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Kölc Bétsben, Novembernek lodik 
Napján; 

JL A e 

Horváth Orfx_ág. 

nnen jöttön jönnek a* Levelek, mell 
mind egyre bizonyítják, hogy gö/ooo Török
nél több áll, talpán: Bofi(nya Orízágban 9 és 
ven a^-kéízülötj hogy.'-három' felől bé-üífön 
földünkként S:s bóflznr áílyón Nandorjejérvá~ 
ráéru 4 Nagy: - ee&egés&É? vágynak hallunk» 
kivált w, Széleken. — Kár ölyv ár úr ól bellyebb 
Szállították a" Katonaiig KaíHtját. Az. ott fo
lyó Kidpa vizén lévő Mdatns meg-híntették 
IzalniávaLg. V l?£-fzurkbzták, bogy azt- leg-
$fftgn Sebgyújthaííak, ha talál joni az éllé||í|g« 

' ^ I f r - f i ^ ' " '" -
A5 mit jelejtettünk volt írásunknak 440* 

441-dik Lev. &z Ahrly Basa népéről 5 hogy 
ÜZ$ a\.LAUDQN jövijreíetól. való féltibenj 
M0k felé fzaladt, nem költemény volt* a* 
mm$ a* fö hgál Tanárának-Nov.- 4-dik napján 

L ! ki-. 
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kí-adott Tudósításából meg-tetrzík,* melly-
ben így adódik eio' a' dolog: Abdy Basa, 
tsupán annak a' hallására, hogy nyomulnak 
feregeink e l l e n e , ( meílyet Mihálievits Úr 
hirefztett el) Csupria mellől olly siettséggei 
el lódult, hogy 11 ágyúkat, és alkalmas ele-
feget hagyott eióbhem fekvó hellyén. El
menetele elótt a' Msrav.a ( nem Moldova J 

: vizén fel-lllitott hídnak n darabjait-is fel-
] égette. 
: Mihálievits Urat , ' (a* ki már Oberft-

liéutenánt ,vólt~) Oberíierfegre emelte Ő 
íelfége. 

Rimniknéi úgy meg - külomb®zc#tték 
magokat 4; Toskána Hufeárjai, hogy köz-
zülök 1, arany; 3 pedig ezüst érdem pcnzf 
nyert. 

A! leg -újjabb hírek ezek Oláh Or* 
flágból: 

CÖBURQ ? Bvkdftít felé viföí Seregeit, melljr* 
nek eí-foglalása, ezen Hónapnak 15-dikére vagyon 
M-tsinálva. Fo'ks&n alá az Orofzpk nyoméinak. Ho-
henlée pedig tegnap fzánde'kozott el-foglalni KrnjovúU 
-=- & fzerént, Mawojenkek Oláh Qrfzágí Fejedelem-
fége, ma hónap keveset fog külömböani, sí Budai 
Basaí&gtók 

ELEGYES TUDÓSÍTÁSOK. 
Frantzia Qrfzág* 

A* B'étti íS^ ürafágokhoz, tsak rnoft érkezett 
l ;g?sMtgH s* v»gy«íi*". hogy íártst négy feli5l*fei-

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



gyújtották9 és az új fó Polgármesteri, a* híres fflira^ 
híáitt'eggy úttzán fel-akafztütták. A* pedig, Ffltntkit 
és Nemet Ujfágokban-is ki van téve, hogy. Okt. ti* 
dikén, a' Párisi nép, eggy ártatlan KenyársötÖt tsu-
pán gyanúságra fel-akaiztotu K Kenyérsütő a ek öz
vegyét » 6oco Livrákkal fegitette a Király, Más 
jóltévŐi-is támadtak az Aílzooynak. 

Auftrid Btlgiüéi- • <" 
A* Pártosok Lilló Vára mellett, el-vették I Fel* 

fégéüek eggy Fregátját. — Generál SebrÖder bé-ment 
a' Bendcr Regemeatjével, eggy pártos Városba; de 
a' Polgárok , olíy keméanyen lövöldöztek az abla*** 
kokból, hogy 4 Tifztjeink, és fejes fzámá kÖZ kato
náink eftenek el. &ggy ágyút-is el-vefztett fegyverei 
népünk. — Cardinal F**, : és az AntesifimPuspök> 
ház-áristomban voltak i honnan $ aflzonyi ruhába öj* 
•(özve, ki-fzöktek. d M B H 

Az el-mutt hotiáp eleiii igenfelzúdítot-
iák az ide való népet egynehány fzáz Ásíai 
Katonák*, a* kík £ Martinésűei verekedésből 
fzaladtak el> ) meg fem állottak Könftantzi* 
nápolyig. ítefzketett a5 nagy űr,.. á' Díván-
is meg-háborodott, mind a' lármán, mind 
a' nagy Vezér gyalázatos meg-verettetésén* 
A' nép kívánta» hogy adják ki £ fzerentsétlett 
háború fzerzóit; -*•> Ekkor még-is tsak le* 
tsiliapodott a? támadás; hanem az a* híre, 
hogy az elsőt j más-zenebona követte\ á* 
mellynek fzornyü következesei lettek* A* 
Díván meg-hafonlott, eggy xkít azon van $ 
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»A 

hogy Selimwí az uralkodást el-vegye; ' Í Í 
tíxeg-holt Abdul Hamid 10 efztendós Fiáts 
ugyan tsak Sdimét állíttsa helyébe. 

Eéts. 
Növemb. f-dikén9 az AuguJiiniánuso& 

Templomában nagy Mise tartatott, ezfcfiz 
halotti pompával, a' Hadban el-efett Vité
zeknek Leikeikért. Maga OFelfége-is meg 
jelent a* fo Generálisokká!, és az itt lévő 
Katonailggal egyetemben, — A' Templot$t 
közepén egy 4 ölnyi magafíágű fekete mate-
fiával bé'vontt Caftfum dohrisyhik emelve* 
ennek tetején Szemléltetett eggy koporsó , 
azon fellyűla' Fefzúlet, égő gyertyák, kard, 
páltza, kalap, sisak, *$ a % Oldalai 's párkár*-
nyai fel voltak mindenfele fegyverekkel,^ máe 
győzedelem jeleivel módofan ékesítve 'e a'pár-
káayok megvoltak égó gyértyákkal-is rakva9 

Az irx lé̂ ro Francia Követ koránt feni 
úgy mutatja magát, mint az'előtt. EgéíTzen 
félbe hagyta a9 nagyobb 's kűTebb vendegfé-
gek adását. ?— Nem-is lehet másképpen: meíft, 
nints pénzt honnan várni, 
^. Kettős . Szomorúságok .-vagyon'V; Béts* 
fö UraSágoknak. Eggyiket okozta ai-Ó 
Felfége Testvér Mennyének^ Klagenfurtba® 
í$>.GW-'-Máría-'Anna jótHerízeg Aüzonynak 
hal|ia;• Ü' mksikmj, ••Hsnze^Sehmar^cnhergí^ 

. «'• Ifi' valamint m&g&. ember Szerető vók 5 
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ügy mindenek előtt nagy kedvesíégben élt. 
Példás volt ezen Henzegnek Mzasfági tifzÉ 
élete-is. 

