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Béts. 
Tegnap, az Udvar* különös Kívánsá

gára, a' Garabont^ás Deákot (Bettelftudent) 
jádzották az Udvari Játéknézóhelyben. Dugva 
volt az egéfz Teátrom. Megjelent a' Király
né is , Ferent^ Va ' több nagyobb FŐhertze-
gekkel. eggyütt. Mivel Ferent^ Föhertzeget 
már darab idotol fogva nem lehetett, tartós 
erotelenkedései miá, a' Teátromban fzem-
lélni: négyrendbéli tapsolásfal fogadta az 
egéfz Gyülekezet; melly erántta viseltető 
hajlandófágokat i Nézőknek, nagy^ meg-
ilietodésfel vette a' FŐhertzeg. — A* tréfás 
Veidmann volt £ Garabonciás Deák9 ki is 
annyi tréfát tsinált, hogy a' FŐhertzegek 
különöíTen múlatták magokat; *s átallyában. 
a3 Nézők is majd meg fzakadtak a' fok katza-
gásban. —.A ' játék után, az Udvari Fo-
Mesternéhez, Özvegy Battyáni Hertzegné-
hez, mentek a'Fohertzegek Társaságba. 

Magyar Qrfcúg. 
Buda, Aug. i i-dikén, 
Az elegyes Deputárzió, kéfz már az 

Inaugurale Diplomával Kéfzek azok & 
Tzikkelyek is, meilyeket még a' Koronázás 
előtt kivannak meg erófsítteun a' Rendek. 
Holnap leífz Közöaíéges Gyűlés, mellyben 
is elő fog r' Diploma vetetodni; 's remény-
lem , hogy egy Hét alatt által fognak rajta 
esni. Arról is leífz Szó a' holnapi Gyűlés
ben , hogy pro traciatione et concertatione 
negotiorum le kérjék magokhoz Ö Felfégét 
a 'Rendek: Kinek Jelenléte, a' Polgoknak 

0 egy? 
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egymás köztt lejendő jobb módú elintézését, 
*s annál fogva a' Koronázás erántt is meg-
tejendo Rendeléseket efzközölheíTe. 

Aug. ia-dikérol is vettünk egy rövid —* 
de nem vártt Tudósírárt: hogy r. i. minek-
utánna a' Diplomán mind az Első, mind a' 
Második Tábla tsendeíTen ?s fzép megegy-
gyezcsfel kerefztűl ment volna: egyízerre 
zendülés esett a' Második Táblán, mellynek 
a'következéseit még nem tudhatjuk.— Egek! 
ne engedjetek meghasonlani Hazánk' Oízíop-
Embereinek Sziveiket! 

Oláh Orf^ágnak, Kusmir nevezetű helyfé-
géboí következendő Tudósítás érkezett 
hozzánk: 
„ A9 Calafáii Verekedés után, Floren

tin alá i i Tsajkát, 's a Kompokat Szállított 
apródonként azEllenfég, mellyeken néhány 
ízáz Gyalogjait Jul. a6-dikán a' Dunán által 
tette *). Ezek, az ort állott Boyer fzabad 
Vadáfz- Seregét meg támadták, 3s azt, mi
vel nállanál felesebb fzámmal voltak, azon
ban a' Tsajkákban lévők is derekafían kezekre 
dolgoztak ágyúikkal: viflza kergették. Ezt 
látván Gen. Gróf Lichtenberg, 3 Ofztály 

Erdő-

*) Florentin-ltiez nem érkezett vélt el kéttségkiviu 
a' Nagyvezérnek azon tilalmazó parantsolatja, 
mellyrol, elobbetii írásunkban , a' Bétsi Udvari-
Újság után ttmlékeitUmk, 
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Erdődy Hüfzárokból * és a* Jordis Reg* 
jébői álló Seregével, ellenék indult. De' 
már ezeknek nem akart fzemekbe nézni az 
Ellenfég; hanem , meg elégedvén azzal * 
hogy az emiitett fzabad Sereg* kunybójait 
fel gyújthatta, vifíza lódult. A* meg neve* 
zett General Úr mindazáltal egéfz virradtig 
ott maradt: a' midőn látván, hogy az Ei^ 
lenfég tsak nem akar alkaimatoííágot fzol-
gáltacni a* viadalra; viíTza tért elöbbeni he* 
íyére. Nem tett le azonban az Ellenfég $ 
győzedelmeskedni kivánó Szándékától; erre 
nézve, dél felé (27-diken) az elöbbeni ék
nél fzámosabb Gyalogokból, 5s már Lova
sokból is álló Népét fzállitotta Partunkra; 
meíly réfz fzerént Vrata, réfz fzerént pe
dig S^latsá nevű helynek indúlr. Az u-
tóbb emiitett. helyből fo Embereket hajtott 
el, néhány fzarvas marhákkal eggyütt. —~ 
Hamar el kezdődött a5 Viadal. Mert a' Tá
bor előtt vigyázó Erdődy Hufzárjaink, ad
dig is fzembe fzállottak Vele, míg B* S%ö-

