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' Béts. 
A* Korona' Örökölte után 'való 4 FŐ 

Jlertzegek, úgymint Ferdinánd, Károly , 
Leopold és Jósef, ki jővén a' Teátromból, 
Jul. 4i-dike estvéjén, a5 Romai Birodalom 
Vice Cancelláriusíánál, H. Collorédónál, 
tartatott Társafágba ( Affemblée ) mentek, 
a' magok Reg. jeik* Formaruhájaikban. — 
E* volt a' Hertzegeknek első látogatások 
Bétsben. 

A" F. Magyar Kantzellária' tegnapi Öle
sében , ismét meg jelent JLeopold FG Her-
tzeg Magyar Köntösben. A- múlt Hétfőn 
lett első oda menetelekor 9 különös" tifzte-
lettei fogadta a' FŐ Henzeget a* Kantzellá
ria. Egéífz a' gráditsig ki jött eleibe, 's úgy 
vezette bé a5 Táblához. — A' Tsek Orf%ági 
Kantzellaríánál, Károly Fő Herízeg volt az 
el múlt héten. 

Az Iffjú Laudon Oberfter Úr Bétshe 
jö t t , hogy fzeméllyeíTen köfzönje meg Ő 
Fellegének, az új Tifztféget, mellyel néhai 
nagy Attyafijára való tekintetből; *s Lafcy 
és Collorédo Feldmarsalok ajánlására tifz-
teltetett meg. —- Szintén könyvbe lábadtak 
az emiitett Ob. Űr5 ízeméi, midőn befzéllte 
a5 kínokat, mellyeket, kivált 5 napok alatt 
ízenvedett a* boldogult FŐ Vezér. Ötödik 
házig is el hallott a' jajgatása. Szörnyű 
fájdalmait, a' meg fzorúlt vizellet okozta, 
meilynek minekutánna fel nyitották volna 
a* tartóját, 'kőnnyebbedni kezdett a' FŐ 
Vezér* A* vér - gyúladásnak el. távoztatása 

G vc-
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végett, néhány ízben eret vágtak rajra t 
melly miá igen el gyengülvén , tsendes ha
lállal, fzintén Seneca módjára múlt ki a* 
Világból. 

Lafcy Fő Vezér, még azon napon, a' 
mellyre írtuk volt el menetelét, itt volt 
Cónferent^ián; hanem minden órán induló 
félben vagyon. 

Fájdalmatlan értettük, hogy ama nagy 
Vifézt, Erd'ódy Reg. béli Mkjor S^arvasy 
Urat el fográk volna a' Timok vizénél a' 
Törökök 5 's 3 köz Huízárokat, kik kegyes 
Tifztjeknek ki ízahadítására utánnok ered
tek volt, öfzve vagdaltak. — Szívünkből 
óhajtjuk, hogy ez, tsupa hír, és nem való
ság lett légyen. 

Az el múlt Áprilisben Í I I J - ; Májusban 
5tai6; Júniusban pedig 2253 Személlyeknek 
adtak munkát néhány magános Polgárok , 
az ide való külső Városokban, 's azokkal, 
foglalatoífágaiknak mivoítok fzerént, a kr. 
tói fogva i6 ig fel menő napi bért érde
meltettek. — 1080 an kaphatnának még dol
got az utói-• említett 22^3 Személlyeken kí
vül , tsak if érdemes Polgároknál, a' kik 
fzám fzerént fel tették, hány dolgozni aka
rókat foglalatoskodtathatnának. Ollyanok 
is vágynak, a' kik kívánnának munkáso
kat; hanem a' fzámokat nem tették fel. — 
Hat külső Városokbélí Szegények , jobbára 
a' Katonai Majorfághoz dolgoznak.— A' hol 
a* MunkáíTág-így virágzik: haza megy oda 

min-
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mindért Jövevény $ á' kí a' dolgot riéni ke& 
rúli! 

