 Hertzeg Áflzony 
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tlkaímastatja magát moftanikornyulállásihoz^ 
mellyek meg nem engedik a' tánizot. Nem 
meíTze van t; i. az a' kívánatos idő, melly* i 

ben elnyeri ez a* ízép, okos, és jó ízi v% 
Hertzeg AíTzony az Anyai édes nevezetet* 
A' miólta tetehbe lett esése nyilván valóvá 
lett, egynehányfzor nyitottak rajta eret, Az 
első fzerentsés érvágásért, fzáz aranyat ka* 
pott az jÉrvágó jutalmul; ~— Itt már előre 
találgatják,- ha vallyon Hertzeggel fogja e* 
a' várandós Hertzeg AíTzony í'zaporítanl az 
Auftriai Házat, vagy Hertzeg AíTzonnyah- ~~r-
A' találgatás fzabados- dolog -az- effélékben, 
*~ Mi , a' világra jövendő magaatot-eggy 
Szép kis Hertzeg AiTzonynak találjuk. Mit 
kívánnánk, a' már más kérdés? 

Laudon fó* Vezérnek, .-Birkenjtack *) 
füdósUdvariTanltsos Úr á|ral lett le írása; 

Tyroy 
aá Bpryjlhemm, 

Dux ; -
ad Bohr lm % Morqvam, Viadrum% 

Vifiulam. Veteranus 
ad Unnám*, Ifimm$ Savum. 

CUrt&s 

*) Ennek az Urnák igen fzép gyűjteménnyé vágyom 
rtgi "Deák és G '̂rög írókból, régi pénzekbii,;éf; 
kiváltképpea a' rj&jré méttzett'képekb5í» 
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Clarus Vbíque Triumphís, 
Simplex, Verecundus, 

Carus 
Caefari, 

$ummíss 

lafimis. 

Egy Bétsi Barátunk, ezen &Övetke?$ 
írásban, kívánta a' Mgrtmestjei dítsó gyo-
fedelem emlékesetét, '§ mtkor estét iem 
sartani:, 

CobVrgVs . 
f d r t l s , f e L í X j 

Vlr.Iá V í G í e s M l L L e , 
srJ. 'patVss 

$ V I s q VI n q VI e s. s V- p « s I o r e-j * 
s t r e n V o 

S W a r o V U 
a V X I L I o 

pf o f L I g a t a § , 
i-t I b V s C t s t r i s 

e Í V I r 3 

Wrant^ia OrJ^ág* 
Dec. j,4-dikén, azt végezte á* Newet. 

I£yííl$ses hogy a' Proteftansok minden pol* 
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gárí és katonai Tifztfégékre fel ve|etodhct-
liek; sót az Örfzág Kormányozá<>ának akar-
Tpeily fokira is éppen ugy el juthatnak, va
lamint fzintén a5 Katholikusok — A* Tuló-
niak tsak ugyan hajlottak a' Nemzet Gyű
lése parantsolatjárai valamint más zenébo-
inaskodni akarók is. — Nem is állhat fel 
egy Státus i s , engedelraesfég nélkül, — Áz 
elmúlt hónapnak vége felé, egy Szörnyű 
támadás akarta magát, a* mint Írják, íijjra 
ki ütni Parisban. / 

Spanyol Orfcág. 
Madrithöl írják, hogy a* mióltá a* Ff an-

tzia Orfzági zűrzavarok el kezdődtek, Szor
galmatos vigyizks volt ebben az Orfzágban 
arra, hogy valami módon rei is el ne ra
gadjon a' Frantzia nyavalya, a' külömbkü-
lömbféie írásoknak olvasása által, rneílyek-
nek tárgya a' Fr. Orfzági változás. Mind
azáltal fok efféle írások vitettek bé aJattom 
fean Spanyol OrSzágba.* sót néraellyek azok 
közzül Spanyol nyelvre is fordíttattak* A* 
visgálódó Törvény Szék kevésbbé lévén moíl 
foglalatos, ax eretnekfégnek tűzzel vaífal x&lo> 
ki irtásában, mint az előtt, kötelesfégénefe 
esmérte, hogy a'jelen févó környülállások., 
hoz képest vigyázzon a* Spanyol nemzetnek 
polgári jó hitüségére (Orthodoxia politica),. 
Pec . J3"dikán, minden Templomokban egy 

páran-
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parantsolatot olvastatott-el, mellynél fogva tz. 
említett írásokból 30-ig valók vettetnek átok 
alá; és az Ányafzentegyházbói való ki til-
tatásfal, és 100 arany büntetésfel fenyeget* 
tétnek mind azok, a* kik birtokokban tartják, 
*s olvaífák azokat. Ezen tilalmas munkák kö* 
zött vagyon Necker-nek is a* vallásbéli véle* 
kedveknek nyomós voltokról írott Könyve, 
( JJeV Importance de opinions religiéufesj^ 
Í*" Ebből kiki úgy tsináihacja a' kövefkezést, 

