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Béts. 

Tegnap reggel Pofonba indultak Ká' 
rofy Fóhertzeg, és Kriftina FŐhertzegafz-
fzoay (kinek igen nagy fzüntelen az oda le 
való vágyódása) Ntdorispány ó Királyi FŐ* 
hertzegsége látogatására. A' mint értjük 
igen drága ajándékot vitt Jfri/frW FÓher-
tzegaíTzony, a'Nádorispánynák: úgymint 
gyémántból rakott mente kötőt, és gyémán
tos fzárnyal tündöklő' kótsag toll bokrétát. 
A'Ts. 'sKir. Felfég is kéfzitteti már gyémánt
ból , a' Sz. Iftván Rendje nagy kerefztes Vi
tézinek tzimerét, Nádorispány ö Kir.FÖher-
tzegsége fzámára. 

A* Náp. Király, ma reggel 7 órakor 
indult innen, (hová 7-diken dél után érke
zett volt viflza fzerentseíTen) két Föhertze-
gekkel eggyütt, azon vadáfzatra, melly 
Wolkersdorfnál 9 órakor fog kezdődni. —-
Szerentséje vagyon ezen meg jelenői eggyí-
künknek: ha mi közleni való elo adándja 
tehát magát, hiteleflen meg irjuk. 

Tegnap érkezett egy Kurír Auftriai 
Német-Alföldről, azzal az örvendetes hír
rel : hogy már ar Belgák meg adták mago
kat. Ezen óhajtott hirt leg ottan közlötte 
ŐFelfége H. Kaunitttal, ki is ezt örömmel 
befzéllette aíztal felett Vendégeinek. 

. Ferentz Fóhertzeg' nyavalyája, az úgy 
neveztetett juh-himlő volt: dé már jobban 
érzi magát; tegnap audientziát is adott. 

A a a Magyar 
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Magfmr Ovfeág. 
Poxson^ Dec^-dikén. „Az el múlt" 

napokban 9 kérdésbe jött az, új Syffema íze-
rént végre hajtott"," Vmég el nem végzete, 
úgy nem külömben a félfÓbB Törvényfzé-
kekre vitt Criminalis ( vétket tárgyázó ) , és 
Polgári perek' dolga, ''felel eráot különös 
tzikkelyben tefzi ki addig tartandó határozá
sát a 'Gyűlés: míg a'jövő Gyűlésre el fogja 
egy Deputátzió, az azt tárgy azó munkáját 
kéiziteni. Az Urasági Székek eráot az a' fel 
tétel lett, hogy azok, az Alattvalók5 ügye
ikre nézve is elóbbeni állapotjokba helyhez-
teííenek viíTza. — Továbbá, következendő 
tárgyakról tétettek fel tzikkelyek: i.) Hogy 
a* meg hólt Tsáízártól nyert privilégyiomok-
nak íemmi erejek ne legyen; hanem ha a' 
most uralkodó Kir.. Felfég által fogtak rneg 
eröTsíttetni. a.) Az Orfzág Koníikutziója' 
meg sértése vétkéről 3,) Az 171^-dik eíz-
tendóbéli g-dik \ és az i^ i -d ik i aa-dik 
Tzikkelyekben elö-adött rend kivűl, 's tsak 
futtában tartatni fzokott Orfzág Gyűlések
nek el törlésekről. 4,) Az adózásnak el
intézéséről. ^.) Hogy a' Magyar FÖ" Hadi 
Tanátsnak Tagjai-,'Magyarokból válafztaíía-
nak, ss hogy a' Katonai Rendnek íemmi bé 
folyása C avatkozása) ne legyen az Otízág-
nak polgári dolgaiba. 6.) Hogy £ Mono
póliumok (mást ki rekeízto kereskedések),• 
lotteriak, fzerentsetfazekak,.V-áz úgy neve
zett '"'hazaid-játék tjf ÍQÖ arany, büntetés alatt; 

f) Nem leíTz hát mii ezentúl Nemzetünk* betsn é-
tliaék» tssk annyi föudtimeG temek is a' wiifol-
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meg tiltaffanak. 7.) A' Sz. Koronáról, *s 
annak Budán lejendÓ* tartatásáról*; $) Azon 

