
Kőit Bétsben^ Szent Jakab-Havának (Július* 
nak ) 13-dik napján? 1792* 

M d Római Tsdfzár ? 

A' 
•**- mit nem tsak óhajtottunk > hanem 
nyomós okokon reménylettünk is , meg-
történe Frankfurtban 9 e' Solyó hónapöafe 
öiödikén. T* i. Első Ferentz Koronás Kirá* 

s í junknak F . Személlyében ^Második Ferentz 
Kómái Tsáfzár válaSztaték, mind az Egy. 
ház i , mind a' Világi VálaSztó Hertzegeknek 
közönséges meg-eggyezésekből. *— Éilyenf 

Az említett Örvendetes Nap* estvéjén, 
nagy Társaság volt a' TsáSz. VKir. Felség' 
első Váíafztó Követénél 7 EJzterházy Antal 
ő HségénéL Szépen ki-világosított Szálló 

E Palo* 
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Palotáján a' Hertzeg Úrnak, ezek az örveíi-
dezésre imízoló , 5s egySzersmind efztendi* 
Számot jelentő sorok olvastatták: 

IVblLate ! 
Vota pVbLICa DIV DesIDerata 

Longe qVaesIta 
In tVto s V n t ü ! 

Magyar O rfz á g* 
Pestről, Júliusnak 9-dikén* 

„ T e g n a p , ay Nemzeti Jádzó - Társaság 
Jíz Orvos Doktor nevezetű víg Darabot 
jádzotta egy fel-vonásban , melly is Hatvani 
Ijiván Úr által fordíttatott Magvarra. Jelen 
volt ennek alkalmatosságával a' Teátromban 
iNádor - Ispátjy ő Rir. B"ö * Hertzegsége is , a* 
két Koburg Hertzégekkel eggyiitt. A' Játék 
közben, Anglus Sóiét ál ^ magános tánt tzal) 
mulattatta a' Közönséget Salíétti nevíi Táú-
tzos , a ' k i itten kerefztüi utaz. Némellyek*' 
kívánságára, még más víg Játék is kÖvettö 
az elöbbenit, egy fel - voná>sal, melly nék 
tzi mje : Ja qu es Sp l i n , vagy is Ugyan jó^ 
hogy tegnap főbe nem lőttem magamat. " r-* • • 
Fordította Kóré Zsigmond Ür. 

Ö FelségeV kegyes engedelméböí , a" 
napokban mérének - ki itten ,, közönséges 
Templom - helyet a' két rendbéli Vallás : 
tételen lévő Evangj^élikus Atyafiaknak , a* 
Granatéros Kafzárma' fundusán, a' hátulsó 

t kapun belől balra, egy , ké-fal lal beker í te t t 
térségen. Ennél iizebb , és minden tekintetre 
nézve alkalmatosbb helyet nem nyerhettek 
volna már a 'P ro tes tánsok ; mivel e z , a z ó 
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es Oj Városnak éppen közepén esik, és á* 
Budán lakozó Protestánsoknak is , a' midőn 
Szabadon járhatnak a5 hidön , nem 'lélzen 
mefTze* K\ jövő távafzori mindjárt hozzá 
fognak az építéshez > mellyel annyival in
kább fognak sietni, mivel mái* efztendöfe 
ki-telik a5 Szegödés* ideje, melly í'zerént 
eddig a5 Bádog Kalapnál tartották az Augufiai 
Valláson, lévő Evarsgyetikusok, Ifteni - tifzte-
léteiket," - " ; 

Békés* Vármegyéből, ezeket írja egy jó Hazafís 
;.,, és í'zemes Magyar Utazó; 

