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A'' Királyné, majd minden másod nap 
meg jelén az Udvari Játék nézó helyben; 
midőn t. i. Német nyelven kéfzűlt Darabokat 
játtz&nak; a' hol is Veidmánnak, 's más 
illyes múlattarni tudó Jádzóknak elmés tré
fáikon igen édesdeden Szokott nevetni. •— 
Maga a' Király, még mind ez ideig feni 
vök fem a' Teátromban f fem femmi más 
múíattságokban; abban keresvén egéflz örö
mét 's meg elégedését, ha magános gyö
nyörűségeinek fel áldozása által, a' Közjón 
fegíthet, 5s külön külön is minden hozzá 
folyamodókat meg vigafztalhat. Valamint 
minden unatkozás nélkiil fáradbatatlankodik 
a' Státus' ' külső, .'s belsó dolgainak jó karba 
hozásában: úgy nagy kéizíeggel áll, 6 's 
több órák:g is talpon, a' Keddi és Pénteki 
Áudientziákon , az Alattvalók' kéréseiknek 
meg halgát ására. Alig jut hetenként valami 
kevés ideje, a 'ki kotsizásra: akkor is kü~ 
lömbkülömbféle írásoknak olvasásában .fog
lalatoskodik. — Ha Anglia Attyának tartja 
III. Györgyöt, 's akként is ízereri és tifz-
tuli *)•: valóban nagy okai vágynak a ' / / . 

:ü Leo-

*) Igen fzetnbe tüno jelét ad â az Ariglus N é p , 
Kiráilyához viseltető példás hajlandóságának a' 
többek között az által, hogy midÖn a' tudva 
lévÖ elmeliáborodásban lett volna a'Király : még. 
a1 játék mzo helyekben a' Ug mulattatóbb Dara

bok-
D , ' • 
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JLeopoIíT Királyi Páttzája~ alá Szállott egéTz 
Birodalomnak már is arra, hogy jó Fejedel
méhez tökélletes bizodalommal *s fzeretet-
nek és tifzteletnek indulatival riselteífen. • 

Ferentr FŐ Hertzeg % napokban gyen
gélkedett: de már jobbatskán érzi magát* 

A* mitől még mostanában félni fem tud
tunk , avagy tsak örömest nem akartunk : a* 
történe meg Jul. 14-dikén. Oda van ama bölts* 
bátor, fáradhatatlant fzerentsés LÁUDON* 
unk, kit egéíTz Európa méltán Nagy Vezér
nek tartott. — Rövid ideig tartott beregfége 
neméről, valamint Teftamentomárojl is, a* 
jövő Poftán fogunk emlékezni. 

Az el múlt Vasárnap jelentette meg a* 
ISFápolyí Követ, Mar chefé .Gallo.y. az ide 
való Udvarnak, hogy Királynéja, Jul. a~ 
dikán, reggeli g óra után, egy Hertzeget 
ízűit izerentséííen, ki is akkor mindjárt, 9 
órakor, % Királyi Famíliának, a' NeméíTég-
nek, ' s a ' külső Miniftereknek jelenlétekben 

meg 

bóknak látása 's hallása mellett fe vethette ki 
efzébol a' Nép, Fejedelmének gyáfzos állapotját. 
i78£-dikban, egéíz Decemberben, valamint fzin-
tén az azt követett hónapbauís, minduntalan reá 
kellett a' Játtzoknak a' Darai?' végződésével kez
deni : God fave the King —Az Is jn tartsjz meg 
d Királyt^ [s az egéíz Teátrombéli Gyülekezet 
eggyütt éneklett vélek buzgó érzékenységgel* 

emény Jelzet 



meg kérefzteltetett a' Kif* Pálötlbatu «• 
A' Leopold néven kivűl, még ezen 13 ne
vezeteket ruháztak reája: Giovanni, Giw 
feppey Michele, Fráncefco de Paula, Sab 
vatore, Cafpáro, Mehniore 9 Baldafare f 
Genafo, Carkf Pátyuale, Filippo Nerip 
és Benjáminon 

