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,¥egthü, éstvéli 7 órakor megjelent az ÜdváÉ 
Jiráknézohelybén, a' tsak , akkor érkezett Nl.úrii 
Tb erésia Pohertzegná*. Férjivel ; a Saxonlai ííeí* 
tzeggel; Annyival, a' Királynéval; 's Fc'ríiv'áridi 
Károly, Leápold.,, és József. Fuhertzeg Testvérjeivéí 
eggyütti —- -A* Nemesek' Helye , ( Pártérré Noble^ 
lakva volt a5 fényes öltözetű Magyar,Követekkel; 
Voltak néhány. Nemzeti, Ruhi.;kbatí kéiiéméteiíéii 
tíifzeskeclett Magyar Dámák is. 

h* FŐ Hadi Taiiáts következendő Tudósítást 
adott ki s Aug. ígdikán: 
$$Haditárifíestét tíróf CUrfé-nék hírül 

vitték 9 Karáulnál fekvő Táborába a'Rémeki 
bogy az EUeníeg két helyeken j . űgyrimit 
FioréntinnéL 9 é$ Tsetátenál Jzáiidékozik 
Seregeinket eggy időben megrámádrii; Vá* 
lóban Juh 27-dikén által is jotrek Florentiji-
bói r énány fzáz Törökök a* mi partunkra $ 
és Szaksáig megvlsgálták a' Környéket: 
hanén azzal ViíTzaiérrek. aú dikori JHsiiáté 
felé is visgáiódni indultak valami 500-ig való 
Spa'hik 5 ugyan aion időben néhány nügf 
Kompok, Uranitzák, és i i | ig vi\é Tsajkáfe 
gyűlekezrek öízve; Flóréntinhe^h fok Spá= 
hik és Jantsárök takarodtak; Végr^é Seras-
kiér Jujfuf Bisa is ödá érkezett % /és -2föo 
emberből álló Elöíereget áltaí indított, a* 
Dünári. Mihelyt tehát áz 500 visgálódo 
TöíÖk Lövásök vűTzatértek volná Tsétáié-
tol,1 a* hol Seregének némelly íéízéveí && 
Szeri, állott Ölt Gr* Clérfe: felkerekedett á£ 
említett Gróf még azon háp ( i g d i k o n j i 
F. M. L. B WenKkéim-mi)} ö e r i Máj. G#a 

ttiigliiénhérg'Qéi} 4 Gyalog BátáÍiÖtiÖkkál| 
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*s ugyan *annyi Lovas Ofztályökkal Florentin 
felé, olly fzándékkal, hogy a* Dunán .-által-
izállopt ÉlÖferegéc az. Ellenfégnek körömre 
kerítheíFe. F.'M. L. B.' Wenkheim , és Gr, 
Lichtenherg, a' Florentin Szigete' két olda
lainak ellenekbe állíttattak, Mihelyes't meg
fejtette az Ellen/ég feléje való közelgetéseket 
a' Mieinknek: lódult eroííen hajójai felé; de 
a' Haditármester Űr is legóttan indította jobb 
Szárnya ellen ugyan Erd'ódy Huízár iiapir. 
S^alar Urat; a* jobb ellen pedig Würtem-
berg Dragonyos Reg. je'.Oberftlieut. yu Fe~ 
Jlenberg Urat; 's utánnok s? Károlyi, és 
Jordis Bar. jait rendeke fegírtségűl. A' meg 
nevezett Kapitány és Oberftlieur. Urak olly. 
tüzeííen nekik estek a'Törököknék; de maga 
Gróf Clerfé is olly közel férkezett hózzajok 
Seregének hátra- hagyott réfzévei, hogy 
nem mindjárt kaphattak mindnyájan Tsájká-
ikra, és alkalmas veíztesegekkel meneked
hettek ki diadalmas Seregünknek kezei kőz
zük Sokan elhullottak a* parton, és a' víz
ben; két Tsajkáik is, egy Komppal eggyürt-
mindenestől- fogva elsüllyefztettek. A' Fog
lyoknak és Kéméknek bizonyítások izeréntj 
.3^0 embert vefzteft az Blleníég. De ;oval 
is nagyobb 'letfyóJrta még a' vefetcscge, ha 
ízaladását a* beállott éf (érettsége nem íze-
rentsésítette volna. Réfeünkról hárman es-
tek el , 's négyen kaptak febet. A' Sebes-
féknek fzáma közzűl való IFürtembergDrd,-
gonyos Hadnagy T^eck Úr is, - Az Ellen* 
lég nagy dolgot forgatott, úgy látfzik, eL 
méjében: minthogy mind Rakovit^áböl % 
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mind pedig Bodonhől néhány ezerén taka-
rirtactak Florentin falé, kik mind a4 jobb 
parton állottak kéfzen* Ezen felül, Serask* 
Juffuf Basán kivűl, Ibrahim •BegH- Hasna-
dar'is Florentinba érkézért az aiatt, hogy 
a' Viadal tartott. — 30-dikon, újra Kompo
kat és Tsajkákat fzáliitott fel a' Dunán Flo
rentin fele az pllenfég : de ellenünk femmit 
iem próbált. — A' Hadirármester Úr még 
28-dikon éjtfzaka viffza vonta Népét Obnesi-
b e ; a9-díken pedig Tsetate felé folyratta 
útját; és minekuránna ott egy nap pihent 
volna 9 31-dikén elobbeni helyére vette ma* 