B zt'<é.a. 
Nem tsak Fejedelmünk* lakd hellyé** 

Béts Városa, bizonyította meg igen hátha-
toíFan az abból Származott örömét 9 hogy 
ezután vele eggyütt Nandorfejérvára-h %* 
két fejű Sas Szárnyai alatt fog nyugodni* *£" 
Örvendezett azon az egéífz Auftriai Biroda
lom, és annak minden nagyobb *s külebb 
Városai j igyekeztek külömbküiömbfélekép-
pen kksyihtkoztatni vidám érzékenyfégeiket* 
De olly munkásr és követésre méltó örömét 
ugyan, eggy Sem mutatta, mint Buda Va~, 
rosa; melly azon kívül, liogy magához ké
pest, Semmit is el nem múlatott, á' mit -ml* 
Sok meg-rselekedtek; még ezer tseber bort* 
is küldött ajándékba, az Ofírom terhét 'v!« 
Selt Seregnek, — A' jótéteménynek elegendő 
jutalma, a* bels& meg-eiégedés-is. -De .ú&% 
rend Szerént más-is Szokott járulni. Járult 
Buda Városára nézve-is, mert mutathatja 
ezen Varos .maga ditsőffégére, 's tarthatja 
$r$k emlékezetül, M Vezér LAUDON-nak 
ezen-hozzája botsátott, Szép köfzano Leve* 
léit „ Hogy -ezer- tsebefc bort ajándékozott 
M..Budeykros&9- a' Belgrád Oftrománál je-
li len volt Seregnek ; azzal meg-mutatja9 

n rcelly 
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„ melly igen esméri a' Katona* Szolgálatiét, 
w *s tudja-is azt'betsulni."-* JEn,, háládatoflag* 
,s gal el fogadom ezen-ajándékot, az egéíík 
„ Sere% neviben^ és 4sérem. a Tit. ^löbljch. 
„ ditséretes) Tanátsot, és az egéfíz Tit, 
>, (loblich.) Polgárfágot, engedje ma^át 
j , .meg-gyözetretm, aj én Fzeméílyes. hálá« 
„ datoffagomr61» 's eranua való hajlandóra* 
9i gomról is. " 

Belgrád,, Gkt, af-dik ^ ^ ^ ^ H | 
• napján, 

L A U D O N , 

/A* "Pesten tartatott győzedelem öröme 
jiapjár-is, úgymint Okr. »7*dikét * ) , valóba 
emlékezeteire teízik.azoka' fzép jótéteményei?, 

•meíiyeket gyakoroltak ezen napon, némelly 
jó fzivű Lakosai-*Pe st Várofának. —* Meg 
nem állhattuk* hogy a' nagyobb Jóltévoknek 
példás tselekedetciket eggy két ízóvai ne Ü-

l'tfv 

*} Ez a'nap arról-is nevezetes, hogy azon állott-
ki leg-elÖflzör a* Magyar Polgár Kompánia, Hu-

' fzári módon öltözve. Ruhája zöld és veres, 
srany sinórra. Sok ezer meg ezer kiséroi voltak 

. ennek* midőn a'Templomból a'.fö strázsáló helyre 
táhori musikával indáit, hogy ott a' Katoaafágot 
fel-váltsa a íásólgálatbaa. 

emény 
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lefiTük. — Kereskedő Pkjer Andrfa Úr, gaz* 
dagon meg-veadégelte, a* f. vátáfftb Her* 
idegeknél ( bey den 7. Crmrfütften ) , a' 
Gyulai Regementje neveló házabéli gyerme
keket, ss a* vendégfég után kitkit közzülök 
pénzzel-is meg-ajándékozott. Nem győzték 
ezen Úrnak nemes tselekedetét eléggé ma^ 
gafzcalni, a' Budai Vár Commendánsa, 's 
Lovasfág Generálja (Général de Cavallerie ) 
Báró Barkó; és a' Magyar K. helytartó Ta« 
náts Feje Gr. Zichy Urak é Excell., a kik 
az ebéd alatt magok meg-látogatták a* difzes 
kis féregét.—-"A* Hackzr Úr Szálájában estve 
Bál tartatott, és a' mi pénz be-ment (melly 
tett egynehány 100 forintokat)•> min^ azt, 
Sorditotca' a' Bál adó a' Belgrád álarc el-eíett 
polgár munkások özvegyeiknek, és árváik
nak fel-fegillésekre. Maga Hacker Úr, a* 
kié a' Szála, IOQ forintokkal pótolta a* ma
gáéból az említett hafznos .végre ízánt fum-
mát. — Hafonló indulattól viíeltetvén^He(x?-
ler Sebestyén Úr-is, mint az elöl fzámláítt 
Urak, Nov. elsó napján nagy Bált adott, 
és a' mit bevet t , a 5 Féí l í fzegeiiyfég között 
kívánta fel-of^tatni. — Hála Iftennékí; hogy 
ma-is tsak ,vagynak Emberek, a* kik, Szűköl
ködő Ember Társaiknak ügyökét/fzivekr 
vefzík/—- Bártsak az illyen példákra fokaa 
felserkennének!!! —=• '•• 

Beh 



472 #*<eb*# 

B.e!grá.á:> •;.; 
Rajta va^y'ii^k minden mó&fltii, h»gy 

N°űtidarfej,érvjrát \ hová hamarébb lakhaté' 
hellyé rs.májjí:'-:» — Meg-h-irdetÖdött, hogy 
a* kinek Elei fo vagy .több efztendokig Bel* 
grádi házas tüzjrs gazdák voltak s jelentést 
tehet, az eránt, a' jövő i*rgio;'dik .eSst.endS 
Április Hónapjának -a* végéig* — " Már íok 
Famíliák vifoivkapták házaikat, mellyefcnek 
az eiotc bírtolíaiban-voltak..... • .': 

Oktob. 28-djkán , indult el Belgrádból 
ÍAUDON, fö- Vezér Ó Qrsoua hti; ^Josö 
F.ERENTZ fo Hertzeg-is arra vette útját. 

A'LAUDON távol léiében, hadi ..Tár. 
mester Browne Út fo.g a' Vár Commendánst 
.lenni, a'kinek korrnányoz-ása alatt 5 Bata-
l (ionok- maradnak' V Vár. Örizetére.''— Kgy-
néhány Babilonok Okxv a^-dikén takaródták 
által a9 Száván Zirnan alá, a'-'hositaan Y téli 
qu.ár^lyokra fognak ehofzolni. A* Bánátba 
is költöztek .által Belgrád alól,'..még-rOkt. 