A' Hertzég fzületése, Igyuk durrógisi 
által adatott a' Népnek tudtára. 4-dikén* 
Tt Deum Laudamust tartatott a* Király $ 
az Udvari Kápolnában; ahnakutánna, külö
nösörömének kinyilatkoztatására, közönfé* 
geflen ebédelt 's kéz tsókolást engedett; 3 
napokig nem volt fzünéti a* jpompának Yá* 
házak meg világositásának. — 

Ezen méltó Őrömét a' Nápolyi 
üd v a r n a k , nem fokára más kettős 
öröm fogja fel váltani* mellyet okozhat 's 
fog is bizonnyal okozni* két Hertzeg Afz-
ízöriyaisak, az Auftríai Házba Fefent^ 's 
Ferdinánd FÓ Berezegek mellé léjendó fze-
rentsés által plántáltatása. •*- Az ide való 's 
már fellyebb meg nevezett Követét, tend* 
kivúl való első rangú Követté tetté á' Né" 
polyi Király, a' ki bé is mutatta már itt űt 
az éránt való Bizonyság-Levelét a* Királynak 

Magyar Öffyágé 

Buda* 
Minekuánna fel tették volná* &t alvé

geit minden Kerületekből ki válaíkatott ki*-
D % dé-
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demes Urak, a' Királynak bé mutatandó 
Inaugurale Diplomának Formáját: újjonnan 
öfzve gyűltek a* Kerületek:, hogy az etánt 
közre tanátskozzanak. Az innen és túl a* 
Tifi^án valók ugyan, valamint ar túl a* Du
nán való i s , ezen hónapnak f-dikén; az 
innen a' Dunán való pedig 9-diken. -— I l 
dikre volt téve az Orízág Köz. Gyűlése. 

Oláh Orfcág. 
A' Tinái Táborból következendő Tudósítás 

érkezett: 
„Miólta Fekete Gyergyónál' Szer ents éje 

volt az ellenségnek: gyakran kezdett izgá-
gálkodni; 9s nevezeteién Islasy környékét 
Igen tzélba vette volt. Erre nézve, meg 
indult réfzünkről, Jun. ig dikán délután, 3 
Ofztály Gyalogság, és 500% való Lovaálg 
§ ágyúkkal, az említett környékre visgáló-
dóba, kívánván gátat vetni az ellenfég maga 
hittségének. Estvéli 10 órára ért Népünk 
z Duna partjához Islas mellé, még pedig 
olly tsendeíféggel, hogy abból leg kiffebbet 
Sem tudott az ellenség. Gyalogjaink leg 
ottan 4 fzegbe állottak; 4 ágyújokat közel 
egymáshoz a' Duna partra ki fzegezték; a' 
Lovaffág pedig égy kevéffel hátrább vonta 
meg magát, 19-diken reggel, látják a',mie
ink, hogy két fegyveres hajók termettek a* 
túlsó partnál NikópolishóL Ezek nem foka 
íitogathatták magokat: mert az eggyiknek 
első réfzében olly tetemes kárt okoztak tsak 
hamar golyóbisaink, hogy i rajta volt nép 

