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Béts. 
Minekutánna Károly és Leomold FŐ-

Hertzegek, a* Királlyal és Királynéval 23-
dikon reggel; Ferentx. és Ferdinánd Fö-
Hertzegek pedig Feleségestől, a' Nápolyi 
Királlyal és Királynéval 14-dikén meg indul
tak Frankfurt felé: el indult a^-diken reggel 
JTó^e/FÖhertzegis, kivel, UdvariFomester 
képében, Gróf EfyterháiiJózsef Kamarás 
Úr ment el. — Az út, következendoképpen 
volt ki tsinálva: hogy a' leg előfizör indult 
Felfégek a^-dikon estvére Amftaettenben; 
24-diken Linzben; af-diken Plattlingban; 
16 dikon Neufiadtban ; 27-dikén Neuburg-
ban; a8 dikon Dinsfálbühlben; 29-dikén 
Mergentheimban; 30-dikon Afchaffenburg* 
ban legyenek. Az utóbb indult Felfégek is 
éppen ezen úton fogtak menni, és a meg 
nevezett helyekre egy nappal mindenkor 
későbben érkezni az előbb indultaknál, -p 
s^-diken el hagyták a' Saxoniai Hertzeg s 
Hertzegné is Bétset,'s viííza utaztak Drez
dába. 

A' Felféges új Párok' meg esketések 
napján, következendő ösi Magyar Méltóságok 
tifzteltettek meg Kamarás Uri ranggal, s azt 
tzimerező arany kúltsal: F. M. L. B. Afoin* 
í?2józsef; Gr.BattyániJózsef; Gt.Erdody 
Antal; H. Efxterhá^i Miklós3 Gr. Efiter-
• ^ i J ó z s e f ; Gr. Károlyi József; Major Gn 
Kolonits Maximilián ; Granatéros Kapitány 
Gr. Nádasdy^tenxzy Gr. Pálfy Ferentz 

C c es 
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és József; Gr. S^éki- Teleky Sámuel -*-
Az úgy neveztetett Decretistáknak Száma 
közzúi valók : Gr, Graffalkovks Antal, 's 
Gr. Zichy Károly. —•/ Mind öfzve 71-rÍ 
megy az újjonnan tett Kamarás Uraknak 
fzámqk; a' Degretistáké pedig 9-re. 

O Felfége' Végezésébólj tsupán a* jövő 
Októbernek utolsó napjáig fognak a'költsön 
töke -pénzeket be fzedo közöníéges Kaífzák 
fzázért 5" forint interesre töke - pénzeket be 
venni; az azontúl bé adandó fummákért pe* 
dig, ízázért 4-edfél forint interes van ren
delve. — Kéttség kívül több pénz bé fog 
takarodni most 30 és egynéhány.'napok alatt 
az emiitett közöníéges • Kaflzákba; mint ez 
eiött ugyan annyi hónapok alatt! 

Az öreg H, Efzterházj ma reggel múlt ki e' világból* 

Magyar Orf^ág. 
Beregh Vármegyéből, Alsó- Véretekéről 

ezeket írja eggy érdemes Hazafi i 
„ Nállunk igen fovány volt az aratás. 

Arra való nézve, a5 leg aíább való búza is 
elmegyen 8 forinton; a'gabona 6 on; az 
árpa 4-en; a' zab pedig 3-on — A' fzéna is 
olly ízükön termett, hogy a* hol tavaly 100 
baglyát lehetett fzámláíoi: alig volt most 
8 0 , vagy leg felíyebb 90; meliy miá el'őrs 
el rémült a* fzegényfég, marhátskajá-nak,tér 
leltetésétöl, 's a 'mi kevés meg maradt is 
az el múlt téli dögtől, tsak fele árrán' vefz-
tegeti. — A* húsnak fontja 7 pénz; 10 íojás 
3 kr.; 1 pár tsirke 7 kr. — Temérdek zab
ját takarították már itt ei Ő Felfégcnek Mun* 

' káts-
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Mtsra: még is annyira meg gyűlt ujj onnan* 
fiogy 4 nagy Faluknak tsürjei 's óllyai dügvá 
teli vágynak vele.** 