, > Ar in el \y M a gy a r,: oko s s án óh aj t já 
Hazája' bóídogsálgát; áz érré vezető efxkö-
zÖknek- gyarapodását is nagy örvendezéssel 
Szemléli az. r— Valakik értenek a 'dologhoz; 
mind meg - esmérik , hogy fő, és ki vált
képpen vaíó az említeti évközök közzüi a* 
Szorg'almatosságnak Nemzetünk között vaíő 
nevekedése. Mit tett .Békés - Vármegyében, 
Szarvason, 's teSz hova tovább ama' fárad
hatatlan Hazafi, Ti íz. Tht-jchcdik Ú r : böv 
esmeretí.séget vehetett erről a' két. Magyar 
Haza , mind a' Hadi és más nevezetes Törté
netek nevű elöbbe-ni betses Munkájukból az 
Uraknak; mind pedig a'! mostaniból — a* 
Magyar Hírmondóból — úgy hogy riints 
egyéb liáíra; hanem hogy a' rnelly gondos 
Szülék, jó Gazdákká, 's GazdaíTzonyokká 
•akarják kéSiíUetni Gyermekeiket: tsak küld* 
jék Szarvasra > me* Sogják tapaSztalni, hogy 
jöbb's gazdagabb Örökséget nem hagyhat tafc 
volna soha is. ezeknek, mint hogy azt a* 
kevés költséget ki-adták érettek, a 'mellyb* 

E % • . ' k e -
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kerül a* Szarvason való tartás 9 és tarífttá* 
tás *). —- Van még a* Szarvasi Szorgalma
tosság-Oskolán kivül Békés - Vármegyében 
más i s , a' mit hafzonnai ki - hirdethet a' 
Magyar Hírmondó. E z , a5 Csabai Selyein-
Fabrika. Gyönyörű dolgokat hallottam én 
erről Uraim! a5 Ns Békés és Arad Vármegyék* 
béli selyem - tenyeíztetésnek inspektorától*, 
Blaskovits Jo'sefÜrtóL — Meg se gondoltam 
volna, hogy Békés-Vármegyében annyira 
nevekedett légyen már a'selyem-produkálás 
( termefztés) , hogy még magános házak ig , 
saját fzorgalmatosságök után, Seles Számú 
selyem matéria röföket kéSzíttessenek a9 

Fabrikában; mint ezt bizonyítja az itt követ* 
kezö 

*) AT Szarvasi tartás* dijja , nem megy 
többre 50—óo—70 forintoknál, mclly ék
hez 30-— 40 forint mellesleg -való költség 
kívántatik ; o* tanításért pedig 2—10. 
forint. i—~ -"Német Orfzagon , híresek a* 
Stuttgérdi, és Schnepfenlhali Szorgalma* 
tosság- Oskolák. De ha valaki > ezekbe 
hivánkozna Magyar* Orfzágról, ts'ak az 
úti költsége is belé kerülne egy két fzáz 

forintba; az ott Való efztendei -tartóz-
kódás pedig $ > ó, 7, g fzdz9..9s ezer 
forintba is ; azonban keveset hallana 
arról: mi terem* V mire van- mégfzükség 
Magyar Orfzagon ? pedig nékünk Magya-

. roknak , efélét keü voltaképpen hallani^ 
ha akarunk bőldogálni. 
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kezö laistrom, mellyel említett Blaslovits 
Ür közlött velem : 