• .13.-dikán-iiémelly gyalog Batalionok, és lo
vas OSztályok, mellyek Okt» ig-dikan mát 
JFejértem^lomnál'voltak. Közzülök 4 Bata-
.Konok; 3 -a* H. Ef^terháfy Miklóséból--, 1 
.íi^GXs.-Pálfyéhöl} Q\ -Bloyfeky rt/r vezér-
r lése..alatt3 a*9 F. M> h, G*1 Wanzndthen Űr 
íeregéhe% rendeltettek. 

h' 
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A5 Belgrádbői ti • költözött Töf tóók , 

vmcg é' "tfi'eg - aláztatás' állapotjában Sem 
-fokkal hagytak alább fzokórt-fd-fuvaíkodtíl* 
-gokban* 's magok hittíegekben. Eriitek 
nyüváníagös példáját adták közzülök egyne- x 

hányan az Orsova félé lett fsáiÜttatások a!-
kalm?tofíagá*/al. Nem átallották ugyán-is a" 

• klferóűl melléjek adatott féreg Kormanyo-
sójának Ob, Stensiús Úrnak ízemébe mon
dani 5 hogy Ók a* tavaíTzal ismét vhTza vefzik 
Belgrádot, és már akkor egyeneíTen Bécs* 

* nek véfzik útjökat. A' meg-lehet, ( félele 
az Oberíler Úr) de kétrség kívül 3 mint 

• foglyok,--— -
- ••••'•' :':": Semsnária. 

Ezen lielly, másfél ölnyi magasílgá 
vastag fallal van környül véve, három {ze& 

-formára. A' Duna felöl váló oldalán, 24 
Tornyok fzeml éltetnek, A* falon, és a*Tor
nyokban fok kövei meg-rakorr zsákokat ta
láltak a' mieink, mdlyeket a* végre kéfzitec-
te% volta ' Törökök , hogy népünket kövek* 
kel-is hajigáíhaílak. De Be!grácT romlása 

v#l felejtette vélek a' hajígálást. — Qkt.Sf-kén 
tifzteíterett meg itten, az Ob. Mikáliepit& 
Űr fzabad ferege Káplánja, Sz. Ferentz fzer- . 
téUbélTT, Y.Bfotskó Gergely Úr, vitéz érdé* 
meihez illendőképen. T. Légy arany Numis* 
mát G, Ottó maga akafzt®tc az említett T# 

Pá-
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Páternek a* nyakába; melly meg-tifsteltetésfe 
lm e' következendő jeles tseiekedetei által 
tette .magát, méltóvá; úgymint: Midón a* Sza
bad féreg, Sepr. n-dik napján, eggy erdorV, 
kerefztűl közelebb fzándekozna aJ Törők 
földin Belgrád felé: reá bökken egyfzerre 
40a Törökre, 's vele viadalra kél A*, meg
nevezett Káplán, az elöljáró féreggel menr, 
és leg-eloíTzör adott tüzet aVLovasokkai, V 
Vádatokkal az ellenégre, és mind addig 
•jelen vóit a tsatában, míg a' Törökfég ízély-
lyel ^eródött. Es raeg-lcvén, midón látná, 
hogy a* fe^eS Kormányozója azon gondol
kodik, mi módon adhatna leg-hamarébb hírt 
ezen történetről F. M. L, H. Waldechnek, 
V ki, fnég ekkor S^ermben tartózkodott 1 
ónként ajánlotta magát a^ Hírmondóíigra* 
Ajánlásához, képest, fogja magát egyes egye
dül' által úfztat as Sfávón; meg-fefzi árje
lentést H. Waldechnek, 's a\ következő 

-éjtfzaka oda, a'honnan el-ment, ízerentséíTen 
. ^ z a érkezik. ~- Az Hlyen vitéz telki Atyá
nak Szájából bizonnyal hathatoííak a' bátor-
ragra, V állhatatos vítézkedésre gerjefzté 

Zimon. 
Ökt. 17-dikén hala meg itten az Anhalt 

-Gorái Henzeg, ésao dikon rangjához illendő' 
^pompával ekemettetett. *— De nem gon

dol-
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efoíta volna ezen nagy, *s érés alkotványá 
teftel bírt Hertzegy hogy tsak olly Tövid 
ideig birhana a* Lövasfág' Geflerálisfágát» 
• mellyé* nyert az O Felfége fzolgálatjába lett 
lépéfével. Minemű kéfzülettel indult az em
lített Hertzeg Auguftusban Belgrád felé, 
onnan meg lehet ítélni, hogy 7a lovakat 

"Vitt le magával, és még üt Bécsben 
13 Hufzárókat öltöztetett -fel,, a' kik
nek fzámára, még itt múlatott a'Hertzeg, 
éjjel nappal egyre kéfzitetfék minden itt lé
vő hevezetefíebb magyar Szabók a* magyar 
Köntösöket. — Két Fijai a'meg-hóltt Her* 
tzegnek, ámbár vigafztalhatatlanok, jó Aty~ 
tyoktól lett meg-válások miá: mindazáltal 
tsak ugyan meg-maradtak továbbra-ís az Ö 
Felfége Szolgalatjában; "eggyik* & Durkch, 
másik a3 Tértei Regementjében, 

Pofony. 
. Melíy nagy ereje légyen az Anyák' kép-

zelódéseiknek, V indulatjaiknak, a" tóllök 
Származandó magzatokra nézve, nyilván "bi
zonyítja közelebb azon- fzerentsétlen Anyá
nak példája , a? ki fele ember, fele béka gyér-

> meket "Szüle a?napokban. Maga fzájá^¥áííása 
az Anyának, hogy" 6 még midán három hó
napos terhes lett vófea=r- eggy igen nagy, '5 
magát fel-fútt b'ékára-talált bökkenni,-.és arra 
fok ideig, reá bámúlif, ^~ Rémif& formájú 

' ' gyér-
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-gyermekét életben hczta &2 Aflzony a* vk 
lágft; de az a* kerefztelés után tsak hamar 
meg-h.ólt.-—• Jobb-is. — A* feje aVgyérmek
nek femmit nem külömböz más gyermeke-* 

.kétől; fzeme, orra\ Szája, mind emberi; 
hanem nyelve nints, 's a' felső inyén eggy 
Sor. fog forma láttzik; -Két f:üU kerek, és 
ísipkezett, A'kezei rövidebbek, mint fzok-
tik más gyermekek kezeik lenni-: a* jobbon 
hét; a' balon pedig hat újjá vagyon* Teste 
iil-ásas egéííz a1 kod okiig, jó ; hanem attól 
fogv^ hafonlít eggy fckpurTadt békához.— 
Semmi férjíiű£3 vagy aözonyi NemV jel nem 
láttzik rajta. A* lábai igen rövidek,- és gör* 
bek, mint a5 békáé 9 mellyeknek mindenikén 
fiat hat öfzve zsugorodott ujjak Szemléltet
nek. Ezen különös formájú,aífzony anya. 
fzülöttje, jutott egy Fofőnyi híres feh gyó* 
gyitó, és fzülo AíTzonyokkai bánó Orvosnak. 
birtokába. —* 

s Az Hlyen példákból aZ'is nyilván való e 
ntelly hibás azoknak okoskodások, a* kik 
valamelly AíTzonynak tifztafága ellen, onnan 
akarnak vakmerően, ítélni, mivel aímaj^ gyer
mekei nem magára az Aífzonyra, vagy f ér
iéré ütöttek. — De tanúihatnak, Hlyeket 
hallván,, ..'s,olvasván, az ÁíTzonyok-is, hogy 
ollyan környűláMsaikban, mellyeket magok 
legjoblpi éremnek, inkább fzép festett, 

vagy 
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vagy élő keplket válafizanak fzemlélédések.? 
öek tárgyául; mint valami állatokat» vagy. 
nyomarák embereket, 