Erdélyből írják 9 hogy Sz. György ha
vának lódSkán, arra kérte volt O Feífégét 
az oda való Kormányízék, hogy mivel azoá 
Tífztek főzött, kik á' Kamara5 dolgainak 
biztosképpen yalő folytatására rendeltettek 
a' Fejedelemtől, idegenek, és olly fzemély» 
Iyek is találtatnak, kik a* Törvények fzerént 
fem a5 Kormányízék, fem pedig az Orfzag 
Gyűléseiben meg nem jelenhetnek: méltóz
tatnék Ö Felfége, az emiitett Tifztek' he
lyébe olly Hazafiakat nevezni, a' millyene* 
ket a' Törvények kivannak. Ezen kérésres 
következendő értelmű VitfzairáíTal felelt Ő 
Felfége, Sz. János havának 11 -dikén: „Mivel 
az Erdélyi Kamara' dolgainak Folytatására 
rendelt Biztos Gyűlés az ez -előtt volt Feje
delmi Kintstartó - Tanátsnak (Thefaurarius) 
helyébe lépett: tehát az plly Tagjai is a* 
B* Gyűlésnek, kiknek az Qrfzág polgári és 
törvényes dolgai folytatására nem volna kü-
lömben meg kívántató tulaj donfágok, 's en
nél fogva a'Kormányízék' 's az Örfzág Gyű
léseiben meg nem jelenhetnének; a' régibb 
idükbéii ízokás fzerént meg maradhatnának 
ugyan tsak addig a\ Kamara' ízolgálatjában^ 
míg vagy az Ő előbb lépések, vagy más 
Változások által üreífen fognának maradni 
mostani hivataljailv Azon esetre, ígéretet 
#yűji O Felfége ? . hogy á' mennyiben tsafe 

C c % le* 
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lehettséges léken $ Hazafiakkal fogja ax üres 
hivatalokat be ültetni, 

Auftriai Belgyiom* 

Efzterhazy Magyar Lovas Reg^mentbéíi érdemes FÖ-
Strázsamester Stephaics Űr, következendő jeles 
viseltt dolgait kiizlötte velünk z.Szurini Tábor
ból, kormányqzása alatt lévő OfztáUyabéíi Vi
tézinek ; mellyeket mi, az egéflz Ofztálynak; 
Regementnek; sotNemzetünknek fennmaradandó 
ditséretére, hazafiúi Örömmel tellyesedve iktaíünjc 
írásunkba: 

JuL 19-dikén, reggeli 10 óra tájban, 
Bolvacfch és Enraille nevű helyíégek kö
zött, mintegy 1000 emberből álló ellenSég 
által jött , ágyúinak oltalma alatt, a' Mösa> 
vizén. O t t , egy Bender Reg. MfiTKÖmp. 
ból álló vigyázatunkat oHy keménnyen meg 
támadta, hogy ez, 3 emberének el vefztése? 
hatnak pedig meg febedése után, kéntelen 
volt magát minden rend nélkül hátra vonni. 
Fülibe hatván 'Tóth Ferentz Kapitánynak, 
az ágyúk* durrogása és puskák' izakadatlan 
pattogása, Tsomóját lóra kapatván, Gya
logságunknak fegíttségére sietett: de mivel 
a' környék hegyes völgyes, ösvényes és 
árkos vala, lehetetlen volt 16 háton ellene 
menni az ellenfégnek. Ugyan ezen fzem-
piilantásban, maga F. M, L, Gr, Latöur is 

o t t : 
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ott termett» a* dolognak meg visgalása- vé
gett , ss látván , hogy Kompániánk , maga* 
3 fontos ágyújával,-most mindjárt az ellen-
ieg' prédája íefzetv: parantsok azon Vitézeink 
'közzfil, kiknek kedvek volna lovaikról le 
ízállani if-nek, és egy Kaprainak, Hogy ve* 
ízedelemben. forgó Gyalogjainknak Segedel
mekre' lennének. Örömmel vitte Korek Kap
rai , melléje jutott i? pajtWait, *s azokat a* 
Gyaíogfágnak bál 'Szárnyára állítván, vélek 
minden töltéseiket foganatoflan el lövöldöz-
tette. E' meg lévén, kardot rántata, ?s ne
ki futván azon fzámos elienfégnek, egéífi 
a' Mósa vizéig vágta. Ezen alkaímatoffág* 
gal egy Hodal nevezetű Hufzárunk agyon 
lövetett; 's már az ellenfég be is vágta félig 
i- nyakát, hogy fejét magával el viheflfes 
de meg látván több Hufzárjaink, kik oda 4^ 
lépésnyire valának, mit mívelnek pajtáíTok* 
bolt testével a* Belgák, reájok rohanának.* 
s fzándékjokat hijábavalóvá tették. Történt 
az alatt 9 hogy a' mint Korek Káprál meffze 
vitetvén nagy tiizkől^ fzéltire feabdalná az 
eílenféget, valami ico-ig való Pártosoktól 
egéflzen be keríttetett: de magát azokon 
fzerentséíTen kerefztül vágta. JeleiTen meg 
külömböztette magái: egy Vartner nevezetű 
Közemberünk is ezen viadalban. Mert mi
dőn 20 Belgák fzintén kezekre kerítették volna 
már 3 fontos ágyúnkat, 6 maga eggyes egye« 
dűl rajtok ment, 3-at közzűlök le vágott, a9 