*mint maga legjobbnak látja, — Madrkban 
egy kis könyv jött ki nem igen régiben, melly-
bea Don Emánuel Deogratia fel fzámlálta3 

hogy 175'9-dik efztendótól fogva * 178^-kfg, 
és így .3.9.. efztendok alatt, 474 millió, és 
3^8,663 Piaíier:.(„t Piafter.igen annyi, mint 
egy a forintos Tallér ) takarodott Mexikó-
hói Európába, a* pénzzé nem tett arany Y 
ezüst darabokon, és azon feles Summákon 
kivűl, mellyeket titkos utakon Y módokon 
hordtak ki onnan, 

('Mexikó > egy nagy Tartománynak a* 
neve, az éjfzaki Amerikában. Uj Spanyol 
Orfzágnak is hivattatik, mivel a' Spanyol 
Koronához tartozik, a' mellynek fzámára^ 
if 19—ai-dikig, Cortes Ferdinánd foglalta 
vala el. Igen meleg Tartomány. Leg na
gyobb' ^azdagfága áll az arány és ezüst erek
ben, i llyek jobbára igen mellyen fzolgál-

.:.gyomiába* Van a5 többek között; 
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my banya: Pachuea-hm , , melly 300 : ölnyi 
meiyfégü,- a5 meíiyben izünteien IGQO. Sze-
jrefsenéls dolgoznak. Minden kezdhet bá-
nyár, hanem f réízct az érrzriek, a5 Király
nak kel! acni" Egy "Vme Király álra! igaz
gattatja' a' Spanyol Udvar M<íxikőt'3 a' kinek 
uralkodása % eízícndeig Szokott rend•Szerént 
tartani.) -*- MiaÓ iuramának kell-áf^^kietitó, 
mellyet ifi-i-röl. fogva* tsnpán Mexikóból 
magából bé vehetett SpahyoJ Qrízág, avagy 
tsak a'.mondottakból is, kíki könnyen kép~ 
zeihen : de éppen a? volt más réfzént kárára 
a' Spanyolnak, hogy helyébe hordták a'fok 
kéíz pénzt,^mint yaíamelíy portékát: mert 
annál fogva nem kapott ö mit is a' tudomá
nyokon, mesterségeken, Js kereskedésen; 
onnan lett, hogy a5 bovfég rniá Szükfégre 
jutott: a' midőn íok ezer Frantzia Kereske
dők fel • gazdagodtak : Spanyol Orfzágban-; 
mmt feles izámű ideérni nemzetbéllek kedves 
f-íazánkban H 

.Lengyel Orfyágs 
'•• Az el múlt DecS 24-dike * vafa az a* 

nevezetes napja ezen Orfzágnak % mellybea 
a'jövendőbeli igazgatás formája g fufidamen-
tomof tzikkelyekben meg-határozíaiott. ,—-
Minden Templomokban, hálaadások tartat-
rak, azon" nagy dolognak Szerentsés ki me
netellel lett meg kerüléséért. A5 ízomfzéd 
Udvarok Követei, Kurírokat küldöttek mind
járt, az arról való., híradás végett,_ a1 magok 
Üdyai.aikköz, »—- A' PruJf\ÍGÍ Király-sür

get-
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getrette. volt a" Lengyeleket, hogy 'minél' 
hamarébb állítanák rneg a' fundamentumot,; 
mellyen az igazgatás fogna épülni, és a" 
mellyen akarja 6 is sC vélek való állhatatos 
feövettségét fundálni. Már dolgozaak a* 
Í2Ö'/ett$égen is eróíTen, mind Berlinben, 
mind Varsoviában.. A* Lengyeleknek nagy 
%* bízodaímok a1 PruíTziai Királyhoz. 