Csabai Oskolabéii Tanító Turieli János 
Ür, kéfzíttetett 16 rőföt; Fő Szolga- Biró 
Belitzay Jósef Ú r , 20 rőföt ; Tifzttartó 
Seffler Jósef Űr ugyan annyit; Éeumann 
János Ür 27 rőföt; Helység' Nótáriusa Eajtsi 
Pál Úr 33-at; KommiíTzár. Chvatalides Antal 
Ür 40-t; második Prédikátor T.Miletz Mik. 
Ür 80-t; Posta-Mester Mafznitzius Tóbiás Ür 
130 at* Ez a z ú r * , Szép kerítésü epres 
kertet is állított - f e l , mellyben hét ezerig 
való eperj • fa vagyon. Ide való első Prédi
kátor Gyűrűsek András Ür végre, tizenkét 
Oskolabéli Gyermekeknek segítségek által, 
másfél fzáz rőföt kéfzíttetett Ez a' hafznos 
Hazafi, letzkéket is tart az Oskolai Tanulók
nak bizonyos órákon a' selyem-termefztés-
röl, 's ennek hafznos voltát igyekezik vélek 
voltaképpen el- hitetni; hogy így még in
kább nevekedjék a' Számok, a* selyem - ter-
mefetés'eízközloinek.— Ezen Ns Vármegyé
nek Mélt. F ő - I s p á n n y a , Udvari Tanátsos, 
és a' Sz. Iflván' Rendjének Kis - Kerefztes 
Vitéze Lováfz Zsigmond ö Nsága , mihelyt 
bé - iktattatott Fö Ispányi Hivatalába, mind
járt ki - jött Gyuláról, Csabára^ a? Selyem^ 
Fabrika' meglátására. Az OskolaiIffjúság, 
meíiynek Száma reá megy 705-re, ki-ál lot t 
ö Nagysága' tifzteletére , lobogó selyem 
záízlókkal, 's Éllyen kiáltásokkal idvezlette, 
a' fzorgalmatosságnak egy nagy pártfogóját 
?s elő - raozdítóját, Érd. Fő Ispányunk' fze-
méllyében. A'záízlők , saját produktumaik 
{termefztvéanyeik) a' tanulóknak f Yennek 
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jelentésére , "következendő irás olvastat ik 
azokon arany betűkkel ki varrva: Sic rvr/tu-
neratur indujiria, ( Í gy jutalmaztat - meg a* 
fzorgalmatosság.) 44 

Heves- Vármegyéből, Július'3 dikán, 
„A* napokban végezé életéi, ama ' sok 

tekintetekbea nevezetes Gróf Buttlcr. — 
Halálát okozta , vagy ieg - alább nagyon 
siettette, egy kárvallásból Származott melly 
f/o?Korú>ága« M g - é r t v é n t. i. Budán, az 
Orízág - Gyűlésén lé tekor , hogv ide haza 
a* jóságában el lopták három ezer foiintiái; 
^zen igen meg- indu l t ; 5s haza jővén nagy 
meg-háborodássa i , kevés idő múlva , bús 
aggodalmak közolt ki - múla e' Világból, ->— 
Ezt á,z Urat úgy Szerették az Alatt- valóig 
zmnt édes Atlyokat; vaUm int hogy. ö is olly 
drága indulattal viseltetett azokhoz , mint 
tulajdon Gyermekeihez. Egyébbel nem ia 
luvarit társalkodni , ezeken kivüi; az olva
sásban se találta gyönyörűségét : 's éppen, 
innen volt ofztán az a5 fogyatkozása, hogy 
Bem fsak a 'kü lső , de még a* Magyar Orízági 
Történeteket se tudta nagyobb réízént. — 
Néhány efztendőkkel ez előt t , Pozsonyba 
Szándékozott volt , hogy Oiízág * F ö - B i r ó 
Gróf Pálffy Miklóst meg -látogassa , *s há t 
tsak el-hűlt beié, midőn hallotta egy Mél
tóságtól , hogy már húíz efztendeje, hogy 
jneg-hóJt Gróf Pálffy Miklós, 's már azóHa, 
Ftikete, és JSyitzky Grófok is voltak ÖiSzag-
f ő - B i r á k ; a' mostani pedig Gróf Ziciiy 
M4roly o j£xceJtleüizia|a." 

