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nt egéfz Gyülekezet, a* Temesvári Püspök 
hoz? —* Auguft. 27 dike és ag-dika a? Bepu* 
tatusok Hít-Leveleiknek visgálasáhanment elf 
és az Ülés* rendje határoztatott meg, melly 
ízerént a' Püspökök után mindjárt az Archi* 
mandriták y Hegumenusok; ezek után a' 
több világi és klastromi Papok; ofztán a* 
Ka rónaság' Küldöttjei; a* nemes földes Urak; 
*ís végre a' Városi 5s más Tartománybéli De-
putátusok következnek. jQ^dikon kezdődtek 
a Tanitskozások, ** 

Sx e * v i &• 
Minekelőtte félbe fzakadt volna az ellen* 

fégeskedés, megindult Aug, 7-diken Major 
Rakitsevits, jobbára a' Branovát^, és Ma
rián fzabad Seregéből való 700 emberrel, 
hogy majd egy próbát tefz Diósa Mujiqfa 
Basa ellen, a ki gyakorta be bétsapott volt 
a' Boretsi kerületbe. As Basát éppen a' Kla-
govit^i ízoros járásban kapta a' Major Űr, 
holott is vele ízembe ízáliván, olly vitézi 
módon forgatta magát eggy egéflz óráig, 
hegy az Ellenfég, 83 ember', és xi réfz-
fzergnt elnyerít, réftzerént megöltt W vefz-
tesegs után, fzéliyel fzaladt, RéfzünkrÓl 
f-en estek el, 12 kaptak febet. 

Oláhorfe[ágban, Barkó Hufzár Rege-
mentbeli Farkas Főhadnagy vaía utolsó ál
dozatja ar Törökkel folytatort Háborúnak. 
Ezen megnevezettTifzt Ürnak fzerentsétlen-
legét kö^etkezendöképpen adja elö' egy Bu
karesti Levél: hogy t. i. a* mint Aug. io-
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dikán délután, által ment volna a'maga kor-
mányozása alatt lévőkkel, még pedig világos 
parantsolat ellen, az Argys vízén: ts-afc ha
mar egy feles fzámú visgálodó féregére bök
kent az Eilenfégnek, mellyet is meg táma
dott ; de életévei kötötte bé tilalmas módra 
gyakorlott bátorságát. Néhány Hufzárok is 
íebet kaptak. 

A' Bétsi és PrujJ^íai Udvarok között Rei-
chetlbachban tartatott Tanátskozások-
nak folyamarját 4s kimenetelét kovetke-
zendóképpen adja elp, még pedig hite
les Tudósítások után, mint állítja ? a' 
Clividi *) Űjság; 
„júniusnak a7-díkétŐl fogva, a' midón 

kezdődtek Reíchenbachban a'Tanátskozások, 
néminemű Tsere - Alku volt ezeknek a' tár
gya Jui. if-díkéig, 2L melly fzerént tudniillik 
minden el vett helyeket viflza adarfdó vala 
Leomold Király a* Portának, ^ Pajfarovit^} 
BékeíTégkötésben ki fzahott Határokon kívül, 
és így meg fogta magánál tartani Oláhor-
fZjágnak azonSzakafízát, melly az O/í vízéig, 
Belgrádig és Orfováig ki terjed; valamint 
Horvátkor faágnak is a' Verbas vizéig való 
réfzét, olly feltétel alatt mindazáltal, hogy 

*) Clhidy eggy, ugyan azon nevet viselő, Német 
Orfzágnak Vejifáüai Kerületében fekvő* és a" 
Prüjjfziai Király' Birodalma alá tartozó Hertzegség-
nek fo Városa* 
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ó' vifzont Gallit^iából 3 Kerületeket, úgy
mint Zamoskot 9 Solkiefet, és Brodyt ( e* 
két utolsót a réfzekre oíztva) Lengyel Or-
fZághoT^ és Slésiáho^ viflza botsárja, és a' 
sónak mérséklett árrát fzabja. Lengyel Or* 
faág ellenben, a' Pruff%iai Király1 költségei
nek némelly réfzból lejendó meg fordítása 
végett , oda fogja annak engedni Daniig-
és Thorn Városait, azon kis DiftrikuuTal 
eggyütt, melly vagyon Neumark, és a'ha* 
tárt tsinálandó Ohra vize között. De /ezen 
feketéi nem közöltetett Lengyel Orfzágnak 
©fzve fzövetkezett Rendjeivö,!: nem is tud
hatni tehát, ha vallyon az Orfzág Gyűlése, 
minékutánna illendőképpen eleibe terjefzte-
tert volna a' dolog, ellenkezhetett volna eJ 