igen 
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igen nagy üggyel bajjal verekedhetett ki a* 
fzárazra; a' másik pedig, ezt látván, ki ter-
jefztett vitorlákkal sietett viffza Nikópolh 
felé* A' hajó viííza érkezése után, tsak ha
mar jel adatott Nikőpolis és Thurn Váraiban 
minden ágyúknak háromfzori el sütögette-
tések által, az ellenünk való kéfzületre. — 
Kern is tölt fok idő bsÜ', hogy előttünk 
termettek hat ágyús hajók. De ezek fem 
voltak fzerentséífebbek a' két elóbbenieknél t 
mert egynek ki lyukafztotta a' fenekét a' go
lyóbis, 5s a'rajta vóít Nép egy közel lévő 
Szigetbe kénteleníttetett ki fzállani; a' más 
kettőnek is úgy be fizetett, hogy alig várta 
az, hogy a7 parthoz érheíTen; a' többek 
viffza lódultak Nikópolisba. Útjokban mind 
el lövöldözték hafzontalanúl a' porokat. — 
Nem fokára ismét 4 veres és zöld hajók vál
tották fel az elobbenieket: de tsak fzintúgy 
be járták ezeket is, a' tzifraság mellett, go
lyóbisaink, valamint a' festetleneket, 's al
kalmas férelemmel kénteleníttettek viffza 
sietni. Nem fziYelhetvén a* Nikópolisi Basa 
ennyi vefzteségét, új próbát tett: fel vite
tett t. i. egy hegyre 4 ágyúkat,/s azoknak 
ókalmok alatt indított feles fzámú hajókat 
ellenünk. Estvéli 7 órától fogva, g óráig, 
fzakadatlanúl tüzelt az ellenség: de reánk 
nézve minden foganat nélkül; az 6 hajói 
ellenben ez úttal is fzaladásra vették a1 dol
got. A- hegyre helyhetett ágyúk körűi fok 
fo Törökök tsoportoztak volt: de fokfzor 
ízéllyel fzalafztották ókét fzivárvány módjára 
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feléjek botsátgatott golyóbisaink, .w£ Végre 
meg lőtte Seregünk a* diadalmas tsat ázásnál^ 
Örömét; *s Táborába, ^ napokig tartott tá
vol léte után, viflza tért. — Ditséretet ér* 
demelnek Vitézeink átaljában, hogy ókét 
femi az ido alkalmatlansága? fem más eiefég* 
nek s az egy kenyéren kívül való nem léte, 
fem a? terhes út zugolódásra nem fakafzt-
hatta. *r Nádasdy Reg. béli Qberftlieut, 
$plényi Úr, a* ki eggy Oíztállyal az ágyúkat 
oltalmazta j nem különbben Splérryi Reg. béli 
Qberíllieut, Adorján, 's Major Sxentkeref%ti 
XJrak nagy efzkozei voltak az ellenfég meg 
fzégyenítcetésének. --* A' Pattantyúsok köz
epi , kik Nohlit^ Főhadnagy Úr alatt forgo
lódtak az ágyúk körűi, 6-an tertéfe magokai 
Irdem - pénzre, méltókká. **/ 

A'* Braftinejlki Táborból írják, hogy 
^mihelyt hírekkel esett a* Timok mentében 
illó Xörököknek, Gr. Clerfének a* Braho" 
vai Táborból Oláh Órf^ág felé lett fel kere-
kedése.:': leg ottan izentek • F. IVL L. Báró 
Yétseyhe^ "('úgymint a* kire fzállott Hadi-
Tármester Gr. 0erfé távol létében a' Kor
mányozás ) néhány Küldöttjeik által, hogy 
mostantól fogva vége a* baráttságnak 9

 ss 
fegyver-nyugvásnak: ahoz képest, 4 óra 
múlva látogatásokra fognának $* mieinknek 
jőni egéflz erejekkel. — Mid&n a3 fegyver-
nyugvás köttetett volt: úgy eggyezett a* 
|§ t fel egymáííalg hogy a* melly réíz fej 
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akarja a* másiknak mondani a* fegyvernyug-
vast, 3 napokkal tartozzon azt tselekedni, 
az ellenfégeskedéshez való fogás előtt; Is 
íme' még is most a? 3 napot, 4 órává vál
toztatta az elleníég; — azonban a* Kémek 
mind azzal a' hírrel jöttek$ hogy igen feles 
fzámm<al nyomul Seregünk felé aVTörökfég. 
•— RéízünkrŐl tehát a' lett a* határozás, 
hogy a* Törököt meg ne várják; hanem 
vonják magokat a*Krafnáhól% Oláh Orfaág
ba. Az eleféget mivel olly hírtelen nem 
leherett el fzállítani: mind a' Dunába hány
ták; egy nagy fzénás Magazint pedig fel 
gyújtottak. De mihelyt Haditármester Gr« 
Clerfé győzedelmeskedett Callafátnál: leg 
ottan rendeléseket tett , a' Timok mellyéki 
Törököknek viffza verések etánt. Nem is 
valáíiak ezek nyomósok a* Krajnáhant mert 
mihelyt látták ig-dikon, hogy nyomulnak 
feléjek Vitézeink: azonnalBodon felé vonták 
magokat siettséggel." 

