
r. 

I Y^fc-

'Mi'' Bécsben ? Decembé 
1 • Na.p.ji n 

Potyt&áSfr- #£• Újj Örsovűraí válé Jegj* 
%ésekkek« ' \ • 

Várbeliek által ki - állott Öftrőmnak 
kezdetéről, *s folyamatjáról ezeket közöl* 
he tjük. Belgfádnak9 Okt, 9-dik napján t 

történte mes-véteíe után. oaraatsolatot küU 
C-S *" L 

dött Láúdon fő Vezér, F* M. L. G. War-
tenslébennek, hogy fsáilya meg Ujj Orso^ 
vétit••'ki-isi, ezen parantsolathóí képest, 
mintegy iH/ööo emberrel* az Alliott he* 
gyéré telepedett > 's Ujj Orsójának ellené
ben Bátteriákai: hányatom Nov. i. napjánf 

maga*is oda érkezett a' fó Vezér* (a ' fő 
Hertzeg Ferent^ 6-dikon) *s némeíly -újj 
íendeléseknek tétele utány hozzá kezdetett 
a' Vár' ágyúztatásához* De a' Várbeliek-ts 
toeg-fzóllaltatták a* mieink ellen ágyüjaikat§ 
1 katona munkásfaink közzűl egynehányat 

Y V feb?- fi 
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íebbc fejtettek , egynehányat pedig toe: 
' öltek. Hogy Generál Fábry Nov* 9-dikefi 
Gládova Várát, Ujj Orsóvári alól, elfog
lalta: meg-kináltatta--Láudon az Ujj Orsó-
vaiakát újjolag, a' magok fel-adásávah de 
ezek el nem fogadták az ajánlást. Mellyre 
nézve, minekutánna- Nandorfejérvárből^ a 
nagy Ojifom»Ágyúk el - érkeztek volna t 
Nov. közepe tájján$ rettenetefebben kezdte 
el a' Várba való tüzeketést, mint az aí 
előtt való volt; és ez így tartott egynehány 
napokig. De hogy ennek feiii lett femmi 
hafzna: Nov. 24-dikéa félbe fzakafztatta. 
a', fo Vezér az Oítromot; Szándékozván P 

ezentál éhséggel venni meg a' Várat. Arra 
n^zve, Gen. Gróf Áuerfperg kormányozása 
alatt, 6000 embert az Aliion hegyén ha
gyott: az oífoómló Sereg több réfzét pedig 

,. ;$éli- Qiiártélyra botsátotta. -— Az emiitett 
6000 ember ^ bé - ásta magát i földbe, .'* 
!gy kiváa eröfzakot tenni, as kemény tél 
vifzontagságain. Meg - ígérte a' fó Vezér , 
hogy mind azok, valakik közzűle fzorgal-
matos gondot viselnek egéfzségekre, meg 
fognak jutalmaztatni. A* köz embereknek 
ízenvedések m által enyhül némelly réfz-> 
Ben , hogy ingyen kapják az enni valói, 
9& a' mellé napjában egy egy meíízeiy b©rr« 

Folytatáfa következik. 
-. t ÉLE-
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Bét$. . ;, 
0 Felségé nem fiianik meg"':; fzokott fa 

Töglalatosfágaitóh pedig gyakorta úgy el
fogódik £ mellyen hogy alig vehet lélek-
le te t i mellyre nézve fokízor fel-riyitramak 
:az ablakok., hogy Frífs levegő ég méheís 
fen. bé a5 Szobába* • : Ügy értettük , hogy 
•közelebb eret-is vágták O Felségén-, ss na-
dájokkal (ver ízópókkal-J-is fzivattáfci 
-.. Tegnap előtt vélt ízereiits-enk^ eggy 

Tsáfzár könnyű Lovas Reg, béli Főhadnagy 
Wümtr Úrral feembe lenni, 'S magától ér-
'térti-, hogy Q Felségétől engedelmet nyert* 
*©gy a'©íztáHyból álló Lovas .Szabad Sereg-
láek Gallit^iában való "fel - állítására. Na-
|gyon ka^ á' Magyar Irrjákon* Örömmeí 
befzéllette 5 hogy már háromra fzert relief 
tett", tudniillik a5 K&rátsay Regementjébot 
két Magyar Kémes Ifíjú állott mellé; ip 
pedig meg-értvén, hogy a* fó Hertzeg ka* 
Tabélyos Regementjében > egy Magyar Ft 
köz Legény vágyon j azt-leg-ottan fel-kérte* 
\ mindjárt AÍtiízEté\i§ tette. As említetc 
Izabad íer/egnek névé leííz Uhláhus'; ruhája 
Magyari nadrigja'-* %lajbiija kék,, aMolmán 
Fotóig felső ökó ruhája pfccüg veres, kék 
feéjtékivslc Minden Légérwntk a? piízto* 

Y.y % If'án? 
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íyán, *s derék magyaros kardján, cggy 
hoífzú hegyes rúdú. záfzlója fog lenni. A* 
izabad féreg 'fel-állítójának Kürner Úrnak 
Majorság van Ö Felségétől ígérve. 

A* napokban 9 bé-vifz itt eggy űr 
lamelly külföldi eggyügyü esmerösíé 
Udvari Játék néző hellybe. Az Idegen, 
lévén még többfzör efféle hellyen, nem győ
zött bé*telni a' nézésfel. • Eavfzer mee-izól-. 
kivan, kérdezi az Urat, a" ki bé-virte: El 
Szokott ide a* Tsáfzár-is jóhi? Igen, felele 
az Üt \ hanem most nem. leíTz itt, mert eft-
vénden rend fzerént roflzúl érzi magát. -*-
Azonban mutatja esiuerősíenek, hol fzokott 
Ülni a'Tsáízár, a'fÖHertzeg, fo Hertzegné, 
?s más nagy Méltóságok-is. Továbbá, az 
alatsonabb rendű Urafágoknak hellyét-is. —~ 
Midőn liallya ez-, hogy mind tsak ar főbb :'s 
slsóbb Uraságokról vagyon £ befzéd; azt 
kérdi: hát a' Szegények hol ülnek itt? felek 
az ű r , a* leg-felsó" hellyre mutatván, azok, 
oda fenn vágynak. Mellyre el-neveti magát 
az ember, ?s monda; úgy lelTz az majd a* 
más Világon-is. «— 

Magyar Qrfoág. 
Ó Buda mellett, az el-múlt héten a' 

puskapor törő meg*gyúladt. Három mázsa 
puskapor lobbant fel, é$ 4 jnunkást-is fel

re* 

va-
r, az 
, nem 
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vetett a' levegő égbe. Épület kar egyéb 
nem efett, hanem egy kunyhó porrá égett. 

Gyöngyösön lakozó, ó valláson lévő 
Kereskedőről, Horváth Mihály Úrról, ér
tettük , hogy a* Tsáfzártói engedelmet kért, 
hadd áüithaffon fel %o fegyveres embert, 
tulajdon költségén* 0 Felsége Számára. ~ 
Meg-nyerte, a* mit kért. — Vágynak bizo
nyos nemei.a'kéréseknek..,- mellyeknek meg-
halgatására a' Fejedelmek-is kéízek ! 

S'^ékssfejér vár megy ének 
Tordats. nevű hellységeben, lakik eggy9 

Hqrnyák Mihály nevezetű Ember, a5 ki , 
ió7a-ben lépett be a' Világra, ss követke
zésképpen már most életének 117-dik efz-
tendejét Számlálja. Leápold* és L Jósef 
Tsáfzárok alatt 9 eggyiitt kurutzoskodott, a' 
ITököli, és Rdkót^í követőivel; annakutánna 
pedig, a5 Törökökkel való hadakozások al-
kalmatosfágával, az uralkodó Házát ízolgálta 
fegyverével. —• jól bírja magát még most-is 
az ember. Lát mind két ízemére derekaíTane 

Elméjére nézve fem fzenved leg-kiffebb fo-
gyatkozást-is. — Vágynak ebben a5 Várme* 
gyében, mint írják, több IOQ.'S 110 eíz-
tendokön felül való Öregek-is9 Vagyon ne
vezeteíren , Kuldo nevezetű hellységben, 
eSS7 S I ° efzt'endós ftemes Áíízony, a 'ki 

.\:\- • \". . .már . , 
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már a' harmad ízben látja fzámos magzatai^ 
még-is maga vifzi közöttök a' gazdaságot. 

A ujt r i a i 23; e így i o, m? 
Ezen. Tartomány, példát adott: rainét 

künk arról, hogy' öji meg maníroílan eggy 
ember, a 'maga ember Társát. Midén a* 
Tsaízár Dragonyoífai, eggy Vatsmünfie^ 
nevű falujában Brabantziának, a'Lakosokat^ 
kik fegyveres kézzel ellent kívántak nékiek 
állani, réfz ízerént elfogták, r£fz fzerénfe 
le-apritották volna i eggy a* Lakosok közzii! 
térdre elett3 az ellene agyarkodó Dragonyos 
előtt, 's kéri, hogy tsak az életét haggya 
meg néku A5 Dragonyos felele 1 Kedves^ 
Uram! (Mon cher Monsleur) mindent 
keik vagyok kedviért meg - tselekedni; dq? 
az életét meg nem hagyhatom -?-*> 5s ezen 
befzédek végzésével,' kí-végezte a' Szegény 
Belgát á? világból. 

Frant^ia 0 rf% á.g* 
A* Nemzet Gyűlése meg-tóldta eggyel 

# vctkek kaistromát * ) a meüybe meg a% 

Ki-

ff—J."""""!"1? . ' V ' • •yr ," , l ' " ' • • . ' . ' •"'•.• ••.• • ' " '• - !"••• ' ••<".—"""••I • "' •'•!.'. I'".' »*' M • • ' • i w w ' W * ^ " * " ' — * * » 

f̂) Ez a' Nemzet meg-M-ntása bűne ( Qfimftn hefae 
Ntóiottisj. Egynehlti^ aagy embereket már belé 
ejtett ebbe a' bütibe a? Nemzet Gyűlése* — A* 

töb-
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Kírály-is belé eshet: de a' maga Tagjai-is 
tselekefznek ollyat9 a' mi fok más Tarto
mányokban méltán véteknek tartatik. Érd
jük az egymás ellen való ki-kelést, és fegy~ 
veres kézzel való ízembe fzáliást (Duellum)* 
Két példa-is történt ugyan nem régiben, 

hogy 

többek között Hertzeg Lambesket, az Rqyal Ál-
lem and Regementnek Generálját , azon okon, 
mivel az emiitett Hertzegre reá bizonyosodott, 
hogy éggy fegyver nélkül való öreg embert 