ég'gy ollyan tserében *), melly által hatfzo-. 
ros nyerefége is lett volna néki e-, akar a* 
Tartomány* nagyfágát, akar annak népes 
voltát *s jövedelmét, akar pedig a' kereske
désbéli hafznoc tekintsük, á'meílyet hajthatott 
volna magának abból Lengyel Orfzág. — 
Némelly Lengyeléinek Js a' Dant^igi Ta-

náts-* 

•} Ismét kérdés támadván nem régiben a' Lengyel 
Gyűlésben, Danzig és Tborn Városainak a'Pruílz 
Királyhoz lejendo által botsáttatásokról, igen 
kű'lÖmbö'zÖk voltak az e'rtelmek. Fkkor a' Király 
egy Befzédet mondott, mellynek oda ment ki az 
értelme? hogy Lengyel Orfzág' meg. tarthatásának 
femmj roás eizkozé nints; Jianem Danztg és Tborn 
Városakor váló meg'válás. 

Gyűjtemény Jelzet 



#©€S3©# 321 

nátsnak el. hirleltt ellenzéseket nem lehat 
úgy venni, mintha az egéfz Nemzet ellene 
mondott volna annak aranyában/ Tsak a* 
Maradék előtt lefznek felfedezve azon okok, 
mellyek indíthatták Ö PruíTziai Felfégét, az 
Auftnai Minifterekhez, a' <% Tengeri Hatai-
maflágok' • Miniftereraek jelenlétekben, Gr. 
Her^herg által tétetett következő Jelentés
re : hogy 1.1 o Felfége, az emiitett Tserét, te
hát Daniig és Thorn Városainak által en-
gedtetéseket is nem akarja; hanem egyedül 
azt kívánja, hogy a' Porta minden ezen 
jelen levő Háború előtt volt birtokaiba viíTza 
allíttaiTék; és ez eránt bizonyos idő alatt 
világos feleletet kíván. Vévén ezen Jelentést 
azAuftriai Minifterek, igéretettettek, hogy 
azt fogják közlem a m^gok' Udvarokkal. 
Vettek is attól Jul. 13-dikán jó válafzt, 's 
egyfzersmind tellyes hatalmat: af-dikre, a' 
dolgot végre hajtó Tanátskozásra hivattat
tak, a taeliyben i s , U r a i k o d ó j o k n a k 
rn^ga kinyilatkoztatását (azt, mellyé a'múlt 
alkamatoffággal közlöttünk) írásban által* 
adtak. A Belgyiomi Lármákra nézve úgy 
eggyezrek, hogy azok Ő PruíTziai Felfégé-
nek, és a 2 Tengeri HatalmaíTágoknak ma-
go* közbe vetése által, 's jót állások alatt 
le tsillapittaflanak. Jul. 28-dikán küldetett 
Betsbe ezen • megeggyezés, és már Augufh 
^-diken meg kapták az Auíhriai Minifterek 
Airallyök'helybe hagyását, mellyet 5-ken 
relis tsereltek a PruíTziai Királyéval, 's e* 
tzerént. vége lett a' Tanátskozásoknak, és' 
meg keftftlték a* Békeí%'-munkájának'fó 

pont-
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pontjai. —-Bár nehezen fzenvedje is a* Bé
tái Nép méhány egéíTzen el pufztitott Török 
Tartományoknak viffza lett adatását ; de 
Leápold, a' maga nagyobb böltseíTége, 5s 
a' dolgokba való méllyebb bé látása ízerént, 
reá állott eggy ollyan BékeíTégre, mellynél 
fogva, a* belső egyenedenfégek által fel
fordult 3 Orfzágait meg erosíttse, — 

___ —~ . — —• — Hogy végre 
hajthaffa 6 PrinTz. Felfége a'Békefíeg' nagy 
munkáját: el küldötte a5 ReichenhacKban 
végre hajtott Eg'gyezést 0;jb. Gr. Lusi által 
a' Nagyvezérnek, 5s olly Gyűlésre hivatta 
a* Portát, mellyben egy tartós Békeneget 
leheffen kötni. Ugyan azon tzélbóU meg-
küldötte a' Király, Gr. Golt^ Követje által 
az Orofc XJdvarnak is az elöljáró Tzíkkelye-

két. 
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ket. E* meg lévén, Braf^lóba ment a' Ki
rály, hogy ott a' Porta feleletét meg várja,. 
hová Gr. Her^bergy 's a' külső Miaifterek is 
követték a' Királyt. 