" ! '",. . - . 1 1 U 1 . . 1 i n t H U m m 

Egy magános Levélből, melly Június
nak 28-dikán kök Bukurestb'ol > azt olvafiuk, 
hogy „a' Fekete Gyergyó Ostromának félbe 
ízakafztásától fogva, ísendeííég van azon 
környéken*, és hogy ^egy réfze az Orofz 
Seregnek sietett, valamint tsak tőle ki tel
hetett , a' Hertzeg Seregének erősítésére." 

EgySvadronos Kapitány Gróf Úrnak, Kies* 
nit^bol Jul. ?-dikén utasított Leveléből 
ezeket közölhetjük? 

$9 .-* 7€%° 
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„ Tzettinhe^ a mértföldnyire, fok Törö
kök gyűltek Ófzve, Vnevezeteíen a1' Travniki 
Basa is öfzve kaptsolá már ma magát a5 Bika-
tsivaL -r~ As napokban, valami 500-án9 
meg visgálták fekvésünket: de még ez ideig 

; femmit íem kezdettek ellenünk, — T^et-
tinhe^ 50 lépésnyire is van már Battériánk: 
igen meg rongálták ágyúink a' Vár falait. — 
A5 bé zár̂ t Törökíég nagy fzükféget lát, ki
vált v! • dolgából. — T^_ettinnek Oftroma 
mes; foCz a bennünket BubenhofenGenerk' 
listői, kinek halála annál fajnosabban esik, 
laogy nintsen már egy Lovas Generálisunk 
is. 27-diken vette a3 íebjét emiitett kedves 
emlékezetű Generálisunk, illyen alkalmatos-
Sággal: A' Váion kivül vagyon egy Forrás. 
Erre jártak vóit a* Várbeliek vizért. Kíván
ván Gen. Bubanhofen el zárni őket az em
lített Forrástól, egy Battériát kéfzíttetetc, 
's azt tábori ágyúkkal meg akarta rakatni. 
Azonban Jun. 27-dikén ki ütöttek Munká
sainkra a' Törökök, kik előtt midőn hátrálni 
kezdenének fegíttségűl oda rendeltt Katoná
ink : eleibek ugratott Bubenhofen, *s viíTza 
indítván okét, a* Törököket ugyan el verte; 
de példás vitézfégének ekkor adhatá leg 
utóífzor jeleit: mert egy golyóbis éppen as 

hasát találván, 3 napok múlva véget vetett 
vitézt életének. — F. M. L. ValUsch Úr is 
Sebet kapott, visgálódása közben, a* lábán; 
azért is Kár ölyv áros ab a vitetett. — Tsak 
magára fzorúlt tehát e'fzerént majd minden 
F, M. L« B. Devins Úrra. •— Ingenieur Major 

Len- -
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Cerini Úrnak tzornbját is meg lőtte ( É z , 
egy derék Magyar Űr) 24-dikén az ellenfég; 
de reméuylyűk, hogy meg fogja febjét 1|M 
babi. — Ezekben a1 napokban 1 Oláh fzö-
kött ki a' Várból: de micsoda jelentéífel? 
magam Sem tudom. 