A- a a % köíe-

kodásra, mint vóít eddig a' Fává jadzásnak Ne
meseink között lett nagy el hatalmazásánál , '$ 
annak ízomorű következéseinél fogva. —• Néni 
lehet tagadni, hogy\fók esett ollyan a' Hszard-
Játékok miá Hazánkban'* a' mellynefc hogy el.fe.it 
kívánták venni ürfzágunk' Rendjei, bolts, és 
haíznos Rendelések által, nyomós reménységek 
lehet felőle, hogy jó emlékezetek még a.' késé 
maradéknál is áldásban fog maradni. — Mert ha 
tsak a' Pozsoni Cajino'. oldal fzobái fzóllhatnának 
i s : majd meg mondanák azok, hányat buktatott-
meg , \ a' közelebb el máit tzeremoniák' alkaina-
tf>«rágáva3, tsak eggy estve is ay Fáróxás! —* 
Fet--három idegen Urak, 5 ''§ 7 ízáz ^rsn^at is 

kasra töltöttek az afztalra, 's úgy Vefzfétfék 
izémé fénnyét (egy Burátanknak bíztayftása 
fzsrémt), Y Magyar Iffjúságnak* Éggy arj?ííy* 
nái kevesebbet nem fzabad.vóit tenni; de l%%it:: 

bezzeg 12-tot 's többet is. £gy fertály óra aiar C 
vagy nyert, vagy vefztstt a' J'ldzó: hanem &z 
utolsó gyakrabban meg esett." Tsak egy játekbain 
is 150 arannyából. pufztitotta ki magát C* JJ% — 
Itt vefztette el egy tanviltt, 's nagyra menendő 
Ur is , Orfzág Bírája' 6 Exc, Titoknokja minden 
pénzét, 's még azon kivűl jó Urának náila volt 5000 
forintjából is 3 ezer, és néhány fzáz forintot; 's 
azzal el lódult. — Boldogtalan, ki magát erfzén* 
«ye' faprentséltetése ajtai, elébb pénzétől; azu* 

tá» 
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kötelező Írásoknak femraikké való tételekről, 
mellyeket tartözitfeirólc adni magokról, az 
utóbbi Igazgatás alatt, jófzágaik nyerése al~ 
kalmatoirágával, a' birtokos Nemesek. 9.) 
Hogy Temcsy Torontál, és 7fr*/fó Várme
gyéknek, az Orfzág Gyűlésebéli helyek 's 
Szavok viffza adattaífék. 10 ) A* Temesi 
Grófnak méltóságáról, 11) Hogy Magyar 
Hazafiúság Jiiflit ^ Indigenatus) fenki ne 
nyerheífen, a l t a t á s o k ' meg eggyezések 
nélkül. 12 ) Hogy a' mind két nemen lévő 
Magyar Nemeífég, nemzeti öltözetben jár
jon. 13.) Hogy a' hiteles helyek' leveles 
házaik viíTza állíttaflanak. 14.) A* Kamara* 
leveles házának ki nyittatásárol. gf) A' fa
iétrom főzésről 16.) Hogy a'Polgárok 's 
Katonák által elegyeífen lett fel fzámíaiásnak 
( Confcriptio ) elmúlása után, ezeniúl, az 
Orfzág Gyűlése által meg határozandó mód 
Szerént menjen végbe a' Lelkek' lzámba vé
tele. ; 17.) Hogy az Orfzág' fel mérését tár-
gyazó minden munkák femmikké téteíTenek, 
's ezentúl az afféle fel mérés meg ne enged-
teífék* iH) Hogy a' katona foglyok, a' ka
tonai Törvényfzékeknek adattaífanak által. 
19.) Hogy aMVÍagyar Jus pubücum, vagy 
az Orfzág' polgári alkotvánnyáról való tudo
mány közönségeíTen taníáaífék. ao.) Hogy 

az 

tán belső ísendeírégétÖl; nagyobb fzerentséje* 
nyomós reménylésétöl, 's betsűletétöl fofztotta 
meg. — Több példát Is I«ket»« illysát elő
hozni ! 

