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Ééts, 
Á* múlt Vasárnap * úgymint Aug. á$» 

áikén* nagy Bált adott a' Spanyol Követ* 
Hiet^ing nevű Faluban (Bétshe^ 1 órány-
nyíra, Sckönbfünnon"alól) lévő nyári lakó 
házában. A* Tántz* estvéli 7 óra előtt kez
dődött, 's éjfélig tartott Ezen mulattság-
ban a" Királyné is megjelent i a'Fóhertze-
gekkei * 's Mária Thefésíá Fóhertzegnéveli 
és annak Hitvesével eggyütt. -^ Más nap* 
Gr. Ldfcy Főhadivezérnek volt fzereritséje, 
á' Királyi Famíliát 3 Dörhbáchi nyári Kastél-
jában (Eéiéhe^ eggy óíánnyira) gazdag 
ebéddel megvendégelni* 

As Király 9 Fefént^ Fónértzégnek adott 
engedelmet * hogy távollétében $ O Felfégé 
helyett alájok írhaíTa magát az Aktáknak § 
*s a' Kérőket meghálgafla. í)é mivel Fe-
féttt^ Főherceg beteges állapottal vagyon t 
Ferdinánd Főhertzég, váltotta fel az emu> 
tett kötéleííégnek tellyésítéséberi. 

Álig. ál~dikéri * "Vasárnap" féggeíi f-öc'á 
£él Órakor érkezett a' Fiume felé utazó K> 
ráiy 1L Leopold, Leopold Fóhertzeggel 
éggyütt Gfét£ Városába* Szállott ázAranj * 
nap nevű Vendégfogadóba. Tíz órakor az 
oda közel lévőMafiahilflTeriiplömbá menr., 
Egéílzen % Templomig» falát íörmálrak két 
feioi ÍI Polgár Vadáízok; az űjjonnán fel* 
állított Polgár Granatérosok pedig kisérték 
€5 gyalog menő Fejedelmet a Téffioionüba* 
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5s onnan vifiza. n órakor, fórba állottak 
az említett két Seregek, az új Polgár Lova
sokkal eggyikt, az Ő Felfége' Szállása előtt. 
A.' Tifztek Audieotzmra borsáttattak, a' Se
regek eránt is átallyában, tökeíletes meg
elégedését bizonyította az Uralkodó. JEbéd 
ntán hintóba űlt , a' FÓhertzeggei eggyütt* 
O Felfége, 's a' Polgár Lovas TiíztekiÓl 
kisértetve, a' iS^. Lélek nevezetű Polgár-
Ispotályba ment; onnan Rechen^aun nevíi 
Serfózöriek pompás Vendégfogadójába, a' 
hol a' Nápolyi Kir. Udvarnak kéízítenek 
Kvártélyt; azután i Katonai nevelő Házba* 
Ebből indult a' II. Jósef által felállíttatott 
Dámák' Fundatziójába •; de útjában megálla* 
foáott a Józsefpiat^án, 's megnézegette 
ezen új külső Várost, mellyel kevés efzten-
doktól fogva új dífzc fzerzett Jakomini üt 
Grét'% Városának. Elment a' volt Pap ne« 
velő Házbaís; végre a3 Könyvtárba,, holott 
mindent megnézegetett fzorgalmatoíTan, V 
igen önilt az ott lév'ó- pompás Szálnak, 7 
óra tájban viífza ment O Felfége a' maga 
Kvartéllyára., Ar Föhertzeg megufztelte je* 
lenlétével a' JátéknézÖhelyet. Más nap reg
geli 7-edfél órakor útiiak indult, ezer áldá* 
sok között, a' Király, 's Kahlftorfig, melly 
az első Poíta Grét^he^ > elkísérték a' Polgár 
Lovas Tifztek Ő Felfége t. 

Erzsébet FÓhertzegné is Fiume felé 
vette útját Innjpruchból\ Augustusnak ha
dikén. 