* maga kezével meg-Ölt volna, Parisban -r-> — — 
— Júliusban. — A' Hertzegre ki-is mondattatott 
a' halálos fententzia, és, mivel maga el - ment 
Frantzia Orfzágból: ki-tsináltatta a' Nemzet Gyű
lése a' Hertzeg képét, 's annak fejét vetette. —• 
Különös KomifTzió vagyon tsupán arm a' végre 
rendelve, hogy általa ki-túdódhadjanak, Motet
ták, vagy tefzik magokat a' Nemzet7 meg-bántáse? 
bűnének réfzeseivé. ÍLS mivel az elSbbeni Ko« 
miíízió gyanúsfá lett, hogy tsupán azokat fzán-
dékozik hálóba keríteni, a' kik az Aureliánumt 
Hertzeg, 's annak követői ellen vágynak: tehát 
közelebb újj állíttatott fel hellyébe. Ez éjtfza-* 
kának idején-is rá megy fok nagy fzeméllyek~ 
nek lakó helyekre, 's azoknak minden írásaikat 
fel-kutatja, sÖt hatalmat vett, hogy a' privilegiált 
Bázakba-is bé - mehefien, mellyet nehezen kez
dettek a' kűlsÖ Udvarok Követei fzenvedni, és 
panaíTzokat bé-is adták az ellen a' rendelés elhn% 
l ' Nemzet Gyűlésének* 
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Jhogy a* Nemzet Gyűlése Tagjai kőzzüí s 
eggylk meg--vitt a* másikkal Az eggyik 
e.fetetj melly jgy történt , az dUmúU; 

- hónapnak; vége ,ffi | , el-beízéljük: 
Blancard, a3 Dqfiné (Dauphűié) Tar-

fománnya Deputátysa* azt mondja,, paran«? 
fsoló hangon, az Overnye (Auvergne) Tar* 
tománnya Depytitusának, -D-ws/ta-nek.,- hogy 
fialgaífon. Duche meg-boíízánkodík, 'shogy 
meg-kereííe betsülecét: kívánja, hogy Rlan* 
card menjen ki vek e^y Szál kardra, -<« 
JBlancard azt ÍQIQÍIQ^ hogy olly következeié, 
lehetne vagdalkozásoknak, melly miá neki 
el kellene menni j pedig nints útra való peri-. 
?9, Ezen Szókra Duche kiírást a' zsebéből 
soo Luidórt ( Louís d' Qr ) , rneltynek felét 
Blancar-d-mk által adja, a' más felét pedig 
magá,nát': meg-tartja, £'. meg-lévén, „ÖÍZVQ 

ísapnak.; Blancmd elsőben valami kis íebet 
ejtett Duciién. De ez , úgy tsapja viíTza 
amannak ar kardját, hogy az ieg-otran öfzve 
tort. Azon, Szempillantásban, neki Szúr Du^. 
che* a/ Blancard nyakának,' 's találja: dQ 
nem igen mellyen, 's. nem-is tafeitona hely*. 
fyebb, hanem ts,ak úgy* tartotta amannak 
a- nyakán s míg Így Szólíott: ,,»Moft Fran-
Tzia Barátja kezében van az Úr. £n az Ür» 
n,ak m;eg-kegyelm ezek." - T - Nem igy bán-
pak Gróf Mirqbőva!3 vagy Düppent Uram-

^m >p||5i!. Ijjílffafe í X í̂jmzet Gyülés§ Tagjai.) 
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Olafz Orfcág. 
•.Romából irják r &ogy a' Pápa földjén s 

tJrbino Henzegfégben, naponként neveke
dik a' fegyveres zsiványoknak jzáma. Na
gyon el-rémítették az egéffz környéket. 
Jíevéffel ez előtt dúltak fel eggy Várat K#-
vcnna mQiÍQit..•^-..Igerr. féltik tolok a' Lorettái 
kintseket-is *J, -t--Ne^i-is: ok nélkül. Mert 

már 

*) Loretta, eggy halmon épült kis Város, az An~ 
eonai Márkgr'áfságban, a' Pápa földjén. Nem 

* meíTze van a' Tengertől, a' mint a' meg-kiíidött 
3Víappátskán-is lehet iátiji. Püspök hkó hellyé* 
Méljy árkokkal, és egynehány Tornyokkal kör-. 
pyul vagyon véve* Igen hires azon fzent Ház
ról ( La Cafa fsnta ) , meiljrol azt hiízik, hogy 
abban a' B. Szűz Mária, lakozott Názáretben, és 
azt az Angyalok hozták el 12.94-ben Galikából, 
J)almátláttak Terijati nevű hellységébe; onnan 
pedig, azon efztendoben, Olafz OrTzágba, Ke* 
eanati tájjára ; * és végre, 1295-ben, a'mostani 
helyére, a' Igoréitól Cathedrale Templom kö
zepére. Kivűlrol bé van az emiitett Sz. Ház már-
yányozva. KiilömbözŐ nagyságú kövekből é-

jpíüt; 30 láb a' hoű'za, 15 a' fzék, és 18 a* 
naagasfága. Kivül 's belől fok drágaságokkal fel 
Van ékesítve. Ennek látására fzakadatlanúi jár-
nak mindenfelől. ^o-rfO/Ooo-rre rá megy, az 
ffztendŐnként oda fzarándokoskodóknak fzáma. 
pZek nem jelennek még üres'kézzel* Minden 
bizonnyal • fokra ~m$%y tehát a' fzent Háznak 

mel-
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már 4Q-ed magoknál többen Vágynak: pedig 
Okt. ii-dikén, tsupán hatan Foglalták el 
a' Sinigagliai Várat s r*#llyet nem-is engedd 
ték elébb vüTza, míg fei-teteíeiknek tellye-
sltésére nem kötelezte magát a5 Város. -—. 
Az egéíTz dolog így történt: Az emiitett 
6 gooofztévök bé-lopták magokat a' Várb% 
megkötözték az ott őrizeten lévő 'katonákat* 
ás ü Kafzamatákba rékefztették. Hogy an
nál nagyobb bátoríágban maradhaíTanak, 
ejtfzaka fel-vonták as járó hidat. — A' Vár 
Kommendánsán^k (as ki maga otthon nem 
volt) eggy Inasfa ütött legelsőben lármát. 
Ez ? ijjedtiben azt fairefztette5 hogy egyne-s 
hány 100 Tolvajok el-foglalták a' Várat. —* 

A* 

mellesleg való efztendei jövedelme-is: a'rendese 
30,000 Tallérra (Scudi) tefzik, melly nem 
fsuda, mert fok Fejedelmi Házakból áradt ide, '« 
árad még most-is az áldás. Eggy a' nevezetes-
febb ritkaságai közzül a' la Cafa /afífa-nak, az 
az ablak 5 mellyen bé-ment a'B. Szűzhez Gábriel 
Ángyai, midÖn a' Kriílusnak általa lejendo fzü-. 
ietését nékie meg-jelentette. 11. Július Pápa bűa 
botsáaatot ígért mind azoknak, valakik meg
keresik e' fzent Házat 5, *§ ugyan azóltától fogva-
ís lett ez oíly nevezeteire, és méltóságoüá. — 
Az emiitett Pápa fok nagy épületeket, 's Fun-
dátziókat tett Lorettában* 
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A" Zsidók voltak leg-elsok, a* kik bizonyos 
Summa pénzt ajánlottak a' 6 emberből álló 
diadalmas féregnek; de az el nem fogadta 
az ajánlást, hanem tsak azt kívánta, hogy 
maga, *s a' fogoly katonák Számára eleség 
küldodjön. Azonban a* kormányozó Cardi-
iiális a'Várost bé-záratta^ Senkit be nem bo* 
tsáttato.tt, és írt körül bejól minden feléi, 
hogy küldjenek Segítséget: Pe'sarp 400 ka
tonát küldött 9 és 1 Kompánia Gránátérost 5 
Ancona 150 embert. Ezeken kivül mindenr 
finnen omlott a5 Városba a5 fok HajdúSág.—• 
K Cardinálisnak jelenlétében hadi Tanátsot 
tartottak. K végezódött, hogy a' Várba 
erő hatalommal bé-rontsanak. De a* Cardi-
nális azt a' tanácsot adta5 hogy meg kell 
kínálni, a? Várban lévó' Seregér,, ha nem. 
kívánna e? , jó fel-tételek alatt, eggyesfégre 
lépni, A- Cardinális Szavára mindenek reá 
állottak. El • küldöttek azért a5 Várba eggy 
Deputátust, r r A' Zsiványok azt kívánták: 
hogy közzülök mindeniknek ifo Scudi fize
tődjön 9 melíy Summával Szabadon meheífe-
pek minden bántódás nélkül., a' merre tet?? 
tzik. T* Meg-lett, i mit kívántak. 

Spectainm admiSsi, ríSum teneatis amici? 
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Veknt^éhen *) rettenetei tűz volt NovJ 
^g-dika, és 29-dike köztt való éjtfzakán. As 

tűz kezdődött egy Kereskedőnek, (Hön,« 
%ehnann Jánosnak) az Olaj MagazinnyaibaH9 

snellyekben 240/000 font Olaj vóít. Mi
képpen történhetett a.z olaj meg-gyúladása: 
azt még ki nem lehetett ez ideig tanulni.. 
Elég az hozzá, hogy Y temérdek olaj kevés 
idő alatt lángot kapott, és folyt az úttzán *s 
£ tsatornában (Ganal) a5 viz tetején $ tűz 
habokkal, a' mellyek gyújtottak, ellene 41.1* 
hatatlanul, valamerre tsak hömpölyögtek* 
A''.füst olly nagy volt, hogy dél tájban 
volt az idő: mcg-is egejTzen meg-honiályo-

si-? 

*) Velentze, a* róla neveztetett közönséges Társa
ságnak £0 Városa. Az Adriai Tengeren "trieftet 
fsak nem által ellenben > 60 kicsin fzigeteken 
fekfzik. Arra nézve, úgy láttzik, mintha az 
egéflz Város a' Tenger hátán lebegne* Az útz-
tzákon kerefztíil katsúl, mindenütt viz foly fsa* 
sorsakban. A5 kik eggyik réfzébol a' Városnak 
a' másikba akarnak menni, 's ki - telik tölök % 

tsónakokra (Gondola) ülnek, *s úgy vitetik ma
gokat a'' tsatornákon* A" gyalog utakon, efsos 
időben, bajos járni, mert Márványból vágynak 
Íii-rakva, azért-is felette sikosok. Azonban J^es-
Icenyek. A' tsatornákon kerefztíil apró hidak 
vágynak ..tsinálva, mellyeken a' gyalog emberek 
által járhatnak? - •• 
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sitotta a' napot. A* fegyveres házból fza* 
ladtak as munkások, hogy a' tűz renget 
terjedését, egynehány, .házaknak le-rontása 
•által, meg-akadályoztathaíTák. 63 házak, 
és 15 bókok lettek a' lángok prédájává. — 
150 famíliáknál többen fofztattals meg na
gyobb réfzétől vagyonoknak. De ember?; 
eggyet fem ölt meg as tüz. -** Az illyen tűz 
özőnnek fzemléléseben , tsak iV^rd-találha
tott volna gyönyörűséget: de eggy-embe
riséget le nem vetkezett embernek, |*zlve5 

olvad az illyeneknek tsak hallására-is 5 és s 

ízörnyen meg-károsodott ernbet társaiért, 
eggyet fohajt, ' ( ha egyebet nem sebet) 
az emberek Attyához. 