Magyar Orfeág. 
Budáról ezeket írják: 3,juí. £9 díkén* 

mind az örfzág' bírájához , mind pedig a* 
Király Képéhez, Levelet küldött Canctlh 
Gr. Pálfy i mellyben azt tudakozza Ó Fel* 
fege* parantsolarjábóí: M.i lehet az oka* 
hogy mind eddig feni hivattatott Ö Fellege 
az Orízág' Gyűlésére; holott Haza' Tör
vénnyé^ hogy két Hónapnál tovább né 
tartson az Örízag' Gyűlése*: most pedig 
mindjárt két Hónapja már, hogy egybe
gyűltek a' Státusok és Rendek; 's még el 
1 em kezdődött úgy, a* mint kellene 9 a* 
Diéta; fneliynek káros következései kőzött 
azt is említi 3 hogy eJ fzerént a' Törvények* 
nek folyamatja igen foka akadályoztatik meg$ 
iigymint a' n diynek félbe kell fzakadni az 
Orlzág' Törvénnyeinek értelmek fzerént ? 
míg a' Diéta tart; 

F % hug. 
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Aug. g-dikától fogva, ia-dikig, a* fíé* 
rűíeteknek voltak Üléseik; ia-díken és 13* 
dikon pedig- az Orfzág" Köz. Gyűlésének % 
mellyek, az emlitert mind két napokon^ 
reggeli 9 órakor kezdődtek, 's estvélj f óra 
után végezodtek. Á* 13-dik napi Ülésben 
jelentek meg elóíTzör a' % eggyesúltt Görög 
Püspökök, úgymint: a\ Munkátsi9 i C 
Váradig és Körösi: Batsinfi^y András $ 
Darahant, és Bastatits Urak. Batsinfcky 
o Exc. jának mindjárt az .Egri Püspök után 
jutott Széke. — Az emiitett Ülésekben íz& 
volt kiváltképpen i-fzör némelly Magyar 
Tífzt Uraknak fzabadfágoktól azért letr meg-
fofztatásokról, 's más Reg. be való áítalte-
telekröl, bogy a\ Magyar Katonáról fzólló 
Orfzág' Törvénnyeinek megűjjitásáért, az 
Orfzág'Gy&lésébez folyamodtak*), a-fzor 
Ő Fellegének Budára lejendo lehivatmásá-
ró l ; és 3-ízor Az erre a* végre küldendő" 
Követeknek megnevezése előtt, azon Kér
désnek eligazításáról: Ha vallyon az ele
gyes D e p u t á t z i ó által immár el|éfzl-
tett **) Inaug. Diplomának eggyesúltt Ülés
ben kell e' felvétetódní,t> svagy nem? 