/ L ' Magyar 
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Szeged; f \ug. oto-dikán. „A* Törökök* 

ftek cs liunuzoknak pufzriráWkrŐHerr mea* 
. í z a b a dú 1 & s a - u r á n Q r íz á gu n k n a k ,. m i u áj ár f 
azon gondolkodott ; N..mes ''Varosunk* di*-
tseretes emleífez-uü akkori Tanáttsa , miképp 
pen kélzírheíten. a' Váré-á' Kij.ai közzűl műid 
magának a' Váro>n.k, mind p:uig a' Haza* 
tiak íiaíznos es épületes Fe jíiakar.., Tudr% 
hogy óhajtott rzfljif .nem másképpen, ha
nem a ludoniáriy oknak virágozta-ása által 
érne d el. E* végre, 12L Karolj, ki: álynak 
kegyes engedőiméből, tulajdon köÜwafeaf 
V a u s n a k , az alsó hat Oskolákat:, a,: TiSz, 
Fuínjtárí igazgatások alatt, feiállí'rotra' —< 
Örömmel' telik el egéfz Városunk, hogy a' 
Fdiiíiarheöíomox kebelében vetett hí-^jTQti 
KO'röul, azokon kivid, kik a' maga ízö-^á-
latjára izükícge.^ek, Siskavitsokcit , Hrijaíi-
tsokat, Hurutokat, '$ Dugonuso^at i$ ál
líthat .elöl, kiknek érdemeik közö.ie^eííeíi 
ugyan édes Hazánknak, küiüoöíTen. 'bVdiiÉ 

s Varosunknak is diisoííegere--rognak mM 
a* késő Maradéknál is fzolgálni. — Mos t ! 
amidőn Hazánkban is közöoíégesebbekké let
tének már a' Tudományok 7s Mesterségek'* 
azon vágynak, . N i Tsongrád Vármegye' 
eggyé rét lésével, érdemes Elöljáróink, hogy 
a' Filosofiának is izéket emelbeífenek, ugyan 
tsak a* T . Piariíták' kormányozások alatt 
Városunk* kebelében,: hozy ekképpen %l 
i d e v a l ó , s meg a vidéki fzegényebb te* 
hettségü Szülék is réfzt veteEheflenekGyer* 
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mekeikkel a* méllyebb Tudományokban, ?s , 
ízemeik előtt ízereztetheiTék meg vélek azt 
a' drága Kintset, melíyet eddig tsak a' te
hetőseknek lehetett megfzereztetni a' Fővá
rosokbéli nagyobb Oskolákban Magzatjaik
kal ; és oh! — mennyi -ept4cedés'ekbe, *s 
aggódásokba került ez legröbbfzör a' Szü
léknek; ne hogy Gyermekeiken is a' tör--
ténnyen, melly fok más ezereken megtör
tént, hogy t. i. a* ízemíényveíztő kísértetek 
által eltéríuettek a' virtus5 ösvénnyérőí, a* 
mellyen indultak volt, *s drága pénzen vá-
sárlottak magoknak örökös, avagy hga>ább 
fok ideig el nem háríthatott vefzedelmer;-
Szüléiknek pedig mélly ízomorúíagor —-
gyakran holtig való gyáfzt. — Ha a' Felfé-
ges Helytartó Tanáts által helyben fog Vá
rosunk' nemes ízándéka hágyattatni: leg-
ottan eggy olly Könyvtárnak felállítására 
fogja ofztán gondoskodását fordítani, melly-
ben, a' Tanítókra nézve ízükféges Könyve
ken kívül, ollyanok is legyenek, a* mely-
lyéknek olvasásával fzaba'don megfuttathas-
fák Tanúlóink elméjéker; 's ne legyenek 

» kenteiének azon egy Szerzőhöz kötni ma
gokat* melíyet a' Rendelés ízabott eleikbe. 
Ha kevésből fog is eleintén állani az említett 
Könyvtár: legalább fzerrKnfzedett Könyvek 
leíznek "benne ; mellyek között az Európai 
Tanúinak' Társaságaiknak, 's a5 híresebb 
Utazóknak írásaik is meg fognák találtatni, 
a' Magyar Történetek* Szerzőinek, *s Nyel
vünk' Élőmozditóinak, és essyfzersmirid a' 
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józan gondolkodás' közöttünk való Terjefz-
töinek betses Munkájaikkal eggyütt. ** 