emény Jelzet: 



az I7a3-dik efzt. 14-dik Tzik. meg újjíttaíTék, 
az az, hogy ne tittozzon a* Magyar Nemes
ség harmintza iölni eoaTektónna attól, a5 mit 
miga, vagy házi népének fzükségére be hoz 
más örökös Tartományokból; avagy azokba 
ki vifz. -— Arról is volt fzo , hogy ne len
nének tpentúl örökös Fő Ispányságok; de 
ezen tárgynak további meg'fontolása, külö
nös Deputátziónak adatott által. ~ Tegnap 
vetettek fel a' Királyi kegyelmes Feltételek. 
Az azokon pontról pontra menő, 's Ő Felfé-
gének bé nyújtandó Jelentés fel olvastatott; 
de még egéflzen meg nem állíttatott. Ha 
meg fog állíttatni: ki jó nyomtatásban. -~ 
Az erdők' pufztitásának akadályt vető hafznos 
végzés hozásról is gondolkozik a'Gyűlés* —< 
Á' Zsidók eránt addig is, míg már különös 
Törvény hozatta thatnék felölök, olly meg 
határozás lett, hogy a5Városoknak 's Hely
ségeknek, kereskedés végett lejendó járására 
nézve; azon állapotba tétedének viíTza, melly-
ben vólrak ezen folyó, efztendőjanuaritisának 
elsőjén : de a' Bánya-Városokba nem fzabad 
leíTz nékiek menni. 

Pofonból viffza jött már Bétshe a' F. 
Kantzellariának nagyobb réfze; hanem Cán. 
FáifyéEác-y udvari Tanátsos Nagy, Páfct-
hofy9'9$ Mikos o Nagyságokkal 9 's né
hány Iró'Urakkai eggytitt, meg mind ez ideig 
oda le vagyon. 

Következendő Tudósítás érkezett hoz
zánk közelebb Várad -Ölafyíből (Bihar-
VármegyébőlJ9 meMyét fzükségesnek itél-

• tünk 
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tünk közleni; úgymint a* mostani Orfzág-
Gyűlése'' Hifioriajáa&k egy nevezetes' törde-
lékjét: j,Á'" Varadi 'Ns j^a^tajári' Követéi, 
ki adták nem régiben nyomtatásban-is azon 
Írásokat., mellyet Orízágunk5 (gyűlésének 
nyíi tottanak volt. be , Bagamér, Tépe, 
Miké- Pirts^ és Harsány nevezetű Várrne-
gyéükbéli 4 Káptalani Helységeknek az éránt 
ttítz kérések ellen , hogy hajdani állapotjokba 
mellyben i Hajdúk5 privilégyiomaival éltek 
volt, helyheztelTének viíTza. Ezen írásában 
a' Ns Káptalan' Követjeinek, következendő 
ki fejezések olvastatnak: hogy r. i. Bihar-
Vármegye fejetlen test (acephalus) és tsak 
néhány nyughatatlan (inquietus) emberek 
után halgatván,. függetlenség' állapotjába 
tette magát (fe ad Anarchiáé ftatum pcfuit);. 
sőt hogy túl i Tij\á?i íévö más Vármegyék
kel .-•éggyütt,- valarneliy pártütésról gondol
kodna, 's már annyira is kéízen volna, hogy 
egykét embernek fzavára, talpon.fogna leg 
ottan 30,000-ig való fegyveres ember állani 
Debret\en pufziá'in. -*-'Nov. i^-dikén Kö
zönséges Gyelést tartott Bihar Vármegye, 
mellyben Deputátzió.t rendelt ki, az emiitett 
írásnak meg' visgálására. Ezen '.Deputátzió 
más nap, úgymint lő-dikon, meg térte a5 

reá bízott jelentést, a' midón le íratván Ns 
Vármegyénk' Rendjei a' felíyebb eíö hozott 
vádakat 9 küldötte azokat Követei által a'Ns 
Káptalanhoz, 's meg kérdeztette azf, havai
lyon akaratjából esett V , hogy pllyanokat. 
írjanak 's tegyenek kozönségeffé Küldöttjei, 
Vármegyénkről, as más több" Ns Vármegyék-
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röl is. A3 Ns Káptalan azt adta válafzúl, 
h o g y h a az Orfzágtól meg fog kérdeztetni: 
tehát annak'k'éfz lefzfííi felelni. Sok tanáts-
kozások után, -\oliy'Csatározást • efzközlött a" 
voksok5 többsége 5 ho,gy a3 már fokfzor ne* 
vezetr nyomtatvány meg égetteffék; a* melly 
meg is lett.1 Ezen kívül az is végeztetett , . 
hogy a5 dolog-mind ö Felíegének-j mind a"5 