Az 

> • 

*) Budán, kijött nyomtatásban & az említett Tifét 
Uraknak, az Ofízag* Gyiííéséhez nyi'ijtott KérÖ* 
Levelek.; mellynek alája legeiÖÍ Cfévén Hufzár 
Reg. béli Öberíllieutenant Gr. Fesieüts Vf üev» 
vagyon téve* 

**) Nem vétetpdöft fel tehát az /»««£« Diploma, 
*f laktuk napi ŰUsbett* *** 
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Az első Tárgyat minekutánna jól TH^ányjták-
vetették volna, i -dikon írtak erántta a' Királyhoz, 
'§ ti is küldöttek hozzája Stafétán a' Levelet, meíly-
jiek ide megy ki revrdeden az értelme, hogy meg 
sie engedje azért büntettetni femmi módon a' Tifzt 
Urakat, hogy Kéréseket az Orfzá^' Gyűlése eleibe 
l^rjefztették , úgymint a' kik éppen nem mondottak 
azzal le Polgári Juflokról, hogy élttelinek Hazájokéit 
való felajánlásával kiváltképpenvaló köteíeílégekeí 
teííyesjtik az eránt ' s a ' t. — A*-2-dik Tárgynak 
végrehajtásában mindnyájan megeggyeztek. Ellenben 
a'„~-dikra nézve még a' 14-diken V 15-dikén tartatott 
illésekben íem állíttathatott meg a' o-dik Tábla Köz. 
Kívánsága: hogy t i. a' Diplomának, hamarább vol
táért , cgjyesitiit illésben kell felvétetni, ámbár 14-
diken gyönyörű 's hathatós hoílzas B tizedekkel vitató 
ták azt az i< Is Ö Táblánál Gr. Teleki József, Gr.'Ssé-

-tséni Ferentz, és B, Qrczy Láfzló {Jrak is — i6-kon 
Ugyan tsak ráállott oí'ztán a.% i-so Tábla, N átallyábam 
a' 2-dik' kívánságára, a'midÖn azon 52 Személlyek is 
piegneveztettek, kik Rétsfre indulnának, Q Felsége' 
bivására. Az említett napon, 3 órakor ofzlott el az 
Ülés1; haaetn eitvéli 6 -órakor ismét tnegá; jutatott. 
Ugyan ekkor a' Királynak, í'zólló Levél is efkéfzítte-
tett, a' Követek''utasításával eggyatt. W 

A' Haza' tifztes. Követei közzűl némellyek nwr 
iR-dikon reggel Bétsben termettek; estvére pedig job^ 
bára majd mind elérkeztek. 19-diken nem lehetett 
Audienrziájok; mivel a' Király, a' Saxonmt Hertzeg 
*s Hertzegné eleibe ment 20-dikon, délelőtti u 
órakor mentek cáztán, temérdek Nézőknek fbkas ága 
között, 29 , két két lovas pompás H'mtókca , 1 
Udvarba. 

Betses Neveik ezen nagy Hazafiaknak, így követ
keznek:, 

Az 

Méltóztaflanak éhez képest az érdemes Olvasók 
jobbítást tenni az előbbi Darabban közlött Tudó-
sításunkoa. 
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;~ Az Eko Tábla melléi Valók* Kahtsal 
Érsek Gr. Kottontts;Erdélyi Püspök Gr. 
Battyán; Gr, Pálfy LeopolÜ; Gr. Battyán 
József; Püspök Konde; H. Battyán; Gr, 
JSfádasdy Mihály; B. Orc^y Láízló; Gr, 
E\terhá\y Casimir; Gr, Erdödy József; 
Öregb, Gr^ Wjterháxy Ferentz; Gr. Hadik; 
B- Ráday; •B.'je;\enák; Gr,Barkóiéi Já
nos ; Gr. Károlyi József; Gr. Erdődy 
Károly. 