JfcarlQ* 
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Karlovitz Mező * Városából, Júliusnak 6-dik , 

napján. 
A' nem-eggyesültt Görög-Hiten lévd 

Egyház i , és Világi Elöljáróknak kérésére, 
méltóztatott ö Felsége kegyesen meg-engedni, 
hogy itt Karlovitzban , melly az Érsek' lakó 
helye , egy Normálé Gynínasium állíttasson 
fiel a* jövő Novemberben , magoknak a? nem-
eggyesültt Hitüeknek költségeken. A' Gjrn* 
Tiásiurrf Kqrmányozójának, és a* két- alsóbb 
Grammatika * KlaíTzisok* Tanítóinak ki-állí
tásokat, Tudományi-vetélkedés (Concursus) 
ha tá rozza- rneg , melly Concursus, a' jövő 
Auguftusnak 16-dik napján Péts&tt fog tar
ta tn i , Érsek Siratimirovits ö Excel 1-ja*, és 
Kir. Tanátsos ; Tek./ÁfarAaWwlJrnak, ^mint. 
Kir. Biztosoknak jelenlétekben. Ezen Újság, 
Tudósítás gyanánt is Szolgái a* konkurrálni 
kivánóknak. 

DebreUen' tájjárói, Július9 4*dikén* 

9, Kerefztül utazván Magyar Orfzdgan% 
$? vetéseket mindenütt olly állapotban talál
t a m , a' mellynél fogva az idén is hasonló 
böv termést remény Ihetünk a' tavalyihoz. 
Itt körül belől, igen tsekéily árra vagyon 
az életnek. Egy köböl ( a z a z , kétposonyi 
m é r ő , vagy két k i ta ) rozst, 14 garasán, 
sőt két márjásooí is m e g lehet venni Debre-
tzen* vidékén, valamint Miskoltz, és Tokaj 
táján is. A' búzának köblit , hét márjásón 
láttam menni; az árpáét , 13 garason; a* 
zabét pedig három piárjáson* Zab , erre 
igen kevés yaur < • 

Az 
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Az élet5 óltsósága mellett az a5 különös; 
hogy most is tsak oliyan drága más minden, 
mint mikor leg drágább volt az élet, Egy 
gubának , 8—10 vonás forint az árra. Egy 
máj-bor (pa ra fz t ) ts izma, ti^ márjás, 's 4 
forint. Egy pár botskornak - való talpat, 
meg - vehetett ez előtt a' fzegény Ember g 
pól t rán; most g márjássával kénteleníttetik 
fizetni, sőt öt márjást is el* kérnek a ' nagy 
Embernek való talpért. — A' Szarvas mar
hának , valamivel Szállott az á r r a ; de a' lé 
még mos is mód nélkül drága : úgy hogy 
egy valamire való igás lóért, negyven, ?s 
ötven forintot is ki kell pendíteni. * • 

Egerből. Július' 7-dikén, 
„ A z ide r való Lyceumnak, Filozófiát, 

I s Törvényt tanító Profeffzorai, olly paran-
tsolatot vettek a' Fel. flelytartó Tanátstói , 
íu>gy a' jövő Septemb, 15-dikére meg-jelen
ilyenek Pefien az UniversUásoál, közönséges 
meg- próbáltatás , vagy Profefízori Exámen 
tétel végett. Méltó tekintetbe vétetvén mind* 
azáltal Prof. Péchy tirnak öregsége, és a* 
Haza-Törvénnyének már sok efztendöktöl 
fogva való tanításában Szerzett érdemei; ki 
vagyon véve ezen 0 r , az említett visgálás 
alól. 

Minden Megyebéli Pap - nevelő Házakra 
(Dioecesanum Semináriumokra) is parantsölat 
ment , hogy az ollyatén Theologiae Profefz-
fzorok ( Vallás-Tanítók ) , kik annak idejé
ben, a'midŐn fel-állott vaia mégPeJien a' The a* 
lögica Fakultás, meg nem examiiiáltauak; 
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hasonlóképpen Peften legyenek a3 feftn em
lített napoo, 's Mélt. Szabó András Püspök 
Úrnak előlülése alat t , Főtifz. Kafzanitzky ^ 
és Zsivics Kánonok Urak, *s njugodalomVa 
tett Prof. T. Kramer % és az Ájtatos Oskolák' 
Provinciálissá T. Ferizel Úr által megfognak 
visgáltatűi.*6 