Hazának nyomoffan eleibe terjefzteflek; a* 
vádoló fél ellen elég-tétel kéretteíTék; és a* 
meg sértetett, több Vármegyékkel is minde
nek közólteíTehek.ífi --; 

Beregh Vármegyéből ? Alsó- Yeretzké-
.röl irja eggy érdemes Hazafi: *,-Ezen a' tájon 
-igen meg gyengült a' hoífzú ízirazság után 
a' fzarvas marha; némeliy Helységekben fok 
is el yefzett már belőle. JE* miá as fzálítás 
(Transpor t ) , is egéffzen vefztég áll: tele 
Helységünk az Ö Feífége Zabjával, valamint 
még más háromnak tsürei is. — Nálunk a' 
búzának köble-: 6forint; a'gabonáé (rozsé) 
4 forint 24'kr. as Zabé a forint; az árpáé; 
3 forint 36 kr.— Lengyel Orfzágbán 3 foriut 
30 kr. a' gabonának kbbli"9 a' Zabé pedig 
1 forint. 

Orofc és Svéd Orfeág. 
Azt.inak Pétersbürgból Növ«. elsőjén, 

hogy a' Finlandiáhan volt Seregeknek nagy 
réfze, Pétersburgoji kerefztil, hivorúába 
takarodik iaíTan laíían: hová fok ágyúk, 's 
azokhoz való kéfzfríerek is fzállíf tarnak •; és 
hogy Léivoniában, Fejér ••• Ruff%iában9 *$ 
Kiov Tartom ámsyában már 3 Seregek álía? 
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nak talpon: a' két elsók ugyan Gen. Gróf 
Soltikov vezérlése alatt, á' ki General Ad
jutánsa lévén a' Tsáfzárnénak , egyeneffen 
6 Felfégétól vefzi a' parantsolatokar; a' Ki-
ovi fó Sereg pedig H. Potemkin kormányo-
zása alatt. 

Stokholmhől Nov. 16-dikán költ magá
nos tudósítás fzerént, következendő tárgyat 
vágynak a* Svéd és Orofo Udvar köztt fo
lyó értekezéseknek. i . ) A* Finnlandiai 
Határoknak el intézése, i.) Az Orofz Ud
varnak arról adandó irásbélibíztatása, hogy 
magát Svéd Orfzágnak belső dolgaiba nem 
elegyíti 's arra magát nem kötelezi. A' 
Dániai Udvart meg kell kérni, hogy az em
lített biztatást ó* is meg erősittse. 3.) Né-
mélly módosítások, mellyek a' Svédeknek 
a' Portával 's más Udvarokkal való frigyét 
illetik, a* mennyiben az, az Orofz Birodalmat 
érdekli* 4,) A' két Statusok között folyó 
Kereskedésnek rendbehozása. 

Frant^ia Orfyág. 
Ámbár nem állíttatott volt is még az a? 

végezés a' Nemzet Gyűlésében, hogy kérni 
kell 2L Királyt, maga Miniftereinek, Mont-
morin Úron kivűl való el botsátására: tana* 
tsosabbnak ítélték mindazáltal már hármon 
azok közzül, hogy hivataljoktól való fel ol-
doztatásokért reménykedjenek a* Királynál; 
úgymint: A* tengeri dolgokra ügyelő Mini-
íler la Luzerné Űr, a' kit Fleurieu Úr váltott 
fel. A* hadi Minifter, de la Tour du Pin 
Úr; helyébe lett du Portail Úr. A' petsét-

tar* 
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tartó Minifter Champion de Circe Ür, Bor
deaux-i (Burdegala) Érsek. Ezt követte 
a Minifterségben, a' Párisi Tanátsnak Vice 
Prokurátora Duport du Tértre Úr. — Va
lamint a1 tengeri, úgy a' hadi új Minifter is 
mindjárt Írásaikat botsátották, hirataljok fel 
vételével a' Nemzet Gyűléséhez, mellyek-
ben ází nyilatkoztatták ki fontos ki fejezé-
sekkel, hogy Ók, az Orfzág polgári alkot-
vánnya' új el intézésének barátjai. 