f fényi Fóítrázsamester Úr, Erdődy Reg. béli 
Ofztállyával > fegittségekre küldetett volna-
Akkorra Gen. Gr. Lichtenberg is Ohfttsin-
ben termett; honnan, F.M.L.B. Wenkheim* 
nak jó fzámú Seregével eggyésűlve, a' ré
gen ki jegyzett tsata - helyre indulták. A ' 
Károlyi Reg. je ' 1 négyfzegben ment közé* 
pen, mellynek bal oldalát az Erdődy Hu^ 
Tzárjainakj 's Würtemherg Dragonyosainak 
egy réfze; a' jobbat pedig 3 Erdődy Hu* 
ízár, és 1 Würtemherg Dragonyos Ofztály 
:edte, a' Jerdis Reg* jével tggyütt* Hadi 

Q % Tár* 
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Tártnester Gr. Clerfé Tudósítást vévén a* 
dolggnak miben léte felój, maga is ide ér
kezik Caraulbóly 's parancsolja, az előre 
lévő Gödör Kapitány Úrnak , hogy hajtson 
rajta az Elleníégen; Zaturet^ky Kap. Urat 
pedig fegíttségére-rendeli: kik is az eleibek 
Szabott hagyomások ízerént telíyesítvén vi
tézi köteleflegeket, tsalmás Szomfzédinkat 
a* posványnak fzoritották. A5 nád közzé 
bútt Jantsárok eröííen kezdettek tüzelni Hu 
Szárjainkra5 kettőt közzűlék el is ejtettek, 
négyet pedig meg feb eskettek: de mihe-
lyest ágyúink el érkeztének, azoknak hatha
tós tüze által, fzaladásba hozódott az Ellen-
fég; 's igen fzerentsésnek tartotta közzűle 
magát, a' ki hajóra kaphatván, életét mer 
menthette. Sok hátra hagyott lovai kerül
tek diadalmas Seregünk' kezére. Kerültek 
volna kéttség ki*űl magok a* Törökök köz-
zűl is fokkal többen: ha éjtízaka az a' hír 
hem érkezett volna, hogy Calafát 'felöl, 
nagy fzámmal nyomulnak ellenünk; mer: 
ez azt okozta, hogy á" Haditármester í 
kénteleníttetett Vitézeinket as Duna partról 
viííza húzni, kiket olly tzéllal állított vóic 
oda ki, hogy a5 fetérben hajókra nem kap
hatott Törököket keleptzébe kerítenék. — 
A* Tsata délutánni 5 órától fogva, estvci. 
10 óráig tartott. — A' Törökről hozzánk 
által fzökött Farafztok a-t befzéllik, hog. 
3 Tsajkája süllyedt el az Ellenfégnek. Egg> 
el fogott Török' vallástétele fzerént pedig, 
pda lett még azon kivűl egy Komp, mely 
lyen ö sg-ad magával volt, 'súfcás által fza-
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rótta magát, £ mint mondotta, a3 vízbe 
& vefzéstől, — Más nap Obrusinhe gyü-
.vzett az egéSz Sereg; de mivel nem mu-
a magát többé az'EUenfég: maga a* Hadi 

