
Tegnapelőtti Lejjíng-titk Émilid őú* 
htti nevet viselő nevezetes Szomorú Da* 
íabját jádzották az Udvari Teátrombán; thellf 
alkalmatoíTággál $ háromfzori tapsoláíM* '$ 
FZVÖÍ kialtáíFal fogadta a5 Királynét az egéft 
Teátrom* Ezen a' napon ülte t* u O Feifégé 
Jaudövicd neve napját* 

Tegrtáp $ Migá%i(i Cárdinaíis o" Érni* 
nentziája j kinyerte/ a' Királynétól azt a* 
kegyelmet * hogy Ő Felfégévél éggyetem* 
ben, az egé& Kir. Famíliát, S%. Veit nevű 
Jóízágában $ Bétshe^ mintegy másfél órlny* 
nyira* gazdag uzsonnával megvendégelhette* 
«- Ez után $ az ^fxwr Ké D'Ormuó ftevűf 
igen fzép Olafz: Operában jelent meg út 
Udvar. 

FefeHtf Fóöeítzegj^^njrá röfízúí étti 
magk. — Ő íWégét aHíirály t * nagy Ven» 
dégeível eggyütt* Septembérűek másodig 
napjára s Grétfbe; f-diks vagy 6-áik.ti pe
dig Ldxenhufghét várják* 

Erdély Őrf^ági 
$%etéfti;At}g. i& ,jMidÓn éppétí Iff 

gondoltuk v®lna,* hogy Cobürg Hefízeg 
még fog ütközni a' Nagyvezérrel i ölly hír 
érkeze hozzánk Öíákotfxágból$hogy as 

Törökök $ kik Fekeiegyetgyóhö^ ÜQVÚ méfz* 
fge táboroztak vók$ innen a* Dunán viííz* 
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kezdenek takarodni* Az okát éppen nem 
nehéz eltalálni. H..'Póieiiikin i ísmaii felé 
induló félben vagyon; Gen, Suvarov alkal
masint Braiia előtt-'van már; H. Coburg, 
a* Seregével eggyesúítt 9000 Oroízokkal, 
Féket egyergyó felé verte (a5 legüjjabb Tu
dósítások fzerént)•-a kéfzűlőr. 

Azt írta eggy Aujíriai Fogoly Tifzt, 
Máj. 20-dikán utasított'.Levelében, a' Kon-
ftantzmápplyi R&bhkzboly hogy a5 réfzünk-
ról ott lévő Raboknak raodnélkűl nyomo
rult állapotjok vagyon. Még a' Tiízrek is 
keménriy.én meg vágynak,, lánizolva, *s a' 
fetét falak között betevő falatjok is alig va
gyon fokfzor. Ez a5 fzerfelettvaló ízenvedés 
annyira vitt egy.--.JF*"*. nevezem ZáfzTótar-
tót.>-. az Orafo Regementjéböl, hogy két 
napokig tartott fzörnyii küfzködései utáed 
Máj. 11-dikén,.a' Török Vallásra állott. 

Aujíriai Belgyiom, 
A* Pártosok' Berlini Ágenseik, következendő 

Tudósítást botsátottak jul. 31-dikén, a' 
kormányozó Tanátshoz Brüfff_elbe : 
„ A' Bétsbe küldött Kurír, Jul. 33-dikán 

érkezett viíFza Reichenbachba j 's követke
zendő Jelentését hozta magával a' Bétsi Ud
varnak: hogy t. i. kéfz leiíz az , minden 
elnyert helyeket viffza adni, tsupán né
hány Határ- ErőíTégeket ízándékozik meg
tartani ; de azokat is úgy, ha ellenekre nem 
fog lenni a'Törököknek. — Azt is kívánta 
as Bétsi Kabinét, hogy eggyezne meg O 
Felíége a' PruJ\iai Király, az Aujíriai frlá% 