Palotdrál\ Júliusnak 8-dikán. , 
„Pünköat Kedden kérefzteltetett-meg, 

JSána nevezetű helységbéii Tolna Vármegyei 
Német Ekklésiánkban , egy 21 efztendős 
ízép Z s i d ó Iffjú , minekutánna hat hétig 
taníttatott a* KéreSztyén Tudományra, T. 
Hermán, János ^ Nánai Prédikátor Ür által. 
Midőn ki-kérdeztetett volna a' kerefztség* 
alkalmatosságával, több érd. Egyháziak, '$ 
igen Számos Gyülekezet'jelenlétében , 150-íg 
való feleletet adott, a' jelenlévőknek teilyes 
meg - elégedésekre. A' mi nevezetessé tette 
meg-térését, az, hogy T. Chrijilieb% Mányoki 
Prédikátorunk tartott az időhöz alkalmaz
tatott jeles Befzedet a' Maffiás" ei-jö vételéről, 
a' ki maga is Zsidó Vallásról tért a' Kereíz-
tyén Vallásra , egy külső Orfzágban. A* 
KereSztelő, T . Senior Nagy Ifipdn Ür vó-It. 
A' meg - kereSzteltetettnek^Ifiván név 'adatott . 
y Sz. Kerefztséoben/6 

Vinkovczéröl (Tót Orfzágból) , Júliusnak 
első napján, 

„Annyival nagyobb boldogságomnak, 
*s gyönyörűségemnek tartottam eleitől fogva, 
ha derék ta'nultt Emberek', társaságához le-;-. 
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betett Szerentsém: mentől buzgóbban kivan* 
tam magamat minden tekintetekben tökélle-
tesíteni. Mert jókor e Szem re adták Nevelőim, 
és a' mellynek igazságát annakutánna öröm
mel is tapaíztal tam, hogy nintsen könnyebb 
úlja, az esméret , 's tudomány - Szerzésnek* 
mint a' nagy Emberekkel vató társalkodás, 
A ' mihez hoíTzas olvasás, és fő törés után 
juthat magában , vagy még úgy se juthat 
va laki : a r r a , egy fertály óránnyi idő alatt is 
Szert tehet, egy jeles tudományú Férjfiúval 
váló eggyütt- léte áltaL Most is élek halok 
én , a* derék Emberek' baráttságáért, Ugyaa 
a' tefzi itt - való múlatásomat is főképpen 
kedvessé, hogy itt gyakran öfzve jöhetek 
eggy igen tudós , és ritka tapaSztalással 
bíró* Úrral. A'neve : Ferdinánd Báró Calixta 
e Borgia. Ezen Báró Úr, Kapitányi méltót 
sággal Szolgáltívólí a 'mi Seregünkben ; hanem 
hogy az építés*, és a' vízzel való bánás* 
mesterségében Szerzett tudomátinyát öregbít
hesse : e l -hagyta a* katonaságot, 5s bóld, 
/ / . Jósef Tsáízár5 költségén Öfzve - járta ; 
Hémet, Olajz , Frantzia'•',. Spanyol, és Por* 
tu^allia Orfzágokat; annakutánna Amerikába 
6rázott , honnan viííza - jővén , ylngliát, 
Hollandiát, Pruffziát, Svéd Örfzágot, és az 
Orofz Birodalmat jár ta-el . 1790-ben tért. 
viflza utazásából : a' midörl már II. Jósef 
koporsóban feküdt. — A' Generál - Kom
mandónak közbenjárása ál tal , azt dolgozza 
most ez SL köz-haSzonra termeit Báró Ür, 
hogy a5 Szávát öfzve - vehesse a"* Dunával* 
Az eggjesítd tsatorna (kanál is) , Bits% 

Bo* 
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JZofzut * é*s Vukct vizekből fogna kéSzülni. 
Ezen Szándéknak végre - hajtása nem kerülne 
többe , a' mi'nt mondja, 40 vagv 50 ezer 
forintnál. —- Mitsoda liaízon következne 
ebből, az Orízág' boldogító kereskedésre 
nézve? kiki láthatja önnön magától ; de a* 
káiíékony víz - áradásoknak is eleje vétetnék 
ez ál tal : mert négy ollyaién vizi kapukat 
kéfzíttetne a5 Cáro ü r , mellyek a' nevekedő 
viz által fel fognának nyittatni, és ismét 
a' viz-árja ' el - menetelével magoktól le-
záraim. " * 