A5 Velent^ei Tanáts ? az úgy nevez* 
tetett há^i Lőtte játékot-ís keménnyen meg 
tiltotta; -sőt minden más Lotteriákat-is, •** 
Minden bizonnyal káros voltokra nézve. ~— 
Álig ha több kárt nem okoznak a* Lőtte* 
fiák más Tartományokban-is, mint hafznot* 

Pr uff^i a. 
Mindenkor igaz marad az: Auri facrct 

fames, quid non mortalia pectqra Gogit? 
A* pénznek fzerelme, minden gonofznak 
gyökere. De az-is igaz, a'gonofztévőknek 
méltó rettentésekre: Non deferit anteceden-
tem Jcehfium pede poena claudo. -*— Ritka 

#*>• a a § y b-Un az ? g melly9 vagy elébb, vagy 
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utóbb napfényre né jöjjön * és a' tselekeáás 
jenek büntetést áé tonjon nyakára. Közés 
íébb történt Spandaühdri | két mértföldnyire 
BerUnheXj Éggy Katona * as Henrik Hers 
tzeg Rég-.jébőlj meg-fejtett eggy Regement~ 
jebclijénél% a' kivel ugyan azon fzobábart 
hált > egynehány Tallért. Á' pénzt magáévá 
kívánván tenni> ei-cökéllí magában > hogy 
pajtásfát âz ágyban meg-öllye. Véghez. - ii 
vitte gönöfz fei-tételéti A5 hólt testet dara
bokra vagdalván, tarifznyára rakta^ ss ki ott 
el-folyő Spfee vizébe Vétette. — Azonban 
fel-adja j hogy az Ö pajtásfa meg-Szökött; 
Még ezen a'napon el-rendeltetett á3 gyí!kos| 
újj Katonákat kisérni Mérknbe* A' Katonái 
nák el-meneíele iítán9 bé-megy a3 Gázdaffzo-
oya a'ízobába* nézi az agyakat^ ?s hát ütoű 
Katonának a' hyoSzölyájábán, a* kit é QU 
Szököttnek gondolt•§ látja a' fok vértj 5s 
mindjárt jelentést tefz a* dolog -erántt, á3 

hol illett. A* gyilkos éljen mindenek gyá« 
nűságba kezdettek esni ^ meíly még InkábB 
növekedett az áltálá hogy tsak hamar az öfzvé 
daraboltt '' tagokkal meg- tömött táriíznyát £ 
valami mosókhoz vitte' a9viz$ mellyet mi^ 
ion ki-fogtak ?s visgáltak volna á' mosok j 
hat akkor Szörnyűködtek el2 '&.' benne léve? 
ember 'test darabok látására. — Már ekkos 
^zosiyos m*g-gy6z6vl$Ie vMt a? gyanúsig/ 

A' 
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A5 Katonának leg - ottan ütánna küldenék, 
kérdőre vefzik, ki-vallya iftentelen tseíeke--
detétj *s most retteg a5 reá ki-mondandó 
fententziátók 

Nyitva vágynak Wiíhetm Király ke-
toei 9 a' fegyveres. erőnek- kefzen való ^ tar* 
tására-is; de vigyáznak Tártománnyai bol
dogságának más tárgyaira• is» Ki-keresi * 
népének ezen gondos -Áttya* mind azon 
efzközöket, meilyek a* köz jóra meg-kiván* 
tatnak. Illy eízközök azok a' közelebb-is 
ki-adott parancsolatok, meilyek a9 gaboná
nak ki-hordását tilalmazzák9 és azon rende
lések * meilyek azt voltaképpen meg-is gi-. 
tollyák* Illy éten efekö-zök-, a5 Munka-Há
taknak minden tartományokban való fel-
állításai: a' mellyekre törekedik Wiíhelm% 

í&ives igyekezettel Már reá-is bízta ^ mini 
Írják, Status Mkiíter Vofo Úrras hogy tsi-
gallya ki5 mi módon leheíTen leg-faafzaál-
íatoflabban fel - állítani az említett Munka* 
tíázakaí, •J«-Ezek _ arra valók leiknek, hogy, 
azokba bé-mehéííen miniden* a'maga élei
mét keresni, valaki tsak akármelly el-gon* 
doíható munkát tehet. Tehet pedig,*ha 
'elméje épfégének tsak leg-kiffebb mértéké
vel, *s testének íeg~gyengébb erejével bír-Is. 
-*-'Gyakran keres fok ízüköiködo munkát. 
és nem talál! Ez esik meg leg-többfzör a* 

V W6* 
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vándorló Mester Legényeken-iss miclén Iű% 
gen hellvekre mennek, mások tökélíetesi*-' 
íesere. - -

'Méb'an lehet bár kivinni, hogy bár 
minden Naggyai a' földnek követnék ti• ilhelm 
Szor.ga]matoskodását. 

Anglia-. -
•Igen különös Tudósítást adott ki Nov* 

vége felé, egy Touchvcod Tamás rieyezetu 
Angltís Londonban,. 'E' volt a" Tudósítás 
értelme : ,, Touchvood Tamás, á* ki többé 
nem veízi a' maga életének haíznát: agyon 
akarja magát, • Nov, utolsó napján Hétfőn, 
lónníj ha elÓ fizetőket kap* Mivel ez , a ' ' 
múlatra'tás neme egélTzen •ujj: reményit $ 
hogy az érdemes Közönség elett vele ked-* 
vesfeger tdlkl •— Két keménnyen meg-töltőtt 
piízrolyokat vefzen magához » melíyeknek 
eggyikcvel a' fejéb@, as másikkal pedig a* 
hasába fog jönni. A' Pantonjlreet-ben, a? 

JHqymarket-eü lévő Szál, igen alkalmatos 
lefzeh erre a' dologra. -— A.' Dámák, a' kik 
id^én jelentik -magokat, hogy elő fizetők 
kivannak lenni, a' leg-jobb ülö hellyeket 
fogják -kapni 9 -a' honnan -leg-tökélleteflebben 
meg-1 áthatják & tagok vonódásait, az ábra* 
zatnak el-változását, a' halállal való küfz* 
ködést, és a'haldoklónak az agyvelejét.-—, 
A* hálás néző hellynek ajtajai, g órakor 
lefzfiek nyitva, és pontban 9 órakor fogja 
magát Touchvood Uram meg-lónm. — Az 
clo pénz fél Ciné (Guinee) ." 

"(Eggy fél Giné valamivel több-, a' rríi Arany* 
nyáluknál.) 

Az elobbeni X x árkus 21-dik Daraí?9 
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Ama Mgy telki Hazzfibo^ Péts éggyik fö Difbéhé^^ 
& ki 30 Aranyakat áldozott fciy Nyelvünk' gyám* 

P 1 Á ' G ¥ MAGYAR'! a*Haza Nyelv'kárán, hi&etft* 
eggykor epedvén 

jkrzékeüy fziv ed bús patiafzókra fakadt* 
Tsak titkon '§ rettegve fakadt panafzára, hogy értté 

A' gyanü, vádlásác meg ne erefíze íeád. 
Mert hogy mind idegenre rohanót főbb fzíne Hazaúköaks 

'S nyelvét, öltözetét, mind oda hagyta nemét': 
A' ki Hazájához hív volt e' káros özönbenü, 

'S nyelvét5 öltözetét* tudta betsüini nemétt 
•Azt a' többi majom féreg olly rút fzennyel alázta» 

Mint pártost, ki go'noTz jelt fzakadásra emel. 
S&t igen ágy hittük, .'s e' mirigy annyira terjedt •, 

Hogy népünk gyanubasn élne Kirá:iya előtt. 
Stigta fzegdny paasfzát* hogy az Udvar tiltja fzerettó 

Nyelvét, 's nyelvével végre ki törli nemét. 
Mennyire tébolygctí! vétett kegyes üdvara ellen 1 

A' mikéb vitték attnyira gyáva fejét* 
% $ NAGTT 
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NAGY MAGYAR! áldd az Eget: nyelvünket fenfci 
fe tiltja: 

Fel fzabadúlt fzívűak a' gyanú' terhe aióL 
|«átod e', itt külön, öfzve vetett vállakkal amottan, 

Nyelvűnknek melly fok támogatója vagyon? 
Szép lelkű Fiaink bátran horgáéinak alája, 

i s nyilván emelik többre navelve betsit. 
Már minden Tudomány bátran hangjára tanulgat, 

'S nyelve virágzásán a' Haza bátran örül. 
Bátran örülfz magad is, meg nyílt Tárházad is immár? 

Nyűjtaffz kíntsedbol bö jutalomra reményt. 
Mennyi jeles fzép Í"Q kíván meg tettzeni néked? 

Nagy hafznot -lát itt, a5 ki jövőre ki néz. 
Jobban hozza ki tett öfztönre, az elme gyümöltsén 

A* gyönyörű éfz is tsak vetekedve nagyobb* 
így íbgfz xnég valakit Vhgyít erejére nevelni: 

így ját még egyfzer gyenge Tihillra Hazánk* 
Fog még áj Nettón rejtett titkokra találni i 

A' boldog -fzázad, meg VefuUmva mutat. . 
Bár mire ébreilzed, fel .fog ditsekedni Piával 

A ! Haza., ?s öfztönodért téged' is égig emeL 
Akkor is égig emel, mikor immár tested el ofzlo«s. 

Akkor is áldásbann léfzen örökre neved. 
A' te jövendődről fzép tetted fzépeket ígér: 

Járuljon hozzá még az az édes öröm! 
Hogy még más nemesebb fzületésü fzívet is ébreflz, 

'S meg ezen éltedbenn több követödre találj. 
Boldog Haza: mellynek fzámosFiai vágynak, kik 

iilyen Verseket érdemelnek — és írnak. — Támafíza-
aák az fígek kedves Hazánknak fok hafonló Fiakat! 

MLM-
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EtBG-YES TUDÓSÍTÁSOK, 

Béti* 
Azt béízéllik itt, hogy Belgrád meg 

vérele emlékezetére, pénzt fog O Felsége 
veretni. ( E' nem annak jele fog lenni, mint. 
ha viíTza botsátani kéfzulne Belgrádot.) 

Pellegrini és Colloredo Feldmarsalok 
már vifíza érkeztek. — FŐ Vet ér JLaudont te 
várják minden ófáru Eggy árva Török 
Leánykát hoz magával, kit úgy fog nevelni* 
mint maga Leányát* (Ezen Török Leány* 
kának akkor derüli éppen napja:'" a' midón 
a' Török Félhold vetetlenül nagy fogyatko
zást fzenvedett* •*- Két igen .fzembe. tün6 
példákban fogja ezentúl Béts. Városa aí 
Ifteni gondvifelésnek fend kívül való mun* 
kálkodását fzemlélnn úgymint á' T^irkaf^ 

f^iából hozott.j Is a* most közelebb emiítecc 
Török Leánynak példájában.) 

A' Ts. *s Kir* Német örökös Bifodal* 
mákban, Galk^iát is oda fzámíáiva, 87/193 
pár, lépett az el múlt efzteódóben házásíági 
életre; 418,014< fzülettek, 's 367,81-6-ani hol* 
tak meg a' polgári rend közzuh 

Ama' minden tekintetben nagy HertZeg 
KAUNITZ, különös betsülöje Nemzetünk
nek. Ezt bizonyítják azon nevezetes fzavaij 
mellyeket a'Mindenes Gyujteménjh'ő! mína* 

%% % £*4e 
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pában lírásunkba be iktattunk. —• Tapadtál* 
jak ezt fok Hazánkbéli Méltóságok, kiket a* 
Hertzeg igen gyakran méltóztat afzcalához. 
Közelebb, eggy magyaroíTan járó Magyar 
Gróf Úrnak meg veregette a* vállát, 5s így 
fzólla hozzá egéífz vidáiníággal: „ Nagy 
betsületére vál kedves Gróf Uramnak, hogy 
meg tartja a' nemzeti öltözetét" — Más 
nagy érdemű Grófunktól , S^abo&s Várme* 
gyéről 'é a5 Hajdúvár ősökről tudakozódó it$ 
és olly figyelmetes vók a' Gróf Úr Szavaira* 
mint hajdan a' Görög Aíízonyok, Trója 
siói haza verekedett kedves Férjeiknek be* 
Szédeikre. — Örvend ez a' jó Hertzeg, Szép 
nyelvünk gyarapodásán. Ezen drága indű^ 
latjának ízembe tüno jelenfége a z , hogy 
Munkánk etántt velünk kegyeffen parantsolní 
méltóztatott* Ezzel ditsekedünk': de a' Haza 
neviben* 

Ma gyár Orf^ág. 
Az itt telelő Katonaság fő' Tífz-tjei in

gyen fognák a' télen által fát kapni 
Zimonnál a' Duna egéíízen be fagyott. 