Tármester Úr 9 némelly réíz-eivel a' S-ereg-
. ek , Csetate felé vette űrját; egyréízt 
Ohrusinhen marafztctt; a? többeket pedig 
elobbr helyeikre viíFza téríterre. — Eppem 
most (Jul. 30-dikán) jön egy Barafzt Fia-
rentinhólj '•$ azt befzéüi, hogy az Elleníég 
300 embert vefztett, és hogy golyóbisaink 
fok házaiknak falait meg lyuggatták Flor-en* 
tinban *). — A' Bodoni Basa mindenüvé 
viíTza bocsáttatta az el fogott Parafztokar ? 
hogy a" termést be takarithaffák.í6 

Aufiriai Belgyiorn. 
Luxemburg Tartománriyából így írt hoz

zánk, Jul. 27-dikén egy Magyar Tifzt 
i ~ Ü r : 

„ H a , a' mint értjük, nem kél hadra a' dolog a? 
Pruffzusfal: mindjárt más húron fog pendülni a' Belga, 
Nép. mostani Bízgatójával — a' Papsággal eggyütt, 
»r- A' Pártosok' Katonáiknak ízámok háromfzoroílaa 
is nagyobb a' Miéinkénél; 's ok nagy réfzéot erdÖs, 
tserés és dombos helyeken feküfznek: azért is igen 

bajof-

' . » • " - - " " - • • ' • • • ' — — - ' • - " ' » - • — » 

*) Nem igen fzéíes leííz hát f»tt a' Duna kécfség; 
líivül. — Mind FhrenttV'riék , mind pedig az.-
Itt elöl fordult több Helységeknek neveiket is, 
fel lehet - t a l á l j , az általunk meg küldött i)Uk. 
Brfzág Déli Réfzének Mappájában. 
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lajoffan lehet hozzájok férni. Oda haggyák 'agyam 
ottaa ottan bátorságos helyeiket > 's maroknyi Sere-
gétskéínk ellen indulnak fzerentse próbálni: de asi 
tendfzerént gyorsabbak a' vifTzatérésben, mint a' jö
vetelben. Ha talám valamelly diadalmok találna raj
tunk lenni: azt bizonnyára, nem az ö vitézségek-
Bek ; hanem a' Mieink' fzűntelenvaló nyughatatlansá
goknak kellene tulajdonítani; melíy az Orofzlánt is 
el gyengíti útollyára. — Jul. 2^-dikán, Haillot ne
vezeti! helység felé (Uuy és Namur- között) nyo
multak valami 2c« Patrióta Dragonyosok ; a' hol ép
pen akkor a' Vimnfer Hufzárjai állottak fzélsö őrize
ten. Nekik fzegezteti Major Gróf Kollonits Ur a* 
kis ágyúkat* 's néhány golyóbisokat közibek botsát
tat, mellyek kozzi'ilök tsak hamar le ejtettek 12-ot 
lábaikról, Ezt látván a' többek, iramoctásnak vették 
$* dolgot, 's olly fzaladást tettek, hogy nagyobb 
fíomédiáqk nem lehetett volna s annak fzetnléíésér 

v As fenn említett érdemes Úrnak, Aug, 
f-dikén utasított Leveléből pedig ezt oh 
vafluK?- % 

*>Juí. 27-dikén, Deligne Reg. bili Kapitány 
P'Afpve Ú r , 12 Granatérosfal., 's Hadnagy B. Zay 
Űr' vezérlése alatt_ lévÖ • 20 Vumftr Hufzárokkal, 
Limburg Tartománnyába ment, az oda való jó fzivii 
fokosoknak hívására; kik i$, magokba térvén II* 
JLeopoldnak majd tsak nem hallatlan kegyeffégű ajánlás 
gára, az adót, más pénzzel eggyütt, alattomban bé-
fóegték, és Luxemburg Városába fzándékoztak fzál-
3|tani. A' Pártosok D'Afpre Úrra reá ütöttek mintegy 
íoo-an. De bízva* a' meg nevezett Ur is Katonái* 
vitézségéhez, hátat nem fordított „.ékiek; hanem 12 
üranalérosait a' bokrok közzé bujtatván, tsupán húfz 