többit pedig egy völgyre le fzaíáfztotta, *i 
.ekként a^ igyút elkníég5 kezére bírni nem 
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engedte. — Az említett' két Vitéznek példás, 
cselekedeteit méltónak ítélte a' Fó Generál-
Kommandó a' meg jutalmaztatásra: paran
csolatot vettem ugyan is mai napon, hogy 
a' magát leg elsőben elöl adandó^alkalmatot 
fággal, mind kettqjöket egy grádittsaí fely-
íyebb lépteífem. — Az ellenfég' réfzéröl f 
hajó febeíTeket és hólttakat vittenek ez úttal 
a5,vizén által. 

Aug.'21-dikén, Faltini vigyázatunkhoz 
fgy fél ágyú lövetnyire, bé húzták az ellen-
fégnek 1500 Vadáflzai 's. Gyalogjai magokat 
az erdőbe olly reményféggel, hogy emiitett 
Örizetünket, melly t supáni Hadnagyból \ 
30 Gyalogokból, ésv Fonta"nyi Strázsamester 
alatt lévő \i Magyar lovas Vitézeinkből állott* 
hírtelen való reá rohán#«éi^--egyfecrttm fel 
falhatja. Azonban éfzre vefzi az ellenfég* 
mesterkedését, külső strázsát Illó Kerékjártó. 
nevű Hufzárunk: hírül adja meg nevezett 
Strázsamesterének, ki is 11 Legénnyeit olly 
helyre állítja leg ottan egy kis volgyetské-
ben, hogy a* mezőre ki jövendő ellenfég* 
bal oldalának esheíTen. Úgy is lett; mert 
az ellenfég tsak hamar ki omlott ezentúl az 
erdőből, és futott, valamint tsak futhatott, 
Gyalogjaink felé. Midőn már azon mezots-
kének közepére ért volna, mellyet alkalma
tosnak nézett volt Fontányi a' meg táma
dásra: alig botsáto.tta'ki fzáján ezen magyar 
vért buzdító unfzoiás.ííák fzavait: Rajta 
Yité\ Magyarok! hogy Hufzárjai, vele 
fggyütt, febes nyíl5 módjára az ellenfég 
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között termettek. Annak kormányozó Obe-
ílerét, Adjutánsával eggyütt, Fontányi tu
lajdon kezével le vágta; 3 fö t közzüle a' 
más világra küldenek i% köz Vitézeink; és 
60-nál többet úgy meg febesítettek , hogy 
igen kevesen tehetnek közzolök Jövendőbeli 
fzolgálatot. A* többek viífza Szaladtak az 
erdőbe.•.— Ugyan azon órában, eggy ágyú 

tlövetnyire ezen tsata mezejéhez, Frodbif^ 
rievü helyíégnél meg gyújtotta az elleníég 
a' még lábon álló, de már meg érett gabo
nát. Oda nyargalván Fontányi, 9 Pártod 
soknak le nyesette nagy iűnelertíeggel a' 
fejeket, és az életet meg mentette £tüzröl. 
Azon alkalmatoííággal 5 Kerékjártó István 
Vitézünk, minekutánna maga kezével hat 
l&elgát le vágott, és nyóltzat meg Sebesített 
volna: életét ditséreteflen végezte. — Dá-
nek, Gábris, Futsela., Antal, é s Nyif^tor 
Vitézeink pedig, ki tzombján, ki oldalán, 
ki lábán febeket kaptak: mellyek mindazál
tal olly tűrhetők, hogy még tsak ispotályba 
fem mentek vélek, — Fontányi Strázsames
ter arany érdem - pénzre Ítéltetett méltónak, 
mellyet is, rendekbe állott Ofztályom; előtt 
mondott Beízédern után, iriellyére Függefz-
tettem. 