Naponként drágább minden a* Városban: f 
font difznó zsír a j kr . ; a' marha zsírból t 
font 32 kr.; r tojás 4—-7 kr.; 1 pár tyúk a> 
garas; 1 pár lűd % forint; 1 pár pujka 4 
forint. 

•••A i f ' 
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Érdé Ily. 
S^ehenhol irják, hogy a* tájon, Novs 

végétől fogva, fzer felett való hideg ural
kodik. A* hó igen nagy mindenfelé? melly 
Erdélíynek Oláh Orfzággal való majd-rnin-
éen eggyesülését meg gátolja. Nagy vefze« 
delemre veti a' fejét, a5 ki a" Szoros utakon, 
és fél fagyásban lévő febes hegyi patakokon 
kerefztüi kivan hatolni. Terhes Szekerekkel 
peáig éppen lehetetlen ott járni. A' Verés*. 
toronyi PaíTzuson túl . Komét és Pripora 
között, 30 Ts/'s K. Szekerek akadtak el a? 

hóban; az azokhoz tartozó Szernéllyek el 
ástak magokat a* mint lehetett a' földbe i de 
már jó ideje f hogy tssk kenyéren 5s vizén 
kell fovárogniok. — Szelénből irják azt is , 
hogy Öberftlieut. Gróf Vühorfekg Krcyo* 
válói el jött, és Bétsen kerefztüi haza fog 
menni, av télre Lengyel Orfzágba engede
lemmel. 

Melly nagy dölyfösfég fzorűlt a' Félhold 
Szolgaiba, meg tettzik ez a' tavaly óflzel el 
fogatott Rimniki Basának gorombaságábó! 
is 5 kiről azt írja eggy érdemes Barátunk, 
f,!íOgy, midőn Kár oly vár att *), a3 Püspök 6 
Exllája (Battyáni) afztalánál* befzéllnék néki 

Her-

*) Ott vagyon fogságban ae említett' Basa. Olíh 
tredetére nézve*. - ' 
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H e m e g Cohurg-mk aV nagy Vezéren vett 
győzedelmet, meg hazudtoltatta a5Pap Ura* 
kat, Midőn továbbá Belgrád meg vételét: 
jelentenék, ezen durva fzó volt akkor is 
felelete: Mmt^_9 az az hazudfz. Végre, 
liogy azt is emlegették ts.ak hamar azután, 
V' mit H. Hohenlohe vitt végbe a' Vulkánon 
belől:...már akkor egéíízen neki tarjéfzkodott, 
3s monda agyarkod va: Mintái «& E' talám 
$zt fem fogja hinni j, hogy Ő fogva vagyon. 

Nov, 30-dikán 'tartatott Kolosvárme* 
gyében a?Marcalu Gyűlés, és minden Vár* 
megyékben meg kell esni januárius elejéig* 
.<-• Bajuífzds Magyarok mentek a* Gyűlésbe, 
i% magyar nyelven lenz a* felelet/ a' más 
nyelven való feltételekre; mert itt nem igen 
tudnak más nyelvet.iS-

Olafi OrfiágK 
Ar Neápolisi Király nem fzenvedi a* 

maga Orfzágában , a* fzabad Kőművesekéi 
(Freymá'urer). Nov. -^g-dikán, egy paran^ 
tsolatot adott ki ellenek. Ez a' parantsolat-* 
mk & kezdőjes „Eleitől fogva vefzedehne-. 
$eknek tartattak, a"Státus tsendesfégére nézve 
mind azon Társafágokj mellyek törvényes 
meg erőfsltés nélkül állottak fel," **- Indító, 
okaiul azt is fel hozza az említett parantso-* 
latban a* Király 9 hogy az Attya ÍS9 mihelyt 
jneg fcíötói •• I7f.7-dikb€n ? hogy m úgy 
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I 
neveztetett fzabad ICSmiiveseknek'éggy ujj 
titkos Társaíagok támadt: azt, leg ottan ke
mény fenyegetés alatt meg tiltotta, — To
vábbá , hogy maga is a' Király, 1775"-ben, 
Sepr, 11-dikcn, az Attya parantsolátját meg 
éjjította, és annak által hágását, a' Királyi 
Méltóság' meg bantása' bűnével (Crimen 
laefae Majefiatis), eggy rendbe helyhez-. 
tette. 

Olafz Orfzágnak Örhitello *) nevű Vá
rosából irják, hogy ott Okt. 30-díkán, rette
netes égi és tengeri háború volt, meily igea 
különös történetet okozott. —- A'Város egy 
Sziget közepén'fekfzik. Ezen fzigetet-eggy 
©Ily lós tó vefzi körül, a9 melíynek a' ten* 

ger* 

*) Örhitello, AZ úgy "neveztetett- Stzto delli J&ejidii** 
ne'k (Status Praefidii) fo Városa, a' TosHnai 
földön, Sie.na Városa környékén alól, 's jói 
meg eröfsíttetett ki köío helye vagyon. Stato 
delli Vrefidii név alatt jonek azon erofségek, mely-
3yek a' Toskánai tengeren 's tenger parton feküfz-r 
$ek. I I . FILEP Spanyol Király által engedte 
Sien'a tájjékát4 magával a' VároíTal eggyiitt 1557 
feen, az akkori Florentziai Hertzegnek , els5 
Cűsmusnak* De a' Stato delli Prejidii-t meg tar
totta, hogy Nsápolis és Olafz Orfzágnak fels© 
réfze Között leheíien olíy birtoka, melly a' két 
meg nevezett birtokait egymásfal eggyesíttse* — 
1735-rdiktÓl fogva a' Neápűlisi Király birja9 
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gerrél eggyesülése vagyon. A* tő, .dél'és..-. 
éjfzak felé, be hat egy darabon £ föld alá 
is. A' háború kezdetével, némelly haláfíi 
Bárkákat vett volt üzóbeegy Algíri *) •fegy
veres hajó a' déli réfzen. As Bárkák Szeren^ 
íséííen be értek a' ki köt© hellybe. Az Ah 
giri hajó a' Setétben a5 Várig ment; azon
ban a' tenger mind inkább inkább háborgott, 
és annyira nevekedtek ar habok, hogy as 
egéífz Szigetet, és ki kötő helyet el borítot
ták, és Szintén tengerré változtatták. Á* 

'Szél egéíTzen a' Város faláig verte az Algíri 
hajót, az Algiriak pedig mindég azt gon
dolták, hogy ók a' tengeren vágynak. Mi-
nekutánna vége lett a5 tengeri háborúnak, 
ki terjefztgették vitorláikat, és a' Város fa
lát valameíly feléjek közelgető idegen hajó
nak tartották mind addig, míg meg nem 
látták a' falon a'Strázsát, a'ki kiáltott nékik, 
kik volnának ? Az Algiriak alig vették éfzre, 

hogy 

*) Algir~ról most tsak azt jegyezzük meg, hogy 
ez, eggy TartomáoyHak a' neve, melly Afriká» 
nak éjfzakí réízén fekfzik; 10© német mértföld 
a' hoflzasás: a j es 30 a' fzélesfége. Az Algiriak 
leg nagyobb teegeri tolvajságot űznek az Afrika 
és Európa közit valé tengeren (Maré mediter* 
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hogy Olaíz kézre bírtak-: leg ottan el {ütö
gették ágyúikat, a' Város falai felé. A* , 
lármára kinn termett az egéííz Orhitelloi 
Katonaság. Az Algiriak , nem tudván, 
melly tájjon legyenek, úfzásra vették a' 
dolgot, 's úgy akarták magokat kifzabadítani 
az Olafzok kezeik közzel: de mind felakad
tak az ifzapban, mellyet a5 tenger hagyott 
maga után. Tsak 4-en holtak meg közzülök, 
343-an pedig el fogattak elevenen, kik kö
zött. 8 AíTzony, és 1 hajós Kapitány (Reis) 
volt. Öt Genuai hajósokat találtak a' hajó 
fenekén vason, A'Keis, midőn látta, hogy 
már kézben vagyon, magát egy pifztollya! 
agyon lőtte* Találtattak a' hajón 18 ágyúk; 
400 flinták; 300 kardok; 20? pifztolyok; 
600 Tonna *) puskapor; 890 golyóbis; 10 
hordó be fózott hús; 300 köböl búza; 30J 
köböl riskása; 1 ökör; 11 Egyiptomi juhok; 
fok madarak, azok között i Publikán madár, 

a' 

*) tmna (Tonne) tulajdonképpen olly edényt je
lent a' hajósoknál, melly 20 mázsát nyom, mi** 
dqn teli van töltve tenger vízjel. Hanem a* 
Tonna nevezettel ofztán fzéltire élnek, midött 
3g mázsánnyi akármit kívánnak jelenteni. A* 
hajók' nagysága is Tonnák fzarént határozódik 
meg; p. o. 200 Tonna: hajó az, msllyxs reá 
fér 4000 mássá portéka. 
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4* melly jól befzéll törökül; i Persiáí kutya^ 
melly olly nagy, mint egy borjú; és a'Get? 
nuaiaktól el vett fok egyetmás. — A* Reis-
nak királyi volt egéíTz öltözete. A' kardja 
jó féle drága kövekkel, a' Turbánnya 6 nagy 
gyöngyökkel, gyűrűje, egy nagy gyémántal 
ékeskedett. •— A* meg fzabadúltt Genuaiak 
8 napi áhitatosfágot tartottak, a* ki x^vt 
Szentség előtt. Az Orol:-1 faiak 2000 @«K 
bért kértek a' Neápolisi Királytól, azon 
esetre, ha Algiriáhól Hatalmas találna j6nis 
a' foglyok* vifíza kívánására. —*• Az Algiriak 
miad ruhások: de kevés pénzek vagyon* 

Frant^ia Orfaág* 
Szörnyű adósíag alatt nyög ez az Or* 

fzág. Fel fér hát:, ha a* Fiak fegítnek a' 
Hazán, mint Annyokon. De £116> hogy a9 

Szükségtelen kökségek-is el-tavoztatódjanak, 
mellyek eddig nagy terhére voltak az Orfzág-
nak. — Meg van az is, ez is. —- Tsak az az 
arany és ezüst portéka, a* mit Okt. 29-dik 
napjáig be hortak a' jó fzivü Hazafiak a'pénz 
verő házba, reá ment 6,f 73^74 Livrára. —: 
Ez a' fumma tsak két három hét alatt neve
kedett nagyobb réfzént annyira. •— Minden 
bizonnyal hát, már ekkorra, ugyan derék 
fumma gyűlhetett öfzve, a* Hazafiak példás 
adakozásából. Mert azólta fem volt fzüneti 
az arany 's ezüst portékának 9 a' Haza fzá-

mi-
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mára való fel áldozásának, líéfz. pénzről is 
gyakran volt emlékezet a' Frantzia Orfzági 
Tudósicásokban5 még pedig feles fummákról, 
tnellyeket a' Haza fel fegéllésére adott bé 
rnost ez, majd amaz Hazafi a' Kaffkába. —--
Közelebb is, a' Maubeugei Fundátzión lévő 
Párnák,olly Contra£hist ajándékoztak a'Nem
zetnek, a'melly eíztendónként 147/OOÖ Liv-
rát bé hajt. — Ezek mind arra mutatnak, 
bogy fzéretik a' Frantziák Hazájokat, *s ki-, 
vánják fegíteni. (Bár minden Hazafiak kö
vetnék e' réízbeo a' Frantziák példájokat.) 