*A* Frantziált dolgaikról* 
Tudják minden jól gondolkodó Frantziák, 

hogy aC Jakobinusok* veSzedelmes Klubja vala 
Szerzője azon hallatlan erőszakoskodásoknak, 
inellyek Jun. 20 dikán ménének véghez a9 

Kir. Udvaiban. Minthogy az illyetén ren-
deletien&égeknek , soha se lehet addig jó 
móddal eleit venni y míg az azokat Szülni 
fzoko-U Hidrának nyaka nem ízakaSztatik — 
a z a z , a' Jakobinusoknak gyalázatos , és 
GHzág' rontó Ivli.bja (Társasága) el nem 
töiöltet ik: erre nézve mindenütt fel-emelik 
az ellen fzavokat az okos "Hazafiak, 's nó» 
gatják a' ISjtmzet- Gyűlését, eggy olly pestis-s
ut k az OtSzagból való kiirtására, Fö Baxl* 
Vezér Lajajttte^ még Jun. 20-dika tlött Í5 
irt volt már egy Szer a* Jakobinusok ellen a* 
Nemzet - Gyűléséhez; hogy pedig az említett 
napnak g>áizos történeteiről hir ment a* 
Sereghez: nagyon lel - háborította ez otet9r 
6§J bogy nanekutájupa 'a* Kaio-jaaságiói\\% 
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különbkulönbféle írásokat vett volna, melíy. 
ben ez , SL Konftitutzió , és a' törvényes 
Elöljárók eránt való buzgó tifzteiefcét , *s "** 
egyfzersmind a 'zenebona-indítók ellen való l 
Hazafiíi gyűlölséget tette nyilvánvalóvá: f 
-Lukner Fö Vezérrel tartott tanátskozása ufcáo | 
Parisba indult Lafajette , ?s Jun< 28-dikán | 
nneg- jelent véletlenül a' Nemzet-Gyűlésében, 
holott, rövid, de igen hathatós Beízédje után 
ezeket kérte: 

1.) Tegyen rendelést felőle a' Nemzet-
Gyűlése, hogy a 'Kir, Udvarban, Jun. 2okán I 
el - követett eröfzakoskodásoknak indítói és 
Szerzői nyomoztassanak fel, 's mint Nemzet' 
meg-bántói büntettessenek - meg. 

2:) Szélleffze - el azt a' Társaságot 
(Szek tá t ) , melly a 'Nemzet 'Feisösegét meg 
sérti, a5 Polgárokon kénnyé Szerént hatal
maskodik, és a* mellynek közönséges vete-
kedéseiből kiki láthatja annak kegyetlen 
Szánd ékjait. 

3.) K é r e m , ú g y m o n d , végre, mind 
magam nevemben, mind az egéfíz Orfzág-
béli minden jó lelkű Embereknek is nevek
ben a 'Nemzet -Gyűlésé t , eSzközőllye foga
natosán , hogy minden törvényes Hatalmak, 
különösen magáé a3 N. Gyűléséé 2 és a* Kirá
lyé , tifzteletben tartassanak* 

Az Előlülő, bizonyossá tette Lafajette . 
Urat felöle, hogy a 'N. Gyűlése, melijr meg 
esküdött a5 Konltitutziór^, kötelességének is 
esméri azt- fenn-tartani ; 's egyfzersmind le« 

ül-
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ültette Lafajetts Urát a' Gyűlésben. — Mér
gelőd tek az ollyatén Tagjai a' Gyűlésnek, 
kik magok is a' Jakobinusok közzül valók, 
's tűzessen ki -keltek Lafajette Űrnak miod 
Személlyé, mind kérése ellen; de azért tsak 
wgyan ál tal-adatott a' kérés egy Deputátzió-
nak , ö'lly hagyomással , hogy adja az eráot 
maga vélekedését. 