* # * * # 
# • • • - . « * • # 

üaglioftro ( Kalj iofztr o ). 
Azt irják, Gróf Balfamo Cagliofiro-

to\% Romából^ hogy, minekutánna egyne
hány hónapok alatt egéíFz Hertzegi pompát 
mutatott, .*«. magái:-nagy tifzteletnek és át* 
tséreenék tárgyává tette volna ott: történt 
az el míih hónapaafir27'díkj» éjtfzakáján, hogy 
t^ Város Katonáig fekvő ágyában egyfzerre 
tsak-m$g. lepték, \ egy kotsiban el vitték, 
Mngekburgha *).. Ugyan ekkor Feleségét is„ 

iVera-

*) EngeMwg, Angéla, C&Jletto M S. Angeh, eggy 
ig@ttcroskerek épületnek neve'Eotnában T mtll'yet 
Mjám. HM&n aikotvánny&nak (Moles Hadriani), 
aamteitátíua pedig Creftentius Tornyának (Turrte 
CveftentUJ neveztek, azért; mivel Crefcentfas Pol-
.gáímester abba fántzolta vóh hé magát 985-dikbéa 
Ílt\mo Tsáfzár ellen. VL Sándor Pápa vaio-
RIZOS Varrá tsináltatta. Moft a'Pá>aí Leveled 
Hág vagyon .benne, és az V* Sixtus Pápáról mfr-
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Seráphlna Grófnét, eg^y Apátza Kláftromb'a 
sárták. Ezentúl a" Grófnak 'mindén írásait 
Öfzve kutatták, és lakó helyér bé petsé&lrék*' 
Az éjjelnek azon órájában* af Katonák F#* 
re/zí£ Páteren is rajta mentek, a9 Kapu.t2m.a~ 
sok Klafíromában, ?s magokkal ei vitték egy 
más Kapützinus Klaítromba; onnan ismét» 
a' mint van aJ híre, a* visgálódó Törvény* 
Székhez (Tribunal Inquiíitionis). Ez a^Fe-
re/zí^ Páter, Helvétziának Frejburg nevű. 
Városából való* 's moít Romában azért vóls, 
hogy magának Püspökféget; vaíamelly meg 
hóitmak pedig as Szentek közzé való bt ve
retest nyerjen: hanem ezen foglalsro&figl 
mellett talám Titoknokja, vagy l a 4* nem 
is: testi lelki Barátja vcút CdgUoftrö^űék, és 
mindennap nálla evett. Ennek írásait is mind 
eggyül eggyig meg visgálták, és a* ízobáts* 
kát vagy tzélat* melíyben tartózkodott volt, 

be 

jradott f tóiílió Skudifcoi álló krot$> m$Bjh& táatr 
fzükfeg idején lehet nyulai: mint tz fpot* W&éuu 
%' midaa ^LK^kmenFips. meg akacif vókí. Jóíef 
"Tsáfzárral; és 1766. XilL •Kelemén iát'jéhm-. ifi 
híidon igén nagy fzükí volt *' gaboöi-asl, ~~* A* 

• 'Tibens-evL lévő hidat, melly -mm é$ülétkt% vifö* 
Hadrián TsáCzár építtette* •—-• :E'ff^iSÍf'3rg olíy 
Jbely gy&wíut i$: irán-Rovníbm •,; mhn 'm m tón~f»* 
$$& Szfztil (Ifofitlle) vélt•• P&ilftai, ' 
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bépetsérelték. Eggyié Borc nevezetű Fr3il« 
tzía meg fejtett valamit a 'dologból, V e i 

' illantom Ennek fzqbájábán- égy tslnoífan fel 
Öltözöttaífzony ember formájáttálakaks mdiy 
előtt eg-gy 3 lábú afztal-állott, 9s- egy lámpás 
égett. -**•> Az említett él -fogátasokat"- égy kft* 
lööös:-Gyülés előzte- Vóit^füég :jj'-íiíelíyet- taiv 
tett maga a* Pápa d Dec. 25-őikén -'Vasárnap-
reggel, 4 Kafrdíni'isoK-kal, és 1 Titoknokkal.-
~- Mi okon le t t les yen el foesttatásá G?P~ 
liofiro-mki, és hozzája- tartozóinak: aZ't'ezu* 
tán fogjuk'bízónyoífati- 'meg tudni; -*>- Már 
Cagli&jlro Parisban is vők fogva- 178^-beni 
a' tniiit erről '^ Irmmaks-elsé Szákaífzának *$6& 
Lev.' tettünk volt- egy-fzóval emlékezetet*-
Akkori -fogfagának;n*' -vók oka s, mivel oret is 
bele" keverték' üná' hir-es A^á&i^ VÖ/ÍH , vagy: 
Nyakf^oríiő %vv:-?9 .A: dolog így történt-s 
HiRőhán; StraftburgiÉrsek, -'és még akkor 
Cardinális *), egy gyémántos nyakfzorítót' 
kéfzíttetett oily-fzin alatty hogy az a'-Fran*' 