Egy Levélből, melly k* Fékeié Gyér-
jgyótól nem meíTze fekvő Táborunkból költ$ 
ezeket olvaííuk i 

:
 mtoA* Áfrkő, Reg. jébóí, 3 fifzc Urak 

£ Dunába holtak; úgymint: Gr.deFoüri 
és Neumann Kapitányok * V Wtrner Fő
hadnagy. A5 dolog így esett: Az első meg 
ákárt rordénu hát a3 Dunának Ifzápös fené
kébe egéíTzen fsak el fülíyed; A' 1 utóbb 
emiitett Urak ödá ugrattak fegíttségéré; áé 
magok is áz ifzapban maradtak; Harmad 
napra tálalták meg testeikéti - ^ Á ' . F * M« 
L. B. Splényi Út igazgatása alatt lévő Sereg 
még mind ez ideig Fi Gyérgyö alatt , a* 
Duna partján táborozik*'-A' Törökök vis-
gálódni jötték tóit valami 300-án Jiln. g-díká-
tói fogva eggy izben ellenünk; dé mihelyt 
látták Katonáinkat feléjek közelíteni: viíféá 
lódultak; — Itt a* Dunának 3 ága vagyon* 
Á' túlsón, fel 5s aíá járkálnak a' Török Tsaj« 
kák. A' felőlünk lévő ág$ tsák néni fené
kig ki apadt y az iíTzönyú hévség miá$ úgy 
annyira, hogy mát nem is itathatjuk belőle 
torainkat; Az a' fierentsénk$ hogy ezen a3 

tájon jó források vágynak*éi 

Á' meg hólt Kárío\>it%i £rsek* Volt Ti-
tokrtökjaj Novakoviis István Úr§. Udvari 
Ágensé lett, a \ Felf* Magyar Kántzeílá-
fiánál* , • 

. 6 % Müiáti 
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Budán Köz. Orfzág Gyűlés tartatott 
17-dikén. 

O láli O rj'% ág. 
A5 Kallafáti Verekedésről,még fem adta 

ki , a 'meg ígért 3-dik Tudósítását a* 
Fő Hadi Tanáts; míg tehát • azzal ked-
kedveskedheménk , kívántunk addig is 
azon nevezetes Történetről, hozzánk 
érkezett magános Levelekből .némeily 
Tördelékeket írásunkba be iktatni: 
„Diadalmaskodott Seregünk állott a' 

Károlyi, Jordis, Stein^ Reiski és Latter-
mann Gyalog Reg. eibol; *s 3 Erdödy , és 
4 Toskána Hufzár Ofztályokbói — A' kor
mányozó Generálisok voltak: Haditármes't, 
Gr. Clcrfé, F. M. L> Wenkheint, Brugg-
lach, Kálnoky és Lichtenlerg Gen. Major 
Urak. — Kufcmirnál *) hagyták bagázsiá-
jokat Vitézeink, egy fegyveres Szekerekből 
kéfzűlt fántzban. Innen estvéli 8 óra'előtt 
indultak meg, 5s mentek reggeli 3 óráig. 
Csetata nevű Falunál egéfz nap pihentek.4 
fzegekben, a nagy hévíeg míaít. JEjjeli 1% 