A' Jakobinus- Társaságnak el - törölteté-
sévelj ' mindjárt nagyobb reménység lenne 
a' külső békességhez is ; mert ha a* Jakobi
nusok nem leitek volna: kéttség kívül nem is 
hadakoznánk most mi a' Frantziákkaí, '—* 
A' vagyon t» i . fő #okúI téve /.."a*. Frantziak* 
Had-izeneiekben ,'ihogy a 'mi'Udvarunk, 'és 
más Európai Hatalmasságok között 9. Fram 
OrSzágra nézve lett öfzve - Szövetkezés, még 
azután is mindég feun-állott» 'minekutánna 
íi' bóldögúltt Tsáfzár helyben hagyta a'Fi'* 
K o ÍJ ü i tu íziót ; és hogy Aufiriai Belgyiomba 
Szakadatlanul több több Seregeket Szállított 
a5 Bétsi Udvar. 

fie erre , hathatósan meg-felel a* Bétsl 
Udvar, azon írásában , meliyben ki - nyilat
koztatta magát a' Frantzia Had - izenetre 
nézve , és a' melly írás tsak most tétetett 
közönségessé. — Áz Udvarok' öfzve-fzövet* 
kezesének fenn-maradását t. i. a ' tet te fziik* 
ségese»é, mivel a' Frantzia Orjzégi zűrzavar, 
ha tsillapodott is néha: ugyan tsak nemízünt; 
meg soha is hol kissebb, hol nagyobb e^ö-
ben mutogatni magát, Js oda tzélozott, hogy 
a" Királyi Hatalom (melly ét pedig az új Kon-
ítitutzió is Szentnek esmért ,-*s meg-erőssített) 

• • » ' •' l e - '• 
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le-rontasson Fran. Orfzdgban , 's még hogy \ 
más Orfzágokbéü Uralkodók is a' Frantzia f 
Király* dijjára jussanak. Ugyan ezekre nézve I 
kelletett a' Belgyiomi hadi kéSzüíeteket \$ ] 
te te mi. — Kérdjük mái* most : kik voltak I 
annak a' vefzedelrnes zűrzavaroknak okai Fr* 1 
OrSzágban? F. A' Jakobinusuk, I 

A' Frantzídkat, viíTza verték, a9 mieink | 
Courtray ( Cortryck) Városából. El - foga* 1 
tott ez alkalmatossággal az a' hires Charosu I 
Bethune^is, a' ki jussát tartotta BrublntzifU 
hoz, és Vezérjek yólt a' ki költözőit pár
tos Belgáknak, Negyven ágyút is nyertek ] 
a' mieink a' Fajntzlaktől, sok má^ fegyye-
rekkel, 's hadi készületekkel eggyüt. 

Az Orofzok^ és Lengyelek között tör* 
téntt nagy ütközet, magánam a' Lengyel Kor-
mányozónak H. Ponyatovfzkynuk tudósítása 
Szerént i s , tsak ugyan a' Lengyelek réfzéröl 
vala győzedelmes. Kezdődött a z , Jun. 174' 
dikén reggeli hét órakor , 's tartott estvéü 
öt óráig Stzepetovka nevű helységhez.közel. 
Nem tudta volna az Ember sok ideig, meU 
]yik Fél leffz a' diadalmas: mert sem az 
Orofzok > sem a' Lengyelek oem mozdultak 
helyekről, 's úgy néki voltak egymás elleti 
tüzesedve, hogy eggyik ReTz se' adott par
dont (kegyelmezett.meg ) a5 másiknak. Vég
re Lengyei Brigadéros JMokronovfzky, az 
alatta lévő Nemzeti lovassággal, oüy viL 
-lám módjára tsapo'ít az Orofzok közzé, hogy 
már akkor kéatel&nittettek ezek el hagyni &' 

tea-
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isata helyet. —. Hét ágyút , 3 záfzlót, és 
két millió rublát nyertek a' Lengyelek. — 
Az OroSzok' holtjaiknak, és sebeííeiknek 
Száma reá megy, a' mint a' Hertzeg Tudó
sításában vagyon * leg alább is négy ezer
re ; a' Lengyelek réfzéröl el • esett, ys meg 
sebesített Vitézek Száma ellenben 800ra 
vagyon téve. —"• A* Lengyel Sereg állott 13 
ezer Emberből; az Orofz pedig ló ezerből. 