A'Második Tábla mellől valók; és ne* 
vezeteíTen i.) A* Kir. Tábla reízérél: kélo-
jMesrer At^éí; és*Táblabíró Gányi Urak, 
a.) Horvát Orj\ág* réízérol: Bedekovits, 
és Skerleti Urak. 3.) A' T. Papság* réfzé* 
ról: Ef%terg. Kánonok Arady; Nyitrai: 
Herfchhng; Veftfrémi: Zsolnai; '$ Egri: 
jpifcher yrak. 4.) A' N» Vármegyék' réfzé-
tol: jSfyiirai %iúdött: Je^emit^ky;Tren' 
tséni: Gr. lllesházy; Pesti: Darvas; Pp-
%segai: JankovitsjknoSj Soproni: Horváth; 
Vefi^prémi: Somogyi; S^aladi: Somsits; 
£omogyi: Inkey; Abaúji: Fáy Ágoiton; 
Bor sodi: Melt^er ; Hevesi; Almásy; B. 
Podmanit^ky; Görnöri: Plétrich; Aradi: 
G.Fekete; Űgatsai: Lonyai; S\a}?óltsn Vay; 
'$ $%athmári: Rhédey Urak. f.) -A* fze-
ynéllyeífert megoemjelentt Mékófágoknak Ké
peik közzul" Böroí Laj©s; Majláth József; 
Tarrődi) Kaxinc\i^ 's Bártól Urak. 6.) 
A' E Városok' Küldöttjeik kö;.zul: Debre* 
t^eni Küldött* S^ombathy; Budai: Mar-
garits; Kórösii Farbarits; KaJJaix Bá* 
#sjai | '$ Bártfai •' Moko:sini Urak. ,. _ 
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Egy Nyitrayármegye-heli nagyérdemű, 
Hazafinak, minden magok5 *s Hazajökat fze-
reió* Magyar Feleihez intézett fontos Be 
fzéde: 

„ Ideje,, kedves Hazámfiai, hogy'mélly álmotok
ból felébredjetek már valahára; 's Anyai Nyelvete
ket illendőbb betsben kezdjétek tartani. Most Ti a' 
Magyarságnak ujj életre -való hozásán, ?s Hazátok
nak virágoztatásán igyekeztek; de engedjétek meg, 
e^y két fzóval élőtökbe terjefztenem, Ha vaílypn 
a' kivántt Tzélra vezető egyenes úton indultatok e ' , 
vágy nem ? -— Tététől fogva talpig Magyar Köntösbe 
Öltöztök; Kalpagot, 's tsákós Süveget tefótek Feje
tekbe , 's jó fzéles fringyia Kardot köttök oldalatokra* 
J— E' még" mind tsak Külseje a' Magyarságnak, 's 
mind ezek által, tsupán a' Nemzeti Viseletnek fzere-
tetet tefzitek nyilvánvalóvá. — Engemet, 's velem 
eggyütt fok. értelmes Magyarokat a'mi illet: távol 
legyen, hogy ezen Magatok' viselését ótsárolnánk; 
egvedül tsak a' volna kívánságunk, hogy a' Magyar
ságot ne annyira a' Ruhában, mintfem a' valóságos 
Magyar Szívben, és Nyelvken • helyheztetnétek. -— 
Helyben nem hagyhatom fok Földieimnek hibás kép-
zelödéseket, kik a' Magyarságot tsupán az Öltözetben 
*$ a'. bajufzban helyheztetik; 's a Német Köntöstől 
annyira irtóznak, hogy azt is gyűlölik, a' kin látják; 
's főképpen ha Magyart találnak benne megpillantani, 
nár azt igaz Magyarnak feni esmérik többé. -*• 
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,, ímhol itt v7an ,t Ma g y a t qJí í: az áiídott Ide* -
$!>el!ybe,i banyát-Isra fordáltt Hazánkat ájjonnan "fel* 
emelhetjük; 's, Nemzetünket boldogabb Karba fMffís 
&a:juk. Íme.' most egsy- öllyj- Fejedelmet rendelt sz: 