Aufiriai Belgyiom, 
Egy, Luxenburgból érkezett Magyar Le* 

veiből ezeket olvaíTuk: 

„Tudva lévő dolog, hogy a' Belgák
nak tőlünk lett el fzakadásakor, tsupán am
az erős, és híres Luxemburg Vára maradt 
kezünknél. Ettől egy nagy Tartomány ve-
ízi nevét, mellyet tsak nem egéíTzen viíTza 
vettünk ebben az efztendoben a5 Pártosok
tól. Ezen Tartományt, éfzak és napnyu* 
got felől a' Maas vize válafzrja ei , a* több 
Belga, *s a' JLüttichi Tartományoktói, 
meily viz Dinant, Namur% Huy, Lüttich% 
3faejlrfchty Moeseik Városai aíatt el foly
ván, Hollandiában^ a' Rajna (Rhenus) 
vizébe fzakad. A' mi Katonáink tehát na
gyobb réfzént ezen viz mentében feküíznek, 
Luxenburg Várától if 's 20 mértföldnyire, 
Dinant és Huy Városai között, mellyek-
nek köze öt mértföld; következendőképpen 
vagynak pedig el ofztva: 

Beactrain-hen, közel Dinan hoz , 97-
en feküfznek a* 3-dik Garnifon Regementböl. 
K Mesni St Blaisi mezőn: a' Vierfet Reg* 
jéből 6 Kompánia, a9 Murray éból 6; a*La 

Tour 

Ráday Gyűjtemény 



3*4 # « e © « # 

Tour kötinyii LovaíTaiből 3 Svadron; bárom 
3 fontos ágyúval, 5s 1 haubltzával. Magá
ban Mesni St Blais-hen: 6 Komp. a' Vier-
fet Reg. jéből, 6 a* Murray-khb\\ egy 3 és 
két 6 fontos ágyúval. Bíimant-nú: -a5[Ben
der Reg. .jéből 1 Komp.; ugyan annyi a' 
Vadáfzak közzűl is. Fahnage nél: General 
Cbríi alatt, 1 Komp. a' Würtemherg Reg. 
Jéböl; a' La Tour-éból i Svadron, három 
6 , és két 1 a fontosxágyúyal. Falmiquoul-
n'ú: La Tour Reg. béli Oberftlieut. Roe, 
4 Kompániával a' Würtemherg Reg. jéből; 
a5 La Tour-éhol pedig 6 Plotonnal, egy 
é , ?s egy 12. fontos ágyúval. Cenfe de1 

Vaux-ml: a5 Würtemherg Reg. jébol 2 ; a? 

Grwn Laudonnevű fzabad Seregből 1 Komp. 
két 3 fontos ágyúvak Cenfe & Hordeüne-
nél: Major Marfeille, 1 Komp. val a' Wür
temherg Reg. .bői, i. k.Grün Laudon-n&l, há
rom 6, és két ia fontos ágyúval. Druauce-
nél: a Komp. a' Würtemherg Reg. jéből ; 
fél Svadron a' Laturéhöl% egy 3 font. ágyú
val. Herheeheune-nbl: 40 Vadáfz. Malai-
/e-nél: 1 Komp. Vadáfz. Femeheune-ne\: 
Oberftl. Lusignan ., a Bender Komp. val , 
1 Ploton Ef%terká%i Hufzárjaival , két 6 •> 
és egy 12 fontos ágyúval^ Loierj-n'él: égy 
PlotOn Efcterhá%i Hufzárjai. Bloquemonu 
nál: 1% Gyalog. Poilvache-nél, a' Maas 
partján: 10 Vadáfz. JBwr/zooí-nál: 1 Ploton 
Efeterk. Hufz, Viet-nél: x Bender Komp, 
's 9 Vadáfz. Everhaille-nkl: % Bender Kp. 
egy 69 's egy 3 fon. ágyúval. Eftroire-né\: 