Híjfzáí-
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Hufzárjaival olly tiizeflen nekik hajtott, hogy azok, 
feles fzámii vefzteségek után, futásra kéntéleníttettek 
venni a' dolgot. Hatan kozzűlök vitéz Hufzárjaink* 
kezekbe kerültek. — Meg érdemli a' többek között 
egy Hufzárnak vitéz tselekedete, hogy felőle külö
nös emlékezetet tegyek. Ennek jobb kezét meg fe-
besítette egy Patrióta; a' Htifzár, kapja hirtelen bal 
liezébe a' kardját, 's úgy tsap a'Pártos' bal karjához, 
feogy az egyfzeribe el esett a' vállától. D'Áfpre Ka
pitány Ur tsudálva fzemlélte a Magyar Vitézeknek 
ritka bátorságát. A' Viadalról teít Jelentésében, 
Istenek' Fajzatínak nevezte (Les Houfards j'ont des 
DieuxJ. Ha magyarul tette volna a' Jelentést: íalám. 
azon már tulajdon nevezetjebet ruházta volna a' Hií* 
fzárokra, melly az Ö ditsofTégekre émeltt Ofzlopon 
oívastadk — nevezte volna Bell ón a- igaz Magza* 
imák* 
>- Fájdalmas fzívvel értettük, GrófKollonitsMajor 

Ur' beteges állapotjár. 
Limhurg Tartománnyából írják, hogy 

meg értvén Aug. a-dikán , as Herve 's Ba^ 
tice közöír feküdt Pártosok' Kormányozója 
Sckipléken Úr , a* Mieinknek, Sprirnont 
mellé egy hegyre lett étkezéseket: leg 
ottan fel kerekedett mintegy 600 ad maga* 
val estvéli ^ órakor, 's Ölne vidékén Tá
borba fzállotr. Az ágyúk 's az ezekhez 
való kéfzűleteket hordó fzekerek, a' Bagá-
zsiával eggyütt, a' Faluba vitettek. ' A* 
Mieinknek hirekkel esett az Ellenfégnek 
káfzolódása : azért is 3-dikon, íegg-eli ? 
óra felé véletlen rajta mentek; a* Falut 's 
Tábora köríil vették, és-olly helyeket rá-
kfztottak két oldaltól, az azokba való bé 

roha-
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rohanásra, a* hol mondván femmi ellent-
álláshoz nem kéfzítették magokat a' Patrió
ták. A' Dupatinz 2 Kompániák, '$ 3 Kom
pánia Szabadakaratúak derekaflan oltalmaz
ták közzűlök magokat: ellenben a5 Tan-
gerlooi Dragonyosok, 's az ugyan onnan, 
és Cumptich-hbl való Vadáízok tellyefTéggel 
nem akartak a' tűznek menni. — Kormá-
nyozójok mindent el követett, valamit tsak 
lehet egy Vezértől várni; de febet kapván, 
kénteleníttetett a* Tsatapiatzról el távozni. 
Kap. Eliier, és Hadnagy Mertens Urak is 
jól forgolódtak; de életekkel kötötték bé 
vitézfégeket. Brojius nevezetű Tábori Pa
pot éppen akkor talált egy golyóbis, mi
dőn intette a 'Népet, hogy" híven vitézked
jen a' Vallásért. — Nagy volt átallyában 
az Ellenfég' romlása. — Szerentsésnefc tar
totta magát, a' ki fzaladasa által meg ment
hette életét. — Az egéfz Tábor, mindenes
től fogva, diadalmas Seregünk' kezére bírt. 
— Limburg Tartománnyára nem igen tart
hatnak fzámot ezentúl a' J^rabant^iaiak. — 
Wurmfer Hufzárjaink az elő adott Viadal
ban is példáíTan viselték magokat, több 
Gyalog és Lovas Vitézeinkkel eggyütt. — 
Egy Hufzár következendő nevezetes pél* 
dáját adta tüzes bátorfággal eggyesíttetett 
gyors kezüfégének: A' mint két Belga. 
Pattantyúsok el akarták sütni ágyújaikat: 
oda ugrat a' Hufzár, 's úgy el kapja egy
más után mind a'kettő'kezét, mintha nem is 
az övék lett volna. 

Német 
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"Német Birodalom. 
Ezen hónapnak elein, tsunán tsak a* 

Hannoverai Udvar' Követe hijjával voltak 
már, a' Tsáf^ár Válafctásra, Frankfurt-
ban öfzve. Sereglett Válafzto Követek: azt is 
várták oüa 7-dikre; és Aug. 9-dike volt meg 
határozva, mellyen hozzá kezdendók vau
nak a' Válafztás' nagy munkájához. 