óra 

'3 Miud ez , mind a3 több nevezetes helyek, 
(mellyéknek neveik ezen Történetnek eiÖ be-
ízéllése alkalmatoffagával elo fordulnak ) fel ta
láltatnak az általunk meg küldőt'' Mappájában 
Oláh Orfzág* Déli Réfzének; tsak azzal a' kii-
lömbséggeí, hogy ott Brahova Prao-vának? Kalh-
fát Kaiefátíiak, Kttfzmir KufímirulntlL van írva. 
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óra e!6tt kerekedtek fel ofztán, két tsata~ 
rendekben. Az első állott: a': Károlyi9 
Stein és, Jordis Leibbatalionjaiból, 's két 
Keisky Reg. béli Bat. ból \ a* második pe
dig, melly 300 lépésnyire volt az elsőtől r 
a' Károlyi és Jérdis Ob. Bat. jaiból, és % 
hattermaún Reg, béli Bat. okból. Az Elő-
Sereg, és âz oldalról visgáiódók, a* Lova
sokból teltek ki. — A' Gyalogfág 4 Sze
gekben folytatta menetelet. Minden négy 
Szegnek egy Haubittza, és egy 1 % fontos 
ágyúja volt; a' 4 fzegek közzé pedig eggy 
egy 6 fontos ágyú vala helyhetve. Reggeli 
6 órakor nem volt meíízebb Seregünk az 
elleníegtöl két ágyú lövetnyinéí. Ekkor, 
elő rohant egynéhány fzáz lovas Törökfég, 
a* mi elől menő Toskáná Huízárjainkra, 
kiket mindazáltal ezek tsak hamar vitézül 
viíTza verték. Itt rá kezdték Pattantyúsaink 
is a'-ia fontos ágyúkkal való lövöldözést; 
Ezután, muzsikák zengései Tfezött, előbb 
nyomult Seregünk; újra meg állapodott á-
gyúzni, 's ismét közelebb közelebb ment 
az elleníeg' íántzaihoz. !AS Törökök leg 
kiíTebbnyire fem mozdultak helyeikből, 
ágyúzásunkra ; hanem ők is tüzeltek a* 
miéinkre, mind Táborokból, mind pedig 
a* Dunán lévő Tsajkáikból. — Ezt látván 
a' kormányozó Gen. ű r , arra határozta 
magát, hogy két kézzel menjen rajta az 
•elleníegen. A* Károlyi Leibbat. j a , 's a* 
Reisky két- Bat. j a i , a' Tábornak két Szár
nyai ellen indíttattak; amaz ugyan a' bal5 
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e* pedig a* jobb Szárny ellen; a* Jordfq 
í^eibbat.'ja pedig egyeneffen a' kpzépsó el«? 
|en. A5 Hufzároknak, a* Tábor* két oldala 
yólt ki mutatva. — A' második Tsatarend? 
a? Tsajkákra vigyázott, ne hogy azok meg 
támadhatták hátulról, a' Tábor ellen in-
dúltt Vitézeinket, — Mihelyt jel adatott 
a' viadalra; leg ottan nyomultak bátor 
jfzívvel Gyalogjaink az árkokba,, melyr 
lyekból el i§ kotródott ugyan az ellenség, 
maga Táborába j de mar jtt ki akarta muV 
tatrii vitézségét; éf erre igen élefztette a? 