Péts, Aüg. ai-dikén. „Melly nagy 
lett légyen ht a' fzárazfág, bőven meg le
het onnan ítélni, hogy egy ide nem meííze 
lévő helységben , magok kénteleníttet-
nek nyomni az emberek a* vizi Malmok' 
kerekeit, 's úgy őrölnek. — Egyébaránt di-
tsekednek az emberek egéfz Vármegyénk
ben, hogy az idei gabona mind fzemre, mind 
Szalmára nézve j ó . " 

Azt írták Zimonból Auguft. ai-dikén, 
hogy azon hirek, mellyek fzerént a'' Skuta-
rii Basa, Valjev^nál; Ahdy Basa pedig 
ÍRa/faroviidnál fogott volt állani, merő fzó-
fia befzédek voltak. Valj'evonál, valami 
ezerig való Török mutatta magát; az ott 
vók S^erviai Szfbadferegünk1 SzakaíTza nem 
látván magát elégségesnek az elíentálíásra, 
a* Sahresi Redutba vonult. Ebből állott 
mind öfzve ezen az oldalon az egéfz Hiftó-
ría. — Paffarovit^otis meglátogatta néhány 
ezer Tőrökíeg olly fzándékkal, hogy a' 
Lakosoktól tsikarhatna ki valamit;' de mivel 
ezek nagyréfzént oda hagyták a' helyféget: 
koppant a' fzeme az ellenfégnek, 's legottan 
viíízalódúlt. 

Hogy ollykor többet ér egy nyomorult 
Talyiga a' legpompáűabbHintónál, bizony-
íág erre a' -következendő Történet. Aug* 

ao-
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2©-dikáo,, lefordul, a' Hídról egy Talyíga 
2.Ám,onnál, két benne lévő Aífzony okkal, 
a'..Kotsilfal ?s a' vonó lóikkal eg-gyürt V 
$3rávÁb<3f Mível..a' fzokás. fzerént egéfízeri 
iá' ól voir a' Tal.yiga.;. le. nem tilt, hanem 
a1 benne kvőkkel eggyürt, mind addig a* 
vízen lebegett,. vrpí& e^y hajó fegutségíil 
oda nem ijient, ,'s ki' nem íz-abadkotía &' 
vízből, 

.. Oláh O-f? á&. 
A^Jí^m^i.Táborból i e y . k hozzánk egy 

levelez- Buraiunk : ' . 
' „Az einiűlí hónapo&g. 28-dikán lett dia^ 

chlrnas yíjlza veret regese utáé, minduntalan 
ftyuo-haíárlank^diaEsöít, bennünket az Ellesi^ 
íegv az-'ah3-ljovéreihez vafc> isak nem min-
denn&pi kéUületsíivt-i. De ezen hónapnak 
9-dikén, elesett az efféle izeágálkodasokhoz 
ya<ó ktdye; mert ha|os S-regünk* Kormá-
nyozója ? Oberíiér Gr. Tkum, az. emiitett 
p.?oon "i Lantsával, és 7 Tsajkákkal egéffzen 
Florentin ülk eveclzerr, a 'Tör ok' hajóit el
verte a' Sziget mellől, 's nyóhzat közzüle 
derekaíFen meg is viselt. Ezen közben, 
Ralovitfa és Peregováb'ól 9 ágyúkat fzálh% 
tóit az Elienfég a9 Duna/- partjára, *s olly 
eioben kezdeite hajóink ellen a' tüzelést, 
ho^y ezek magokat kénrelemttetrek hatra-
vonal: nem tehettek mindazáltal a5 Miéink-
ben femmi egyéb kárt aj Törökök, (lanem 

c .,y egy, hajós Karonaaknak a' kezét mtg-
: :-besírették: réízünksöl ellenben foganatof-
fán. f^llottak, a' viífzavonúlás közbea repí