tzia 

*) Botránkoztató tselekedetéért, ki tette. á' Pápa á* 
Cardinálisíágból. — fiz a H. Roham volt Követjé 
is a' Frantzia Udvarnak a' Bétsinék Midőn Béts-" 
be jött volna, panafz'olkódni kezdett, bögy koí-

- téni.'fem,lehet Bétsben: 's azonban midőn ©ÍBI§X% 

f«k ezer aáósfágot hagyott* , • , . -
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ttái Királynéé fogna lenni. Mítelesféget e* 
réfzben annál nagyobbat fze.rzett magának: 
mivel-egy Levelet-mutatott, mellynek- a' Ki* 
rályné neve volt alá irva ., hafanló irásfal a' 
Királyné írásához, -Azonban e' dologban fe 
híre, fe tanáttaa nem v6k a' Királynénak,-—• 
A* nyakízorító árra volt I/60O/OOO -Lívra, 
és így 633/333.forint *), Ezen fummát mi
dőn kt nem .fizethette volna a5 Hertzeg, 's 
már a' gyémántot is el vefstegette a' nyak* 
izorítóról: ki tudódott a' dolog 9 mellyre 
nézve a' még akkor fenn kilón Bafzolba küU 
detetr. Mivel a' Hertzeg, de la Motte Gróf* 
nét okolta, e' pedig Cagliojlröra utalt: in* 
nen esett, hogy a1 Szép Grófné,*s Caglio**-
ft.ro is be zárattak. Cagüojtrárafevnvni íem 
bizonyofodott reá: azért is 6 békével botsát* 
tátott; de.bezzeg meg efetr H. Rohán-mk9 

és kivált a* ízép de la .Motte Grófnénak..— 
Mert amazt a' Franrzia Udvar, mind azon 
külső polgári tifzteíTégtol meg fofztotta, mely-
lyet az előtt ruházott volt fzeméllyére $ De 
la Motte Grófnénak pedig tsupán az élete 
maradt meg: a' hóhértól mindazáltal meg 
nem menekedett, mere az által meg héllye-

gez-

*) Mivel egy Lirra,-egéjűá meg Hávoz-ídú vér* 
Hí krsj. tefztp* 
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geztetett, — Hogy Cagliofiróra vüTza téti 
jünk, még fenki feni tanulhatta ki ez ideig # 

hová való tegyen 6 , és honnan vefzi azt a* 
temérdek pénzt, a* röeliy meg kívántatik az 
ö utazásira, 's mindenütt pompaíTan való 
maga mutatására; as fok alamísni ofztoga* 
tásra, h n betegeknek ingyen való gyógyí
tására, mellyben, úgy mondják, hogy már 
gyakorta igen fzerentsés volt. -— Holmi tit
kos dolgokban való foglalatoskodása által § 
fok külömbkülömbféie vélekedésekre 's költe* 
menyekre fzolgáltatott magáról alkalmatos* 
íagot. Azt költötték t. i. felölle, hogy ó* a* 
Lelkekkel társalkodik,. egéífz kan ördöge 
Artfikriíztus ? fzemfényvefzto, bűvös bajos $ 
hogy 6már élt akkor, midőn a?Kánai rnen-
iiyegyó tartatott, \ jelen is volt benne. —* 
Sokan azt tartják FeíŐlle? hogy o Portugalliai 
Zsidó , vagy valami Egyiptomi bitang. -r* 
Maga fem tudja 6 , hol 's kiktól lett Szárma
zását, mint ezt maga ki jelentette egy kis 
Könyvben, melly Parisban 1786-ban illyen 
homlok irás alatt jött k i : Memoire pour lé 
Comte de Caglioftro. — Ebből fogjuk mks 
ilkaima íoíl&ggal közleni, a* magáról tété 
vallás tételété 

Kifli S^ieif, Jafi, 2.3. ssapj. 1790*. • 