Török Gyalogságot, a* Tábor jobb oldala 
felöl okaimul álló LovaíTág. Nem foka 
tarthata mindazáltal, Lovaííaiba yetett bi
rodalma a? Gyalogságnak; mert neki hajt-
y |n azoknak az prdödy Reg. je érdemes 
Qbeftere Koí^tolányi Láfzló Úr, % Erdő-
fy ?S i Toskána Ffufzár Qfztállyokkal tsak 
hamar el fet&\ meUynél fogva LpvaíTaink 
i§ be vágtathattak már a* fántzba, és fzeren-
tséíTebtíithették (gyalogságunkBajonétjait.—* 
Ifem fzívejhetvén tovább az ellenfég, a' 
kettős eró fullyát, nagy sikoltások köpött, 
fzaladásra vette a* dqlgot» A? rm'éjnk után? 
na eredtek, és egéffz a' jQunáig vagdalták, 
!s döfqíték Bajonérjaikkal — Még to-
Tabb |s péntek volna uránná % mert itt 
éppen nem rnéjly a' Diinaj hanem 5 mivel 
fzakadatlanúí Ji|nyták â  Várból a' 48 ?s 3^ 
fontojf gplyóbispkat t nem akarta -jí Hadi? 
Tármestel Űr jó Katonait yefztegemi| az-
grt \s az a * ízerf ntsejf y§l§ %z fllf nfégnek ̂  
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hogy egy Szigetbe vehette magát. Sok 
vefzett mindazáltal belőlle a* vizbe is: mert 
a' hol a' kard és bajonét nem dolgozhatott, 
el hatottak oda. is ágyú- golyóbisaink. — 
Majd 1000 emberre megy, a' febeffeken kivűl 
az ellenség vefztefége. Maga is jeleri vók 
Mavrojeni az ütközet elein', de nem ítélte 
tanátsosnak, meg várni a' végét. — Az Or~ 
jova néhai Komendánsa meg febesedett; a* 
helyébe Kormányozóűl elő állott Bm-Bqfa 
pedig fogságunkba esett. A ' Tsajkii közz&i 
az ellenségnek, (mellyet némellyek $-re, má
sok pedig j i-re tefznek) hármat füílyefztet-
tek el Pattantyúsaink. FŐ Strázsamefter B. 
Szörényi Úr vezérlése alatt lévő Ofziállyá. 
az Erdudy Reg, ének, egy 4 fontos ágyút 
nyert; az Ob. Ofztállya pedig 1 Záfzlót; a' 
Gyalogfág feles fzámú Záfzíókat, és fok gaz
dag portékákat, mindenféle eleféggel egy* 
gyéremben. -*— A' mi hokijainknak és fe-
bejeinknek fzáma közel reá megy 300-ra. 
A meg hóittak közzül való: Gr, Ólamon a' 
Jordis Reg. béli Majoron kívül. Kap. Do-
lovitT^ény KárolyÚr, az Erdődy Reg, bői, 
és 1 Főhadnagy, a' Taskánaéhél Sebet 
következendő .Tifzt Urak kaptak: Kapitány 
Ajbeli a' fején; hafonlóképpen Ricfiter és 
Henneberg Fő - 's Alhadnagyok is; Auer-
fperg és Petrits FÓ - 's Alhadnagyok pedig 
a'lábokon. A5 verekedés 3 órákig tartott. 
— Végeiévén mindednek, fzéllyel hányatta 
a* Haditan^ ester Űr a' fántzokat. -^ Sere
geink déíutármi 3 óráig avtsata piatzon ma

rad-
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Tudtak; akkor vnTza indultak ; egy réfz , a* 
Fó Kvártéllyal eggyütt,: Karaulehe ment, 
holott Jul. elsőjén el énekelte, háromfzori 
puska 's ágyú lövések között, a* Te Deum 
Laudamust. *' 

Orofz B irodalom. 
Az Orofc Tsáfzárné, következendő neveze

tes Válafzt adott, £ Lengyel Orfeági 
Korona' nagy Hadi Vezére Felefégének 
Branicka Grófnénak azon jót kívánt? 
Levelére, mellyet írt volt a' meg ne
vezett Grófné, az el múlt Máj. a-dikán, 
a'Tsáfzárné Születése' napjára: 

„ Alexandra Vasilovna Grófné! Minthogy meg 
vagyok felöle. gyÖzettetve, hogy az én fzületésem 
napjára való írása 's jó kivánsági az Aílzonynak, 
azon fzives fzeretetéböl 's hajlandóságából fzármaz-
nak, mellyel úgy viseltetik fzeméllyera , valamint 
tulajdon Hazája erántt, a' mellyben fziiletett s ne
veltetett : meg kell vallanom, hogy igen nagy örö
mömre voltak nékem azok; mivel azt is láttam egy-
fzersmínd belölök, hogy az AfTzony a' mostani idő
ben fem változtatta meg, Lengyel Orfaág' közepén 
létében, a'maga gondolkozása mód ját A — .Éppen nem 
tsudáikozom rajta, hogy az AíTzony' Öregebbik Fi ja 
még most is emlegeti,, miképpen volt velem Kiovb.an, 
9s hogy kisért utazásomban. Mondja meg az AíTzony 
néki, hogy én igen Örvendek a' kulömbkülömbféle 
nyelvek' tanulásában való előmenetelein. Valóban 
nagy fzíiksége van az Ö Hazájának a' józan gondol
kozású Emberekre: mert azok, a3 k;1r most vermet 
ásnak Hazájok alá, hasonlók a' Filemiiléhez, melly-
röl azt mondják? hogy bé* hunyt fzemekkel fog a' 

maga 
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maga hangitsálásához, 's ennél fogva nem iátnatja, 
hogy az éneklés közben minduntalan közelebb köze
lebb siet azon törnek nyitva lévÖ fzájához, melly 
a' bokrok alatt el van mindenkor dugva; és a' virá
gok köztt van néki meg vetve: míg nem végre belé 
keveredik. Vagyok 's a' t .u 