tet? 
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tett golyóbisok, a' Dunának túlsó réfzére, 
's az ott öfzvetsoportosodott Törökök kon
zul tsak hamar kivégeztek néhányat-a'világ

iból. — Mar azolta nyugodaimaffabban kez
dettünk élni; 13-dikon pedig egéfízen elfu
totta a' BékeíTeg' híre Táborunkat, azon 
aikalmatoflaggal tudniillik, hogy a' Békes-
fégrol való Tanácskozásra Bukür estbe utasí
tott PruíTzus Oberíler husi Ür, Kormányo
zó Generálisunkhoz Gr. Clerféhe^ érkezett, 
honnan még az nap Bodon felé kisértette 
magát. 

A' Karauli Táborból, Auguft. g-dikan 
költ Tudósítás fzerérlt, kilyukafztottak az 
előtt néhány napokkal Vitézeink egy Tsaj-
kát, mellyen go Törökök voltak. Egy 
Záizlótsrtó, 4 más Törökökkel eggyüttf 
fogfágunkba esett \ kinek legelső kérdése is 
a' volt, hogy Táborunkba érkezett 1 Van @* 
Békesfég a' Vrujf\iiJfaU —- & Klein íza-
bad Seregéből a Kapitányok, sót akartak a' 
Bodoniaknak nyereíeg kedvéért béizá'Hkaní, 
5-diken rajta kaptákna* a Hitetlent rilaJmas 
tiselekedetjeken, és i f sós fzekerekkel egy-
gyütt Karaidba vitték. Eggyik .készülök' á* 
hires S** 5 as ki elhn már 1 efztendoktöl 
fogva fok volt a' panafz; de nem lehetett, 
a' mivel vádolták. elégedendöképpen meg
próbálni ellene. 
Aug. 7-dikén hozzánk utasított Levelében, 

így ír, eggy érdemes Űr, Oláh Qr-
fiiágból! 

hí 
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„ A r elmúlt hónapnak so-dikán, Játos 
gátasára volt Suvarov Gen. Ür., Gen. IVLé* 
j\áros Úrnak. Estvéli 8 órakor jött , ?s 10 
^rakor ismét vúTza ment, Ötült, hogy 
fzeméllyes esmerettségére juthatott General 
3íéj\árps Úrnak. Beízélígetése közben, 
mindenkor Papat^kának nevezte. Hívta 
magához, a'Srabalis Tifzt yrakkal eggyütt, 
Aug. elsőjére; a' mikor egy derekas Ven
dégséget akart ütni, a? Fqksám dítsó' gyÖ-
3cedelemv emlékezetére. De Jul. 31-dike* 
éjtfzakáján Bukarest felé kénteleníttetett át-
Ját venni 

hái ín nagy bizcmtalanságok köztt va
gyunk } a* dolgoknak jövendőbeli folyamat-
jókra nézve. — bokán azt állítják, hogy 
$' Nagyvezérnek parantsolatja vagyon, melly-
riek ereje íVerént, feje' veiztesége alatt ki 
Ikell neki verni Jhí. Qoburgot QláhorfcágbóL 
**r ^lásók úgy befzéllnek, hogy Haaitár-
fnester Qr$ Clerfé ellen fogja fordítani a' 
Nagyfez^r egéffz erejét. ?~- Mások ismét 
azzal fartj^k, h°gy WJnden órán ej fogna 
ftezdódni a* BékeíTggr§l való \fanátskozás. —-
Oberíll. Nagy ferentz Úr (Király Hufyár) 
0ízráílyával* %• gyalog S^ékelfy Bataíion 
fogja ma magát nálunk eggyesíteni. •— E' 
Szergnt^ 4 Pat. ok^ó], 1 3 Hufzár Ofztá-
lyo^bój fpg immár a? Méf^ros Gen. W 
grigadája állani. — F. M. %J. Staader- Úr a' 
pagy Armadiához kaptsolta magát. Már. 
ff hát Zlohod^eánál femmi népün| §i$ts§n. 
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\ Auftriai Belgyiom* 

fsgy Luxenburgból költ Magyar Levélből 
ezeket olyaíTuk: 
„ Aug. 3-dikán öízve gyűjtött B'Afpre 