.Ang. 31-dike* éjtfzakáján, Anden nevű 
helyfégnel reá rontottunk, Boulio General 
kormányozása alatt ^ az ellenfég' táborára. 
Más népeinken•••kívül, jelen vóit ort ezen 
Ofztáiynak nagyobb réfze is, és hív vitéz-
kedése közben vefztett is % embert, é& 4 

io-
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lovat; i emberé pedig, és i lova meg fe» 
besíttetett; IO ágyúkat, 16 ízekereket, és 
150 darab vontató lovakat nyertünk el az 
ellenfégtól, rakott fátoraival 's fazekaival 
eggyütt. — Ofztályombélieknek elo fzám-
láit ditséretes magok viseléseikből is nyilván 
ki tettzik, hogy az eleibek adatni fzokott 
parantsolatot híven meg tartják; melly is 
rövid fummában ez: Vité^ Magyarok!* 
A mi Felféges jó Királyunkat, 9s kedves 
Hazánkat 9 eggy érdemes régi Vitéznek ys 
nagy Hazafinak Regementjében Jxplgállyá-
tok; tígy forgolódjatok^ hogy mind d há
rom bets'uletet vallyon veletek; d hadban 
nagy tetteitekkel kii lombost ejtetek magato
kat; d tsata után pedig, fcép rendtartá
sokkal ékesíttsétek a győzedelmet. *' 

Olafr Orfcág* 
A' nem régiben támadott Florent^iai 

zenebonának el fogott indítói közzűl 3-ati 
érökös kemény tömlötzre; ig-an pedig, 
réfz Szerérit if , réfz fzerént 10 efztendókre 
gallyakra büntettettek; ^60 on ki tiltattak a* 
Tartományból; mások ismét a' Volterai és 
Grojfettoi határokra küldettek fzárrikivetésbe. 
A' több Bűnösök, hibájoknak el engedését, 
's fzabadfágoknak viíTza nyerését a' Király8 

jóságától várják* A' környülállásokhoz ké
pest, Lombardiából oda érkezett Seregek 
parantsolatot vettek, hogy már ismét viíTza 
mehetnek. Magokkal vifznek valami 200 
Ifíjakar 9 kik minden bizonyos életnek neme 
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sélkM tekeregtek Itt amott 9 a* Toskánaz 
Nagyhemegfégben. —• Mivel m á r to» 
kéileteífen helyre állott újra a bekeííég: ahoz 
képest a? fzabad akaratú Nemzeti Katonák, 
kik a5 közönféges bátbrfágnak vifiza hozása-
baüj 's fenn tartásában eggyütt dolgoztak 
a' rendes Katonasággal, eddig tellyesített 
köteleííégek alól immár fel oldoztattak, mi-
nekutánna Ö Apoft. Felfégének hívíegekkel 
való egéfz meg elégedését bizonyító jelen
tését vették volna. A* Város*, oltalmára 
mindenkor IOO Dragonyosok; 50 lovas, és-
150 gyalog Testőrzők fognak ezentúl kéfzea 
lenni. > 

O Szentsége a' Pápa, egy Brevet bo-
tsátott a' Frant^ia Királyhoz, meiiyben azt 
adja eleibe, h o g y h a meg fog állani azon, 
végzése a' Nemzet' Gyűlésének, mellynek 
ereje fzerént magok a' Gyülekezetek válafzt-
hatnak Püspököket: úgy többé meg nem 
állhat a' F n Ekklesiának, a* Catkolícaval 
való eggyeííége. Nem régiben adta álra! 
a3 Pápának Cardinal Bernis a5 Frantzia, Ki
rálynak feleletét; mellyben következendő-
képpen nyilatkoztatja ki magát-.a'. Király s 
hogy t. i. Ö nem múlathatta el a' Nemzet-
Gyűlése5 végzéseinek meg erősítését; kérí 
azért 6 Szentségét, nyújtson nékie más eíz* 
közöket, mellyek által az ő lelke' esmére* 
tének elég tétetheíTék, a' Frantzia Ekklesiá
nak a' Catholicatól lejendo el fzakadása nél
kül. Igen meg illetődött Ő Szentsége mind 
ezen dolgon, mind minden egyéb tudósi* 

táso-
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tásokon is, vaíamellyek az Ekklésial. dolgok
ban jöttek és jónek Frantzia.QrfzágboI *)$• 