Grét^. 
Az ide való Űjíagból^ nevettségnek c^ 

Icáért ide iktatunk <sgy múlattságos 'Levcler* 
meilyefc irt egy deákos falusi parafzt Fots~ 
berg ( Foitsberg ) mellól, a9 maga Gr étiben 
fzolgáló Húgának. — „Tegnap (Okt. 25-én) 
?5 tövei heggyel fordult fel minden, ama-
3, reges régi városban Fotsbergben. Eggy 
n pár ezer éfztendokkel ez előtt, meg akar-
n ták a' Török kutyák Fotsberg városst-is 
„ tűzzel, és karddal látogatni *), és már 
9, közel-is voltak; de a'ml Landrovitx} ked~ 
>f ves Aífzonyunktól (B. Sz. Máriától/ mind-
,y nyájan raeg-verettek mégis fzerentséíTea 
%> vakfággal, úgy hogy fok ezerén az utat 
,> viíTza felé meg nem találták, és SL*Kanak-
„ ba íáltak. Moít másként megy a*'dolog* 
„ Te-is halhattad már Grét%hen, hogy Lau~ 
„ don Generális ezeket az iftentéleii" Pögá-' 
n nyokat, Tsáfzárjokkal« ágyasaikkal* "s 

n bál-

*) Éz% kémig kiviíl akksr eshetett, oiker a'.TiP* 
^SkÖk1 a* Periákat i'&ajttá vizéhea ftoritfsííák* 
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„ bálványozó Papjaikkal eggyütt, a* magák 
„ (ó Városokból Belgrádból ki-verte. Az-
,* ért mutattak tegnap Vafárnap a* Fotsbetgi 
„ Polgárok-is olly rettentő örömet, mintha 
„ mindnyájan egy Ternót nyertek volna a* 
„ Lotteriábói. Még a Mise előtt minden 
„ Polgárok igen fzép renddel, és nagy tifa-
„ telettel áldozni mentek, egy falka paráfzt-
n í*ág ment utánnok; magam is $ pénz ízé-
„ pen gyűlt, gondolom, hogy az Belgrádba 
„ fog küldódni, hogy ott egy Kathoiikum 
n Templom épittethetódjék, 's egy Papot, 
j , vzgy Káblánt leheífen tartani. Mikor a* 
" Pap a' Qhriút énekelte,, hogy még-ijjed. 
\% tem! az emberek a* Város két kapuja fé-
•' libe két mozsár ágyúkat tzepeitek fel, és 
", Salfit adtak, '• tettek, úgy hogy,a'Tem-
„ plom ablakai refzkettek belé, ésneitíhagy-
" t á k félbe, az Ágnes Dei-ig. Azután a* 
" Pap , a' Te Dcuni Lámust énekelte, hát 
\ akkor úgy lőttek megint a'kapukról, mint-
» ha az ördög fzabadúit volna el, úgyhogy 
„ én azt gondoltam 5 lerogy a1 Kathédra. 
„ Az ismét egy fél óráig tartott. Templom 
" után gondoltam, tsak a' Városban mára-
„ dok, ésmeg-látom, mi leítz meg tovább, 
", mert gyanúsoknak (fufzbekt) tettzettek 
" nékem a' Polgárok. N«n-» tsatatkoztam 

» meg 
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fa meg. Mindjárt n óra után kiáltást hallok, 
f9 ki-dugom a' fejemet a' Serfőző úr vendég 
„ fzobája ablakári: hát ízaladnak az emberek 
t9 ksrelzriil kacsul az úttzán, mintha valami 
„ lelte volna Őket, hallom hogy kiabálják 
55 Fiat, éllyen Jősef -Tsáfcár, Fiat Facet 
,, Laudon, Fiat Print^ Coburg, Mintha 
„ ki lett volna előre tsinálva: durrognak is~ 
„ méc jobb és bal felé a' Város kapuiról a' 
„ mozsár ágyúk, úgyhogy az egéíFz Város 
„ büdös vók a1 puskapor miá. Alig volt 
„ vége a* Város kapui felett a' durrogásnak, 
s, hát már kezdődik hátrábViY a* durrogás. 
„ T. i a? Serfőző Úr el-kezdett a' fzőlős kert-
„ jében> melíy a' Város falán belől van, 
,3, mozsár ágyúkkal•falifir-ozmi moftfolyjól 
„• a* gazdafág. Mindegyre fzaladnak a* Ser-
,, főző úr vendég házába, *s kezdenek örven-
„ dezve kurjongatni: gondoltam, még-is 
„ tovább maradok, és végig várom a' mú-
„ lattságotV Nem-is bánom, hogy azt a* 
„ kevés költséget tettem. Mertén életem* 
„ ben nem voltam olly vig kompániában, 
„ nem hallottál volna egyebet Fiat! Fiat! 
„ Eggyik Polgár kiáltja a' másiknak: Atyafi, 
„ éllyen a' mi Tsáfzárunk, Fiat, éllyen 
„ Laudon Após, és Frintz Coburg; Atyafi 
„ fsorafzéd, mond a* másik, FÍat9 éllyenek 
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st a* gyöfeáelmesek! Imádkoznunk &s mi 
f, jó Tsáfzárunkért, |s a' mi derék Kató-
99 nklnkétt , Fiat! A* Török kutyák úgy 
s , Szaladjanak eiÓttöks mint az ördög a' Ke* 
f, refzt el6tt. így tartott aJ kiabálás cgéfiz 
„ éjtfzakáig, én-is kiabáltam Fiat!—* még 
95 ma-is fáj as torkom belé. Vigre mind-
,i nyájan &' Kumediba (néníelly Polgárok 
„ Schaufpielnek nevezték) fzaladtak Hau~ 
# fiier fob°z* E'a Se maradtam el, és min* 
>, dég kiabáltam Fiat Jofeph 3 Laudon, és 
„ Coburg! A* Kumédiből nem értettem 
„ ugyan femmit, mert nagyon féUengÓŰTea 
w befzélltek; de még-is igen tettzett. A* 
?, Kumédi után még egynehányfzor meg-
„ ütötték a' dobot az ablakoknál; á' Szivem 
55 repesett bennem. Ekkor jó éjtfzaklt kl-
5, vántak az emberek egymásnak, és alunnl 
^ mentek, én-is ki-botorkaáztam a* kapun, 
„ még egyfzer hatra fordultam a' kapu alatr, 
„ és bé-kiáltcttam a* városba a? jó Polgárok* 
f, hoz: Fiat Jofeph! Fiat. Laudon! Fisí 
., s'jó Fotshergi Polgárok! 6<r —*• ' 