A' Lüttichi Pártosok ellen rendeltt 
Seregeknek Fó Kormányozója, H. Yfen-
hurg, Fábius'ként akart, a' Birodalom' Ka
marai Töryényfzékének, valamint a' Kerü
letben Kormányozó Széknek kivánfága fze-
rént is diadalmaskodni: várván, hogy majd 
talám magokba térnek a' y^enebonások, V 
Önként le fognak tsendesedni. — Mafeyk9 
Stockhem, Peer, és Bree Városaik meg is 
esküdtek Törvényes Fejedelmek' hűségére. 
De maga LütticJi Városa, telíyefleggel nem 
akar, a' több V i d é k k e l eggyütt, fel
tételétől el állani. — Jul. if-dikén, eskü-
véílél kötelezte magát, az újj igazgatás'For
májának (mellyet Henkart és Le Brün 
nevű Káptatalanbéli Urak dolgoztak ki) 
meg tartására. Annakutánna a' Polgármes* 
tereknek Válafztásához fogott, 's újra az 
eddig valókra, úgymint Fabry és Donceel 
Urakra, ment a' Voks. E' meg lévén, a* 
húfz rendes és felesleg való Tanátsosokat 
is meg tette. Mind ezek alatt, leg kiffebb 
rendeletlenfég fem esett. — a8-dikon, mi-
helyest köze ifégeííé tétetett á* Válafztás: 
leg ottan meg esküdtek az újjonnan válafz-

tott 
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totc TiSztviselök, az eggyüvé fereglett Nép
nek hűségére , és az elmúlt efztendoben., 
Aug. ig-dikán történt Változásnak fenn tar
tására* Az egéfa nap, örömMnnepe vala. 
— Uly környülállások között, nem levén 
femmi reményfég, a' Birodalom' Kamarai 
Törvényfzéke* Határozásainak bé tellyesed-
netése felöl, fel kerekedtek Aug, g-dikán, 
a* H. Yfenburg1 Kormányozása alatt lévő 
Seregek, 3 Tsapatokban. A* Mogunt^iai 
N é p , jobb Szárnyat formál; középen, a* 
Treviri áíl5 *s egy réfze a* Palátinátusi-
nak; a* több Falatinátusiakból telik ofztán 
a* bal Szárny. Ez , egy SzakaíTzára bökkent 
Sutendaelnél, a' LütticM Seregnek ; de a* 
melíy leg ottan viflza vonta magát, mi-
helyest kezdett feléje repülgetni az ágyú
golyóbis. Minden akadály nélkül haladt 
tehát az emiitett Tsapat elébb elébb, és 
Jklünfterhilfennél igen jó helyre vette ma
gát. A* több két Tsapatok is előbb nyo
multak, minden ellentállás nélkül, ezen a5 

papon. 
A9 Deffctui Hertzeg — eggy> a* ^ § 

meg világosodtabb Fejedelmei közzül Né* 
met Orfx_ágnak> olly Zsinagógát építtetett 
(mint írják ) tulajdon költségén, a' Ferikéi 
Zsidó Gyülekezet' fzámára, melly valamint 
az 6 , Iftenéhez viseltető buzgófágának 3 és 
ember'betsülésének fzembetünó bizonyíaga: 
úgy az építés' mesterfégéhez való értésének 
*s mindenekben való jó ízlésének is új jelen-
fége. Formája ezen Zsinagógának kerekded. 
Tizeneggy ablakokon hat belé felültél, vi-

dá-
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dámíró kellemetefTéggel, a* világoílag. — 
Jul. ao-dikén lett a* fel fzenteltetése, ének 
és muzsika fzó között, mellyre a' Verlit%i 
Elöljárók is el meritek. Jelen volt Raumer 
nevezetű Kamarás Ür is , és a* jelenlévő' al-
kaímatoííaghoz intézett fzép Befzédet tartott 
a' Templomban. Vége lévén az Atiitatoíiag-
nak > be ajánlották, a* Zsidó Gyülekezet* 
képében, a' Fo Rabbi ^ 's a' Gyülekezet* 
Elöljárója s az ezen alkalmaroflagra kéfzítte-
tett hálaadó Verseket (' i Hertze'g* távollé
tében) a? Hertzegnének, ki is igen kegyel
meden vette azokat. Nagy J'e botsátkozás-
fal befzéllgetett említett Küldöttjeivel a* 
Zsidó Gyülekezetnek , Iften 's Fejedelmek 
eránt való kötelefíegeikról; két nagy ezüst 
gyertyatartókat ajándékozott a' Templom* 
ízámára, 's igen kegyes kifejezésekkel bo-
tsátotta el a* Zsidókat fzine elöl. — Méltó 
az illyen Feleség, a' maga nagy Férjéhez — 
méltó az illyen Pár, hogy az Embereket 
fzeretó' Iften* Helytartója legyen, Ember 
Társai között! 