Aufiriai Belgyiom, 
Éppen most érkezek, eggy érdemes 

Magyar Tifzt Úrnak Tudósírása Luxemburg 
Tarromári'nyából, meily fzerént ju..n 24-kén 
jó formán meg rijjafztorták a' Wurmfer- Hu-
Szárjai, Namur 's Huy Városok köztr fek
vő Bellemaifon nevezetű Falunál, a' Párto
sokat ; közztilök mintegy ^o-ig valót tsak 
hamar le kaSzaholtak. Réfzünkröl 2 Hufzár 
esett e l , és 4.ló. 

Német Birodalom* 
Már el kezdtek az el műit hónapnak 

végén, és ennek elein, a' Válafztó Hértze-
geknek Követeik, a' Moenus víz® mellett 
lévő Frankfurtba öízve Seregeim* Tsáfzárt 
váíafztani. 

Jun. a8-dikán, reggeli 3 és f órakor 
kerekedtek fel 3 tsapatokban, a' Lüteichiek 
ellen rendelt Seregek, r'éfz fzerént Mafeyk-
ból ; réfz Szerént pedig a' Maas vize irír 
nentsó* és túlsó mellyékcrol;' V indultak 
bellyebb a' Lüttichí Földre, nevezereífen 
Sutendael és Gelyck felé, a' hová már a 
napokkal az előtt Kémeket küldöttek volt, 

Tsupán 
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Tsupán { oo Münjlériek, 's néhány Lovasok 
maradtak Mafeykban őrizetre. Egyébaránt 
minden tábori kéfzűletet, 's ágyukat el vit* 
tek magokkal az emiitett Seregek. Hat ii 
fontosok vágynak az ágyúik között. — A* 
mint írják, talám Haffeltet vették tzélba. 

Frant^ia -iOrf^ág. 
A'Vallás Szolgait tárgyazó előbbi Rendeléseihez 

következendő Tzi^kkelyeket ragafztott Jun. 19-dikén 
z Nemzet Gyűlésé: 

A1 Vallás Szolgainak tartásokra ki rendelt fumraa 
fertály efztendonként 's mindenkor előre fog fizetőd
ni Míg valamelly Papi hivatal üreffen áll : mind 
addig a' Diftriktus Kaflzájába megy annak a' jöve
delme. Minden Plebámisok, nem külömben a' Püs
pökségeknek 's Plébániáknak VikátiulTaik is , a* kik 
Öregségek vagy betegségek miatt nem folytathattyák 
többé hivatalokat: illendő fizetést fognak kapni, a* 
ínelly,fizetések mikor kezdődjenek, meg fog határo
zódni. Nem lehet femmiPapi köteleílegeknek tellye-
sitéséért r^énzt venni a' Püspököknek, Vikáriusoknak 
*s Plébánosoknak. ,— Ezen elo fzámlált Papi Sze
mé l lye l mindnyájan magok lakó helyekhez vágynak 
köttetve; i'igy hogy a'.Pí\spokök , tsak a' Diílriktus 
kormányozó Székének ; a1 rlebánusok és Vikáriusok 
pedig a' Püspököknek V és a'kormányozó Széknek 
engedelmével mehetnek el onnan hazúl. Semmi más 
Tifztséget aem viselhetnek; hanem tsupán azokat, 
(ki vévén innen a' tulajdonképpenvaló Királyi fzol-
gálatokat) mellyekhez juffok lehet, Hn t Polgároké 
»ak. 