* l&f0t^f 
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12. 
„L^Xéltán meg - kívánhatja kedves Hazánk* 
de'hiflzük, hogy jó néven-is vefzi tőlünk, 
ha mind azt, valami örömére 's difz-é.re Szol
gálhat, elótte fel-fedezzük. Ezen kívánfágá-
riak, eggy kiváltképpenvaló módon tefzünk 
eléget, úgy ítéljük, ha kebeléből Származott 
Magzatinak újjabb meg újjabb érdemeiket 
vele meg-esmertetni el nem múlatjuk.' Mert 
ml-is örvendeztethetné jobban édes Hazánkat, 
mint ha naponként, több több Fiaityízáai-
lálhatja, a9 kik rneg-érdemlik & Fiái neveze
tet. -— Nem lehet reánk panaífza, â  Mars 
Táborában vitézkedő érdemes Fiaira nézve; 
mert tellyesek írásaink azoknak rriagafztalá-
saikkal. De vágynak, más Fiai-is a5 Hazá
nak 9 a5 kik Szintén úgy ditsósfégére, és haSz-
nára élnek. Ezeknek-is esmerettségéré, kell 
| : Hazát juttatnunk. Valamelly réSzból kezd-
tük*is már ezt tseiekedni. Hanem fok van 
még hátra. Közelebb van fzerentsénk TI dó. 
Hannulik Urat, Nagykárolyban a' 6-dik 
Claírb.Tanítóját 3 esmeretesfé tenni az által, 
ííogy az ík alább következő gyönyörű Ver-

• M m s'ét-
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3cia«k írásunkban helyt adtunk* A' ki ily-
lyen Verseket í r , nem ízégyenlheti azt a* 
Haza, Sem'fejire, fenffeivére nézve. Nem 
csak nem ízégyenlheti; hanem ditsekedhetik-
is vele. ~- írta a' meg-nevezett érdeme* 
Hazánkfia, ezen Verseket, fö Vezér Gróf 
H A D I K András Úrhoz, midón meg-értette 
volna, a' mi Magyar Oíz Hérosunkaak* a" 
Törökök ellen lett küIde-Etetés'̂ c. —. D.eákűl 
vágynak a5 Versek irva : ácr hifzem, így-is 
még-értödnek Hazánknak mindenízégeleteíu. 
Azonban, azt-is nyertük a'deákul lett iratra-
tásök által, hogy még az idegenek is'olvas-' 
hatták, 's olvasták-is, és gyönyörködtek 
kennek *), — így következnek VVersek r. 

Quaiem- min&c* fért Jovis alite'm 
(Ctii Regna parent Aetheris ) impetus, 

-Scuiámmis in árre&um draeoneni 
Quum égit amor dapis, atque piígááe; 

Te 

*) Miheílyt Bétshe érkeztek ezek a' Versek: leg- . 
ottan eggy Hazáját igazán ízereto Magyar Ur , 
( most Titoknok a' K, helytartó Tanátsnái Budán ) / 
maga költségén tsinoíl'an líi-nyomtattatta. Ez al-

•" kálmátosfággal más-Hazafi-is nyomtattatott 500-ig 
való darabokat. Mind a' fellyebb emiitett érdemes 
Ur , a' maga nyomtatványait; mind a' másik a* 
magáéit az ide vüá> és kiúsv Qrízági uraságok

nak ingjon el-.of í^o^stták. . -
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Te talis árdor Thracas *) in efferosj 
Quos bsiluosi capta, Mehadid 

Pro more nuper íenfít apri, 
Arma citum jubet expsdire. 

£t j?.m Geloni **j fub penetralibus 
Noítris, parabant priíca refigere 

Non absque magnó regna nifu» 
Jamque novis caluere nuptis 

Prömiífa pa£K fplendida; fed Dem 
Spem faepe yanos ducit in éxitus, 

Ridetque, íi morralis ukrá 
Fas, cupidus íiia vora rendit* 

>íam víx Gtta ***) Ifiri litora transilt^ 
Statim fugáces in íua vídimus 

M m á Re° 

*) A ' Tbracas-okon érti a' jeles Pbetá, á' Törö'^ 
kokét, kik abban a' tartományban lakoznák, a' 
mellárét hajdan Tbrátziá-nsk, ma pedig tkomániá5-
nak hívnak, 's meliynek fő Városfa Konstan* 
txinápoly. 

**) A' Geloni nevezet alatt hafbnl óképpen a' Törő-
kők értetnek. Geloni -, eggy regi nemzet, melly 
á' Borysthtnes i vagy Dnieper vize mellett lakottá 
*•* TzéíoZ itt & Poéta* a' múltt efztendŐre, melly* 
ben a' Törökök a' Bánatba bé-titöttek, és Mehá-
diát ei-foglalván, Káránfibes-Qn túl , Lugas felé 
jöttéké 

***; G-étáh eggy régi nemzet, lakott Moldva tájjáo, 
a' Dana mentében, a' fekete Tenger mellett, * 
hol ma, többnyire Töiö'köfc nyomorogaaké 
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Redire Lunás t r r á , et a&as 
Retro equitum , peditumque turmtí* 

Sic antra fbedus grex humili metu 
Petit luporum* si nemus infonct 

Vafto tumultu, fic Lycifcam."*) 
Cerva fugit, dominó fidelem. 

Has aufpicaris, dum numero, et Suis 
Fidunt lacertis 9 rumpere copiai; 

Dum roiles igm, ac enfe promtu»f 

Te D'uce vuit agítare bella. 
O ! tam virorurn vividus impetus 
Quum íefe obarmat, quid facere impotens 

Erit? Quid íntaílum Tclinquet 
In me4ias ánimoSus íre 

Belli procellas ? Proruet, ut jugo 
Torrens volutus, vei triádum polo 

Fűimen Tonaníis, dum rubente 
Saepe manu jaculatur orbem, 

Ibit morae exper$? feu velif arciumf 

tlrbisque propngnacula feaudere| 
Síre ordináris s vir viro ar&us 

Suftineant ut acuta pugnae* 
Te tefte laudis, Te fera praelia 
Ducente, Pubes Hungara acinaces 

Stringet reeurvos, et profundi 
Conifero capiti Gelorium 

. - , " í n -
Q»Ti l . r « M W » Í i i i l ' -TiTt—T m , i r M i , . . . i llll l " l l » J M 

*) Ljsifia, kunyhók a* fisvé •} JLásd Ovid* MetB 
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fncidet í£hi íigna decemplicty 
Perque ipft crefcet damna •( bipehmbut 

Duris ut ilex tonfa) perque 
Ferrum animos reparabit audax* 

Non illa captam fe dabit hoíKbus» 
Stringive loris brachia livida 

Permittet; at vultus feroce* 
Exanimis íiiper aggregátos 

Campis acervos ponet, in exitu 
Futura terrori Aemoniis *) Getis, 

lilos trahem fecum in ruinamv 
Dum occidet eggregium cadaver^ 

Hoc Dux peritus miiite, Dux vigü 
Hoftem laceíTes , eujus hohoribus 

Berlina **) curvavere faftum 
Moenia, Rege, fimulque gazis 

Superba largis ; fed Tua beUicis 
Inftru&a virtus artibus edidit 

Exempla: Prudenti Magiftro 
Mijitiae nihil inviutn eíTe, 

Quid 

*) Aenmtiüs, vagy Haemonius, népneJc a''-sere, 
melly Aentoniáty vagy a'mint másképpen hivat
tatik , Thefsáliát lakja. Mái napon, ez a' tarto
mány-is, a' Török hatahna alatt vagyon* 

**} I t t , arra vágyon tzéiozás, hogy HADIK-unk, 
a1 % efztendos háborúban, magát a' £o , és kúi« 
ísos Várost Berlint , a* nagy FRlDRIK-nek 
kéfíizáfigára, ?s-. ílmélkoM&W ei-foglakt vaft; 
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Quid ergo ? Bejus *) Danubiúm Tuf* 
Opponet armis ? aüt peditum ordine$ 

Campo explicabit? vei frementűm 
Nu'bcm cquirum, dubiasque foífas? 