27 
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47 Gyalog 5
 ?s 17 Vadáfz. Rofinne-nzl: % 

Bender Komp., egy 3 fon. ágyúval Ivoie-
nél: 41 Gyalog, *s 1 Ploton Efxterká\i 
Hufz. ^w Chateau d\ Afch: 41 Gyalogé 
*s 17 Vadáfz. Mailieu nél: Bender Reg. 
béli Ob, /fe/zw 3 Komp. val. Cb/rzVr<?-néi: 
1 Bender Komp.-s 1 Ploc. Efyterhá%i Hufz. 
Cbritf w/-nál: 1 Wür^burgi Komp. két 3 , és 
két 12 fontos ágyúval.- Affejfc-nkX : Latour, 
és Hafoncourt Generálisok; nemkülömbea 
B. Beaulieux Gen. Quart. mester, a Wür\b. 
Komp. val, 1 Laiour Ofzt.; két 3 fontos 
hoffzú, és 3 mozsár ágyúval. (í t t támadták 
meg, az újjabb Tudósítások.- fzerént\ Aiig. 
sí-dikén, 3000 Pártosok, 800. Vitézeinket; 
de 300, hij jókkal kéntelenitrettek viflza ló
dulni.) ;, Vívier 'tAgneau-nkli^ 1 Vadáfz-Kp* 
Sorine la long ue-ncli n DcUgr:^ Reg.-hol 
Oberítl. Renette.9 11.Komp. val \ 1 Wüf7; 

"burg~\vú\ egy. negyed• rcfz Efcterh. Svadr« 
nal; k€t69 Vkéc 3 fontos ágyúval. Brim* 
fart-nkli Würíemhetg Rég. béli Kap. Cloe^ 
a Granatéfos Komp., val; fél Svadron 'ÉÉg. 
terhá\i Hufektokkal; egy 6, 's egy 3 fontos 
ágyúval. Labu nál: JÚeligne Reg. bői Májoí* 
Matefe9 4 Komp, val; 1 Komp. Viir%hurg~, 
iákkal; egy 12, két 6 , és három 3 fontos 
ágyúkkal. Nollu Man-nki: Clerfé Reg. böl 
Volfgang OberílL ^Konip.val; 130-Huízár-. 
fal; egy 12, két 6, 's három fontos ágyúk« 
kai. Cutis-nél: 1 Clerfé Komp. 5s 40 Va
dáfz, egy 3 fontos ágyúval. Otó-hél: Ob. 
Vanier, 4 Gran. Komp. val* 70 ílufzárral, 

's kc;; 
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ss két 3f. ágyúval. Gasne-nél őrizeten van 
i Tifzt, aoLovaífal, ?s ia VadáíTzal Jeolet* 
néi: i Tifzt, 3oLovaífaÍ, 's i? Granatéroííal. 
A' Cervei erdőnél: i Tifzt, 40 GranatéroíTaU 
's 10 Hufzárral. Matagne-tiéli 1 Tiízr, 30 
Granatéroífal. Haillotnkl: 1 Zfctzlótanó * 
20 Legénnyel* Az O&ei malomnál: 1 Tifzf, , 
ao GranaréroíTaL Maldque, 's HaÍliot-iú\: 
Major Gr. Kollonits, 3 Granatéros Komp. 
val; 1 Svadron Wurmfer Hufzárokkal, egy 
Haubitzávalj egy 6 5 's egy 3 £ ágyúval. 

.L/m2>&rg'Tartománnyában.> meíly hoz
zánk mintegy 8 mértföldnyire esik, §od" 
emberünk van el ofztva; úgymint: a' Ben* 
der Reg. éból 1 Komp.; 1 a5 Deligne-éhöl^ 
1 a' Vürt^burgiak kozzűl; 40 más Reg. béli 
Gyalogok; 11 Granatérosok; B. Zay> 10 
Vurmfer Hufzárokkal; 30 Ef%terhá%i Hüfzá-

fok ; 90 könnyű Lovasok, a* Latouréi köz* 
zűl. Ezen Seregetskénknekkétőj és három 
3 fontos ágyújai vágynak. 