2£^dikea 
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as-dikea e' jött Kérdésbe: Ha vallyon a' Vallás 
Szolgai fizetésekről lett határozások azoknak Is fzól-
lanak e' , a 'kik éppen most vágynak birtokában a* 
meg hagyatott Papi hivataloknak. Az emiitett Kér
dés, íbk tanátskozások után, következendő határozaV 
§okra fzolgáltatott alkalmatoffágot; 

Az ollyan helyben maradt Ersekeknek és Püs
pököknek jövedelmekből, kik eddig nem mentek 
többre efztendonként ir^coo Livránál, femrai fen* 
fog el vetetÖdn'u —» A' kiknek fzaporább volt 12000-
nél a' jövedelmek, ivooo Livrát, és még ezen felűi 
azon fummának felét fogják kapni, a' mivel több 
volt nékiek 15000-nel; úgy mindazáltal,, hogy egy
nek jövedelme fem haladhatja meg a' ^oooo-et; á* 
Párisi Érseké fem a' 7$©oo*«t. Az emiitett Brsekek 
és Püspökök meg fognak a" Püspöki lakozás kerüle
tében lévő házaknak és kerteknek birtokában ma* 
racioi. 

Jun, ?4^dikén, a' meg maradt Plebánusokra néz
ve is hasonlóképpen lett a' Végezés, kiknek ftzetéV 
sek mjn4azáltal fohol fem ínehet fellyebb, 6öoo Liv
ránál? V 

Míg Frantzia Qrfzlg, némelly Nagyok 
fzabad akarat fzerént való Uralkodásának 
vas jármát hordozta; addig nem egyébkép
pen , hanem erofzákkal Tehetett más Tarto
mányokat az alá hajtani; most, minekután-
na 1© rázta nyakáról az igát Frantzia Or-
fzág, nem tsak az Avignoniak; hanem a* 
Lilttichiek is kívánnak vele eggyesüíni, *s 
egy Testté formáltatni. Kívánnak a' Gene-
vaiak is , ti m% egynéhány Kantonjai Heh 
yét\i4nak. 
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A' Frantzía Nemzetnek nagy Inhepéröí, 
méliyet ezen hónapnak if-dikén tartott, a* 
maga újjonnan lett fzületésének, és a' régen 
óhajtott fzabadság meg nyerésének örök em
lékezetére, fokán fokát írtak mar előre is : 
mi, ennek le írását jobbnak ítéltük akkorra 
halafztani, midőn az annak végbe menete
léről való hiteles Tudósításokat fogjuk 
venni 

Spanyof Orf^ág. 
Az Angliai Kövér, Eit^Jierbert Alleyne 

Úr, jun. ig-dikán mutatta be magát a' Ki
rálynál. JMár az említett Követnek el érke
zése előtt, által adta a' Spanyol Miniíteriura. 
az Angliai.Biztosnak, Frafer Úrnak,-•£-Nót* 
ha fzoros Tengere eránt lett. jelentésére 
való Feleletet. Ezen Feleletnek rövideden 
ide ment ki az értelme: 

„ A" két Udvar között fenn forgó per-
neki el igazítása, ezen a kérdéseknek meg 
fejtésekben határozódik: Kinek kell meg 
fizetni azon kárt,. m'ellyet a' Nótkai kikötő 
helyben le tartóztatott Anglus hajók vallot
tak? é$9 Ki hibája miatt esett azoknak le tar-
tóztatások? Az élsó Kérdésre, azt feleli 
Spanyol Orfzág, hogy "már az emiitett ha
jókat el botsáttatta; — kéfz leíTz* a5 kárért 
való elégtételre is; ha ki siil, hogy ö hi
bázott; de a* mellyre Anglia is ízintén úgy 
köteles, hogyha néki nem talált lenni igaz
sága. •— Éppen ezért, minden *' második 
Kérdésnek meg fejtésétói függ, melly is a' 