bir-
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birtokába lejendo viiTza térésekbe i'.Éetgdk-
nak. — Az Oroízok által, avagy azokkal 
eggyütt nyert helyekre nézve, illy formán 
nyilatkoztatta ki magát, hogy abban a' te^ 
kincetben femmi bizonyost nem ígérhet; 
hifzi mindazáltal * még pedig nem ok nék 
kűl, hogy ZLzOrqfc Birodalom kevéífei még* 
éri , •.$< az általengedendö Földön lévő fó" 
Várat is le fogja rontatni, ha ugyan.tsak a* 
leííz a' Törökök* kívánsága, A' Tanácsko
zás közben, még küiömbküiömb' kivánsá* 
gokra nézve lett engedelem; és végre nj* 
diken, írták alájok magokat a' Minifterek 
az elöljáró Feltételeknek, mellyeknek köl* 
tsönöíTen lejendö' váltásoknak 10napok alatt 
kellene megesni* Ezen elöljáró Feltételek* 
nek értelmek ízeré'nt, vifTza fog a* Bét:si 
Udvar minden elnyert helyeket adni a' Tö* 
rököknek, az egy Chöt^imot kivéve: mivel 
ez avVáros az Orofzokkal eggyütt vevő-
dött el; kikkel úgy lett az eggy ézéra, hogy 
az, tsupán tsak akkor fog víííza adatni a' 
Törököknek » mikor a* kÖzöníéges Békeííég 
meg fogott kéfzűlni; mindazáltal kötelezi 
magát a' Betsi Udvar, a* Tengeri Erőknek 
Jótállások alatt, hogy Ckot^imot legottan 
viffza fogja adni: mihelyest Békeífégre fog-
lak lépni az Orofzok á* Törökökkel^ és 
hogy az Orofzoknak fegítt&égüi nem leíTz* 
ha azok továbbra is folytatják a' Hadar a* 
Törökökkel i réfzéról pedig Fegyvernyug-
vást fog kötni a' Portával — igyekezne 
végre a* Prujfzjai Király efzköz lenni ma* . 
ga FrigyeíTeivel eggyütt benne, hogy a* 
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Belgák esmérjék rneg Leopold Királyt , 
magok' Fejeknek; a* ki kéfz, az 6 elóbbeni 
Konfiitut^iójokat, a* régi lábra víífza állí
tani; még pedig a' két Tengeri Éréknek * 
5s ISfémet Orfaágnak Jótállások alatt. Ö 
Felfége is ajánlaná magát a' Jótállásra. — 
Ezen kívánságot az által meg akarták hafzontalanítani, 
hogy 4' Pruffziai Király' Jótállása,. már úgy is bé va
gyon a' Német Ovjkagéban foglalva; de aJ Király kü-
ló'nö'fTen kívánt réfzt venni a' Jótállásban , roelly ki-
válsága tellyésíttetett is , néinelly vetélkedések után* 
Nékünk azonban femmi Jelentést nem tett arról a' 
Miniíterium. A' Pruffziai és Auftriai Seregek el fog
nak mostani helyekről fzállíttatni; de hadi kéfzüle-
tekben megmaradnak. — A' Kirá ly Sléstában fog 
maradni, míg az elöljáró Feltételek váltása 
mégkéfzül, Es meglévén, viííza indul Gr. 
Hér^berg Berlinbe. — El akarták, a' mint 
értésünkre esett , hitetni Ő Fellegével, 
hogy Leopold Király meg nem fzünt, a* 

. Belgáknak Fejek lenni; *s. következéskép
pen Fejedelmi JuíTainak gyakorlására femmi is 
egyéb nem kívántatik, hanem hogy ezen 
Tartományok5 Konjlitut^iójokat eíobbeni 
helyére ismét vilTzá áíííttsa; *s hogy tehát 
a' Prujfiiai Király nem iegíthetí a' Belgá
kat, 's az Ő perekbe magát nem elegyít
heti, azon tifzteletnek megsértése nélkül, 
mellyel tartoznak egymásnak á' Fejedelmek. 
Mi minduntalan diadalmasan eílene fzóllot* 

$ tünk ezen okoskodásnak: de a' jelenlévő 
környülállások között fzükfégesnek ítéltük 
ezen Állítást, az ide zjim írás által femmi-

r''": " .\ ' • ve 
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ve tenni, uiellyet mi Gróf Her^berg-mk 
által küldöttünk. 