A' Frantzia Udvarnak fzükfégtelen köl
tségein ; való, hogy darab ídörol fogva , jó 
forma fordítások estek *) : de még most is 
.nagy mértékben, Js ízembe tűnök voltak 
azok. . Arra nézve, • ugyan •• hozzá is látnak 

azok-

, *) Még 1781-dik előtt, tsak egyfzerre 406-al kéve-
sitette Neeker (mint akkori Fő Kintstaftó) a' Kir, 
fconyha és afztal kó'ruí fzolgálóknak fzámát. —• 
1787-dikben, Okt. 25-dik napján, eggy végzést 
adott ki a' Státus Tanáttsa, mellynél fogva, 15 
millióra fzállítódott le az a' 28 millió, a' mellyet 
az Udvar efztendöt által bizonyos fzeméllyeknek 
ki adatott, vagy fizetésűi' fPension), vagy 
fizetés' toldásul (Zulage). Ugyan ezen efzten-
<ioben, a' Király 24 belső fzolgáinak (Kammer-* 
diener) fzáma is 12-vel Jdfíebbíttetet?? 
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azoknak 'a • képesítéséhez. — A' Királynénak 
(mint irják) már minden lovait el adták; az 
újj efztendó kezdetévei pedig mind el bo
tsáttatnak az Inasfai, és ez után nem leflz 
külön Udvara, a' Királyétól, mint eddig.—* 
A* Királyi Könyves Házban 53 Személlyek 
forgolódnak. Ezekre rá ment, ez alatt a7 

Király alatt, 7gO/OQO Livra efztendonkémv 
Most egyfzerre 8 8 A 8 8 Livrára fzállítódott 
íe az előbbeni fumma. — A' Királyi Kert 
gondviselőinek 's mivelöinek ízámát, melly 
50-re megy, *s azoknak fizetését, nem ta-
lákák igen igen Soknak: tsupán az a' kivánfág, 
hogy az építő mesternek fizetése kiflebbít-
tefíen. Ezek eddig így estek: többek is fog
nak illyenek történni ezentúl; és kéttség ki-' 
vűl nem fog ia Levelet négy rétben ( in 
quarto) betöl teni , a'Királyon élÓkV Lais-
troma, mint eddig be töltött volt. Mert 
a' van egy Párisi Levélben : „ Azoknak Lais-
tromából, kiket az Udvar fizet, nyilván ki 
tettzik, hogy közel 3 millió ofztódik fel 86 
Személlyek között, kik közzül — 26-nak fenki 
íe tudja a' Szolgalatját." — így végződik a' 
Levél: «Fájdalommal, és boflzankodásfal 
», keit ízemlélni, hogy a' leg alkalmatlanabb 
„ és leg kevésbbé jó hirü nevű emberek 
„ voltak a\ leg nagyobb fzerentse Fiai^ 6-^ 
Azt mondotta volt egykor az Artésiai (Artois) 

: C5rof-i -
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Gróf, a' mostani Király5 leg íffjabb testvér 
Qttse: „Tudják meg Uraim, (Szóilott a5 

Státus Tanáttsa*" éggy réfzéhéz 5 mellynek 
Feje volt) hogy midőn a* Királyról vagyon 
a*Szó, nem a3költséget kell a'jövedelemhez, 
hanem a5 jövedelmet a* költséghez alkalmaz
tatni. " — E* fzeréntj mentől többet tettzett 
az Udvarnak veSztegetni,, annál több pénzt 
kellett a5 Szegény jobbágyoknak 9 ha a* föld 
alól vettek is: teremteni. — Az efféle gon
dolkozás' módja ki bujdosott, az Artésiai 
CSróffal eggyütt most egyfeet* Fraatzia Or-
fkágbóí! 

Frantzia OrSzag9 fzorólt állapotján má
soknak is meg esett a' Szive. A' közelebbi 
Tudósítások Szerént, goo/ooo Livrára megy 
már, a* mit eddig adakoztak a' Genevaiak* 
Számára — de addig nem adják által, fö"^ 
egy millióra nem nevelik. —- - Hefaétjíánm 
ffiettfchatel nevíi Városa is, követte Geneva 
példáját, el engedvén a'Frantzia OrSzágnál 
lévé pénze Interesfének negyed réfzét3 méll'y 
S&4/OOÖ Livr. megy eSztendŐnkénr. 

Már régen nem .történt Semmi" rendé* 
letlenfég Parisban t ki Vévén azts hogy kö
zelebb -annyira mentek volt némellyek a" 
köz nép közzül, a' Haza mellett való bii£-
gólkodásban, hogy a* kiknek tzipojeíken 
ezüst mttokat láttak* azokat meg állították 

V t i -
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*s addig, el nem bocsátották, míg keéerkhez 
nem vették z tsatrokar. Azt mondották, 
hogy Ók-a'Nemzet kincses házába fogják 
azokat rima. De enaek tsak hamar elej« 
vevódött. 

Anglia. 
A3 Londonból jött Levelek bizonyítják^ 

hogy Angliában, ebben az efztertdóben, j6 
termés volt • mindenfelé í még-is drágaság 
kezdett lenni. Ennek oka a' volt, hogy 
igen fok gabona kMiordódott az Orfzágbóh 
Meilyre nézve, már most többet nem fzftbad 
ki-vinnk 

Folytatása a^ Újj Or sóvár ól való Jegy* 
• Réseknek. 

Az -Álltán hegyén telelő népünk fzá* 
mára, Temesvárral fzáilitanak eleséget, 's 
egyéb meg kívántató fzükséges dolgokat, 
A* rainapában írtak vójlj hogy a' többek 
között,' 53' Vas kemenrzéik is érkeztek az 
említett bellyréí, er állóinknak. — Meddig 
fogja még az Orsóval Törökség magát meg 
keményíteni, bizonytalan. Már ugyan da
rab idótöi fogva, mindég azt Írogatják a? 

tájjrÓL, hogy most ennyin, majd ámannyin 
fzöktek ki a' Várból, a* kik, el fogatván a4 

mieinktől, egyenlőképpen- azt- vallották vol
na, hogy a9 mi kevés eledelek van még a' 
Várbélieknek:. az is mind meg romlott, a' 
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ísfég miatt, a* Kafzamátákban; fájok 
is kevés van. (Ezt a* Kafzamátákból fel 
jövő füstről is éízre lehet venni.) Már 
fel is adta volna a* Basa a* Várat, hanem 
béna van a' Boritsi Aga is, Muftafa * ) , é$ 
az állott ellent* 

'Ujj Orsovának éppen ellenében esik 
S\erviában, S%. ErsebetVkii, vagy fántza. 
Fekfzik a5 Duna kőfziklás parrján. Itt tar
totta az előtt az Orsovai Basa a' maga fe
leségeit : most é©, vagy valamivel több 
fegyveres Török tartózkodik benne. Két 
Battériája meg van rakva ágyúkkal. Túl 
rajta megy el a' kőfziklán vágott út Viddin 
felé. De ez igen keskeny \ a* mellette fel 
emelkedő kőfziklák pedig igen meredekek: 
azért femmiképpen nem lehet á" meg neve
zett fátuzhoz közelíteni, £Szerviai oldalról. 
•— Ó Qrsováről vhh már oda fellyebb egy 
két Szóval-emlékezet. Ez, a' Rómaiak ide
jében erős Vár volt, most tsak palánkokkal' 
van kőrnyül véve. 1788-ban Febr. vüTza 
vette vók Gen. Papilla, a'Törököktől: de 
Aug. 7^dik napján, ismét viííza vették a' 
ITörökök; még pedig úgy, hogy elébb a' 
Devins Regementjének benn fzorúlt 3-dik 
Batalionjat, majd mind egy lábig le aprí
tották : mivel ez, elébe tette e halált, a* 
keserves rabságnak. Már újjolag a' mi ke
zünknél vagyon. 

Folytatája következik. 

« i f r • " ' •'• ' • - ^ . ^ i i ^ u — * - * 

*} £rr$l a' igo-dik Levélen vélt emlékezet. 
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Leg újjabb Tudósítások. 
• A'-néhai Belgrádi Defterdár (Kintstartó) D^e* 

.ío-dikén érkezett Belg-rádba. Póíta lovakat küldöttek 
* vóít eleibe. Dec. u-díkén által kellett Zimonb6l\, 

miisden ott lévő Tolmátsoknak menni Belgrádba, meíly 
jele lehet a' Békesfégnek. —* ü Felsége jobbatskán van* 

A' Gradiskai Regement'kerületében fok tolvajok 
támadtak, fíggy 70 efztendos embert fogtak meg 
közelebb, a' ki két gyenge gyemekeket ölt meg. 

JELENTÉS, 

A' Magyar Lovasfágnak emeltt Ofzlop erántí, 
méltóztafíanak a' Baranya*, Báts és Tolna Vármegye 
béli elo fizető Uraságok magokat Pétseít jelenteni %. 
TifZé Bertits Ferentz Ur fzives Barátunknál. 

# A' Bihar, Békés, Arad Vármegye béliek > Nagy
váradon Prof, Bahtyánfzky Urnái, kihez baráttságoá 
bizodalommal vagyunk. 

A' Somogy, és Szála Vármegye béliek, Tifzu 
Vajky György Káplán Urnái Martzalon, Kanisához 
nem meíTze* -~ Ez a drága Ür, Önként ajánlotta 
minden fzeXgálatjáí, mel'ly áitai köz hafzonra. inté
zett igyekezetünket eiö mozdíthatja. 

A'.Pest, Heves» Borsod '$ Nógrád Vármegyéi 
béliek j nem külömben* V Km 's Jájzságiaki Pestéit 
Síiibel Ur könyves Boltjában 1 a' Franciskánusokka! 
íltal ellenben. 

Küldjük az eíso SzSkelly Regementet. 
A' 643-dik Lev. végin a* bánnak hely itt bánnék^ 

r* DUppent helyett Düport keli. 
23-dik Darab. 