Minemű fzeretettel 's tifztelettel visel-
teíTék Királlyához a' Párisi Nép, követke
zendő fzembetünó* példáit adta ennek mosta
nában : Nov. közepe tájján, Voltér-nzk Bru-
tus nevű fzoinorú játékát jádzották a1 Fran. 
Teátrumban, az Orfzág meg változása efz-' 
közlőinek, 's kedvellőinek hathatós kívánsá
gokra. Midőn ezen vers hallatott: 

Mais je te verrai vaincre, ou mourrai comme íoi 
Vengeur du nom Romáin, libre encore, & fans Roi. 
De en Tégedet győzedelmeskedve foglak lární, 

yagy meg halok, mint Te. A' Római névért boflzút 
álló, ízabad, és Király nélkül. 
a5 már előbb is ki nyilatkoztatott örvendezése 
a' népnek annyira nevekedett, hogy mint
egy magán kívül volt repeső örömébené — 
D e , annak meg bizonyítására, hogy el ra-
gadtatását 's tapsolását, nem a' második 
versnek utolsó tzikkelye okozta légyen: hir
telen fel kiáltott: éllyen a* Király! ezt né
hány izben meg újjította; hogy pedig kiál-
tásival az új Konftitutziót fe bántsa meg: 
egyesítette azokkal: éllyen c? Nemzet! — A* 
Cafiries Úr palotájának Nov. 14-dikén lett 
fel dúlása alkalmatoíTágával, leg nagyobb 
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dühöíTégéberi fem felejtkezett el a' Párisi'' 
N é p , Kiráííyáhbz való tlízt életér ól Mert 
midőn,ay drága órákkal/ festésekkel 's házi 
kéfziiletekkel, "minden • kéméilés nélkül bánt 
volna: a*Király* kénéhez hozzá fem nyúlt,— 
Valahányfzor ki lovagol a' Király, mellyet 
imjd miaden nap tselekefzik, St Cloud-i pa
lotájából Nov. ^-dikén lett viífza••étkezésétől 
fogva: tsoportötikéní fzokta körűi venni as 

Nép,'. 's öröm kialtásival refzi nyilvánvalóvá 
eráritta viseltető hajlandóságát, mellyen a' 
Felfég is nagy meg indulását mutatja. 

( Cajlries űr ' palotájára, azért rohant 
Nov. 13-dikán a 5 Nép, mivel az említett Úr, 
egy nagy barátját, 5s következésképpen bál-
vánnyát a' Népnek, Lameth Urat, viasko-
dásra íngerlette , 's annak karján^ előbb igen 
vefzedelmesnek íáttzott febet ejtett, melly 
tselekedet után az a* m'r is támadott, hogy 
&t úgy neveztetett Ariítokraták Számos baj
nokokat hivtanak légyen Parisba, kik által 
a Nép barátjait nyughatatlankodratni, 's baj 
vívásra kéfztettetni fzándékoznak. — A' pa
lotán való dühöskodése alkalmatoíTágaval, 
azt is meg akarta mutatni a* N é p , hogy ó-
tet tsupán a' boíTzúillás , és nem a' ragad
vány on kapó alatson írfáútaTvItte légyen el 
követett erófzakoskodására. E3 végre, mi
dőn félbe hagyatta volna vele a' dúlást Fayette 
Úr: ki fordított zsebekkel tért viíTza, annak 
jeléül, hogy magával femnsir el nem vitt,) 

Az Avignon f* jíveriio •) iáknak dolgok* 
újra fel fordult a' Nemzet Gyűlésében, és 

igen 
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igen fok tanakodásokra 5s vetélkedésekre fzol-
g'álratott alkalmatoífágot 'a*, Nov. I 8-dikán, 
sodikén, és ao-dikán..- tartatott Ülésekben. 
A3 melly jelentést tett'Petyon de VilUneuve, 
Úr,, Avignon Városának, Franty.a Orfcág-
^o^lejendöfzerkeztetéféttárgyazo újab kíván
sága, érint.5 oda ment.ki., hogy az Ávignoni 
Grófság mind a' Frqnt%i& Orf^ági tsináltt 
(pofuivum) Törvény' , mind pedig a' Né
peknek terméfzeti Tervénnyek' ereje fzerént^ 
Franf^ia Orl^ágho^ tartozik; 's ezt kiváa-
nya a5 két félnek polgári kőz boldogsága is. 
— Az említett napoknak mindeggyikén tü-