Tu militarí cöníilio potens , 
Ácrique fortis pe&öre, ec Hunníco 

(QuI ignorat et 'vinci, et pavere) 
Igne micans, Jőve perdomabís 

Frobante ííimmo ^ quoslibet objices, 
(Victutus aerernuM Parrfac JubarJ) 

Superque deleti fepulcrum 
Odryfii **)•, Tibi fida eondet 

Virtus Coiumnarn, laetaque Fauftitas 9 

Et Pax9 et'albo re&a Fides peplo 
In Vrbium fcribent ruina 

HADIKU MERITUM PERENNE. 
Ezen Verseknek ida lett iktatások'. aU 

kalmatosfágával, kérjük azon érdemes Ha
zánkfiait, a* kiknek tehettségek, *s idejek 
vagyon hozzá, hogy, haízonnal, és gyö^ 
nyorüséggel olvasható gondolkodásaikat te
gyék fel papírosra, és hozzánk tartózkodás 
nélkül küldjék fel. Mi 9 örömünknek fogjuk 

tar* 

*} Befsi3 hajdan TbrátatU-ryik likosfai voltak, a* 
Haemus, vagy a mint ma nevezik, a' Balkon 
hegyén. 

**} Odryjji) r-égefites TfoÁtziának lakosai voltak. 
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tartani, ha azokat a' Haza javára, ?s vigafz* 
tálasára közre botsáthatjuk. —. A' kik pedig 
immár3 ízép Verseiket hozzánk küldöttek: 
bizonyosok lehetnek benne, hogy azokat el 
nem múlatjuk közönfégesekké tenni. Eddig 
íem a' nem akarás okozta, hogy ki-botsátá-
sokat halaíztottuk.-

Mivel moít fzerentsénk volt, fo Vezér 
fíróf HADIK Andris Úrról emlékezni': kí
vántunk, ezen Magyar Hérosnak általunk 
meg-küldött képéről valamit említeni. Ezek 
mind azon Réztábla áltaí nyomódtak, mely-
lyeket kéfzittetett azon Hazafi, még a* Had! 
Történetek5 meg-indítása előtt, a5 ki a'Tldo" 
Hannulík Úr Verseiből 500 darabot nyom
tattatott. Ki-nyerte t. i., hogy azon nagy. 
képét a* £0 Vezérnek, melly annak a* maga 
Palotájában vagyon, le-tsináltathafla * ) , a* 

melly-
t __ 

*) Kóré Ur,. (eggy érdemes SzékeUy Fi, Brajjó 
mellől, Bikfalváról való) édes örömest fáradozott 
a' Képnek ©Ily formán lehető .ki-rajzolásában, 
a' mint a' MéttzÖ- kezébe kellett neki1 adódni. —r 

Azért ran bal felöl a'kép alatt: Bikfahi Káré érte* 
Ezen fok ízép tökélletesfégű Ur , még most-is itt 
vagyon Bétsben, és gyakorolja magát a' nagy 
Képek'ki-ábrázolásában; 's festésében. Vágynak 
itt kiviilötte, mis derék Magyar* íffjak-is, a' kik 
3' festő Akadémiát hafzonnal járják, k a'kikbÖl 
a' Haza idővel nagy Mestereket'tárhat, főképpen 
la §yámolaik véln&üú.a — 
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mellybol-ugyan, femmit feni tudott a* ío Ve
zér mind addig, míg néki olly formában Di
nem mutálódott tulajdon képe, a' miilyen-
ben mi meg-küldöttük az érdemes Előfizető 
Uraknak. — Ki-gördűlt a' könyü az oíz Hé-
rosnak ízeméiből, midőn fzemlélte a* képét, 
és ezt mondotta: „ Mivel érdemelhettem, 
hogy az én kedves Hazámfiai engemet így 
meg - tifzteltek. *' — A' Felféges Magyar, 
és Erdélly Qrfzági Cancellariában, több el* 
ofztódott akkor mindjárt 100 illyen képnél; 
a' kér Magyar Hazában pedig, másfél ezer
nél, 's nagy örömmel vették azt minden 
rendű Uraságok, EgéíTz indulattal fogadták 
a' Ts. Könyvtárnak ( Bibliotheca ) érdemes 
Tifztjei-is. Maga Báró Swieten Cr, az em
lített Urak Feje, el-is tetetett kettőt örök. 
emlékezetűi-, a' Ts, Könyvtár fzárnára, —• 
Klagenfurtba és Jnfprukba, az O Felfége 
Testvcrjei Maria Anna, és Maria Elisa-
hetha fo H. AíTzonyok fzámára kérve kértek 
egynehányat. Nem külömben Britjééibe, 
á3 Ciiriftina fo H. Aíízony, és Férje Albert 
Hertzeg réfzére, egy Tutzctet. Berlinben^ 
ööttingálan, 's másutt fem ítélték ezen ké
pet méltatlannak a' figyelmetesfégre, a* mun
kára nézve-is ugyan; de főképpen, az általa 
ábrázoltatott nagy Hazánkfiára nézve , kinek 
erdemei mindenütt tudva vágynak, *s becsül* 
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tétnek *). — Már, tsak azt említjük, hogy egy 
Ol-afz Gróf (Marchefe) négyet vitt el ma* 
gával Turinba, és azt mondotta > hogy ket~ 
tővel a' Szardíniái Királynak fog kedves* 
kedni. — 

Komárom* 
Nem régiben két Anglus Utazok men-

íek itt kerefztúl. Éppen akkor késérvén 6-
ket által a' piatzon , mikor mind a' Catholi-
cusok, mind a' Protefhansok a'Templomok-
ból jöttek, közel ötvenig való nyestes, 's 
nyufztos mentéjü Urakat, 's kereskedőket 
toki jggjM,. .fsS&m sWmttó* íi)% 