Fiti-

Ráday Gyűjtemény • , Jelzet: 778 



We<S5©# j£i 

Fit^Jierbert Úrral kezdendő tanácskozások 
által fog meg kéfzűlni. —• A' Spanyol Ud
var, meg küldötte ezen Feleletét, maga 
hoíízas igazítása mellett,-majd minden kül
ső Udvaroknak is. Egyfzersmind Jun. f-kén 
parancsolat ment minden Spanyol kikötő 
helyekbe, hogy aJ hajós Sereg fzámát 50 
első nagyságíi hajókra fzaporíttsák, mely-
lyeknek FŐ Korrnányózójok Don Jofepho 
Solanú fog lenni^ az alatta való Kormányozok 
pedig Marjzrqdo és Borja Gener. Lieut.ok 
lefzoek. — Májusn. 30-dikán mind hárman 
be mutattattak a' Királynak. Az egéfz ha
jós Sereg Cadixbafog öfzve gyűlni. —• 
Az Anglus Követ Fit^herlert Úr, mindjárt 
a' Királynál lett megjelenése után, hoíízas 
Befzélgetést tartott az első Spanyol Minis-
terrel, ..Gr. Florida Blancával, meilynek 
végződésével, leg ottan Kurírt küldött Lon
donba* 

Anglia, 
h\ Londoni Tudósítások fzerént, is

mét Kiírir érkezett Jun. ao-dikán Madrit-
bóí. Mindjárt a' következendő napon Stá
tus Tanáts tartatott. — Az a' hire, hogy 
nem elégedett volna még Anglia, a' Spa
nyol Udvar Feleletével. —~ Barrington FQ 
Tengeri Kormányozó^; parancsolatot vett 
volt még 24-diken, hogy magát minden 
fzempiilantásban kéfzen tartsa a' Spitheádi 
kikötő négyben; 19-dikén- már a' Tenge
ren is volt; de még akkor magát a'Hollan

dus 
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dus hajós Sereggel egybe nem kaptsoka.««; 
Mind Londonban, mind más kikötő he
lyekben eröíTen fzedik a' hajós Legényeket* 
*s hova tovább nagyobb erőben tétetnek a9 

Tengeri kéfzületek* 

Svéd Örfcág* 
Jun» 17-dikén, délutáni 2 órakör tárná* 

dott Carlséronában á,J tüz, némeííy Leá* 
nyoknak gondatlanságok miatt, a*kik mos
ni való vizet forraltak eggy Oberfternek a' 
házában* - Nem tölt belé több a óránál $ 
hogy 1087 lakó *s portékás házak, a Tem» 

Í
)lomok 5 £ Koronának kenyér sütő épülete 
íafzárnyái *s Ispotállyal mind lángok pré* 

dajává lettek. Tsupán 4 kereskedő házak 
maradhattak meg épségben. Ezen fzörnyü 
*s hirtelen romlásnak fő okai voltak i a1 há* 
raknak nagyobb réfzént fából való létek 5 
a'nagy fzárazság's az ifzonyú fzél; mellyek-
hez még ezek is járultak, hogy fok apró 
Kalmároknak pintzéjeikben puskapor volt 
imitt amott, mellynek meg gyúladása általai 
igen terjedt egyfzerre fok helyeken a' tüz ; 
továbbá, hogy kevés volt a* nép* *s a' köz^ 
ZÜl is kiki tsak a 'maga ' s hozzá tartozói' 
vagyonjával gondolt. Szerentsések is vól^ 
tak a5 Kalmárok nagy réfzént, portékáik
nak meg fzabadításában. De ismét fok La
kosok kénteleníttettek mindeneket oda h a g ^ 
n i , 's tulajdon életeket is tsak febes fzaladl-
sokkal menthették ki a' tüz tork-dool, % fee* 
méllyek pedig olly fzetentsétlenek voltak> 
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hogy azt fem Szabadíthatták meg. A* Sze
gény Betegek nem égtek ugyan oda; de el 
égvén a' Patika , fegedelem nélkül hevernek 
ágyaik fenekére fzegeztetve. MidÓn el múlt 
a' tüz , fok meg károsodtak hé mentek a* 
Városba , 's kurkáfzták keseregve öhve ro
gyott házaiknak düledékjeit, ha rá találhattak 
volna még szók köztt valamítskéjekre. De 
ezt kevés ideig tehették: mert még a* nagy 
égés után fem alutt? ki a' tüz, a' pintzékben 
és Magazinokban, rnelly olly gézt *s büdös-
féget okozott, hogy teByeíTéggel ki nem 
lehetett azt állani, *s kénteleníttettek mago
kat Falukra venni az Emberek. — Mivel a* 
hajó kéfzitó" h e ^ egy nagy kcfallal el vaíi 
a' Várostól váí&íva : erre nézve nem is 
reherett kárt a' tüz, az ott lévő mindennémá 
készületekben. 