*) Meg vágynak illetődve fok Német Qrjzági papi 
és világi Fejedelmek is , a' £<rantzia Nemzet Gyű* 
lésének azon végzésein, mellyek által az Ekklé-. 
siai el rendelések, 's a' békeílegköíések ellen, 
fzer felett meg károsíttattak Frantzia Orfzágban 
eddig gyakorlott juíTaikra 's ott lévő birtokaikra 
nézve. Fel is tették panaílzaikat írásba: meilyek 
a' Frankfurtban üléseket tartó Válafztó Követek 
Gyűlése eleibe terjefztettek. — A' Spirai H. 
Püspök arra kéri, Követe által bé adott emlékez
tető Levélében a5 Válafztó Gyűlést , Hogy %"* 
válafztandó Tsáfzárt nem tsak az* eleibe terjeíz-
íendo fel tételekben kell kötelezni arra, hogy 
íz Ö, 's más Birodalotnbéii Rendek' hasonló pa-
naffzait mentől előbb veteíTe fel a' Birodalom' 
Gyűlésével; hanem még a' Válafztó Hertzegék* 
Kollégyiomának is hathatós kérelmeket kell hoz
zája intézni, hogy figyelmezzen Német Orf%ág~ 
nak olly fok rendjein meg történendő kárvallásra, 
's annak el fordítására vegyen elöl haladék nélkül 
minden alkalmatos efzközöket. *-* Cardinal Rohan 
is ( yiem esett volt ki a' nyákfzorító per mii 
KardinÁliffágából) af S t r afz b u rg i P ü s p ö k 
egybe kaptsolta magát a' Német Fejedelmekkel, 
's bé is adta panaífzát a' Birodalom' Gyűlésének 
Regen sburg-bm, a' ^rantzia Nemzet - Gyűlése' 
-^égzésti-elleji, mint ezt maga meg válíya* ••a* 

INtnv. 
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gyakor Gyűlések is rartatnak azok eráat, 
némelly arra a' végre rendelt Cadmalisok 
§ltal. 

Spanyol Orfeág. 
Madritban , Aug 16-dikán esrváli 11 

6rakor txiz támadott a3 Pla^a-Major nere-
zerii fo piarzon, melly úgy annyira erőt 
vett, hogy femmi letc íuon módon eleit 
pem lehetett venni $ míg nem végre Aug.. 
19-dikén mind inkább inkább tsendesedni 
kezdett, estvére pedig tökélleteíTen meg is; 
Szűnt, ladikon próbáirák volt köz akarat* 
ból homokkal is oltani;, de azzal fem bol
dogultak. Ötvenig való 4 és f konrignáizíós 
házak lettek a5 lángok' prédajáva. A' kárt 
ép millió Reálra betsülik : pedig a'Kalmárok 
fzeréntsések voltak nagyobb réfzént, porté-
kaiknak meg Szabadításában. Az ei vefzett 
fzeméllyéknek fzáma rnég nem tudatik. —** 
A' íjotmányfzék ki adta írásban, hogy a* 
Király gondot fog viselni azoknak lakozá-

sol$-

Nemzet Gyűléséhez botsátott, 's Aug. go-dikáii 
a' délutánni Ülésben fel olvastatott írásában; melly-
bén azt is mondja x hogy minekutánna jövedel
meinek nagy réfzét'ől el esett volna, a' Nemzet-
Gyűlése' végzéseinél fogva: nem merne többé 
Frantzia Orfzágba is menni a' Kreditorai miá; \ 
Vgyaa azért kéntelen, maga el bötsáttatásáért ese
dezni a' Nemzet' Gy LÜésétiél ( mellynek t. i, © is, 
Tagja vol t . ) 
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sokról ss élelmekről, kik hajlékaiktól ss mai, 
vagyonaiktol meg fofztattak; as minthogy 
mindjárt is egy millió Reált rendelt azok' 
első fzükfégeiknek pótolására. - Ugyan azon 
végre 400,000 Reált adott a' Bűrályoé. —-
Sokan követték av Felfégeket, az Orfzág' 
Nag-gyai közzül is, fzerentsétien felebarát 
jaiknak fel fegéllésében*. némellyek 10 5s 1% . 
ezer Livrát is áldoztak fel, ezen s mindenek 
felett leg fzentségesebb végre ~ nyomoriútt 
ember társaikon lehető könnyítésre, 