Költ Bétíhú) Dec. 22-dik napján* 
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.Kezdenek immár bokroíTan érkezni hoz
zánk, a5 Magyar Lovasfagnak vitéz érdemeit 
magafztaló Versek, mellyekoek kéfzítésekre 
az általunk emeltt emlékeztető Oízlop fzol-
gáltatott alkalmatosíágot, Hazánk' fzeretÓ* 
Fiainak. Leg elsőben is T. T. Kajjai Prof. 
Baráti S^abó Dávid Űr küldötte kezünkbe 
gyönyörű Verseit, mellyeket, a'többekkel 
cg§yütt9 nem mulatunk el kedves Hazánk
kal közleni. Most tsak a' kóstolót küldhet
jük belöllök: 

* 4 
•Rajta tehát, oh Nemzetitek' nagy Magzati! kedves 
Honnyotok' ügyének fzületett oltalmi! ki rántott 
Fegyveretek mind addig ürültt hüvelyébe ne terjes, 
Míg Népünk' ellense'git ki nem űzi Világból! 
ides Hazátoktól vettétek az éí'tet: ha ibrsa 
Kéri, ne fzánnyátok, mint hív Fiak, értté le tenní.-* 
Mindeneket meg eméízt az ido; birodalmak el esnek; 
Orfzágok, Nemzetiségek változnak: az hírnek, 
Melly az Hazáért tett érdemből fzármazik-, a' míg 
JEmberi Nemzet lefíz, nem léfzen vége. Halomra 
Omlott Trója; de még áll Hektor: Aténa rakásra 
Dűl t ; kii Kodrus: ama' Fold' AíTzonya Róma, ki-

fordült 
3irtokibó'l, és nyelve ki hólt; él Eurtzms, és él 
Régulus: élnek ama' fzenteltt istápi Hazánknak, 
Zrínyi,, Kemény, 's több más ezerek. Fenn, fenn 

marad a' Ti 
Píts5sfégtek is, Hófzárok ! Bé véstük örökre 
Tetteteket fzívmnk' táblájira: femmi féhdség 

A a a Ne;ts f 
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Nem jaml ide. Már az Anyák Hetetekre tanitíyák 
Még tsetsemos Magzattyaikat: már égnek az IíTjak 
Példátokra; Js alig várják kedvelltte Hazájok' 
Boldogságáért magokat kotzkára ki tenni; 
Hallom már a' Múzsáknak víg énekít: HúTzár, 
Hufzár zeng kegyes aj'kaikon. Fel emelkedik ottaü; 
% g y gyönyörű, 's vékony tetejével egekbe hasíttó 

Hazafiúi gondolkodásnak remekéül iáé 
iktatjuk eggy réSzetskéjét azon tsak tegnap 
vett betses VálaSznak, mellyre, ama' nagy lel
kű Péfái Mecénás méltóztatott bennünket: 

,, Tsekéíy igyekezetemnek már tsak eb
ben is felesleg elégítő jutalmát érzem; hogy 
nékem eggy illy fzép alkalmatosságot Szült 
az Urakkal való levelezésre. A^ mellyre? 
még akkor fel gerjedt vágyódásom, midón 
a* Hadi Történetek9 olvasásihoz leg elcMTzöif 
kezdettem* KéízüíterrTli" hozzá töhbSzór, 
De végre tsak meg elégedtem azzal mind 
ekkoráig: hogy az Uraknak ama3 minden 
ditséreteí jfellyűi múló * 's as Magyaroknál 
örök emlékezet Öfzlopat érdemlő Magyar 
munkájokkal haSonló Magyarsággal buzgó 
Szivemet tetézett-töíttig gyönyörködtetnem, 
lehetett. Még most is tsak kevésben múk 
eí , hogy másra nem bíztam válaSzoman — 
Néni ugyany koránt km >; az Urakhoz valéf. 

váii- .' 
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Vakmélly idegenségtől ***• úgymint a* kikhez 
Inkáb5, ámbár fzéméüyekre, sóc neveikre 
tiéivé is v előttem ismeretlenek * különös 
tifzceiettei) 's igaz Hazafiúi fzivesféggel va* 
gyok ••» háftém ^ hogy meg vallyánH ama5 

tsék'ély > *s majd fi ót fem érdemlő ígéretem
ért 9 "ÖÜy hatalmás nagy mértékkel reám" 
"mértt ditséretnék fzégyeniésétól viseltetvén* 
Effélében azért kéméilyéílek meg áf Urak^ 
kérem $ ennékütánná § há ígéretnek; *** ké-
íém pedig, hogy ízereífenek, «** 's ne fofz-
fzanák meg azon, ízivemet egyédűl elégíti 
örömtől: hogy tehdíek * "s né ieífek. *~ 
A*mit retteni | bár m! ditséreíes is* vallyon 
nem adosfág e* az, mellyel tartozom Há
gámnak? Nem kötelesíég é% meííyre ko~ 
telez'mind a' levegő ̂  mellyet fzivok, mind 
V tej s meiíyeí ízöptám, mind az az édes 
Üsd feóg itheiiyéc Magyarul ejtettem ?** ^ 

Ás Skútárii *) Basáról * 
é§ innak fíöfváí Örfzág Szélein léit ni ég jé-
léniséfÓl § elén ízép rendbe veit Tudósítás 

Á á á i jórt 

*) Stói*-*. Mo^ar* Mgy, népes és őrös Város , 
'Göíög Öíízágtiák ^iW»tó neVu íáttómánöjrábáai 
Van beimé eggy Römanö-Catli6ÍÍcüs Püspökség 
!s i mélly az Amkármi kvsdis&gh'zg íáí'foMíu 
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jött Gr'adiskábóL K Skutarii Basának ne Ve 
Mahmuds mint fo Komendirozé, Basatlid 
titulusfal bír. Idejére nézve, mintegy gj 
efztendós, közép fzeru nagyságú, kerek 
barna képű * fekete bajuffzű. TörököíTen 
já r , 's ugyan tsak pompáífan.' Az utánna 
való igazgatóknak .--éggyike, lía/fan Hota 
nevezetű Török; a"* másika pedig9 Gyön 
Marké nevezetű Kerefztény; af/Ooo fáböl 
állott mind.'öfzve a népe, melíy Í31 záfz-
lókra vók fel ofztva. Ezeken kivúl voltak 
500 kerefztény Testőrzői, as kik fzemcllyére 
vigyáztak. A* féreg után vezették füzéren 
áooo lovakat , niellyek holmi bagázsiávai » 
és pénzzel meg voltak rakva. A' mars köz
ben, minden kéfz pénzzel fizetődött 4 és a* 
Basa fzoros regulát, *s fenyítéket tartott* 
&arajevó-mk $ Travnik-n^s. 9 és Jait^á-mk 
jöttek. Mindenütt, fzabad mezon fzáliott 
táborba a' féreg. ökt . 11-dikén, érkezett 
Jakfához i holott már , 6 hetektől fogva. 
várakozott eggy KapidfcJii, a5Basára, hogy 
azt íijjolag meg eskette, mivel már olly fok 
ideje, hogy a' Portától el hajlott vók, és, 
a' hitre nézve gyanúfía lett. Ez a5 pompa 
a*5 Jakjai fő Moséban ment végbe, a' hol 
Mahmivd, a Portának , hívséget esküdt, 
és a' JMohaiimíéd tudománnyáró!, vallást 
tett. Mivel ezenközben Belgrád meg ve? 
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vödött, és a' Basa oda nem mehetett, £ 
mint előbb fzándékozott volt: úgy fordult 
Horváth Orfzág felé, és 13-dikon, fel ke
rekedett Podrásnit^a felé 5 a' hol már'a* 
Boíznyákoknak eggy réfze, Arslan Basá
nak, Bofznya Kormányozójának ,• vezérlése 
alatt, táborban állott volt. Okt. vége felé 
érkezett e i , az • említett hellyhez, és a9 

Boíznyákoktól eggy órármyl meíTzeségre, 
táborba fzállott, Tellyesíéggel nem akarta 
hogy a' két féreg között leg kiíiehb tzim* 
borásfcodás• is • legyen: minekokáért Strázsá-
kat állított közibe ,• a' két réfz öfzve férkez-
hetésének meg akadályoztatására. Mahmuí 
maga fem ment Arlsranho^; hanem ennek 
kellett amahoz menni, az eggyütt való ta-
nátskozhatás végett. De ez a' Kormányozó 
tsak hamar le tetetett azután hivatalából; és 
ez , első példa, hogy a1 Porta, ízületett 
Bofznyáknak adta a kormányozóságot. **-
Ügy végeztek Mahrnud, és Miralin9 hogy 
Dresniknél^ és Rakovh^ánál üíFenek be 
Morvát Orfzágba. E' végre, Okt. af-dikén 
által indult a' Bofzniai eggyesult féreg, va
lami 24,000-re való , az Unna vizén, Krup-
pánál; és Okt, 3-dfeig , Lipovliáninál9 

Oflrosat%ka9 és Biehachka, Gátiénál ma
radott táborban, Dresnikhe% nem meífze. 
Okt. 31-dikén, nagy lárma 5s ágyúzás köztt,. 

is* 



ismét elébb nyomult, és meg felepedett 
Pajfina Luka; tájján 9 a* hol Noy, 3-dikájg 
fsen4effen maradott, 

Foljtatáfa következik, 

'S % <? 1* v i a. 
Ttfagodináhől ezt Irtáig 9 Dec, i-dikáq. 

3S Tegnap érkezett ide, % Agával, 5s más 
4f kísérőivel s a* néhai Belgrádi Defterdár. 
Már el ment Semendria felé, LAUDÖN 
fő. Vezérhez, De tsak három Törökökkel 
A' többek, kik vele jöttek * viíTza mentek, 
a' Tiniok vizén, liberóul Wurmfer Hufzár 
Kapitány Ut^, és gyalog Kapitány Brano-
vát\ky rendeltettek melléje. Azért megy* 
hogy a' Timoh vizéig terjedendő { vagy 6, 
hónapi fegyver nyugvást-nyerheffen. ViíTza 
jöveteléig, meg fognak itt fzunni minden 
ellenségeskedések.— Nem lehet azt a'fzör-
nyű félelmet voltaképpen le írni, a3 meíl.y 
&y Törökök köztt uralkodik : azért is. óhajtva 
Kívánják a' békesfcge.r. '* 

(Ez a5 Defterdár si-diken estve érke
zett Belgrádba, mint már ezt elébbeni Írá
sunkban is jelentettük. A'fó Vezér 14-dikeo 
el indult Belgrádból; de a* Defterdárt még 
ott hagyta,} 

• O Í Í C Ü 

Ráday Gyűjtemény J C 



*»*S2S>«* $79 

Béts* 
Dec. ag-dikán érkeze ide viíTza fzeren* 

iséfíen LAUDON fó" Vezér, mindeneknek | 
különöííen pedig hozzája méltó Hitvesének^ 
Haagen Klára AíTzonynak *) 9 *nagy örö« 
mére, — Belgrádból lett el indulása ...elötr, 
a' Mária Therésia Rendjén lévő Vitézeknek 
Gyűlése tartatott, mellyben, az emiitett 
Rendbe való bé vetettetésre méltóknak ítél
tettek , és már O Felségétől valósággal bé is 
^etettek im e' következendő Generálisok, 
Stábális és fö Tifztek; úgymint: 
I.) F. M. L. Báró Splényi. 
a.) H. EfiterJiá%i Antal, Efzterházi Antal 

Reg. béli Major. 
3.) B. Kxenmayer , Levenéhr Reg. béli Ob, 
4.) Ingen. Major de Vaux. 
5.) Generálmájor B. Karátsay. 
£.) Pilláti Kap. a' Pellegrini Reg. bol 
7.) Nesmcry Kap. a' Ferdinánd fó' Hertze^ 

gébpl. * x 
JJ.) Oberíler Kray, az elsó' Oláh Reg. ból 
9.) Ing. Gen. Major Lauer. 
10.) Fenttel Kapitány, a' Langlois Reg, 

boL 
. . . 11.) . 