••; z'eíTen vitatták ezt a' dolgot: de még ís.leg, 
tüzeflebben ao-dikon , minthogy : egéflzen #' 
ellenkeztek egy maijai. á* Gyűlés' külőmbkü- %* 
-lomb fzakaíTzainak értelmeik, 's állításaik. —-. 
Végre JMirabó Úr ment fel az őrkor! fzék-
be , V illy. formán fzólíott: „ Sok fzépet ?s 
jót mondtak már ekkoráig ezen tárgyról; de 
meg femmit feni, a 'mi vég-határozást eíz-
közölhetett vólha: pedig könnyű és fzüksé-
ges is el igazítani a' dolgot. Az Orfzág* 
tsináltt Tör vénny ének visgálasába nem >ké
pes bele fogni: mert ki nem hatolhat belőle 
az ember; a' terméfzet törvénnyének fefze-
getése alkalmatoíTágával pedig el hagyja a* 
valóságos dolgok körűi való foglalatosko
dást az éfz, 's vitetik az azoktól külön járó 
gondolatoknak tzifkálasára. Az ezen dolgot 
fontolgatott Tanátsnak Tagjai mind azt Ítél
ték, Chatelet Úron kivűl, hogy nem volna 
ínég most tanátsos, végzést hozni, a' Pápá* 

tói 
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tol való függetlenségek eránt az Avignoniah 
nak: de azt fem n^öndta az említett Tanács, 
hogy jó volna az Aingnoihakat, Pápa'Alatt
valóinak valiani. '''fizen fegymálía) öízve nem 
férhető fel tételek között leg bátorságosabb 
közép utat láttatik az ember válafztani, ha 
azt mondja, hogy az AvignoniaK dolgának 
él végezcsét fzükség valameífy határozatlan 
idóre haiafztanij's kérni kell ö Felfégéí, 
hogy küldjön Seregeket Avignonba, mely-
lypk védelmezzék a' mi ott gyakorlásba vett 
rendeléseinket, a' tsendefíéget áilíttsák hely
r e , 5s vigyázzanak a' rendre." —• Mirahó 
Ürnak ranáttsán mindnyájan meg nyugodtak^ 
V a* fzerént lett a' határozás. 

Spanyol Orfcág. 
Egy Madriti Tudósításnak, melly költ 

Nov g etikán, ez az értelme: Frafer Úr, 
ki a' Nagybrit anniai Felfégnek, Lord Auckr 
land* el menetele után, Fit\herbert Or' jö
veteléig, volt Miniítere az ide való Udvar
pál, tegnap vett"e«tói .búrsüt, 5s már most: 
viífza tér Londonba; honnan minden oráo 
várják nálunk a* mi Mihifteriink, 's a' Lon
doni Követ között lett egyezésnek, .a' Nagy : 
"Britanniai Udvar ré^^'^_\^j^h-xf^;^oi' 
síését , mi Ilyet leg ottan a' hajós Seregnek 
ifegyvereiből való ki vetkeztetése követhes-
íen. A' mi Londoni Követünk, Marki dél 
Campo, meg kapta már innen a5 Királynak 
lielybe hagyását, és azt által fogja adni leg 
^pttan, mrhelyest bizonyos leífz felőle, hogy 
~i£ Nagybritanriihi Felfég is el küldötte lé

gyen 
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gyen a' magáétMadritba. — AzAlbaiHet-
tzeget (.Dúca d3 Álba J rendelte a1 Király, 
mind a' Ts. 's '%íf'^ föJSgnéÉ Ts&ftftjfrá lett 
Korönaztatásátj mind pedig á'iYí/po^yi Fel-
légek* két Hertzegaírzonyaíknak ízerentsés 
meg párosodásokat tárgyazó örömét Yfzives 
kívánságait« az .említett'Felfégekhéz meg
vivő Követéül. 