ig-dikon délután, a' mikor még tűz-
özön borította volt il4Wm-nak egy réízét,-
végeztetett ki azon Perét nevezetű gonofz-
tévő, ki a* íö lyXiniílernek Florida Blama-
öak gyilkosa akart lenni. Ki sült tudniillik^ 
hogy nem v61t ö éppen olly efzén kivüis 
hogy minden maga előre való meg határo
zása nélkül fogott volna fzörnyű tseíekede-
téhez. Ahoz képest e' lett a' fententziája 9 
hogy előbb kezét el vágják; annakutánna 
pedig fel akaíízák: melíy úgy is történt. 
Keze , Aranjue^hQn , közönféges „helyen 
ki fzegeztetett. —. Maga a* fő Mínlftery 
mindent el követett, hogy meg tarthatta 
ezen Bűnösnek életét: de mivel olly példát 
kellett mutatni, melly által mások is el ret
tentethetnének az efféle gonofzsagoktól: 
nem vehette az Igazság maga ítéletének si-
rtór-mértékéül a' fő Miniíler* könyörülő £zí« 
srének hajlandóságán 

Nagy* 
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Nagy - Britannia, 
Az Orofzok és Svédek között körött 

Békeffégnek hire, Sept. 7-dikén ment meg 
Londonba. Még azon nap rendkívül való 
Gyűlést tartott a'Status Tanittsa; követke
zendő napon pedig Fitt, Lord Chatam 9 és 
Greenville Miniftereknek hoffzas audientzia* 
Jok volt a'{íirálynál.'— A'Sept. 10-dikén 
költ Angliai Levelek fzerént, egéflzen más* 
képpen gondolkodik azóita az Angliai Ud
var. A5 Dunen-ben. egybe Sereglelt hajós 
Sereg parantsolatot vett, hogy Spitheádha, 
térjen viíTza; 's Lord Hood, a* kire volt 
annak kormányozása bizva, Londonba viíTza 
érkezett. Lord fíowet is várták oda viíTza, 
úgymint a' kinek igazgatása alatt lévó hajós 
Sereg viíTza tért ismét a' Tsatornába, a3 

rnellyet elhagyott volt, 's közelget az Angi. 
ki köt6 helyekhez. — Mire ment legyem 
már Anglia, Spanyol Orfaággal: arról 
Angliában k keveset tudnak közönféges-
fen. 

Svéd Orfyág. 
Azt irjak Stokholmból, hogy már a* 

Seregek takarodnak viíTza ládánként Finnlan* 
diából, élőbbem helyeikre; az Upland ne
vet viseló Regement is rövid időn meg fog 
érkezni a9 fó Városba. Ennek jelen léte által 
meg fognak a" Polgárok menekedni,, a' már 
Szintén 3 efztendöktól fogva rajtok volt strá
zsa lilásnak terhétől," *— AVnagy hajós Se* 
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reg 5 meily még Sve'aborgban fdtfzik, p& 
ranrsolarot vett, hogy mihelyest meg fog 
romlásából épülni, ieg ottan Carlscronába 
vegye útját. A' Südermannlandí Henzeg 
által adta a' kormányo.zást Admiraí Modee-
nak, 's maga viffza Jog menni Stokholmbat 
a* hol -kéfzuínék már. előre a'Herczeg' méltó 
el'fogadására tartandó öröm innepek. —-
A* könnyű fzerü hajós Seregnek egy réfze 
az éízaki Tengerre fogja útját --venni * *s ma
gát Gotheriburg és Marfirand között meg 
féfzkehri. — A' Békeffégnek ki hirdetésétől 
fogva, Százérc 16-ról, § ra Szállottak le a* 
papiros pénzek; kezdenek minden portékák 
is oltsódni. 

Orof'% B ir Qdalom* 
$L Bétsi Udvarnál lévó* Orofz Kövei, Jíer? 

tzeg Gallit^in, következendő Tudósítást 
vett ezen hónapnak a4-dikén Behder-
bol, az Orofz hajós Seregnek a' Fekete 
Tengeren vett új gyózedeiméról: 
A' Tauriai partnál Juh g-dikán történt 