Bátorkodunk abbéli értelmünket kijelenteni, 
hogy mi nem betsűlhetjük eléggé Frantzia Orfzágot^ 
úgymint a' mellyel kötendő Frigy fokkal hafznoíTabk 
lenne nékünk, mint a' Prujfzusokkal való, melly még 
hadba keverhetne bennünket. Német Orfzághan pedig 
tíz efztendokig is eltartanak á'Hadak. " 

Ezen Tudósítás nyomtatásban is kijött, 
*s annál fogva igen fok kezek között meg 
kezdett fordulni. De bezzeg ütött is Szeget 
főképpen a" harmadik Rend* fejébe, melly-
nek kivehetésére, elő vette a'.Korm. Szék 
minden mesterségét; 's következendő fortér 
lyokat követett el : Az emiitett Tudósítás
nak minden igazi nyomtatvánnyait béfzedét* 
te, 's maga ugyan újjonnan kiadatta; hanem 
azon Tzikkelyek' hijjával, mellyek ezen mi 
Munkánkban apró betűkkel olvastatnak. — 
Kihirdettette a' Brabant^iai Rendek által 
mindenütt, hogy a' KJQTi»t*§zék femmi Al-
kuba ^BeY^'tTávarral nem elegyedett, 5s 
hifzi, hogy a5 Tartományok j s , ha valaha, 
moft leginkább meg fogják minden erejeket 
vetni, hogy a* magok függetlenségeket in-

* gadozatlan talpkőre állíttsáb, melly, más 
Hatalmaífágokv fzegődfégeikhez éppen nem 
köttetett, T-7 Még végre egy költött Berlini 
Leyeiet is fzé'llyeXztetétt eí , melly a' Leo-
pold és Vilhelm .között megkéfzültt Egy-
gyeíTéget kéttségbe hozza, V.a' Belgákat* 
a' Prujfyai Király* pártfogásával biztatja. —• 
Mind ezen fortélyok fem valának mindazál-
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tal elégfégesek, a9 harmadik Rend* felnyílt 
ízeméinek újjonnan való megvakitására, — 
Leopoldoú kezdi rnár az emlegetni; sót 
tegnap úgy értettük, hogy átallyában is 
magokba izáilottak volna a' Belgák 9

 5s IQ 
Deputátusokat akarnának azEggyezés eránt 
Bétsbe küldeni. 

Azt irják Liwh,urgbólt h©gy két Magyar Hufzár' 
pipája hagyatta el 5072 pártos Katonákkal Aug. 13-
dikiw ez,w TaTteroinyt. <A* dolog így' t'öttént: Fel
megy két Hufzár egy halomra, 's tsihol , hogy pipára 
gyújthaffca. Ezt látván a' Pártosok , fzaíadásnak 
vették aJ dolgot, 's meg feni állottak Llittích Váró-* 
sáig; de zárva találván annak Kapuit: ,futottak min
den Kormányozó nélkül fzertefzéllyel, valamerre 
tsak fzemekkel láttak. í2-diken, Bonvigne-uél ba.U 
Míz ák meg, a" fennemlitett TJmbuvgi Tudósítás fzerént, 
Seregeink a' Patriótákat, 's vélek a Maas vize' jobb 
partját egéffzen elhagyatták: sőt azt mondják, hogy 
Namurt is megvették, még pedig tsupán három órák 
alatt. 

Német Birodalom, 
A' Lüttichkk azt mondják, hogy né-

kiek nem volt 'Aug, 9-dikén 4 hóknál 's \% 
febéflekné'l több veíztefégek; és mivel a1 

Birodálombéli Seregekkel elhagyatták elöb^ 
beni helyeiket: magokat tartják nyertesek
nek. — A* való, hogy a' Birodalombéli 
Seregek magokat mind két oldalról viíTza-
vonták, 's i'2-diken és 13-dikon nagy réfzént 
ismét Mafeykbe vették magokat. Az emii
tett Birodaiombélieknek egy kis Ofztállyát 
fiíenfégelíen fogadták a5 Rothem-kk, hogy 
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helyfégekbe be akart menni, 's az ablakok, 
ból kezdettek reája lövöldözni: ezen meg-

x boífzankodván a' R irodalomb éllek ,.. betörték 
a' házakat, néhányat felgyújtottak, a' La
kosokat réfzfzerént kardra hányták , réfzfze^ 
rént pedig rabokká tették. 