?s azt 

*) Német Orfzágban, eggy igen kellemetes írásban 
ez az Ítélet felöle: „JJie Üngara habén, erfrsuet 
über Wahl des Feldmaríchails Hadik zum ítéer-
fűKrer, das Bildnifs diefes ehrwürdigen Heldea 
ftechen Iaflen, welehes den grofsen Maan voll-
kommen darítellt, und von den Ungarn onr m 
ihre Freunde vertheik wird. Diefer Stich ift 
ein wahres Meiíterítück." — A' Magyarok, ab
béli örömökben, hogy Hadik f6 Vezér a Sereg 
Kormány ozójává válafztatott, ki-mettzették ezen 
tifzteletre méltó Hérosnak a' Képét, a'melly azt 
a' nagy Embert tökélletéílen ábrázolja, és a* 
mellyet tsupárf Barátjaiknak ofztogatnak el a' Mg~ 
gyarofc.JSz a ' M e t t ó eggy valófágos Rem#k, 
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5s azr .kérdezték, hogy tálára azok, mint 
Huízár OíHtzérek, a' kik már a' fzolgálatot 
le-terték, Melíyre mikor mondottam volna, 
hogy ezek-Komáromi Nemes Emberek, és 
hogy ez a* Magyarok' rendes Öltözetek: 
„Mindenkor hallottuk, hogy igen Martziá-
lis Nemzet ez a3 Magyarfág. Meg-mutatja 
ezt öltözetével is , hogy még a* kik nem 
rendes Katonák, azok-is iliyen Hufzár mSdrg, 
öltöznek. ^ —- Kár, hogy fokán mind nyel
veknek , mind ruhájoknak változtatásával ón
ként törlik el N e m z e t i Karaktereket. — 
Mennyire el-fatnyúltak már-is azok, a' kik 
mind'a1 kettőt fel -tserélték! — Ha Vitet 
Eleik fel-támadnának, el - fzégyenlenék ma* 
gokat. — Ama bölts Mínifter H. KAUNITZ 
ziémeíly fóbb Nemeseinket maga meg-fzéllí-
totta azért, hogy Nemzeti Köntösöket nem 
viselik, holott az Anglus nép után, úgy
mond , eggy fem érdemli meg jobban 5 mint 
a' Magyarság, hogy Magyarnak nevez-
tesieiíe 

Ezt irják a* Mindenes Gyűjteménynek 
nagy érdemű T. T, Szerzői, Sz, Andr. Hav, 
4-dik napján, költ X. Levelekben. 

Ha a' Komáromban meg-fordult két 
Anglus Utazók Okt. 26-dika estvéjere Nagy
váradra vetődhettek, 5s az ott akkor tarta
tott nagy Bálban meg -jelenhettek volna: 

ott^ 
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ott-is gyönyörködtethették vóina magokat, • 
a? fzép Magyar öltözetek fzcmlelésével', a* 
mellyben feles fzámú oda való, *s külföldi 
Urak jelen voltak *) ; 's mind Magyaroífan. 
öltözve. Még a' Német Tifztekre-is Magyar 
Mentéket húztak.— Örömmel tapafsíalhatták 
volna a' mellért, a' Magyaroknak , az Anglus 
Nemzethez való hajlandóságát: mivel Angius 
tánrzot-ís jártak, a' Magyaron és Lengyelen 
kívül. Egyebet nem-is. — Nem vóic ezen 
Magyaros Bálban híre-is a Bakkerájnak, 
Mandelmilchnek, *s a* r.. Hanem voltak 
bezzeg jó magyar Sütemények, voltak ürmös 
és másféle derék Borck, volt Szílvapáimka-
is. -— A' Trakta-is alkalmasint meg-eggye-
zetc volna az Anglusok termefzetével,. 

t£ -.;, Aufiriai Belgiom. 

Tele vágynak &' BrBjfceliTönüozzok el-
fogott Pártosokkal. Ama híres Lengé,.Lz».£r«£í 
is vason van, és alig ha bé nem telik rajta 
£ Fb&ér Profetziája. **), Közelebb el-foga-

tott 
W l . , I M I , . . . . . . | , . « . . , . » . . . . . . — • , . • . , . , , , . , . , , , , 

*) Mivel azon a' napon tartatott a'Köz. Qyulés.— 
Ez ágy ment véghez, mint a* Pofoni. 

**) Azt jövendölte vált Volté?, Lengéről^ hogy 
molíyíra-is akafztó fára kerül. — Furtsálkodni 
akarván, épitette jövendölését Ling^et-nek a* 
sevéa, X j , IM-, leaí, kendert, vagy abból 
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tott eggy Hertzegné, és ki-vallottá s hog.v 
ö-is as Pártosok réfzéról vólr. Ez annak a 

Her-

kéfzűltt kötelet tefz; G-ueÉ pedig, éjjeli orzÖket 
jelent, a' kik a' halálra itéltetteket, a' meg-ölet-
tstés helyére fzokták Frantzia Orfzágban fcésérni* 
•-— Lenge fzületett Frantzia. Igen ékefí'en fzólló; 
de teílyesféggel nem fundamentomos tudományé 
ember. Parisban fokáig prókátoroskodott. Ido 
jártával, némelly tettiért á' Bafztiljba záratott* 
(Lásd Had. Tört. JJ8. Lev. ) a' honnan ki-botsát* 
tátott ugyan, hanem azután az Orfzágból ki-
dltatott; 1777-dikben Londonba ment, és ott ma
gát azon munkája által akarta nevc?zeteíle tenni 9 

melly fok kötetben ílíy«n nér alatt ma-is kézbea 
forog: Annales politiques^ cfoiles et litteyaires, 
du dix huitieme Siecle Ouvrsge peviedique par Mr* 
Lingvet* — T. i» fzándékozott 5 a' meg-nevezett 
munkájában, minden ékefíen fzóilását arra fordi-
tani * hogy az Anglusokat egéííz más emberekké 
tsinálhaíía, mint eddig voltak. De tzélját el nem 
érte. Mert vagy éppen nem olvasták, a' való
ságon kapó Anglusok az írásit; vagy á'kik ol
vasták , fzánták, hogy eggy ollyan Nemzetnek 
akar Reformátora lenni, a' mcllynek fem nyelvét,, 
fem fzokását, törvénnyeit 's a' t. nem tudXa. — 
Mellyet látván, motskolódott rátúl Lenge az 
Anglusok ellen, 's ott-is hagyta Angliát bizonyos 
fzin alatt. A* Tsáfzár II. Jössfelhtty azzal 
akart magának kedvesféget íz erezni., hogy 1784-
dikben mellette írt a* Hollandusok ellen, a' mint
hogy V'békesfé? után Bétsbe iövénj nagy hajlaa* . 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 77£ 



#©es>s# 495, 
Herizeg & * * * ^ Felefége , a* ki 
Generálisi fóvel jelen volt Belgrád oftromá-
fiye — A' Hertzeg AíTzony el-fögat-
tatását igy befzéllik: Már előre elvolt fogva 
a' Gyermekei Nevelője (Praeceptora). Ezt 
meg-tudván a' Bertzeg Affzony, esdeklik a'* 
hol kellett i hogy ereíTzck a' Fiai Nevelő
jéhez 5 mivel neki, úgymond, Szükféges-
képpen kelletik.azzal befzélni, a' GyermeT 

keire nézve. Midőn femmi módon meg* 
•nem nyerhette volna, a' mit kívánt a' Her-
tzegné: neki háborodik, 's illy Szókra fakad: 
(Je rrie tue) Megölöm magamat, Mellyek* 
nek fzáján lett ki -erefztésével gyanúíagba 
ejtette magát, ss el-fogatott. 