3fig K^mányozásunkra, a' Ki í%mzet#ftk* kedvelésé-
Ipen 's betsi'iléséb.en a; Köz igazság'• kiíí'r5gá;utasá
ban., és az Orfzág' Dolgainak hafzn.os .--intézésében, 
az Qstr'ai Házból, előtte volt minden Fejedelmein
ket bizonnyal fel!jriíl fogja haladni. Nyitva vágynak 
az O fülei, hív Magyarjainak meg halgatásokra ; káfz 
sz Any«í Nyelvnek virágzását nem ts; & megengedni 
banem azt voltaképpen efzközleni is Í ha az eránt, 
mint illik, meg fog kerettetni. — Nemzetünknek meg-
^lágqsodása, lehetetlen leűz mind addigi míg a' Deák 
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NyelT hajdani állapotjában megmarad, i— A' legdrá
gább, legTtiegbetsuIendpbb , és oh ! mitscda hafzonra 
$em fordítható Efztendeibol, tsak a' tsupa fovány 
N y e l j ' tanulásában el fog e' fzerént ezentúl is hetét 
pyóltzat vefzteni az Iffjúság. — Bátran merem vefz* 
tésnek mondani: mert vallyon mi hafznát veízi ofztái* 
paa;yobb réfzént a' Deák nyelvnek, minekutáuna ki
derült az Oskolákból ? A' Deák Nyelv tsak azo}:.-, 
jiak való, kik méilyebben bé kivannak tekinteni a* 
Tudományokba: és az ollyanokra nézve fzíikséges 
igen is a' Deák Oskoláknak további fennmaradások. 
—f Ha most meg nem vetjük a' Magyar Nyelvnek 
fundamentomát, ki tudja, leflz e' valaha illy alkal.-
niatoíl'águnk, mint a' mostani; sin én előre meg me
rem néktek jövendölni, Hazafiak! hogy ha most a* 
Magyar Nyelvet bé nem hozzátok a' Deák' helyébe , 
utóbb is a' Németnek kell helyt engednetek; a' mely-
lyel, úgy Ítélem, nem is lefztek legalább boldogtala
nabbak , mint a Deákkal, Nem elég pedig, a' Hazái 
Nyelvet csupán a' Politikumokban felvenni. Éppen 
nem láthatom által, miért hogy a' Törvényt is ne 
lehetne Magyar Nyelven fzolgákatui , 's Pereket 
folytatni. A' való , hogy mindennek laííü a' kezdete, 
's eredete, jár nehézfég fontjával; mint Benítzky 
mondja: de nemdenem ugyan azon nehézséggel kel
lett e mis Európai Nemzeteknek is kü'fzködniek, 
mellyet, mint tapafztalunk, ugyan tsak fzerentséfTen. 
meggyőztek; 's aratják i s , fzemeink' láttára, nemes 
iparkodásaiknak hafznos gyiimöltseit. Ok h éppen 
úgy éltek hajdan a' Deák Nyelvvel; valamint ízintéa 
Mi: de mihelyt a* Tudományokon kezdettenek kapni, 
azok' roegfzerzésének alkalmatos efzközéűl a' magok 
Nyelvét válafztották. — Hogy pedig a" fzép 
Nemet is (meíly valóban fokkal többgt tehet az 

Or~ 
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Orfzág' Dolgaira nézve, tnintfem azt első tekintettel 
képzelhetné valaki magának ) hozzi édesítheffük mind 
sttkáhbinkább fzép Nyelvünkhöz: fzükség 4 hogy 
minél előbb e^y Magyar - Játéknézoh'elyet állíttsunk. 
fel. Ennek legjobb helye lehetne Pest Városában, 
melly maga is fokkal magyarofíabb Budánál; azon
ban mivel a' két Törvényes Fö Táblának Széke igen 
ott lefzen ezentúJU mindenkor fzámoífan fog oda taka
rodni a' maga Igazságát kereső Nemeffég,— A'Játék-
Ház' költségét Fő-Embereinknek kellene eleintén 
valamelly réfzbÖÍ pótolni: melly valóban meg is le
hetne, minden erőltetés nélkül. — Ha néhai Gróf 
Erdody János Német Énekeseket tarthatott, 's Ope
rákat adhatott Pozs ónban, maga költségén:, ugyan 
hogy' fajnálhatnának Hazánknak most élÖ Naggyai, 
annál fokkal kevesebbet fordítani, magok' gyönyör
ködtetése mellett, Anyai Nyelvek' virágzásának, 's 
az által egéfz Nemzetjek' boldogságának efzkó'zlésére ? 
— A' Magyar Játékoknak is azonban tsak úgy, ídjz 
kivántt sikerek, fzép Nemünkre nézve: ha,azOrízág-
aak minden Dolgai Magyarul fognak folyni; mert 
kfilomben a' Frantzia és Német Nyelvről foha fem fog 
az lemondani." 