Orofe és Svéd Orfoág. 
A* Svéd Udvar is adatott már ki egy 

böv Tudósítást, a' maga nagy, és könnyű 
ízerü hajós Seregének, Jun. 7-dikén a* Vy-
hurgnál lévő Tenger öblibe lett rekefzteté-
sétol fogva > annak maga viffza vonásáig 
esett Történeteiről. Következendő Törde-
lékeket kívántunk az emiitett Tudósításból 
ide ik uni: 

Jun. 16-dikán ízállott ki eíoffz£r a' Király m 
Orofzok' Földjére; a' viz olly tsekály volt a" tájosí, 

hogy 
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hogy a' Ladikok nem férkőzhettek egéfízen a' part
hoz. Arra nézve bé ugratt Kap. Liliehom a' vízbe, 
ss úgy gázolt k i ; kinek példáját a' Seregek is követ
ték. Az Orofzoktól, vélek a' magok Földjén volt. 
élso Tsatánkban, 2 értz ágyút, és egy Monocevost 
( e g y fzarvú Állat) nyertünk, 's 28-at fogtunk el 
közzülök; de a' következendő napot?, mintegy 100 
ember vefzteséggei, kéntelenítettünk.magunkat viűza 
vonni. — Jun. 28-dikáa, Hadi Tanátsot tartott a' 
Kirá ly , mellybeu a' végeztetett, hogy ^mihelyt jó 
fzél fog fonni," leg ottan meg keli próbálni az Oro-
fzok' fórjain, gyújtó hajóknak előre való botsátása 
által efzközölhetö kerefztűi vágást. — Jun. 26-kán, 
Ob, Smith, és Kap. Gr. Marner Urakat Kovettségben 
küldötte a' Südermannlandi Hertzeg, az Ellenség' FŐ 
Tezérjéhez Tsitsagovhoz; de ez , nem akart maga 
velek befzélleni; még hajójára fem botsátotta: hanem 
a' maga öregebbik Fijához, a' hajós Sereg' Kapitány-
nyához, igazította okét; kivel is a* Követek egy kis 
hajón végezték befzéllgetéseket. (Miről ? a' nints 
ki téve a' Svéd Tudósításban). — Jul. ^-dikán in
dultak meg végre a' két Svéd hajós Seregek:. a' Ki
rály minden vefzedelem nélkül kerefztűi hatott 
maga Saluppjában, az Ellenség forán; jóllehet eggy 
Orofz Fregát igen közel volt hozzá, mellyröl Sa-
luppja fok lövéseket is kapott, valamint fzintén egy 
fzárazon lévő Battériáról , és két első nagyságú 
Orofz halókról is. Egy Királyi Évedzönek mind 
a' két karját el hordta a' -olyóbis. Annakutánna 
ugyan tsak a' Serapbim nevezetű Gallyára ült a» 
Király ; végre pedig egy Vadáfzhajóra. — Ezen 
fzerentsétíen napon, 7 első nagyságú hajókat, 's 3 
Fregátokat vefztettünk. ( Az ember vefztes:_jet nem. 
lehetett még meg határozni , a' mint a' Tudósítás 

tart-
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tartja). A' könnyű fzeru Sereg' hajéitól, 7 Gály-
lyák (mellyeknek hárma el süllyedt) ; n kiílebb 
hadakozó , és külömbkülömbféle fzállító hajók lettéit 
oda. Az ember vefzteséget 39 holtra, és 49 febesre 
tefzik. (Kéttség kivíil, ezektsak azok fogtak lenniy 

a' kik az Orofzok' kezek közzűi meg fzabadúlhatot* 
Svéd hajókon találtattak). A' Südermannlandi Her-
tzeg febet kapott a' vállán, és Heljingforsban vagyon, 
de fenn jár; a' hajós Serege S-veahorgba-n orvosoilya 
magát. Hufzonkét első nagyságú Orofz hajók keren
genék Sveaborg és Revd között, 