*') Posonváirmegyéjbil 1 Bazingpól való* 
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i i . ) Öb, Fifcher, a' Gen. Stábból. 
12.) Fiquemont Kap; a5 Klebeck Reg, bÖl, 
13,) Ob. hifidé, a* jR^imií^-ébok 
14,) Ingenieur'Cap. Lieuc* Dedovits. 
15.) Gránátéros Kapitány Gróf Gyulai, a* 

Gyulai Reg. ML 
16.) Oberíler O t ó ö y s a* Ferdinánd ío EL 

ébol 
17.) Ingen. Kap. Verebélyi. 
ig.) öb . Mack9 a' Qen. Stábból. 
19.) G'enerálmájor Gr. iS^íóray* % 

2,0.) Generálni, Kulneck. 
21.) Major Piátseky az Erdődy Hufzárjai 

közzűl. . 
22.) Kap. Börovií.? ? a' Khevenhüller Reg, 

ból. 
^3 ) Oberfter Rof^tolányi^ az Erdődy H;b 

fzárjai közzűl. 
24.) Gén. Major B. Feísey. 
a?.) Ing. Ob. DrArnaL 

F. M. L. B. Klebeck, már benn volt 
ez előtt Is a' Rendben: most Komendátor-
ságra méltóztatott. 

Hufzonöt nagy érdemű iijj Tagokkal 
nevekedett tehát'ez efztendoben, a' Mária 
Therésia Vitézeinek Rendje. Meg esméri 
az irigység i s , hogy az elö fzámláltt Vitéz 
Urak, egyen egyen méltók azon meg tifz-

tel-
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teltetésre, mellynek réfzeseivé lettek: ele 
meg.kell vallani, hogy ha minden érdeme
sek el nyerték volna as M. Therésia Rendje 
ker'efztjét: úgy a' a? .után, még tzifrák kel
lettek volna, a' meg tiSzteltettek* Számának 
©16 adására. 

Egy Nagy Beteg, -így Szollá a' napok
ban egy nálla lévő Gróf Üraak: ?, Még ed
dig nem hittem, hogy a'-lelkek eggyik test
ből , a' másikba költözzenek. De most ma
gamon tapaSztalom, — az én lelkem, .az 
döbbeni testemből, egéíTzen más testbe köl
tözött. 

Orof^ Birodalom. 
Úgy írják, hogy Ot^akov, Nikhuhurg-

nak (Miklós Várának) fog ezentúl hivattatni, 
egy réfzént annak emlékezetére, hogy tavaly 
éppen Miklós napján került viíTza; más ré
fzént pedíg, annak jelentésére, hogy nem 
akarják többé Török kézbe vijíza'botsátani. 

A- Benderi volt Komendáns » ísv vak-
Szolt aJ H. Poumkin írására , mellyben otet 
a' Vár fel adására Serkentette. „A* midőn 
..mi', illendő meg alázódásSal, azt á? tifzteletet 
vadjuk, igen kegyelmes, igen állhatatos, igen 
nagy lelkű Felségednek, a' tnellyet meg ér
demel, eggy;olly fel emelkedett Lélek, as 

ki-
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leinek hatalma, a? k g fényeflebb méltóság* 
gül van fe! ruházva; egy leg főbb Minifter, 
a* ki a^eg felsőbb polrzon vagyon, és aVkl 
első Helytartója 6 Tsáfzári Felségének, az 
Qrofz Birodalom Padísahjkmk *). Eleibe 
térjefztjük Felségednek, hogy azt a'vigafz-
talásfal gazdag írást, a' mellyet a' mi tulajr 
don javunkra, hozzánk küldetett Felséged 5 

meg fontoltuk, és az arra adándo felelet 
végett, a'leg nagyobb tapafztalású5

 9s közt
tünk leg nagyobb betsületbeti lévő férjfiakat 
kiválasztottuk, és meg határoztuk, hogy 
Felségedhez küldjük, úgymint: Fő tifzteletú 
Mmir Omerty Aga Rutáid Emink, és a' fé
nyes Porta KapidsiBasijw **), a' ÍQ Emir 

' ' Já~ • 

*) Padifihah, Persiai fzó, melly tulajdonképpen 
éggy ollyan nagy Fejedelmet jelent, a' ki a' kárt 
és gonpfzt el hárítja. Mivel Pad el vevőt, el 
fordítót tefz; Schah pedig naagy Uralkodót. —-
Padifcbátiak egyedül a' Frantzia Királyt nevezi 
a' Török Tsáfzár; más Királyoknak, tsak Kral 
a' neve előtte. 

**) Capigi, vagy Capidfchi Bafchi nevezet alatt érte
tődik a' Cap*^^ a' fejé. A' Capigik fzám 
fzerent 400-an vágynak. Ezek a' Török Udvar 
(Serail) Strázsál. A' Tartományokba is el fzokta 
küldeni a' Tsáfzár parantssla tokkal. Valamint 

azok-
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JÚhia .Effendit 9 a5 ki eggy az elscS Titok-r 
nokjai közzűl a' Szultán Divánjának; Salíh 
Agár, a* ki eggy9 a'külső Tifztjei közzul 
é Exqeflentziájának a* Scraskier Basának; 
Casim Agát, a9 ki eggy, a* MilsÖ Tifztjei 
közzíi! Abdulla Basának; a5 Törvény tudók
nak rendjeiből Ali Effendit, a5 ki az Ule~ 
másnak *) , vagy aMelki Atyáknak Feje; a* 
fényes PortaJantsárjainak rendjéből, Hagi 
Sulejman Agát, a' ki Turnagi Basi; a' Ge-
hegeknek, vagy Pattantyús Tifzteknek rend» 
jekból, Jiujfeni Agát, a'ki fejek éppen ezek
nek a' Gchegeknek; 3* más Tartományok 
Seregeik5 réfzekröl Mohámét^ Agát:, a' ki vi
gyáz azoknak Laiftroraaíkra; és végre ezen 
Tartomány Tifztjernek réfzéröl Emir Bege „ 
a? bal fzárnynak Agáját, mind öfzve 9 fze-
méllyeket, magunk tulajdon embereit, a* 
kikre reá van bízva, hogy Felségednek je
lentsék meg 9 hogy mi mindnyájan el f o 

gad. 

azokhoz i s , a' kiket íettzik a Tsáfzárnak meg 
fojtatni. 

*) UUma, vagy Vilema név alatt jön a'Törvény 
tudóknak rendje, kiket úgy néznek a' Törökök,, 
síint Papokat; mivel az Ö polgári Törvénnyeknek 
és vallásoknak eggy a' Szerzője t. h M®bammed 
Próféta» ^—^_ 
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gadtuk azt a* fel tételt, mellyet Felséged 
tetetett minékünk írásban. — A3 gyermekek 
és aíízonyok erántt való könyörületesfég 
Indít bennünket, annak el fogadására, és 
annyival inkább, mivel a' Mindenható Iften 
elótt tudva vagyon, hogy Felségednek, 
mint jól tévő Urunknak, Semmi más tzéllya 
nintsen abban; hanem, hogy az aílzonyo-
kon, és a* gyermekeken könyörüllyön. És 
mivel nyilván való, 's az egéííz világ elótt 
tudva lévő dolog, hogyxnagy kegyelmes-
fégú Felséged, eggy ollyan ú r , a'ki az 
állhatatosfághoz fzokván, ez úttal is kívánja 
az Orofz Birodalomnak javát, és, ha Felsé
ged a' réfzünkról való fel tételeket nékünk 
iftm e&enzi, tehát a 'bizonyos, hogy Fel
séged ezen tselekedeténél fogva, nagylelkű 
Tsáfzárnéjáért újj könyörgéwk fognak fel 
menni az Iítenbez, és újj áldások fognak 
arra háromolni. Cí 

(A* néhai Benderi'Komendánsnak neve 
Achmet Basa Muhafít^, Tsupán a' nagy 
Úrnak, és ollykor a' Tatár Kám-mk fzok-
ták azt a' titulust adni, mellyel a' Benderi 
Komendáns meg tifztelte H. Potemkint.) 

Auftriai Be Így lom. 
A' midőn leg eroffebben reménylettük 

vala,, hogy O felsége , és a' pártosok kö
zött 
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sört meg fog kéízülin az eggyesfég; és 
minden el hajlott Városok II. Jósefet fog
ják uralni ? miként Brüjf^el uralta, volt ed
dig; éppen akkor ellenkezőképpen fordult 
a' dolog. Mert* el telvén Dec* n*dikén, 
a' két réfz között kötött 10 napi fegyver 
nyugvás: indultak a' pártosok egyenefíen 
Brüjf^el falé — és — 

Még az affzonyokat is , úgy meg fzál-
lotta Belgyiomban, £ párt ütésnek lelke, 
hogy még magok únfzolták > sót kénfze-
ritették ' ezek férjeiket, a'fegyver fogásra* 
— Eggy AíTzony, ekként fzólla tsendes 
Férjének: Ha. még továbbra is vefztégelfz, 
tudd meg, hogy eggyik kezemmel meg 
foglak téged ölelni; a másikkal pedig kar
dot ütök a meliyedbe. 

Lengyel Orfx.á'g* 
Nem tsak mis Orízágok ditsekedhet-

nek jó Hazafiakkal: vágynak a Lengyelek 
között is , kiket arra bír a' nemes fziv, 
hogy a'fzóval való magok nagyzása hely-
lyett, valósággal fegíttsenek Hazájokon, -— 
Ezeknek fzáma kozzúl való Gróf Malachov* 

j\ky, a* ki az el múlt hónap' végén > 4 
ágyúkkal ajándékozr. meg az Orfzágot, *$ 
írásban kötelezte mind magát, mind mára* 

dér 
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áékati hogy ' vas bányáikból, 30 mázsa 
Vasat fognak efzteridonként* kártátsokbans 
golyóbisokban* és bombákban^ be fzolgál-
tatni a\ fegyver tartó házba* ~ Ezen áU 
kalmatosíággal 5 ki öntötte Hazafiúi ízivét 
a' Gróf Ür* éggy béízédébeii j mellynek e9 

vóít as bi fejezójé: Örömmel adom én§ a* 
Haza oltalmazására* a? mit adok; kéíz va
gyok én é' végre, minden Vagyonomat is 
fel áldozni* Tsák éggy fzempillantás va» 
gyön még hátra &' mi fzábadításünkraj és 
Ugyan azért hafználni keÜétík ezt minékünk z 
éggy iliyen kívánatos hajnalunk * nem tü* 
dorri f derül es feí valaha* vagy íoha íem! 11 