Sok helyről Írják, hogy az éí máit hónapnak 
vége felé el kezdődtek volna már Hágában^ SLPrüjfzus^ 
AnglüSi Hollandus, és, Aujiriai Minííterek között az 
el hajlott Belgák' Viílza térítések erántt as Tanátsko-
zások. Párisi Követjét Gr. Mercy ArgeMeaut fogta 
(mint irják) IL Leopoíd, az említett tárgynak el 
inlézése eránt tellyes hatalommal Hágáha küldeni — 
Maga a' Belga Nép nagy réfaént Leopoldhoz kezd 
hajlani: de a' Fök éppen más gondolatokkal vágynak. 
VtndanoQt- ezt irta még Aug. ío-dikén, az Anttier 
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piaiaknak:- „ M i , femmi alkuba nem fogunk az M0r 
Házzal erefzkedni. Velünk eggy értelemben vágy
nak minden eggyesi'ütt Ts.?tományofc" Rená-e-i Is, Es 
jóllehet a' Vrnjjziai Király ki tsimí íta is ." a* 
Békeíleg' fundamentumát: mondhatom aji-d----által, 
hogy eránttunk nem minden h a .va
gyon." — Auguíl. ig-d^r. : a" Büj-
seli Kormányozó Szék , r . :.kat Le
velei által, hogy küidenének rendkivuivaló Deputá-
tusokat BrUjfzelbe, kik mind a' Kormányozó Székkel, 
mind a' Közönféges Státusokkal közre tariárskozhaf-
sanak, a' m o s t a n i fzabadságnak meg tarthatása 
eránt. 

Svéd Örfcág. 
Tsák ugyan meg kéízüle az O^ofzok és 

Svédek között a? Békeííég Aug. 14-dikén, a? 

Kjmene vizénél. Siettette ezen BékeíTéget, 
azon kivűlr hogy néhány napokkal az előtt 
el verte volt a' Naffaui Hertzeg, feles fzá-
mú könnyű fzerű hajós Seregével, i Svenk-
fundi T-nger' i a' Svéd künnyü ízerii 
haj6i Sereget * ) , az is: hogy i\ug. 9-dikén 

egy 

*) Németül Scheerenflotte a' neve. Scbeeren-eknek 
neveztetnek a' Svéd és Fhlandi partokból ki tsu-
tsorodott 's a' Tengerbe nyúló kofziklák. A* 
Stokholm elÖtt lévÖk 16 's 17 mértföldnyire is 
bé ágaznak a' Tengerbe, Ezek köztt nem lehet 
nagy hajókkal járai. 
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egy 64 ágyús hajójok a'Svédeknek, mellyen, 
még fo-néi több más ágyúk is voltak,'Mar-
Jlrandból Gothenhurg felé való mentében, 
olly hirtelenféggel meg tök'vízzel's le 'süly*' 
lyedt, hogy a' rajta vók f00 Katonák köz-
zül is álig methették meg fzázan életelet-
Minekutánna t. i. ezen yefzteség is hozzá 
járult, e' folyó efztendóbéli két tengeri ve
rekedésekben vallott teméntelen kárhoz,: 
nem igen köthetett volna már ki többé a* 
Svéd hajós Sereg, az Orofzokéval. — Az* 
nagy fzerentséjek volt a5 Svédeknek, hogy 
4. Naffaui Hertzégnek Suenkfundnál lett 
meg telepedésekor , már el kezdődtek a* 
BékeíTégröí való tanácskozások: mert kéttség 
kivi'il az okozta, /hogy a' Hertzeg tsak egy 
nap maradott az el foglalt Tengeröble' bir
tokában , *s Aug. 6-dikán ismét a5 Svédeknek 
engedte azt maga jó fzántából. Ezentúl nem 
tsak nem háborgatták egymást a' két réfzról 
való hajók; hanem még barárrságokat Is bi
zonyították egymáshoz. Ugyan iily formán 
kezdtek á* izárazon lévő Seregek is azon idő
ben egymás eránt viseltetni. 

A* Svédek, Kereskedés erántt alkudoz
nak a* Lengyelekkel. 

Küldjük, ^Munkánk' második Szakaffzának Homlok* 
írását, Mutató Táblájának egy réfzéVel eggyütt. 

Keit Bitslsíiy 'Sept. nek 10-dik napjáa 179®,; 
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