Kapitány Or, Beaulieu Geti. Kvartélymest. 
Adjutánrja9 valami aooo ig ,való Limhurgi 
Parafztokat, 's vélek» és ízáznál kevesebb 
rendes Virézeivel ©ggyütt, 600 Pártosokon, 
OInénál fakvb Táborokban, rajtok ment; 
azokat megfzalafziotta, fátoraikat, fózó-
edénoyeiket, 3 ágyúikat, 's 4 tárízekereiket 
elfoglalta, innen, Herve Városába indult 
győzedelmes Népével, holott is minden ha
rangokat megvontak tifzteletére. igen ma-
gaiztallyák B. Zay Bufzár Hadnagy Urat, 
az Oln$i Tsatában megbizonyított vitézsé
géért. Hufzárjaink a embert, és 3 loyat 
vefztettek. — Aug. 6-dikán, Jalet, és Gos-
ne között (Huy Városától nem igen meflze) 
2L Yurmfer Hufzárjai ellen jöttek 3 tsapat-
bán a' Patrióták. Gróf Koüonits Major Úr 
hátra vonta magát Hufzárjaival, hogy így 
amazokat a* sikra tsalhafla, melly megesvén, 
nekik esett mindenfelől s 's belölök 150-enr 
réflzerént öízve vagdalt, réíTzerént pedig 
megsebesített. A' Kormányozójok is (egy 
Major) a' tsatapiatzon maradt. Egy Had
nagy pedig, 6 Közemberrel eggyiut, fog-
fágba esett. — Aug. 8-dikán, Solieres nél 
fekvő Táborokra rontott 700 Pártosoknak, 
Gen. Beaulieu, '1 Granatéros Bat. ónnal, 1 
Ligne Reg. béli Komp. val, és a' Vurmfer 
Hufzár Oíztállyal: 's az egéíz Tábort , min

den 
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den bagazsiával, ágyúkkal, V az azokhoz 
Való. kéizálecekkel eggyütt elnyerte. Gróf 
Kollonits Major ür több lovat fogott el i o ig 
v^lóaál, Vitéz Huízárjaival. A' Hufzárok 
igen gazdag prédát -kaptak.íc 

Amint irtuk, megint as Mieink' kezekre 
bírt JLimburg Aug.. iS-dikán.;hanem fegícs-. 
tscget kapván a' kikergetett Brabant\iaiak^ 
újra kezdték kenni reája a* fogókat. De re-
izünkről is minduntalan kéfzen várták okét, 
vagy taíám. még elébb megtámadták; an.y-
nyival h inkább, mivel amint Aug. ig-dikán 
irták Limburgből, egy zsoldos fzabadaka-
ratú Regement fogott ott felállíttatni, melly-
bol'már tellyes fzámmal is volt akkor 6 Kom
pánia , igáik ' escvéjére pedig 1290 főből 
álló Bambergi Sereget vártak Hervébe. ,--<-
Mivelhogy a''Pártosok köze! feküdtek Lüt-
tich Városához; , ahoz képest egéíTzen az 
említett Város' Kapujáig elmentek visgáló-
'dobaHúfzárjairikf hogy. ebből valami roílzat 
ne ékítsenek a' Lütüchiek': tehát Limburgi 
'Körmányozónknak hagyása fzerént, egy ba
rátságos Jelentést tett a" Hervei Tanáts, a* 
Lüitichihe^) mellynek a* volt a' veleje: 
hogy a'»Lütüchiek. femmit lem tarthatnak 
az Ö Fellege 1L Leopold, 's a' Lütüchiek 
közőt eddig gyakorlott baráttságos fzom-
izédfagnak felbontásáról: de ők fejegyenek 
tehát íemmioérnú fegíttséggel az O Feifége* 
EtLmíégeihez. Vévén ezen Jelentet i Lüt-
tichi Polgármester .FáBry Üt 9 nem gyűjte-
tetőtt Tanátsot, hogy ez által is ne halad-
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ion a Válafzadás; hanem' felek maga az 
egéfz Tanáts' nevében, ígérte a1 Mérvei Je
lenrésben kitért kiváofágnak tellyesuésér, va-
laminthogy eddig írni íegitettét ok legkif-
febb réfzben is;"a:y Brabant^iaiakat. Követ
kezendő fórokon végzi Vakíízát: »Köteles-
íegunknek fogjuk mindenkor esmérni, a' jó Szomfzéd* 
fágríak, es fzorös JNÍeutfalitásnak Törvénnyét meg
tartani, és a' mi mély 'tifzteletiinket Q Felsége, a* 
Ti Felséges Fejedelmetek eránt megbizonyítani." 