Orofz Minifter Gr. Ojlermann, egy kerüló* 
írást küldött az el múlt Mártz. 12-dikén 
a' külső Udvaroknál lévő Minifterekhe2, 
meliynek ide megy ki az értelme: 
„Némelly Újságok, fóke'ppen a' mely-

lyek Német Orftágban fönek ki, igen hely
telenül adták elő azon BékeíTég' Feltételeit, 
melly eket a' mi Udvarunk , a* Londoni és 
'Berlini Udvarokkal közlött; éá ez által fok 
hibás ítélet tételekre fzolgáltattak alkalma-
toítágot. Hogy tehát a' Tsáfzárné minden 
roíTz következéseknek eleit veheííe: paran^ 
tsolatot adott nékem, hogy az Úrnak e 
dologban világoífágot nyújtsak: meliynek 
ott, a* hol most vagyon, hafznát veheffe, 

( I t t , azt befzélli elÓ a 'Gróf , " ho&y* 
bomlptt fel a* Portával, és a' Svéd Király-
íyal folytatott BékeíTég, és hogy az emli-
rcrt Király igen alatsonító Feltételeket mé-
réfzl.ett- a' Tsáfzárné eleibe terjefzteni. — 
Ezeknek elo adá^a után, így folytatja be-
fzédét): 

„Ezen kettős Had, meílyet az Orofz 
Birodalofn' Ellenfégeí kezdettek, nyilván 
nap fényre hozta a' Tsáfzárné igazságát; 

mert 
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mert az ©' fegyvere gátot vetett az elíenfég 
hatalmának, ar Törökökön kiváltképpen
való hafzonnal diadalmaskodott, 's N é k i 
a' d i t s ó í f é g e s Bekeífég kötésre fzer-
zett just; de azonban, magát mérsékleni 
tudó böltseífégében V nagy fzivüfégéjben, 
femmi változást nem okozott. Miniíterének 
a* 7 Tornyokból lett el botsáttatása után, 
ezeket kívánja a' Portától: 

i.) Mind azon Traktáknak meg újjítá-
sat, mellyek a' Kajnatdgii Bekeífég Kötés
től (i774.dik efztendótól) fogva lettek, 's 
a* határnak újjonnan a* Nyejier(Dniefier) 
vize által lejendo, 's Akiermán Várának 
által engedésével egybe köttetendő meg 
határozását. 

o.) Móldovának, Oláh Orf^ágnak 's 
Bejfarahiának fzabad, és mind a* két (úgy
mint az Orofz és Török) Birodalmaktól 
leg kiffebb függésben fem lejendo Hertzeg-

sfégekké valS tételét; hogy azok jövendőben 
I£öz*Fal (Barriere) gyanánt légyenek. —p 
£zen .1. Pontok elégedendök volnának ofz-
tán , a' 3 diknak , úgymint az állandó Be-
fceííegriek efzközl^sére. 

A? el nyert Tartományoknak és Váro
soknak viífza adása, fel fzabadíthatja az 
Orofz Birodalmat minden afféle gyanúság 
alól, mintha az, határokat fem akarna es
mérni többé, a*maga nagyításában; az em
lített 3 Tartományok eránt valóCuváhfágát 
fe gppen nem, lehet, maga hafzna keresé-
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iiéíiek tartani: de a1 Portának Sem fok hafz-
riot hajtanak azok » a? rofTz intézés iniá» és 
annál fogva*, hogy nem lepnének többé 
függésben, eleje vétetödnék a* mindenkor 
fokát meg eméízto Hadakozásoknak. Ezen 
Fontokat azonban nem úgy keíf nézni t 
mintha már bé is erefzkedett volna az azok 
erántx való Tanátskozásba azon két Fél, a' 
meliynek vagyon tulajdonképpenvaló fzám-
vetése egymáŰal. Midőn annyira ment már 
egyízer a' dolog ; ónként adják eio mago«* 
Jiat, az egymáshoz való közelítésre vezető 
efzközoL Az emiitett Pontok tsupán egy 
harmadikkal vágynak közölve (aV ki t.. u 
Közbenjáró akár lenni ? a' két öfzve háboro^ 
dott Réfz köztt). 