„ÉdesFeleim! vagy most, vagy — foha fem ! —» 
Ha a' mostani jó aikalraatoíTágot elbotsátjuk kezünk 
Jíözzűi: nem lefzünk méltók többé reá, hogy valaki 
megilletődjön Torsunkon; és Ti élÖ Magyar írók 
Bávótziy Baytsai, Batsányi, Bepnyei, Dugonits, 
gyöngyösi, Horvát, Kazintzi, Molnár, Pétzeli, Raj* 
JÍ|V, Káth, Kévai, Szabó^. 's több illőének, kiknek esme-* 
rettségekre nem juthattam, bízvást feld^ghatjátok ^ 
grendába író toílaitokat: mert mit is fáradnátok hijjába 
azok' kedvéért, kik azt a K'mtset, melly egyecjűl 
emelheti fel Őket a' porból, a' mellyben moft hevernek 
— Anyai Nyelveket —* nem tudják érdeme' fzerént 
ktsitáú.*' 

Hét* 
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Horváth Orf^á.g* 
Major Viefe úrnak a' T\ettini Táborba 

jül, 31 dikén lett vifízaérkezésével, Ö Felf, 
kegyelmes Earantsolatja ízerént, kétnapi 
zsoldot kapott minden Legény. A* mago
kat legkiváltképpenvaló módon megkülönv 
böztettek érdempénzzel jutalmaztattak; g-an 
ugyan arány, 13-an pedig ezüst pénzzel.^-* 
A" Schröder Vilhelm Reg. béli Kapitány 
S'chmid Kompániájából 6 Kaprai négy; 39 
Közemberek két;' 93-án pedig eggyegy fo
rintot nyertek, hív bátoríágoknak jutal
mául. 

Aüg. elsőjén, valami 90-ig való Törö
kök lopták magokat Kiadási Táborokból, 
még virradta előtt, azon elhagyatott kuny
hókba , mellyek az Qftrom alatt kéfzűkek 
volt Tjettin előtt. Amint arra felé visgá-
lódnának 1 Kaprálunk, Y 6 Közemberünk, 
a' Kinfcky Könnyűiovasfái közzűl: véletlen 
kirontanak a* kunyhókban lappangott Törő* 
kök, V'egy Közemberünket és két lovun--
kat megfebeskették. — Hogy efféle' patvar-
kodásra aíkalmatoffágot ne veheíTenek többé 
V Törökök: rnegparantsoka a* Kormányozó 
Generális a' Serefíanusoknak, hogy minden 
kunyhókat gyújtanának fel. — A' Víháis 
felé vezető' úton két kézzel dolgoznak, 

Olaf^ 'Q'rfoág. 
II. Lcopold Király, Parantsoíatot adott 

i Toskánai Fóhertzegíégbéli Ersekeknek 
és Püspököknek, hogy botsátanának a' ma* 
gok' Megyéjekbéli Gyülekezetekhez úgy ne* 
vezcetett Páfitori ^Leveleket , mellyékbea 

aéh 
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adnák elé hathatófíkn , mind a" Vallás, mmt| 
pedig £ Status eránt való köteleíTégeiket así 
Alattvalóknak, 's így ékeznének ez által efz-
közök lenni, a* kosoaíeges- tsendsfíegnek 
helyreállításában., menyet, Q Fellegének 
Bétsbe lett. költözése i::án, tsak barnar igen
megzavart a' vak Buzgoiag..— A' Pifai Ér
seknek Páfztori Levele kijött, már nyomta
tásban is,, és egy Remekjének tartatik m 
ékeííen fzóllásnak.. 

A' Nápolyi Udvar kéízak már juL ar
áikén ( mint írják) a' Béts felé vejendő igerí 
örvendetes úrjához. Az eíött néhány napo
kig ki volt közöníezes nézés végett téve a* 
két HertzígalTzonyokaak pompás, és avj6 
Ízlésnek regulái ízeréat kéíziiltMeriyaíTsonyi 

., Jegyruhájok. - ' * • 
Jy'émet Birodalom* 

A' Hohenlohe'Schilling•sfUrJlilienzegi 
Ház' Örökölte' kedves Feleségének, ízületért 
Kevit^ky Bárónénak első HázaíTágábőí való 
Fiát, Nemes Bejjenyoi lieőthy Imre Urat, 
R. Sz. B. Grófi Rangra emelte, a1 Német 
Birodalomnak ez idö fzerént való e'ggyik 
Viká-riusfa, a' Patatimttusi és Baváriai-Va-
lafztó Hertzeg. — Megérdemli valóban, 

. eggy oily nagy Anya, hogy Fiában is meg-
tifztelteflek. 