A* Najfaui Hettzeggel való diadalmas 
ütközetében, 7 külömbözö nagyfágú híjó
kat vefztett a' Király: a' Svéd Udvari Tu
dósítás fzerént; nyert pedig 4$-©*. Ezen 
el vett 45 hajókon kívül, fok hajójai akad
tak fel az Orofz oknak, a ' ko - és homok-
íziklákon , mellyeknek egy réfzét magok, 
más réfzét pedig a* Svédek égették el. — 
Eggy el süllyedt Orofz Fregattól, tsnpati 
egy Tifztet, és egy Seborvost lehetett meg 
izabadítani. Az el fogott Orofzoknak fzá-
mát 4^00-ra tette (de ezzel a3hozzá adáíTal: 
á? mennyire már lehet tudni) sC Tudósítás, 
kik között 210 Tifztek vágynak. Krrzbol 
kéfzúlt1 mozsarak, 3'haubitzok, 'siahoíTzű 
ágyúk jutottak a* Svédek' kezekre , fok hoífzú 
vas ágyúkkal eggyütt. Nyertek, néhány 
más forma, és 4 hajó - Záfzlókat is , mely-
lyek Jul. aa-dikc.n nagy pompával a' Stok-
holmi Templomba vitettek. A' Vivők Tifz
tek voltak. Maga a* Királyné is jelen vók 
e' vitel* pompáján, a'Südermannlandi Her^ 
ízegnévelp &' Király9 Húgával, és as Ofi-
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gothlandi Hertzegnével éggyütt. A4 Király* 
n é t , az OJigothlandi Hertzeg Fridrik; a' 
Südermannlandi Hertzegnét pedig a' Korona 
Örökoífe, vezették. Ezen említett nagy 
Személlyeknek a* Templomhoz lett érkezé
sekkel , hozzá kezdtek a' Te Deum Lauda* 
mus-nzk el énekléséhez; mellynek vége lévén, 
fel gyülekeztek a' Kir. Palotába minden Fő 
Uraságok, ezen jeles naphoz alkalmaztatott 
udvarlásoknak meg tételére. Annakutáona, 
közönfégeífen ebédiett az Udvar egéfz pom
pájában. Estve, énekes muzsika * V nagy 
mulattság tarratott ; és a' Városnak külömb-
külömbféle réfzei meg voltak világosítva. —-
A' Najfaui Hertzeg, Fridrichshámha gyűj
tötte öízve igen meg rongált Seregeinek 
ízéllyei ízórt maradvánnyait. Ugyan oda 
Cronjiadtból is érkeztek néhány ágyús Sa« 
luppok, , fegíttségére. JuL ig-dikán, már 
újra a' Tengeren láttatta magát. 

Az Orofz Tsáfzáméj Krufe Vitze-Ad-
mirált, Admirálíágra emelte. Sok más 
Tengeri Tifzteket is feííyebb léptetett, a* 
kik JuL 3 dikán és 4-dikén, kiváltképpenvaló 
módon meg külömböztették magokat. 

Jul. 8-dikán, Orofz Oberfter Denifov9 
9s Oberíliieut. Kropotov Urak, 3^0 Gyalo
gokból , és 70 Dragonyosokbói álló Svéd 
Ofztályt, Togokottinál egéffzen bé ker cet* 
tek, 's azokat, 4 órákig tartott tüzes ellent-
állások alatt, úgy le öldösték, hogy tsupán 
67 Közemberek, a Kapitányok » és 1 Had* 
nagyok maradtak meg; belóllok életben f 
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kik Is 9 látván a' lehetetlenséggel való küfz* 
ködeseket, kenteiének voltak magokat meg 
adni. 