Svéd Orf^ágra nézve 9 femmi má$ 
kivánfága nintsen a* Tsáfzárnénak ; hanem 
tsupán a' N$ufiadúy és Aboi Kötéseknek 
meg újjítása,. *s az el múlftaknak tökéllete$ 
feledékenyfégbe való menetele; és a* dol
gok' további rendes folyamattyának efzkö-? 
zölhetésére nézve óhajtotta az Orofz Biro^ 
dalom , hogy az i77a-dikben, eröfzakoiran 
fel állított Conjlitutiojáhan, ag Orfzágnak 
lennének némelly változtatások melíyeknél 
fogva a* Svéd Királyoknak ne lehetne tsu
pán lzabad akaratjok fzerént & Kötéseket 
meg rontani, és a'Nemzetet hadba keverni. 
ÍLzen Toldalék-Tzikkelyt helybe hagyta a% 

Svéd Nemzetnek leg meg világosodtabb 
Réfze. ~~ Az AbóiKötésnek ( E z , i ^ b a n 
^éfzült, a' Svédek' n*eg verettetések után) 
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meg újjítását kívánni, annyit teíz egyfzers-
mind, mint azt is kivánni, hogy Svéd Or
fzág a ' Törökkel ne tzimboráskodjon: mert 
az emiitett Kötésnek egy fő Tzikkelye nyil
ván tilalmazza, a' két Hatalmaííágoknak, 
egymáffal való fzövetkezéseket. — írásának 
végső foraiban, azt mutatja meg Gr. Ofter-' 
mann, hogy egyedül a' Nagyielküfég, és 
a' Békeflcg' fzeretete, diktálta az elo adott 
Feltételeket; és as Tsáízáménak nem tzélja, 
ki venni Svéd Orfzág' kezéből azon efzkö-
zöket, mellyek, az előre el nem látható 
meg támadtatás ellen való maga oltalmazá
sára fzükfégesek : úgymint a5 mellyekből az 
lyao-dikbéli Conftitutio fzeréat fem lát az 
Orfzág femmi fzükfégét. 

Spany ol OrJx.a£' 
Ezen Orfzágot kitsinben múlt el , hogy 

meg nem fofzta jun. ig-dikán egy Boldog
talan, FŐ MinifterétŐÍ Gr. Florida Blancá-
tól : és éppen ez a'Történet ízolgáltatott 
alkalmatofTágot a' Minifter* valóságos meg 
ölettetéséről való hírre, mellyet miV mina-
pában közlöttünk volt. — A' dolog így 
történt: A' mint , reggeli 10 órakor, a* 
Kantzellariajába indult, egyStrázsákkalmeg 
rakott folyosón, '$ mafláitól kisértetve a* 
Minifter: oda ugrik hátúiról hozzá eggy 
ember, 's a' nyakán két fzúrásokat tefz, 
illy kiáltása mellett: Hallymeg Kutya! De 
egyfzer fem találhatta azt a' ruha 's nyakravaló 
miá., úgy, a* mint akarta, V tsaK alig kar-
xzolhatta meg^a' bort; még harmadfzor is 