A' Lütdckiek ellen megindult Seregek 
elfoglalták Aug. g-dikán a' Bree i hegyeket. 
Ezentúl nyomult a'jobb Szárny, Gr. Hat%-
feld* kormányozása alatt, Sonhqfen; a9 bal 
Szárny pedig H. Yfenhurg vezérlése alatt 
Síittendaei felé* Itt egy malomba vették 

mago- . 
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magokat a* Pártosok, „mellyból derekadat! 
tüzeltek a'' Birodalombéli Seregekre. Ezek 
is fogták magókat, ágyókat izegeztek a* 
malomnak, 's azt .-felgyújtották. A' Lütti-
chiék kenteiének voltak éhez képest a' ma
lomból kitakarodni > *s magokat Biiíen fe é 
vonni; holott egy Battériát kéízitettek, s 
abból két egéfíz. óráig ágyúztak a' B'rcd. béli 
Seregekre. De esteké fe maradtak adósok * 
tüzelés' dolgából: hanem mivel jó táv-ŐI é -
tek egymástól, eggyik fe tehetett kárt a* 
másikban. Más nap reggel•>• úgymint Au * 
4-dikén, béfzállottak á" Bir, Seregek Sutten-
daelhe. Á' Pártosok is odahagyták Batté
riájukat, és aooo en Bilfen Városába omló -
tak. A' Paladnátusi Seregek legottan néki 
estek a* Battériának, 's azt elfoglalták: ha
nem ágyút nem találtak benne. — Szerte-
fzéllyel mindenütt tele vágynak ezen a* 
Környéken az erdók Lüttichiekkel, mellyek-
bol hébekorba tüzelnek ki, , a' Bírod, téli 
Seregekre. •** 6 dikpn, egy visgáíó-dób* in^ 
dúlt Mogunt%iai Hofzár Tifztet, egy Köz
emberrel eggyütt meg is öltek; $ több vele 
voltakat pedig, minekutánna íebbe ejtenek 
volna néhányat közzűlök, megfzalafztották. 
—• A' Bir. Seregeknek jobb Szárnya meg
vette azonközben Sorihovent, és annakután-
na Hajfek felé, ( meliyben" fok fegyveres 
Népek van a' Lüttiehieknek ) közelebb nyo
mult, 's. hozzá fog annak ostromlásához 
kezdeni. — Minden Tudósítások azt bizo
nyítják, hogy feoki meg nepx gondolhatta 
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volna, aJ miiiyen bátorsággal igyekeznek 
ellentállani a* Lüttichiek. 

Orofz B it odalőm. 
Azt írják Pétershurghó/, hogy a* Fekete 

Tengeren derekas Tsata volt Jul. 19-dikén, 
az Orofz és Török hajós Sereg között. *** 
Az Orofz Sereg 10 eh ó nagy (ágú hajokból, 
6 Fregátokbói 5 13 küTebb, és 2 gyújó ha
jókból állott; a* Töröké ellenben ig els6 
nagyfágú hajókból, ugyan annyi Fregátok* 
ból 9 és fok apró hajókból. Amannak Gon* 
treadmiral Ufahov; ennek pedig £ Kapu* 
danBasa vók a* Kormányozó)'a Ez, meg* 
támadta amazt dellyesri *a órakor. A'Ve
rekedés estvéli 5 óráig tartott, ttieliy idó" 
alatt gyakor izben próbáltak a' Törökök ujj* 
új fzerentsét: de mind annyifzor~ YÍ£izaí_v££~ 
rettettek 9 's útcllyára is tsak ugyan fzala-
dásra kentelenittettek venni a* dolgot, mel-
lyet a' bekövetkezett estvének homállyá 
fzerentsésített. Sok embert vefztettek; ezen 
kivűl egy Kompjok egétízen felvetrete;t9 
a'-'bennelévökkel eggyütt; több haj ujaiknak, 
arbotzfáiban, 's vitorláiban is pedig igen 
nagy kár esett. Az Orofz hajós Seregnek 
olly kevés baja lett, hogy már más nap a9 

Török hajós Sereg felkeresésére indult: de 
a' melly magát kéttség kivűl a' Kornéliái 
partra, vagy talám egéílzen a' Konjiant\i" 
nápolyi Tsatornába vonta viífza magát. 