JELEN-

dósággal-is fogadtatott., mint H. Kaunitz-tók, miöá 
magától-is Ö PeUegétol, a' kitol ugyan akkor 
kulönöffen meg-mtalmaztatott, V Neme&féget-is 
kapott. —T Mar darab időtől fogva BrHJJzelben 
mulatozott, 's kűza-Sch hi-tudódott, hogy & volt 
4* Pártosok* eggyik efzeiöjök. A' nálfo találtt 
Levelekből az -is ki-sült, hogy az Auftriai Bel-
giombóh és a Luttkhi Hertzegfégcoi (melly reges 
hánykódik már , mint fzirxtéa a* másik ) egy Ko2» 
Társaságot akartak fd*állitani, melly Hollandia-
itak fzövettséges Társa lehetett volna*. —*• Lengé-U 
mint a' Status rabjir3 Titokaokjávsl eggyilf?*. %? 
Antwcrpm Várba rl&ék BfUjf%el»bM> 
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.JELENTÉS, 

Küldjük V Hiómat, Otofz és Török Tsáfzárok 
koEó'tt folyó Hadakozásnak Teátfomát. Kztj eggy 
•rdemes Hazánkfia, Junker Ur iriettzetté, a'ki a'meg** 
igértt nagy Mappát-is kéfziti. —-Midőn mi a5 Hadi 
Történeteknek írásához fogtunk, ©Ily reményfdggel 
rólrnnk, hogy Európának közönféges nagy Map
pájával még Septemberben kedveskedhetünk, az ElÖ» 
fizető Uraságoknak. De ebbéli remény fégunk óhaj*-
tott tzélját nem érhette: minthogy emiitett Junker Ur, 
betegeskedése, miá a' mettzést félbe hagyni kéntelenít-
tetett. Másra pedig fok okokból nem akartuk bízni 
a' munkát. Már újra fel-épúlt nyavalyájából a'Mettzo 
Ur , 's dolgozik eröfien; de mivel eggy olly Mappá
nak rézén való ki-munkálása fok időt kíván, 's azon* 
ban újj akadály-is 2dhatja vifzont elo magát: tehát 
azt meg nem határozhatjuk, mikorra fog el-kéfzülni* 
— Hogy azonban zz érdemes Eeloüzeto Uraknak to
vábbi varasokat annál inkább könnyíthefíük: küldjük 
az ide zártt Mappátskát, mellyet azon okból iüettzef-
tünk Junker Úrral, hogy ez * mustra gyanánt lenne,, 
mellyrŐl Ítéletet leheííen néminémuképpen hozni, az 
általunk meg-kÜidendŐ nagy Mappára* Néminému
képpen mondjuk: mert ámbár ezen-is kellemetesek'a' 
íbétük; a' folyó vizek pedig, ?s kivált a' Tengerek, 
nagy fzorgalmatosfággal vágynak ki-mettzve: de.még
is ez tsak . árnyéka fém lehet amannak, mivel rövid 
ido alatt-is kéfzi'ilt. :©e hiílzük * hogy nem tsak úgy 
fog ezen Mappútska fcedvesféget találni $ mint Mustraj 
hanem úgy-is, mint nagy fegitoje a'-képzelÖdésneke 
Mert, ha nem lehetett-is• raind azon helyeket eggyi'il 
sggyig beléje iktatni v raallyekrŐI emlékezet volt, 

vagy 
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/ leíTz, midőn a; mieinknek, '& az Orofzoknak a* 
ökokkel való tsatázásdk elő adattak, vagy: meg 
táti elo adódnak -. ugyan tsak fel vágynak reá min-

Orfzágok 's Tartományok téve, mellyekben ar 

mas háború foly; spt még azoknak nevezéteííebb 
yeik-is, melly éknek fzemlélésébol, hozzávethet 
eggyügyűbb Oivasó-is, hol formán eshetett ez-, 
;y amaz verekedés, vagy történhetett vaiamelly, 
/elmetesféget érdemlÓ dolog; annyival inkább, mi-
i azt olvashatja ezután írásunkban, hogy éhez, vagy ; 

\' helyhez, (meliy elo fordul a'Mappán) Hlyen, 
iy amollyan mellzifégre, 's a' t. 

A' Formája meg-engedte a' Mappútskának , hogy 
£an Orfzágok '$ Tartamányok-is jöheílenek belé* 
Sellyék, ízoros értelemben vévén ezen nevezetet: 

i - citroma , belé a*m jöhettek volna. De 
T icéljuk, anndijoDb, mennei több.van benne, —r 
feíld, mellyet éfzaktól fogva délig ábrázol,."mint-
r igo mértföldet tefz; a' pedig, mellyet napKe.let-
; fogva, napnyúgotig foglal magában, fzaporább 
) mértföldnél-is. Az ollyan Orfzágokat 's Tartó-
ayokat, mellyek eggy Uralkodó alatt vágynak, 
y fjzinü kenettünk bé. Mivel pedig, az 
Ibb íz fzerént, ts«i, kat fzokták ki-fzinelni: 
át mi-is, a' Mappátskáknak eggy rélzére nézve, 
•z alkalmaztattuk magunkat. —• A' Török határok 

adásában nem lehetett változást tenni; mert aztT 

í a Békesfég fogja meg - válafztani , hogy', '& 
t lei Íz az el-fogialtt Tartományoknak állapotjok'} 
keaére fognak bírni ? 

A' Teátron nevezet helyett, tehettük vólm :• 
zö Hely. De talám, nem hibáztunk azzal-is^ 
y- amazt tettük, úgy-is ,* mind a* Deákok, mind 
rmt%iák. mmi &[ Néi&tek élaek vele., abban az 
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értelembea, as mellyben mi vettük; azzal a' külömb-
féggel, hogy mindeniköjök a' maga nyelve tulajdon-
fága fzerént fzokta el-bérmálnú — Mi-is meg-magya-
rosítottuk. — 

Sajnáljuk, hogy az öfzve hajtogatás miá, na
gyon roíitsolódva vehetik ezen ide zártt Mappátská: 
*s vehették az eddig küldött más Rajzolatokat-is, 
az érdemes'Előfizető Urak: de ki lehet fzépen egyen
getni , tsak éppen méltóztafFanak , a Mappának, vagy 
más Rajzolatoknak fejér feleket, a' hajtásoknál, vizet 
Spongyiával, vagy rúhátskával ineg-ncdvesiteni, az
után , két árkus tifzta papiros, vagy kéfzkenÖ közzé 
tenni, 's meg-nyomtatni. 

Itt Bétsfeen, most jött ki Geroki Urnái a' Sajtó 
Ml» ezen Könyv: UngarifcbeGrammatik, woraus dev 
XfagM &te Deutfchey und der Deutfche die Ungarifche 
Sprachg in fézívze evlwmn kann. Ezen munka eddig-i; 
esmeretes lehetett nevéről., mivel már ez elÖtt Vilá: 
eleibe botsátódott, Farkas Ur neve alatt, eggy Hlyen 
felül írású Könyv. A' Szócár., Befzélgetések, Le
velek , fzép Történetek > 's a' t. az új jonnan nyom-
tatott Könyvben-is azok; a' mellyeket Farkas tír fze-
dett volt öfzve: hanem mind az , valami tulajdonkép
pen eggy Nyelv tanító Könyvnek a' Tárgya, más 
Hazafi munkája. Németeknek vagyon kiváltképpen 
kéfzitve, hogy belÖlle as Magyar Nyelvet meg-tanúl-
haílák: de Magyar-is hafználhatja, a'Német nyelvre 
nézve. A' Könyvnek az árra i for. 40 kr. — Pestet 
lehet kapni Strobmayr és Weigattd Uraknál, 

Költ Bétshen> Nov. ijedik napján, 
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