neki 
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neki akart fzűrni a' Miaifíer* nyakának: 
hanem eggy az Inasok közzül meg kapván* 
hajánál fogva a* főidre vágta. A* kést ki 
tekerték kezéből; de hirtelen ismét mást rán
tott ki a' zsebéből, mellyel magán két fú
rásokat tett; hanem azok fem veszedelme
sek. A'Miniftert el vitték 5 a* Gyilkost pe
dig leg ottan fzoros rámára vonták. A* 
jött ki a' visgálás után, hogy az Ember, 
egy (Buenos - Ayres nevezetű helybéli) 
Szegény Seborvos, a' k i , a* fok hafzontatan 
találmánnyainak *s javaslásainak be ajánlásá
val fárafztotta már régtől fogva a' Miniíle-
reket, a' mellyek közzűl mindazáltal egy
nek fe láthatta örömét. ÍÜppen közelebb 
is egy kedvetlen válafzt kapott, mellyen ó* 
annyira meg bofízankodott, hogy végre egéfz 
dühöííegbe esett, 's el végezte magában, 
hogy mind rendre Öldösi a* Míniftereket, s$ 
leg előífzör is az elsőn Florida Blaticán 
kezdi,— A' Minifternek fokát ártott az ij-
jedtségs minthogy külömben fem igen erős 
testtel bír : ugyan tsak az érvágás, és az 
azt követett nyugodalom után jobban lett ; 
úgy hogy 20-dikon adhatott is már felele
tet az Anglus Követnek Fit^herbert Úrnak, 
a' két Orfzág között fenn forgó dologban? 
Jun. i6-dikán hozz ja küldött írására. -— 
Azt mondják ezen. feleletről, hogy e' tsak, 
oda megy ki, a* hová az előbbiek; ez is 
tsak mellőzi t. i. a' dolgot, mellyre nézve 
naponként síi kerülhetetlenebbnek láttzik a* 
hadakozás. — Ugy is hozzá lát mind a' két 
Orfzág, kivált 

Angüa 
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Angiid 
a 'had i kéfz illetékhez, hogy már Jun. ig* 
díkán I millió *s 184000 font Sterlingre 
merít az azokra tett költség, *** Az méltán ne
hézen eshetik illyen környülállásökban az 
Angliai Királynak, hogy Gibraltárnak fze* 
lentsés Óltalmazóját el vefztette, ama nagy 
nevű Gen. Élliothan ( Lord Hedthfieldnek 
neveztetett másképpen) úgymint a* ki ezen 
hón. 6-dikán' Áachehhe^ közel lévó' kedves 
múlató helyében Kalkofenben végezte di-
tsoíféggel futott vitézi 's emberi pállyáját§ 
életének 74-dik eízt. jében. Már újra el 
rendeltetett volt EUiot i Királytól Gibral
tárba, hanem míg el jött volna az oda le* 
jendo indulásának ki fzabott ideje^ ki akarta 
egy kevéíTé magát az említett helyen mú
latni — 's ott találta e' Világ* galyibáitól 
való állandó meg nyiigovását* —- Halálát 
itieg előzött tzikkelyét életének, azZaí tette 
nevezetesebbé ez a' nagy Ember , hogy 
íiajdani Kedvesét, Graeven nevű Dámát § 
kinek ölelő karjai között gyakran felejtette 
r ó l t , a' 7 efzt* háború alkalmatoíTágával, 
katonai bajait, 5s a1 ki hozzá mind ez ideig 
hív maradott^ Kalkofenbe magához hivattaj 
holott â  régi víg napokra való édes viíTza 
emlékezés után * véle kezet fogott s 's a* 
hitet el mondta', de házaíTági élete ísak % 
napokig terjedhetett* Véletlen ki múlását^ 
a' gutaütés okozta. 

Török Biroddlchvrié 
K Portához küldött Lengyel Követnek 

Qté Potocki-mk Perába, az el múlt Mártz* 
§ i 5 
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31-dikén lett be menetele^ következendő 
nevezetes pompával ment véghez: 