«* Anglia 
A' Királya Aüg. iodikéról , Ökt. io» 

dikére halafztotti az űjjotiaan válafztatotf 
Farlasnentumnak igybegyűlését. 

Azt 
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Azt olvaffuk az Angliai Levelekből, 
hogy mihelyt megment oda Stokholmhól 
a,f híre, a' Svéd hajós Sereg' megvere'tteté-
sének: legottan rendkivűlvaló Srátustanáts 
tartatott, a' mellytóí vett Hagyomásnak ér
telme fzerént, Ülést tartott Aug. 3-dikán az 
Admiralitás ( a ' tengeri ErÓ' kormányozó 
Tanáttsa), és Parantsolatot bótsátotr a5 ha
jós Sereghez, hogy küldjön % elsó nagyíagú 
hajókat, 's néhány Fregátokat a* Balti 
Tengerre. — A' Kingshergen Admiral Kor-
mányozása alatt lévő' Hollandiai hajós Sereg 
is oda fogta útját venni. 

Török Birodalom* 
& Konflant^inápolyhől Juo. 22-dikéii 

költ Levelek fzerént, nagy örömére vók 
a' Portának, az Algiriai hajókkal éggyesűlc 
Török hajós Seregnek, Orofz Oberfter *) 
Lambro Ca^jioriC Seregén, az Afchipela-
gusonMa}. 16-dikán vett gyözedelméről való 
hír. A' Török Kormányozónak Jelentése 
fzerént, 4 Orofz hajókat nyert az ó Serege. 
Vkettőt stillyefztetf'el; a3 többeket magok 
gyújtották fel az Orofzok9 minekelőtte .el-
fzaladtak volna. — Ezentúl elfoglalták a* 
Törökök a' Zea Szigetében vók Orofz Élés-

házo-

*) Nem régen emeltetett Tsáfzárnéja által Oberíleri 
Rangra a' fennneyezett U'r; amidőn az Archipela-
guson lévő két Orofz Seregetskéknek FÖkormi-
nyozójává is tétetett ^ '$ SQQQ Küblát kapott 
ajándékban. 
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háxokaf. — -Azonban halktik , hogy a? 

Török Kormányozó nagy kegyetlenfégeket 
vitt volna véghez, Zea, Tinó és Ahdros 
Szigeteiben, az Orofzok eránt való hivsé-
gekról gyanús Lakosok ellen; fokakar .meg
öletett. — A' Zcai Püspököt is feiakaiz-
tatta. 

Az ArcJiipelagusről vett kedves Hír 
után, tsak hamar m§s is érkezett, -^ mely 
snnál örvendeteílebb volt, hogy Oláh Qnfii 
J%ág felől nem igen várt már maga is a*'. 
$)iván győzedelmi Híreket. Megvitte t, i. 
egy Tatár, a' Feketegyergyénál Jun. g-Ma 
nyertt Diadalomról való T«dói>itlsf, mellyé 
ben azonban igen mgy Áüxefis — vágy 
magyarán kimondva Ha^_ug?efii${e\ volt a' 
dolog elcíadváj hogy t. i. a' Tö ökök 40CÖ 
emberinket ölték meg5 *$ 300-at fogtak ej^ 
a i hoílzú ágyúkat, 's K mozsarakat nyer
tek, fok Szekerekkel j és bagazsiával egy-
gytitt. 

Jun. 6-díkán , két különös módra aján
lott Svéd írigenieurek indultak el Okratókúí 
*s Úraeítókűl, a' Török Se' éghez. Ugyári 
illyen járatban indult, Juh. 21-dikén, PrufTzus 
Oberíier B. Goh%_ is, a' ki már régtől fogva 
tartózkodott Kohfia?rt\inápoiyharí. — Azt 
mondják, hogy az említett Öberfterhek s a* 
Hadhoz kívántatott kéíVületeinek meg; été-
lére, 's űüi költségeinek megfordítása végett 
I?,000 Píaftert adotr volna £ Poná j mmd 
addig pedig, míg a' Török Seregnél tejénd$ 
naponként iOCr Piaítért'fogna kapni. 

Kőit Bétáén) Áügustasnák Í©*-$tÍ áápjátí iftfis 
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