A"' partos Belgák ellen ' kirendelt, és 
mar meg is indúli Seregek iro' e* 'követke
zendők-: 

Négy Magyar Grana'téros.Batslionok; 4 Magyar 
és £ Nemet gyalog Bat* ok; 10 Vadáfz Kompániák; 
10 Tjroli Stattzos Komp, ák ; a' Hadik Hufzár Reg. 
je , tooc Vimnjur Hüfzárokkal eggyütt; 3 Ofztály 
UUánuíTág , 2 Bar. az Odonelli Lengyel Szabadferegé-
bq.l; 2 Pattantyús Kompániák; 4 Stabs gyalog Kom
pániák; 1 Kompán Útegyengetők, 's ugyan annyi 
Hidasok, a' Gen$j:4|fta.bbal eggyütt. Mind öfzve 
a c g ^ a : Gyalogok t, i zyfoco, és $770 Lovasok. — 
A* több Tseh Orfzági, 's Morvái Seregeink is kezdet
nek elöbbeni helyeikre elofzlani. 

Nagy • Britanni a. 
Coffin nevezetű bajos Kapitány, követ

kezendő bizonyfágát adta közelebb a' Ports-
mouthi kikötő helyben ritka példájú ember-
ízeretőségének. Egy réfzeg hajós Legény 
leesik a' frajp' tetejéről a1 Tengerbe, Ezt 
látván a' megnevezett Kapitány, utánna ug
rik"' úgy, amint volt egéfz,.Formaruhájában 
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felöltözve , és fzerentséíTen ki fzabadíty-
tya. 

Nagyon különös módra ki ánt nemré
giben Vhittlefeában eggy Undervood János 
nevezetű Anglus eltemettetni. Meghagyta 
tudniillik, hogy testét legfzebb ruhájába fel> 
öltöztetve, egy zöM koporsóba fekteflek; 
feje alá Sáriadon *) Hófát^íujfát; lábaihoz 
a* Bentley" Miltonját ; fara alá pedig 
Séntley* • Horát(iuJfát helyheíTék; jobb ke
zébe, egy kis Görög Újteftamentomot, a' 
balba ismét egy kis formájú Horát^iust te
gyenek, illy felűliráíTal: Mufis amicus L Ü\ 
Koporsóját 6 fzeméllyek vigyék a* sirhoz; 
de nem fekete ruhában: kiknek tiz tiz Gi
nét rendelt fáradságokért, 5s a' temetés9 

végződésével egy múiattságos vendégféget. 
A* rólla való emlékezettételt megtiltotta. — 
A' Húgának $000 font Sterlinget testált; de 
olly feltétel alatt, hogy TeíUmentomáhao, 
kitett hagyásait tellyesittse. 

Olafz Orfad'g. 
A' Nápolyi Tudósítások fzerént, ezen 

hónapnak 6-dikán érkezett oda H. Rufpoli, 
as Bétsi Udvarnak rendkivűlvató , és a* már 
tudva lévő HázaíTágokat efzközló Követje. 
Mindjárt más nap az első Minifterhez Gm. 