Aug. la-dikén, egy Jeleritést botsitottak 
közre i Lüttichi Rendek, mellyben megr 
tzáfollyák azon elhirleltKölteményt, mintha 
á* Litftich-iek eggyesítették volna magokat 
a' Brabant%ia-i&kkú s és fegíttségekr-e lettek 
volna azoknak, Merve Városa' viílzavételé-

• ben ; 's azt vallyák, hogy ok foha fem vé
tettek azon Neutralitás ellen , meílynek az 
Aufiriai Háx_ érint való tartását köteleíTé-
gekké tették magoknak. Megizenték éhez 
képest a' Brahant^id-m\? Vezérjeknek, hogy 
ha fzerentsétlen talál lenni: Lütticfi Kapui 
be fognak előtte zárattatni; ,*s a' nállofc talá
landó menedékhelyéről ne is gondolkozzon, 

Anglia 
A* Londoni Publikumnak, és az oda 

való közöníéges Levelekrrek, a' Juh 24-dikén 
váltott Jelentések felöl való ítélettételeik, 
nagyon külömboznek egymástól. A' Mini-
ílerium'Barátjai úgy nézik azokat, minta ' 
Politikának valófágos Remekjeit: fokán ellen
ben, következendő líérdésekét fefzegetnek:' 
Mi hafznot hajtott Pitt Úr, minden titkos 
forralásaival, 's azokkal a' nagy hadi kéfzű-
íeteiveí? Nem nyilatkoztatta ki a' Spanyol 
Udvar, az elvett hajók' viíTzaadatása eránt 
yaló kéfzfégét mindjárt azon Jelentésben* 

., mely* 

Gyűjtemény 
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fnellyet £ Spanyol Miniíler által adott vb\% 
i ' Noot\ai Történetről, a* mi Minifteriu-
inunknak ? Meg fogja es SpanyolOrfcág va* 
íamelly réfzbol téríteni azon hadi költsége-* 
Jcet, mellyekbe került ez a' hafzontalan ké-
fzüjet, 'sa*mellyek által nevekedett a'Nem* 
get' adoflaga ? Meg van e? állítva azon Ju-
sunk, melly fzerént ezentúl Amerikának 
éftak és napnyugot köztf való partjain mi 
il letehetjtik magunkat; aV déli Tengeren 
Jiajókázbamnk^ lialáfzhatunk, 's keresked
hetünk 9 tfa mind ezeket megnyernénk is? 
megy e? vallyon annyira az említett Jusboj 
|OQ efztendok alatt vejendo hafzon, mint 
'%? mennyibe kerültek a' mpftani hadi kéfzŰT 
Jéteka '§ kifogja e'abból venni a? Nemzet azts 
V mi fizetést reá vetettek moft, a' kéfzüie-
te||ne^ efzközlése, végett ? '***. Éz,en, 's az 
ezeklvez hasonló Kérdésekre, azt felelik a' 
Minifleí' Barátjai, hogy Q a' Nemzet* betsi^ 
Jetét tartotta fenn a- Spanyolpk ellen; hogy 
93 a/ kevélyfég, mellyet mutatott (a 'minc 
mondják) ezen alkalmatoíTággaí, minden 
fundamentom. nélkül való ; és, hogy a\Nem* 
fetnek ex által nyert ditsöílege, bqyenkipQ* 
%Q\ minden Jiadi költségeket, 

•A' fenn emiitett Jelentéseknek többire 
$®m yólf egy^b hafznok m|g (az Ang. 10^ 
ílik^n költ f^yele^ fzerént); hanem hogy 
ff papiros pénznek erősége (valor) kezdett 
sevekf dni I áe e' fem vóh a^ndő \ mivel 
Iftttlfes hogy a* Jiadi kéfzftletek? tétele tsak, 
rî fTi fzünik 5 's az a' hir futotta el az, Orfzá^ 
gQt§ Ji@§y Hlind addig felkgfeíilv? fnajrad %* 

hl* 

Gyűjtemény J e l z e t : 7 7 8 



$i£C£5©# . qe7 

bajos Sereg, mig a* Spanyol Orfeággal 
való Alkudozásnak egéflzen vége nem fza-
kad, 3s az éfzaki réfzen tökélleteíTen helyre 
nem áll a1 Békeífég. 