Magfar Orfzág. Gr. Sigray ö Nsgát , 
önként kivántt nyugodalomra bocsátotta ö 
Felsége , 's lxelyébaGr. Sztár ay Mihály* ő 
Ngát méltóztatott rendelni. — A* F. Hely

t a r t ó Taaátsnál ' fizetés nélkül való Kontzi-
tzipistákká lettek: Markovits András; Bo* 
dor, és Thúrótzi Urak. 

T u d ó s í t á s . 
Minthogy az Ember * gyüloMs * és meg

bánás név alatt esméretes érzékeny Játéknak, 
üieílyet. a' Pesti Magyar Teátromi Társaság 
máe^nehátiy ízben sok tapsolások között 
el- játfzott, azr árra kötetlen égy márjáson 
drágának tar ta tot t ; te hát .ezután 12 krajtzár, 
kötve pedig 15 kr. léízen. Erről a' Játékról* 
azt itéite Tzigler Ür , a' ki a' BetsiFő Udvari 
Teátromra már egynehány jó Darabokat 
kéfzített, hogy a r benne elő-adott történet, 
a' Játéknak vég évei nem vóína bé fejezve ; 
irt ennek folytatásául <tgy íiomoru Játékot 
illy név a la t t : Az egyjzir elbomlott Házas-
ság9 vifzoht egybe - kötetének kúvetkez&ttu 
Mélly ízomorú Játékot kezéhez kapván az 
első Darabnak Szerzője Kotzebue, nem- tet* 
í^ett néki a* folytatás^ mivelhogy abbatv 
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So 
Meinaunak és Eulaliának sorsa, felettébb 
hoffzas Szenvedés alá volna rekefztve : hanem 
maga irt Kotzebue ebben az efztendőben az 
Ember - gyűlölésnek és meg-bánásnak foly« 
ta tás t , Nemes Hazugság név a la t t , egy fel
vonása 'néző- já tékban ; melljet látván az 
első Darabnak Magyarra - Fordítója, mint
egy kötelesnek érzette lenni magát arra9 
hogy e' folytatást is azoknak kedvekért, kik 
tiött az első Darab íeg- alább unalmas nem 
•volt. Magyarra fordíttsa: a' minthogy már 
fordította is , és rövid időre található léfzen 
bé-kotve isak ó krajtzáron, Pejien a' Köny v* 
árrosoknál; Bétsben a' Magyar Hírmondónált 
Kolosvár att pedig a' belső Király - úttzábaa 
Bériétei Gábornál, az Ember - gy ülő lés* és 
meg - bánással eggyütt. A'távolabb lakó Érd* 
Urak közzül, a* kiknek egynehány nyomtat
vány kívántatik, akár az Ember gyütölésböl 
és meg - bánásból , akár tsak a' Nemes 
Hazugságbél: méltózíassanaka' Magyar Hír
mondóhoz utasítandó frankózott bctses leve
leikben azoknak Számát meg-határozni; 's az 
után az el-küldésnek valami módját lehet 
találni. » ' 

Kűtzébiienek minden más néző játékjai is 
fordíttatnak már PefienMagyarra; úgy nem 
különben MoHerének, Tartujfe; és Gottemek 
Kobold nevű Játék darabjaik* Ez, azért jelen
tetik előre, hogy más Érd. Hazafiak is n® 
találjanak fáradozni az említett Daraboknak 
fordításában. 
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