Lengyel Orfaág. 
A* Korona' Kintsére vigyázó Kommifz-

fziónak fzámadása fzerént, az 1788-dik efe-
tendonek első Sepr. étöl fogva, ezen fclya 
eiztendónek • mólsó Juniusíáig, 63/77 6/40? > 
Lengyel Forintokra ment a' Jövedelem; &' 
Költség pedig 60/007/747-re: következés
képpen még 3,694/638 Forint maradt meg 
a'Korona' Kintses -Házában. — A' Lithvá-
niai Kintstarcó Hivatal is hasonlóképpen fog 
fzámot adni a* Rendeknek. 

A'Porta, nagy kivánfágát jelentette, a* 
Lengyelekkel való új Frigy kötésre ; miciek-
okáért meg eggyeztek benne az Orizág* 
Rendjei, hogy aJ Konftant^inápolyban lévő 
Követjeket, Gr. Potockit, arra meg kíván
tató hatalommal fel ruházzák* 

Hogy a' Görög Valláson lévő, és ugyan 
azért az Orqfeokho^ mindenkor különöíTeci 
fzított Tagokat annál fzoroflabban eggyesít* 
hefle £ Lengyel Testtel az O rfz ág* Gyűlése 1 
azt végezte, a Király'javallására, hogy az 
eggyesíilt Görög Ekklésiának Kiovi Ersekje 
ezentúl mindenkori Tagja legyen az Orfzag 
Tanáttsának ; melly Méltófágra fenki fem 
lépherett ekkoráig <, ha tsak a* Római Kath. 
Hitnek Sorsosa nem volt. Néhány Katho« 
likus Püspökök most is ellenzettek ezen Űjjl-
tást: de egy Naruf^evit^ nevezett, igen 
tanúltt 's józanon gondolkodó Püspök hat-
hatóíían meg mutogatta, hogy említett 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 

Hatá« 



stiő m&&e% 
Határozásával, az Egyéne ff égnek *$ Okos-

fágnak kiváiiíagát tellyesítette az Orfzág* 
Gyűlése. -— Erre már Sobiesky János is 
törekedett; 's ezen igyekezete eggy is azok 
közzűl, mellyek az ó emlékezetének különös 
tifzteletben való maradását efzközlik. 

A' Lengyel örfeág Gyűlésének Koz-
hafzonra intézett fzörgalmatoskodásai közzűl 
méltán emlitést érdemei az is, hogy kebelé
ből bizonyos Szemcllyekec rendelt k i , a* 
kik az Orízágnak leg nagyobb tapafztalásíí 
Kalmárjaival eggyütt közre tanátskoznáriak, 
2L belső Kereskedésnek minél jobb lábra le
hető állításáról. 

Fr. Orfzág. Jul. 14-dike, nem egéfz Fr. Orfzág-
ban lehete örömöknek napja. Néhány helyeken, 
vefzekedések, lármák, söt emberölések is béllyegez-
ték meg azt. — De a' párisi tsendes Halcyoni napo
kat is hamar ellenkezők váltották fel. Már 27-dikén 
mód nélkül zúgott a' Nép. —- Nyughatatlanságát, a* 
nagy munkával kéfzúltt új Konítimtziónak el bomol-
hatásától való éppen nem helytelen félelem okozta. 

Győri Könyváros Streibig Urnái,. más több Ma
gyar Könyveken kivül, ime' következendők talál
tatnak :• B<kd Péter' Lexíconja; 36 kr, Faludi Ferentz 
költeményes Maradvánnyi, 1. és 11. Darab; 40 kr. 
Keltái Gásp. Magyar fírón. I. és l í . Darab; 4 for. 
Hunyadi.Jmos éiere, Versekben; Nagy János nyájas 
Múzsája, és Udvari Katója. Pétzeli József Erköltsí 
Predikátziói I. és XI. Darab. 2 for.; Meséi 30 kr. 
Tung Éjtfzak. I. és II. Dar. 1 for. Zayr Tragoed. 
8 kr. — Sophia Győzedelmes Fejedelem. 1,2 kr, — 
Stanko-vátsi Leopold Vasárnapi Precwk. I és I I Dar. 
3 for. -— Most vagyon Sajtó alatt eggy örvendetes 
játék, illy Tzim alatt: EgyiptziaL József, mellynek 
Szerzője Förifet. Nagy János, Szanyi Pléh. [Jr. 

A' 1$$, I-ev. g fontos helyett, kell olv. íg fontos. 
JSslt Béts'kíi.j Augustusnak 17-dik napján 179-. 
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