Nov. elsőjén', következendő értelmű je
lentést utasítottakuránból Madritba: hogy 
tudniillik már addig 60-fzori meg indulását 
Számlálták a'főidnek, 's még akkor íem ál
lott helyre előbbeni tsendeííége. A' Mas
karái Begh alatt való Maurusok kívánván 
élni az alkalmatoflaggal, el akarták foglalni 
a* Várat, É' végre ellene mentek 4©oo-ed 
magokkal: de Gróf de la Union, mintegy 
1200-ig való Vitézeivel, igen meg viselte 
őket négy húzómban, "s fzerentséílen viflza 
verte. — A' Marokói Szultán ellenben e-
géfz tűzzel rajta van Ceuta Vára' oftromll-
sán, és meg is tsorbitotta egy helyen á* 
Vár fo bástyáját. Azt is írják, hogy a'Vár 
Kormányozóján , Don Urbinon , halálos 
febet ejtett volna egy bombájok a' Maróik* 
kóiaknak* 

Ve lentre. 
Azt végezte Nov. 21-dikei ülésében a* 

Tanáts, hogy két rendkívül való Követei, 
úgymint Giovanelli, és Nemes Pfaro Urak 
által nyilatkoztaira ki, ő Ts. 's Kir. Felfégé-
nek Tsáfzári Méltóságra lett; emeltetésén való 
ölömét, 's közöllye az azt tárgyazó jó kivárt" 
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ságait. — Ugyan az emiitett Gyűlésében ho
zott végzése ízercDt, parantsolatot küldött 
a' Eözönf. Társaság "Ádtniraljához Nemes 
Mmoho^s ti* ki S első nagyságú hajókkal ?s 
a fregátokkal járkált vólt'FeíV a!áf' az Európa 
3s Afrika közte lévő: tengeren j*Jiogy Timis 
fele vegye - útját 9 .'.s/újra kezdjen hozzá'a* 
•békeifégrol való' tanácskozásokhoz•, mellyek-
kel magok kínálkoztak a5 Tunisi 'Fejedelem 
's jyorrnányizék. —- A* küls@ tartományok
béli pálinkának bé "vitelé? meg' engedte a* 
Vcíent\ei Tanárs; • és az eddig Szokásban 
volt pálinka > árendalásíiak. • végét fzakafz-
totta. 

Török Birodalom. 
Mínekutánna tökélletes tudósítást vért 

volna a* Szultán, a' Szept. 8-dikai tengeri 
háborúról: -Szabad akaratjától jöiggefztette 
fel a' Kapután Basának', akár továbbra is a* 
tengeren maradjon még .hajós féregével, 
akár pedig viffza.térjen .azzal Konfiántziná* 
polyha. Mivel a* Kapután Basa* Seregében 
V hajóiban mied az' ütközet, mind ;az azt 
követett fzélvéfz nagy károkat te t t ; tehát 
az utolsó fel tételt váiafztotta; és Sepĵ jLŐ*-
kan BújukderÁhe^ír^^zsxs^ 
gu hajókból, 7 fregátokból, 9 apróbb ha
jókból'állott volt meg a*'hajós ' Serege £ de 
mind úgy meg voltak viselve, a hajó'k," hogy 
.a vitorla-fáinak nem t lehet többé haíznokat 
venni. Nyóltz ezer ember, 4 ejso nagysá
gú , ?$ külömbkülümbféle >oro 'hajók híjával 
ment viffza: a',.Jüapiuán tE$sa : még is: nem 
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tsak kedvetlenséget nem mutatott h'czzá* -a* 
Nagy Or-5 sót "tóle, a" Ga%r Gyuzjj rieveze-
tea kívül, gyémántokkal-gazdagom ki takott 
kardot, '§ jőízágoc is nyert ajá'ndí'kbasi. —* 
Meg úgy volt' a' h í re , hogy győzedelmi 
pörhp.ay al • fogott volna • bé ' viteim Konfiajf 
t\inápolyba, —• Az Archipelaguson volt 
Török hajós Sereg is viíTza rna;;t Konfian-
t\inápolyba. —- A'Városnak kuiombkuiörnb 
féle rélzeiben , 's as ízomfzéd falukban is 
tapafztaltatrak a* pestisnek jelenségei. 