A' ki fzáiló partnál, hová a* Frantzia 
Követnek ki varrott bársony boritékíi Bár
káján érkezendő vala a' Gróf Úr, aoo Jan-
tsárok, és 40 Kiaus-ok állottak már előre 
kéízen egéfz pompájokban. Az el érkezett 
Követet, hivesítö ízerekkel vendégelte a* 
Capídgi Basa egy fátor alatt , míg az 
induláshoz hozzá kéfzoltek. Leg különös» 
í'ehh volt ebben a* be menetelben a z , hogy 
a' Török Tsáfzárnak Lováízmestere., vala
mint minden Lováfz - Legénnyei is gyalo* 
golrak. — Hét vezeték Lovakat vitetett ma* 
ga előtt a' Követ, mellyeknek kéfzületeik 
drága kövekkel tündöklöttek. , Az Udvara 
következendő Személlyekből állott : 24 
Tsaudárökból} 1 Lováfzmesterből, 11 Lo-
váízokból, 4 Hajdúkból, 18 .Pajuchokból, 
4 skarlát ruhás belső Szolgákból 9 1 Szolgáló 
Nemes Iffjakból, 1 Hofmarsallbóí, és né
hány Udvari Lengyelekből, a9 köz. Társa* 
ság Tolmáttsaiból , 1 ezüst Trombitája 
Trombitásokból, és a* Lengyel Nemzeti 
LovaíTág közzíil való 1$ Lovasokból Az 
elől fzámlált Személlyek átallyában Lengye-
leflen voltak öltözve. A' Követen magán, 
skarlát fzin bársony, fekete róka prémes 
Ruha vóhj nyufztos Süvegét, gyémántos 
rezgőkkel körül vett kótsagtoll-bokréta 
ékesítette. Egy fzép 's igen gazdag kéfzü-
letü paripán ujt; mellette jobb kéz felől a' 
Capidgi Basa lovaglóit y bal felől pedig a* 

Zalm 9 
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Zalm, ki is eggy az első Tifztjei közzűl a* 
Török Udvarnak. A' menetel közben elei
be jöttek kofzöntésére : a' Prujfeus, iSWűf 
és Hollandus Követek; a* Franf^ia és ISJPÍZ-
?ryö/Követeknek Fijaik; i Frujfru <?» és i 
Frant%ia Oberfter, a' Saxoniai Udvarnak. 
Residense, *s más több Európai FŐ Embe
rek.'™ -Harmadfél órakor érkezett Perábaii 
a' maga Palotájába, holoa h meg vendé
gelte á ajándékozta mind azon Törököket, 
valakik kísérői voltak. Mindjárt kapott xao 
jantsárokat is Őrizetére. — Minthogy a5 be 
menetel napját meg előzött napokon már 
régtől fogva nedves és hideg idő járt fzi'met-
lenűi; ezen pedig fzép'melegen süsöt a? 

Nap: innen jót jövendöltek a 'Törökök , 's 
az Ő fő Embereik is azzal a' biztatáífal vál* 
lak el a* Követtől, hogy Ő nékiek nagy re
ménységet nyújt ezen Történet az eránt, 
hogy tartós leífz a Porta és Lengyel Örf\ág 
között való Baráttság. 

Ma dél előtt érkezett a' Kurír, Tzettk Vá-raV 
Meg vételéről való örvendetes hírrel. 

— I — — • mi •mim I I I H I I — m i — • • • ( • — — — • ! ! • •miiimiiiii • 

A' -védelmezett Magyar Nyelv , vagy is a' Deák*-
jríf̂  mennyire fzükséges Voltáról való kettas Befzéll-
getés név alatt ki jött Munkát meg lehet Pejlen , a* 
Stábéi Úr Boltjában kapni, 17 kr. ön. 

A' Mindenes Gyűjteménynek efztendot áital ki jött 
aégy Negyedjeiboi ,* találtatnak még néhány Nyom
tatványok , T. Pétzeli József Úrnál, Komáromban, ~ 
Egy Negyednek az árra 52 kr, > 

J * * ' * • . * 

Már az Európa nagy Mappái' * jobbara majd 
mindenfelé le küldöztük: a' jövő Postán, T. Baróti 
Szabó Dávid Kaffai K. Profeflzor Úr' Képével fo-
gqok kedveskedni. 

Költ Bébiben-, Júliusnak 25-dik napján ^f^m 
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