Spanyöl 0rfeág. 
DitsöíTégére fzolgál ezen folyó Század-

nak, hogy ebben olly fzámoíían találtatnak, 
kik felemelték íza^okat, á* ízegény Afrikai 
Szeretsenekkel való kereskedési ellen, úgy
mint a'melly tsupán magában gondoltatva 
is ellenkezik már az egymás fzeretetét's betsü-
l£tét javallo embeuféggel: üzésének módja 
pedig, fzörnyüködéíTel tölt ej minden fzí-
vet, a' mellyben tsak legkiífeb^ réfzetskéje 
vagyon is az emberi érzékeny (égnek. Mi
vel mindazáltal az említett gyalázatos, és 
méltán kárhozatos kereskedés, nagyon fe-
gíti a kereskedésnek más ágait: ez az oka, 
hogy eggy Európai Státusban fém lehetett 
még nagyobb ereje az emberifég' fzavának, 
mint aJ hafzon keresés* fugallásának: amint 
ellenben fzerenfséífen megtörtént az, az éj-
fzaki Amerikai Státusokban. — Angliában, 
két efztendoktol fogva foglalatoskodtatta már 
ezen Tárgy a* Parlamentumot 's Miniftériu-
mot; minden nemes iparkodásaiknak mind
azáltal nem lett még' egyéb sikere; hanem 
tsupán hogy némelly Rendelések adattak ki, 
a' Szeretsenekkel való kegyelmeífebb bánás. 
eránt; 's jutalom tevődött fel az ollyan hajós 
Kapitányoknak, a' kik legtöbb Szeretseneket 
tartanak meg életben a' fzálíítás közben, *s 
békével elvifzik kirendeltt helyeikre, ~ 
Frant^m Qrf%ág>han is előfordult nem régi"8. 
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ben a'Szeretsenek' ügye, ss tsak azt lehete 
vala reménylem, hogy azon igazíágokat 
követvén a' Nemzet' Gyűlése, mellyeket 
siríór mértékül válafztott magának, 'réfz.el-
tetni fogja az emDerifég' jultaiban a'.Szere
cseneket is: de mivel tartól! tőle £ hogy az 
EgyéneíTeg* 's Igazfág' Törvéneyének tely-
lyesítése által rövidíégek lenne a'Frantzia 
Kolóniáknak, 's ennél fogva könnyen alkal
matokig fzolgáltatódnék azoknak, a' Fran. 
Koronától való elfzakadásra:, 6 fem akart, 
avagy tsak még moít újítani a' nyomorúk 
Szeretsenek? dolgában. —• Moft a5 Spanyol 
Udvar kezd magába térni, 's igyekezik nem 
tsak a5 Szeretsenekkel való Kereskedésben; 
hanem az azokkal való bánás módjában is 
az Emberifég' Törvénnyét-felállítani: amint
hogy adott is ki e' végett egy kegyelemmel 
ceílyes Rendelést nemrégiben. 

A' líirály, két más Végezéseker is té
tetett egyízersmind közönfégesekké, mely-
lyek a'kereskedésnek, és hajókazásnak vi-
rágöztatását efzközlik. Ugyan ezen tzéiból 
meg fogja Cataloniáhan a' Tarragóniái ki
kötő helyet tifztogattatni, hogy hafznáveheto 
leheíTen. 

PC Kir. hajós Sereg*, Jul. ao-dikán in
dult ki a' Cadixi kikötő helyből, 's útját 
az A\pri Szigetek felé intézte; a' hol is 2 
Peráhól jövő, és 14 millió Piajieft hozó 
hajóknak elérkezését megvárván, azokat a' 
Cadixi kikötő helybe fogja kisérni. 