/ícton-
m " ' ' 1 • 11 11 11 !--••• ii 11. 1 1 1 .1 I.I • • 1 

*) Sanadon híres Frantzia Jésuita volt, ennek a' 
Századnak elein. • • Uorátziusi Frántziára fordí
totta. Deák Verseket is írt, mellyek nagy be* 
fsiiletben vágynak* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



$6ess>«$ 27?, 

Aclon-hóz ment, a* ki g-dikon. viíTza adta 
néki a' látogatást, 's annakutánna az Udvar
ba vezette; meily alkalmatoíFággal bemutatta 
a* Követ Úr maga Hitlevelét a' Királynak. 
Még az nap látogatására mentek a' Követ 
Crnak, minden jelenlévő külső Minifterek. 
9-dikén, nagy Vendégséget adott a* Követ 
ÍV kedvéért Gen. A&on, mellyre a' leg
főbb Udvari Személiyek, 's a5 külső Minifte-
rek is mind hivatalosok voltak, fok más 
Nemesekkel eggyütt. Ötven Személlyekre 
volt az Afztal terítve, la-diken ment bé a' 
Követ Ür nagy pompával iVájtfo/y Városába* 
Ezen jeles alkalmatoííigra 2 hat hat lovas 
drága hintáit engedte oda az Udvar; mely-
lyeket valami 70-ig való hat hat lovas hin~ 
tájai követték a' fo NemeíTégnek. Az Ud
varba való menetel hasonló módon ment 
véghez 14-diken, tsupán azon küiömbfég-
gel , hogy ekkor két két lovasok voltak a' 
hintók. A' két Hertzegaíízonyoknak, úgy
mint Maria Theresiánakf és Ludovicánah 
megesketések 15-diken lett meg ofztán az 
Udvari Kápolnában. Ferent^ és Ferdinánd 
Fchertzegeknek képeket, & Nápolyi Koro-
ha* Örököíie viselte. Ezen Tzeremoriiát kü-
lömbküLÖmbféle vigfágos pompák váltották 
fel , mellyeknek nem volt fzünetek egéfz 
hufzadikig, a' mikorra volt téve a' Király* 
*s Királyné1, és a' két Hertzegaíízonyoknak 
Béts felé való indulások. 

Cagliqftro-xbi azt írják, Aug. ii-dikén 
Romából, hogy a'Tömlötzbe5 mellyben 

va~ 
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vagyon % f &í"ón kell menni, ht irólsó-aj* 
tónál ízakadathműl i Strázsa áll. Nyolca 
napban egyízer ízoktáfc- megborotválni, a' 
Caftelianusnak , Caiicelrariusnak, és a. Ta
núknak jelenlétekben,- és legkiífebber lem 
ízabad ízóllam. Ámbár iíly ízer"fVletf" meg 

. volt is CagtiojírofzoTÍúvíi: mégis reá'ment, 
hogy egy Biliétet írjon, 'és egy külső Orízági 
Embernek elküldje. Éízre-yené a' Kormá
nyozó Szék ugyan tsűk a' dolgot, és & Ca-
fteilanusna-k aíkaimas' fefelvét adott "ére::te. 
a* Status' Canc^lbiriualu "-— Ca&ííojho azt 
nyerte pat várkoáasáv áI, hogy még ínká bb 
terhesítette állapotát. — Mihelyt a' Kavu- -
t^inus9 visgáfasáiiak vége lefíz, melly éppen-
a* fennemlitett naponfolyt: .mind" kettőjükre 
vég fententzia fog hozactatni. 

Lengyel Orfiág, 
A' jövendőbeli Igazgatás' Formájának 

kitsinálasára rendekt 1t^rrrmHí«iá^_ követke
zendő Határozásait terjdzretre az -~ÖHzlg'' 
Gyű'ése eleibe, az Uralkodóknak" egymás-
után lejendö következésekre nézve: A' mo-
ítaní Király' halála után, egy Famíliához 
(a* nints kitéve, ha va'ílyoh hengyel^ vagy 
más külső Família'.légyen e* a z ) k e l l ko ni 
az Uralkodást, a' mellybol fzármnzandókra 
a' Tzerént íz.állyoíi álral ö ökfég ízerénc á* 
Korona, amint fognak azok & lejövő iineán 
következni: de olly feltételek alatt, hogy 
minden Uralkodandó, esküréíTel kötelezze 
magát megkoronáztatá-a előtt, az uralkodó 