Verekedés után, a5 Dunának Tengerbe való 
fzakadásanál hányta le vas-rriafskáit a'Török 
hajós Sereg , hova mind tsak érkezgetett 
laflanként a fegíttség* és a' melly hajókat 
meg igazíttatott a' Kaput án Basa * azokat 
leg ottan ki állíttatta az émlitett helyre, £* 
Aug. 31-dikén f Codgiabey előtt termettek 
az ellenfélnek 40 hajói: arra nézve paran-
tsolatot adott fi. Potemkin, Contreadmiral 
Utsakov-mh * hogy az ellmféget támadni 
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ifneg; ki is oda hagyta leg ottan a* Sewajto-
.poíi P a r t o t , s az ellenfég' fel kére* 
scscre indáit. Sepr. 8 • ©s 9-dikén kaptak 
Öfzve a' két hajós Seregek 9 Tendros Szigete, 
és Codgiabey közön:. Mind V.Jkét ütköze
tekben ez Oroízok voltak a' nyertesek; a* 
másodikban 5 egy Capitania nevezetű 74 
ágyús Admiral-hajójok" a' Törököknek fel
vettetett ; egy mis 66 ágyús, és egy köny-
nyebb ízera pedig az Oroízok' kezekbe 

.'esett/'• Amazon 600 embet volt, Seyd-
Begh 3 lófarkas Basának Kormányozása alatt, 
ki is leg jobb Tengerre való Emberének tar-
tátik a' Portának: a' könnyű fzerűn ellen
ben 200 ember. A' hajós Seregnek több 
réjzében. is. igen nagy. kér lett, és 2 óráig 
tartott verekedés után ,. egéffzen el fzéllefz-
tetett. Éz -a*'győzedelem annál ditsőfíeges-
febby es hafznoífabb: hogy az Oroízok5 ré-» 
ízéről többe nem került i © ~ 12 ember vefz-
teségftél. Az el nyert hajókon fok más fő 
rangú Tifztek .voltak még, Seyd-Begh Ba
sán kivui: a* többek között az.egéíz hajós 
Seregnek közönféges Bíztoffa is. A'foglyok 
Benderbe küldettek. . 

Fr ant\ia O rfx_ ág. 
Az újj el intézés fzerént, 19 millió Livráfea 

fog ezentúl kerülni efztendÖnként az Igazság' ki fzol-
gáltatása; melly íumma fel lefzen ofztva a' Kerüle
tekre. Sokan formáltak olly ellenvetést, hogy az 
űjj el intézés több költséget kíván átaílyában, mint 
az el&bbeni: de erre a' volt a' felelet, hogy annyivá! 

jobb 
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jobb is letfz ez , és alkalrnatoffabb a* Polgárok* tulaj-
dotaának meg Őrizésére; és egy fzabad Státusban 
máridenkor is többe kell kerülui a' köz-kifzolgálta-
íásoak, mint egy Defpoticushan, a'hol kevés efzkÖ-
zokro van fzükség. -— E z , fzép okoskodás: hanem 
avagy tsak most az a' baj Frantzia Qrfzágbaa, hogy 
íöbi> papiros, mint pengő pénzt lát ott az ember; 
pedig utöilyára a' tsupa papiros pénzhez nem igea 
íiagy kedv fzokott lenni, ügy írják, hogy már fem 
akarják azt Lyon és Kouen Városok bé fogadni, azt 
adván okúi, hogy a' Fabrikások éppen nem akarják 
azt el venni. -± A' Katonaság engedelmefféget kezd 
mutatni a'Nemzet- Gyűlése' végezéseihez. Bajos is 
lett volna, ha mindenütt annyi vérontásba került 
•volna 3 Regementeknek meg fzelídítések, mint a* 
Nancy Városbélieknek: a' hol néhány fzázat ejtettek 
el egymás kó'zzül a* Frantziák. De az ismét más 
.kérdés, fogna e' kardot a' Frantzia Sereg az új Coo-
ítitutio mellett, avagy nem ? pedig hogy fok éhalom 
kívántatik annak; a' bizonyos. 

* » 
A' Lafcy Fő Vezér, és Gróf Kinfzky között 

történt dologról tett jelentésünk, másokVmotidásán ; 
nem pedig a' magunk* hallásán épült volt: azért is 
méltóztaflanak a' mi ebbéli tudósításunkat ollybá tar
tani az érdemes Olvasók , mintha nem is olvasták 
volna. 

A' közelebbi A a árkusnak némeiiy nyomtat-

helyett egyedül volt 's a' t. a' 364.. 
helyett Gavallérokat kell olvasni-

Költ Bétsíen9 Sept. fcefe 2g-dik napján 1793* 
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