Profid 
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Or ofx. B i r odalő m. 
Némeíly' Pétersburgi magános Levelek-íze-

rént j következendő íorait bocsátotta a* 
Tsáízárné , a' Najfcaui Hertzeghez, 
minekutánna hírével esett, volta Svénk-

Jundnál Juli 29-dikén lett vefztefége a' 
Hertzegnek: 
„Nejm felejtettem el, hogy a5 Hertzeg 

7 izben győzött már a' Déli 's Éfiaki Ré-
ízeken. Ez úttal 'egy Izélvefzet kellett ki
állani a' Hertzegnek , melly eggy olly Ten
gerhez fzokott Férj fiú előtt, rmnémű a* 
Hertzeg , nem tertzhetikr idegennek. — 
Nékem a* Hertzeg ízolgáit, ízolgál 's ezen
túl is fog még fzolgálni; és ekként a' moít 
vallott kár meg letíz térítve. Illy hiede
lemmel 's a' t.sv 

H Potemkhi'-i bizonyos; fzámú Baskír
okat, Kozákokat 3s é t, küldött Móldovába; 
Bendernél 3000 Oroízok .állanak, kiknek 
fele Ismailov, és Kilia ellen fogott (mmt 
írják) menni; a ' más ÍQIQ pedig hajókrH 
ízállani: mivel a* Török hajós Sereg Rrimeát 
környékezi; -

Svéd Orfeág. 
Nem tsak Stökliolmhan énekeltetett el 

a' Svenkfundi Győzedelemért, Jul, iV-dikén, 
(melly. a' Királyné' neve napja volt) a' Té
ged Ifi en ditséfünk; hanem a'Király'hajós 
Seregénél is. A' Sereg, éppen azon Tsata-
rendbe állíttatott, a'millyent tartott volt 
emiitett győzedelme napján, Jul. 9-dikén. 
Maga a' Király , egy Homokfzigetre fzállott 

ki 9 
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ki , holott egy nagy Sátor volt vonva.-—* 
libben Maller nevezetű Prédikátor a' kör
nyülállásokhoz alkalmaztatott Predikátziót 
mondott, melly után elénekelteteít a1 Te 
~Deum, és az egéfz hajós Sereg ágyúzott. 
Ezentúl egy fzép Befzédet tartott a5 Király, 
megditsérte a' hajós Sereg' vitéz bátorfágát, 
's kék és fárga Körülkötőket ofztogatött a' 
Tifzteknek, mellyeket ditső magok viselé
seknek jelenfégéül fognának hordozni. —~ 
Azután a' fellyebb lett léptetések •hiidettet-
tek ki; melly meglévén, ebédhez ük a* Ki
rály, Amfiorinevezetű hajójában, tniaden 
Tifztekkel, és a' diadalomban réízt vett bi
zonyos rangú Seregekkel eggyütt. — -Egy* 
Fegyvernyugvást jelentő Záfzió kitételével, 
adatott tudtára^- a* Fridriehshammnál álló 
Orofz hajós Seregnek ezen pompa. 

Lengyel Örf^ág, 
A' Bétsi és Berlini Udvarok köztt lett 

megeggyezésnek hallására , legottan Kürirt 
küldött a' külső dolgokra ügyelő Tanáts av 

Konftantxinápolyi Lengyel Követhez, azzal 
az útasítáífal, hogy minden haladék nélkül 
írja alá magát a' Portával kötendő Frigynek 
és Kereskedést tárgyazó Szövettségnék. 