Ház, 
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T/íkkelyeinek ( Pacta conventa) jnneg^r-
r.ására,, és hogy az ollyan Uf alkudó, a' ki 
az említett Tzikkelyek ellen, jár, ne tsak 
maga, hanem minden uranna köve^kezejidqi 
Maradéka, is eleífen^ajS: ajtai a* Királyi ágtól. 
A' Király7 első fzüíött Fia , YJlaj\tatt Her
tz égnek liivattaíTéie Ha találna történni, 
hogy mind 'kintinak" . aMejövö Linecthéli. 
Hertzegei az uralkodó Házaak : azon eset-, 
kor ujj uralkodó Házat fog ismét az Orfzág 
válafztanL — Ezen meghatározások felol
vastattak ezen hónapnak eíejp az Orfzig' 
Gyűlé&ében: de mi lett erántok a' Végzés, 
még eddig nem bizonyos \ valamint ezen 
következő Határozásai erántt is a' fenn em
iitett Kommiirziónak : A* Városok , 3 Kül
döttjeik által terjefzthetik az Ötlzág* Gyű
lése eleibe dolgaikat. Az ollyan Városi Pol
gárt, a* kinek földjei vágynak, ízinténúgy 
nem lehet megarestálrii, mígVétkes tseíe-
kedete meg nints mutatva 9 mint eddig .a*. 
Nemes Embert. A* Városi Pokátok v-her-
nek magoknak, 's bírhatnak Nemesi jófzá-
gokat; és nyitva lefznek elöttök a" Tem
plomoknál, Fundatzióknál, és Universira-
soknál minden Papi Rangokra vezető úak , 
a' Püspokfégeket kivéve. A' Katonai 1 ug
róbb Tifztfégekre ellenben, a' városi Polgár 
is eljuthat érdemei után; és ha Oberíteri 
Méltófágra lépett egyfzer : már az által mind 
magát, mind maradékát a' Lengyel Nemesi 
Rendnek fogta Tagjáva tenni." 

Oroft 
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öroJx_ B irodalőni. 
Ügy hallik, hogy á' Jul. 9-dikén eíío* 

gott Orofzok közzűl, egy Kabinét' Titoké 
nokját, 's a' Kantzellariáhöz tartozó néhány 
Személlyeket fzabadon botsátott a' Svéd 
Király , *s a* Tsáfzárnéhoz utasított égy 
Levéllel > melíyben a' Békeífégre való fziveé 
vágyódását tette nyilvánvalóvá. — A5 Tsá* 
Szárné ellenben Leyoiianker Kontreadmirált 
erefztette vhTzá, a* ki jul. 3-dikán esett vóit 
fogfágba. 

A' Pétershurgi Üdvari Újságban kiadott 
hoflzaá leírása fzerént is, a* Jul. 3-dikán 
történt Tengeri Viadalnak, nem volt a2j 
Orofzoknak több vefzteségek aj hóktak-
íiál, és 16 febeííeknél. A* Svédek köZzűl 
ellenben többen estek ?oöö néí az Örofzok 
fogíagába$ kik között ioo Tiíztek vágynak, 
és í Contreadmiral; legalább is vefztek pe
dig el 3000-eru —• A' már tudva lévő 9 
élsö nagyságú hajókon* 3 ingátokon, *s Jo
liéi több vitorlás és evedzós hajókon 'kivu)9 
majd 40-re ment az elfogott, 's réíTzerénc 
elsüliyefstett apróbb hajóknak is fzámok. 

¥ * # • ' •- 1 

Az' Örfzág* Gyűlése* Históriájából < küldjük av 

ú fél ^árkust; a'málc Pöíláa meg ment az F feí*. 
árkus. 

Köít Bétshétij Aügustusaak 31-dik aapjáü 179(0* 
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