Tudományi Jelentés* 
Nem régiben jöttek á' következendő Ma* 

gyár Könyvek világ eleibe: 
A' másian folyó Török Háborúra tzélozó Qon(lo~ 

latol, mellyeket Gróf G. J. Magyar Lo-vas Generális 
e Nagysága irt 1789. efztendoben. — Mostan pedig 
a vitézkedni ki-vánó Magyar íjfjaknak kedvekért, egy'" 

Jzersmind a' Nemes Bandériumokból a1 Mars' mezejére 
kijzállani <vágyódókért közre boisáttaioit. — Pofonban, 
és Komáromban Véber Simon Péter költségé-vei 's betüi-
W 1790. Árra 40 kr/ — Annyival méltóbb kedves
séget érdemel ezen fzép Könyv Ns Nemzetünktől, 
hogy eddig nem voit EKJg eredeti Magyar Munkánk 
a' Katonaságról; mellyre pedig olly terméfzeti vonat
tatása vagyon a' Magyarnak. — Nagy érdemet tenne 
valóban azon tanúltt Hazafi i s , a' ki ízülött Nyelvün
kön lejendo olvastathatását efzkö'zlené azon betses 
Munkának, melly Angliai nyelven íratott, Szolgálat
ban nálunk vók Gem, Llovd által, 's Németre fordítva 
fröyetiezendÖ tzim alatt jött ki 5 g-ad formában Frank-

• • - ' • • • ' • • • • ; ( W t -

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 



718 ***&*% 

fúriban 1783-dik efztendőben: Ahbandlung iiber dk 
allgemeine Grun^í^áer^Miegíkünft. — A' Világnak. 
Közönséges Történet^ IrtaFrautzia nyehen A.Miliőt 
Vfi a' LugMnuwiiAcaámiiáhák Tagja. Els'o Kötet. 
A' Régi Nemzetek. — Találtatik Veftén Stabeí és Vei* 
gani Könyvárosoknál 1 fór. 's 8 kron .— Ezen nagy 
betsü Munka' zsengéjének Magyar Nyelvünkön lett 
megjelenését, köfzönfretjíik T , Vérségi Útnak, ki a* 
fordítást, nem a' Frantzia eredeti munkájából tette 
Miliőt Úrnak; hanem Koppenhágai Prof. CbriftiamŰr-
mik-Német fordításából; de ez , nem tsak nem alább 
való amannál: sőt némelly hafznos bővítésekre nézve 
raég fellyebb való. A' Magyar pedig ismét meg ha
ladja a' Németet is: mert azt, új tudós jegyzéseivel 
gazdagította a' Fordító. — Bártsak a'; Magyar Litte-
ratura' virágzását, hazafiúi áldozatjaikkal gyarapítani 
kivánó Naggyai Nemzetünknek , fzivekre vennék az 
érdemes Fordítónak nemes íparkodását; 's annak, a' 
nyomtattatásra meg kívántató költség - tételre való 
elégtelen voltát hathatóílan fel-fegéllehék! 

# # * # # 
Egy nsgy lelkit Hazánkfia, Gr» S*» Nemzeté-. 

hez viseltető buzgó hajlandóságának meg bizonyítá
sára, következendő homlok - irávSÚ árkust' bots'áttatott 
fozsonban világ eleibe: A' Magyar' Or£sJ^-Gf^si V'é-
gézeteknek eggyik Bttraijd^..é0MiF ama' nevezetes két 
Brosúrák Bábel és Nini-ve ellen-tett hiteles-Tanúság. — 
Az emiitett Méltóság, 400 és egynéhány nyomtat
ványt méltóztatott hozzánk á' közlés végett küldeni* 

A' jövő postával, újra el kezdjük az Orfzág-
Gyűlésé Hiftoriája' felytatását. 

A* hozzánk minél előbb botsátahdó jelentéseknek 
tzimjéhez, méltóztatnának hozzá adni az érd. Előfizető 
ÍTrak: Vro Hadi Történetek. . ,. _ 

Kőit Bétsíeni D«c*i«feeraek io-dik napján 1790* 
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