Török Birodalom* 
Egy Tudósításból, melly Jun. éa-dikéct 

költ Konjiant^inápolyból', következendoket 
olvasunk: „ A ' Porta, éppen most,adatta 
tudtokra minden itt lévóv idegen Miniíterek-
Sek, azt a' tökéíletesnek festett GyőzedeU 

met W 
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mefjinellyet, Rusiug Basa* koímányozásá 
alatt, vett a' Toroki Sereg Feketegyergyő* 
nál azEllenfégen. Az emiitett Basa meg
támadta az Auftriaiaknak ésOrofzöknak egy-
gyesűltt Seregét a' magok Táborokban* 
közzűle 4000-et a* más világra küldött, fok 
Százat elfogott,, 's minden ágyúit, elnyerte* 
A* hírrel jött Kurir, megtiízteltetésének több. 
külső jelei között, közönféges helyen Kaf~ 
tártba *) öltöztetett, melly alkalmatoírággal 
ígéret tétetett, hogy minden órán meg 
fognának a' nyert Gyozedelemnek jelei, fok 
megöletett ellenféges Generálisoknak fejeik* 
kel cggyütt, a* Városon hordoztatni. —< 

Azon 

*) A' Kaftan; bizonyos ruha' neme, jmelly pamut
ból és felyempilibÖl fzokott kéfzűlni. Jobbára 
fejér fzinü, 's-a' rajta lévő néhány virágok pedig 
halaviny fárgák. Formája ©ílyan, mint a' háló-
ruhának: azon külörribséggel mindazáltal, hogy 
az tijjai majd egéíTzen a' földig lenyúlnak, '*$ 
igen fzükek, aminthogy más lyuk is vagyon 
hagyva, mellyen kidughatja az ember á' kezét* 
Efféle Kaftánokat fzoktak ofztani a' Török Ud
varnál a' Kerefztény Követeknek, 's az azok 
mellett lévők közzül a' legelÖlkelÖbbeknek; és 
átallyábaa mind azoknak, a' kiket különöíTeíi 
rrieg akar tifzteíni a' Porta. Az Audientziák' al~ 
kalmatoíTágával is Kajlán okban jelennek meg a' 
Követek, hanemha világos engedelmet nyerttek$ 

a' magok' nemzeti öltözetekben való megjelenímés 
eráat. 
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Azon Tagjai a'Divánnak, a9 kik akarták a* 
Hadat * úgy nézik moft ezen Történetét , 
mint az Ö jö Tanátsadásoknak hathatós pró-

- báját, és az elvefztett T'artojmányok3, 's 
-Eröflegek' viíTzanyerettetéséaei elöljáró pos
táját. — Az Angorai Basa tegnap vitt itt 
kerefzt&L4000 Lovasokat, kiket a' miga tu
lajdon költségén állított fel, % megy a' Nagy
vezér5 Seregéhez. Annyival nagyobb tsu* 
dálkozásnak tárgya volt az Ö buzgósága, 
mentél ritkábbak az efféle példák ezen Bi
rodalomban; és mivel igen veízedelmes is oliy 
helyen mutogatni maga kinrsét's gazdagságát 
^z embernek, a' hol i. közönfeges jövedelem 
öregbítésének kiváhképpenvaló efzközei köz-
2Ű1 eggy, as [elyem sinór, — Mivel &' L^-
gényfég' ízük volta miatt, Tengerre nem 
fzálmatott a' hajós Sereg: még a' Seraif Őr
zői közzűl is majd 4000-ig való Bojlangzk 
küldettek hajókra. Ugyan annyin Fogtak 
a' Nagyvezér' Seregéhez is menni. -~ A* 
Szultán Annya 500 Boj!íín^i4nak ofro-
gattatott pénzt, a' Hadhoz Tehető magok* 
éelkéfzitésére: mindeniknek ízáz fzáz Fiaftert. 
— Már ugyan tsak a' fekete Tengeren va
gyon a' hajós Serég, hova -Juh. ig-dikán 
indult i fo hajókkal. Véle, Svéd , 's más 
Európai Tifztek is vágynak; de a' kik igen 
megakadtak: minthogy g napoktól fogva a' 
Peftis' jeleníégeit véízegetik'éfzre a' hajókon; 
valamint fzintén a' Ts a torna' partjain .lévő-
falukon, 's itt a'Városban is. — Mks Eu
rópaiTifztek Siumla felé vették ugyan azon 
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időben útjqkat, a' Nagyvezér Fékvattéllyk 
ba, ' hova ( mint moíí értjük ) H. Potemkin-
nek újra egy Küldöttje -'érkezett, a' BékeíTég. 
ajánlásával; ínég pedig olly Feltételek alaft, 
való ajánlásával, a'mellyek alkalmasint tűr
hetőbbek :iri.ar, az elöbhemeknél. Ezen hír 
fokkal nagyobb örömére volt a' gépnek 9, 
mint a' Fekete gyergy ói Gyozedelerorói való 
Tudósítás: mivelhogy íernmit jiem óhajt 
inkább, mint a' Békefféget; úgy Hogy any-
nyír a is ment már a 'Had , *s az azt köve
ten: gonoízokból fzármazptt nyughatatlan^ 
kodása, hogy maga a' Nagyúr ellen is egy
mást érte a* motskolódó ítás. — A.' Bay-~ 
ram •*) ünnepe5 alkalmatoffágával kivált olly 
mértékben, tapafztaltatta a' Nép 9 a' maga* 
ny tighataüaníagát, hogy mind az XJdvar, 
mind a' Miniíterek megfzeppentek. ;— A* 
hasok háborgatja főképpen i Konftant^íná-
•polyiakat: mivelhogy a' drágaíag modnéT 
külvaló. 