A' Svéd Király r állandó Szövettséget 
kéfzűl kötni a' Lengyelekkel, 

Lengjél Orf^ág. 
Az utóbbi Határozás fzerént, nem fog 

már elébb vége lenni ezen folyó Orfzág 
Gyűlésének; hanem tsak a' jövő 1791 dik 
efzt. Jul. 12-dikén; az ezt követő Gyűlés 
pedig Sept. ben fog kezdődni. 

Gr. Stackelbetget i "Bulgakov t)r rkh 
totta fel, az Orofz Tsáfzárné réfzéről, a9 

Lengyeleknél való Követtségben. Az emlí
tett Gróf Jun. 17-dike éjtfzakáján hagyta 
ott Varsót, A' Királytól lett bútsu vétele
kor , egy-3000 aranyat érő arany Pixisfei 
ajándékoztatott meg* 

0141 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



£4 %*Sg8fc* 

Olafi Orf%ág. 
Jun. ii'-dikén, egy titkos Tanátsot tar

tort ÖSz. a' Pápa, melfyben jelentést tett a* 
Kardinálisoknak, 11, Jósef'í'&Mzkrti&k és Ki
rálynak haláláról; és hogy az a' végett kö
zelebb meg harározandó napon Lélek-Misét-
fog a' be vett fzokás fzerént tartani, a' ki 
múlt Felségért. 

Kérettetnek minden érdemes Hazánkfijai, hogy 
^ a' kiptél néb. Nadorispány Gr. Veffelényi Ferentz', 's 

Felesége Szétsi Mária Gr. Aífzonynak Képek j úgy 
ama' borostján kofzorűra méltó Magyar Poéta, néhai 
'GÖmÖr Vármegyei Vitz'ispány Gyöngyösi litváné i s . 
Marsai társalkodó Murányi Vénus név alatt ki adott 
Verseinek első L'btse< nyomtatvánnyával eggyütt, meg
volnának, akár hozzánk ilüy tzim alatt: k Mr Mr de 
Görög, auf dvr Frcyung Nro 61. fel küldeni; akar 
tsak tudtunkra adni méltóztaílanak, hogy' lehet azo
kat meg kapni. Mi minden e' réfzben tejendo köl
tségét ez vagy amaz jó- Hazánkfijának, kéfzek le-
fziink köfzöne tel meg fordítani, 's a' mellett, más 
tekintetben is meg fogjuk erántta háládatollágunkat 
bizonyítani. 

Eggy érdemes Hazánkfijának kérésére* kívántuk 
közön.ségeífen ki hirdetni , fcogy az óhajtott Magyar 
Grammatikának Magyar Nyelven kell kéfzűlni. — 
Jelentjük egyfzersmind, hogy ha fokán . lennének'^ a'-
kik annak dolgozásában örömest akarnának-foglalatos
kodni; de a' következő 179»-dik eíztendonek kezde
ténél tovább fzeretnék tetetni a' Terminust: ne ter-
helteflenek rudtutikra adni fzándékjókat: Mi , a.hoz 
képest fogjuk a' dolgot intézni. Ha némelly funda-
fnentomos Tzikkelyekre nézve, fzükségesnek talá~ 
lándják a'Hazától való Taníts 'Kérd év : méltóztas
sanak hozzánk írni, 's e' réfzben is elég fog tetetodni 
kivánságoknali. 

K®k Bettién, júliusnak x6-dik napján 179a. 
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