. Frantria 

*)~Bayram, v&gy \Beyram~nak nevezik a' Törökök 
azon áldozó Innepjeket ^ melly mindjárt Böjtjök 
C Ramafan j után való nap kezdődik. Ezen In-
népen ajándékokat adnak a' KiíTebbek a' Nagyob
baknak. Valamint a' Ramafan , úgy a' Beiram is 

.akkor vefzi kezdetét , midőn az arra rendelet 
fzeméllyek meglátják legelsőben sz Üjholdat. -«* 
Az ölíyan helyeken tehát, melly éknek borongós 
Egek, avagy lapályos és völgyes földön vagyoi? 

fek-
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¥rani\ia Örf^ág. 
Tíz hónapoktól fogva tartott fzoros visgálááö 

titán, kitapogatta immár az arra rettdeltt Tanáts, k'ík 
Toltak azon égrekiáltó fzörnytiségeknek fo okai* 
mellyek az elmúlt efztendo Októberének 5: dik és 6-
dik napjait Örökre megbéllyegezték; amidőn á'Király 
élete is nagy veszedelemben forgott; a* Királynéi* 
pedig tsak egy hájfzálnyibaft menekedett meg. -^ Átt 
AunlUnumi Hertzeg t . i . és Gr« MiVáhéaui kikre nagy 
is már Aug. g-díkától fogva a' vigyázás; hogy valami 
itiódoa meg ne fzökjenek*— Azt írják, hogy aZ 
Aurél. Hertzegnek 24 millió Livrájába került a' Frato 
Változásoknak éfzközíése* Igen kívánt volna t u 
Üralködé lenni; itlelly niéltóságot mivel el nem ér
hetett : már most arra törekedett, hogy legalább a* 
Nemzeti Katonaság' Vezérévé leheíTeiii De éppen ez 
a z , melíy könnyen torkára forrhat néki: mert Fayette 
feTzeretne fenki báráttságáért mostani rangjától meg* 
válni; 's mivel pedig o eddig is fokát mondhatott 
Volna a' Hertzegre : bizonnyal ki fogja most adni, a* 
mi a' fzivén vagyon;* 

l " - • » - • • • • • • • • • ' • • ' • ' • • • ' • • > • • • • . - . : • - 1 • „• . - • - . « » 

fekvések, későbben kezdhetik a* Beirámot. -~= 
Ágyúk 's puskák által adatik a' nagyobb helye
ken hiri'ü i az Újholdnak éfzre Vett fekettzése. 
Ez a'Böjt után kezdődd Béivam 3 napokig tart, 
*s Nagynak neveztetik ázert, hogy megkülöm-

í bözteíTék a* másiktól, melly 70 napokkal kö
vetkezik az titán* 's tsak két napokig tart, éé 
második i vagy Kisbeiramnak hivattatik. 

Kelt Bétsíim Augustusnak 27-dik tiapján i^föt 
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