* * 

Mi 1© forint élő pénznél * nem kivárd 
fűnk többet efztendóre Munkánkért: még 
lő éggy Méltóságos Oberítet. Úr * i& forin-
tokát méltóztatott érette ie tetetni; íbk 
Inas jó jfzivü Hazánkfiai pedig j a'Stémpelré 
aézVé$ 11 forintokat küldöztek fél. **- Mí$ 
ézt a'Hazá fzeretetéböl, 9s munkánkai való 
meg elégédésbol fzármázott kegyefTéget ̂  
halááctó fzivvei el fogadjuk 3 sót árrá kér
jük a$ iliyert drága .Üfá'katf kik kérésünket 
jóságokkai meg előzték § hogy példajok 
követésére* másokat is feí ferkénteni mél-
sóztaűTattak. Mert a3 bizonyos f hogy mi h 
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I ! köz jóra annál többet tehetünk, mennél 
többet vehetünk. Tenni való igyekezetünk-
föl pedig eddig sincs * hifizükj íeraml kéts-
tség; ?s ezután , meg nagyobb mértékben 
törekedünk azt nyilván valóvá tenni, hogy 
Hazafiak vagyunk. Be igyekezünk fzemély* 
íyeííenis* azon érdemes Hazánkfiai eranttj 
haládatoflagunkat meg bizönyítáiií * a' kik 
fzivés Igyekezetünket a' fööros tartozáson 
felül is legéílik. Erre nézve méltóztaiíanak 
beriiiüriket tudósítani^ a5 kik tudásunkon kí
vül többet küldöttek iel a' rendes éíó. fizetés
nél , a5 Fosta kezébe; a2 kik pedíg ezentúl 
akarják abbéli fzetetetéket velünk tapafztal-
íatni, égyerieífeii hozzánk utasítani á5 pénzt, 
ílly boriiék írás alatt: á Mr. de Kerekes, iú 
der HerrengaíTe Nro; $g< & Viennö* 

Folytatásé a^ Ujj Or sóvár él "valé J'%0-

6 ársavának elksSébea vagyon a* Dunán való 
által járás, Szennáim* E' végett kéízüli z Danának 
Szerbiai partján & Vámház. — Túl Ö Örsován? az 
á* hoíYzű palánkölás* niéííy a' Cssrná vizén keíefztűl, 
egéfíz Bírt. íámva Vagy Vertsárö'üúi, nzvű Török fa
luig van vivé, határ váíafeték volt*. — A* Contumátz 
Ház fél óránnyira van 9 Süpanekbix * fi majd éppeti 
annyira ö Orsovához iát Ebben tartatták volt* 4® 
napokig i, a' Török Orfzágboí jövök i\ végeity-húgf 
na tálára pestist hoztak vólni iíiagokkái ̂  az áíátt S.T. 
idö alatt nyavaly áj okból ki tifztúlfiafíatiaké Ezt m 
fel dúlták, volt a* Töíöksk $ a% & milí • #fét#ndöié% 
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Aug. 7-dikén, !s as benne lévő betegeket, a'feb gyó
gyítókkal eggyütt, kardra hányták. — A' viz vétel 
(Aquae duföus-, melly a' Rajzolaton, az n betű által 
jelentetik), az a'hoűzu árok, mel lbe akarták vak 
Tenni a' Cserne, vizét a! Törökök •, 1740-dikben, a* 
fiúdon a'-bélíesfég kötődött, azért; hogy az által 
magoknak a' M-ekídié fördoket, 7 falukkal eggyütt 3 

el kerííheíTék: de fzándékjokban nem boldogulhattak. 
— Az Áüion hegye fok hellyeken olíy meredek „ 
hogy alig tudnak 24 ökrökkel is , eggy hordó bort 
reá íel vontatni. Tövét a' Duna raoíía: de el nem 
moshatja, meri merő kÖfzikla. ' Ugyan ezért, nem 
lehetett a'iniéinknek is itt a'Duna partján tsavargós 
árkokat hányni. Az Állton alatt íbly a' Voditza pa
takja a' Dunába. Ez a' patak válafztotta volt el ss 

BánáiQi, Oláh OrízágtóL — Hogy Xjjj Orsóvá olly 
közel láttzik Ö Or savához, holott majd fél óránnyira 
íeküfznek egymástól, annak az az oka, mivel úgy 
vágynak le rajzolva, a'mint távolról'láttzanak ( ia 
jysrfpeeiiv" ). iizen a' tájon, felette vefzedelmes a* 
Dunáit való hajókázás, a'fok kofziklák '$"örvények 
mia t t . tljj OrSO-vínHUor' esTK*">2r-t%jr aaK.aa^frcrr~tr"»3r 
Kapur törökül Demírkapi. " így nevezik azon helyet, 
a'"hol amá' nevezetes- lúd volt, mellyet még Truján 
Tsáfzár kéízíttetett a! 2-dik fzázban. Az "említett 
ind ugyan már oda van: hanem a'lábai még most is 
ki állanak. a' Dunából, 5s azokban meg törődnek a* 
í)una habjai, 's olly í'zÖmyii zúgást okoznak, hogy 
a z , egéfíz Űjj Orso-váig el hallik. Egyébaránt, a2 
egéflz köroj/e-k igen kies., k a' ki a' terméfzetnek 
izépségét illendőképpen tudja betsűlni ? bé nem'tel
hetik a! nézésével, . . 

i j lyín as mi jó Féjedeín-tk Ih %to*t\ a ' k i 

riTslvünkrÖi olly kegyeién gondolkodik,.. a' mmr 
ts&k óhajthattuk ! 1! -'—• 

24-dik Dar^b. 
• Költ téiúín,, Dec. .25-dik napján • -•--• •'• 
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&- el tette hatalmas Tsáfzárunk - magában., 
Hogy fogyatkozást teíz a* hóid világában, 
Éhez már régólta magát kéfzítette, 
S a' két Fejű Sasíát felé repítette* - ...... 

SÍ ment ez a'Követ, magát úgy bíztatva, 
Hogy általa a' hold el kfzen bújtaiva,->.-
Reménylem, e* dolog kr is telik tőle: 
El búvik a1 földi holdvilág előle. 
Mert két feje vagyon, 's hogyha eggyik el véfz; 
A* másik mérgében még több károkat teíz. 
Egy feje téfzi a' tifztes Németeket, 
Tudom, mind a' Világ esméri ezeket; 
A* másik , a' búsult árva Magyarokat: 
Kár, hogy előre nem tehetem azokat.—4 

E' Sasnak dereka most Bánátban léfzen , 
Ot t , tudom, különös tsudákat is téfzen. 
A'jobb fzárnya, Horváth Orfaágra terjedett, 
E* már fokát is nyert, fokát is fzenvedett* 
A* balt Moldva felett fzéllyei ki nyújtotta, 
A'holdnak fél fzárnyátitt le is tsapkotta; 
Mert lég fóbb Várába képét le festette, 
Moldvának nagy réfzét hőlna alá vette. 
£n is e' bal fzárnynak lévén egy kis tolla, 
A' többét elhagyván, fzóllok hát tsak,rplía. 
Ez i fzárnya tefzi Printz Cohurg Corpusíát, 
E' tartja Moldvának nagy réfzébe jusíat, 
£ ' fogta meg a' nagy Moldvai Henzeget, 

*. | b b -4 
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A'ki mar bennünket most Erimben emleget* 
E' verte ki ama' nyakas Törököket 
Chot^imhől^h pokolba el kergette 6ket. 
Fáráónináík ftiimp két hegy között, 
Hét ezer Törökkel újra meg ütközött, 
Egy maroknyi néppel5 '$ azt űgy tsúífa tette^ 
Hogy két záfzlóját is előle el vette, 
íllyen 's több dolgokat Q fzárny tselekedett^ 
Még Totrus partjára lé nem telepedett. 
Ez a* víz folyik ki Erdély Orfzágábol , 
A' Gránitzon lévő havasok allyából^ 
Havasok, kőíziklák*s bertíék koztt tévelyegj 
Még a* zsjos Szered vízibe hempelyeg; 
Noha ez néméllykör olly kis vizetske is,' 
Hogy által gázollya egy fiók ketske i&: 
De ha efso esik í* havas bemében, 
Jaj annak3 ki akkor jár as közepében: 
Morogd mint T^crherus, pokol Örvényében, 
Embernyi köveket hempelyget mérgében* 
Ennek minden pontbán lévő-' ráltazásá 
Véletlen 9 's akadályt fzerzó, áradása 
Ijjefztett bennünket az által menéstől. 
Vagy ha jobban mondom, a' vnfza j'övéstÖl* 
Mert e' durtzás víztől hét , nyoltz mértfölá-

nyíre, 
Ki ér már az ember a* hegyek' fzélire, 
Havasalföldének síkos határára, 
Hol akadni elohH Roksán Városára. 
Sok Török Szállta meg ennek kornyékeit $ 
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Jantsárok bujkálták ligetes Berkeit, 
Ezeket Is Futna vize tartóztam: 
Az is mérges, *s féltek ránk jönni miatta 
Néha általjöttek; de ha.éfisí® vettek:" 
Meg fzünt kurázsijuk, 's meg víffzji siették. • 
Végre már meg gyűlvén a* Sok várakozás? 
Rá ununk; mert ülni: ez nem Hadakozás* 
Egyfzer tsak hirtelen hidakat fsinifítuik.s • 
Mársirosunk, 's. Futna vízig meg- fem állunk. 
Ott is síetíséggei Pontonokat retünk 9 
Heverünk; *s egy kévést lovakat étetünk. . 
Ezer hét Száz nyőirzvan kilentznek folytában*. 
Augufztus hónapnak kg első napjában, 
Mikor a' Szép hajnal lovalt fogatta f 
*§ as fzomorű éjjelt Színével ofzlatta; 
Magunkat a* Tőrök haddal __me& láttattuk» 
Táborát *s Rastéiját újjal mutogattuk* 
Ágyúkat erefzténk egymásnak ellene g 
Annyira, hogy aVfold alattunk rengene* 
A' Török Lovasíag fem hevert hijjában: 
Sikoltott, mint Sátán 9 felénk nyargaltában* 
Mint mikor töltését as víz el Szaggattyas 
Dűl, 5s zavaros mérgét fzéllyei hogy ©Sas* 

lattya: 
Úgy rohant reánk is «' dühös ellensége 
Hogy fokban majd ms^ hűlt már az eieve% 

ség. 
A* 'Volontéroknak ofzlott Seregeket 
Meg Is,nyomta, 's kezdte vagdalni fejeken 

E b b % l^ek 
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Ezek a' nagy erét foka nem tarthattak, 
, Az ellenség felé hatokat forgatták, 

Ekkor Regementünk Komandirozója 
MÉSZÁROS Oberfter fö Parantsoiója, 
Mint bátor fö Vezér, elöl járt 's vezetett* 
'S illendő jó fórban midőn helyheztetett: 
Attakot parantsblt fújni Trombitásnak j 
Erre mi is mindjárt kiáltunk egymásnak: 
NoíTza jö Vitézek! a'pogány vért ontsuk, 
Éles fzablyáinkal kit el érünk, rontsuk. 
Ekképp* nagy Attila népeit oktatta, 
Frifs elevenségre minden nap Szoktatta. 
Mint hires Nagy Sándor, melly nagy gyor

sasággal , 
Ellenség özönét vágta bátorsággal: 
Mérges Vitézeink rajta úgy rohannak, 
9S a' kit elél iitól éirt^ki jaj vók arrnak* 
Szaladt minden felé, viíTza fe fordulva, 
Régen volt a* Török még így meg Szorulva, 
Még lovunk győzhette/ még ki nem fárad

tunk: 
Vágtuk, 's az el hulttak' hantjain haladtunk. 
Ezen a'réfzen eggy puska fzó'fem zengett; 
Hanem minden felé a' kard' vasa pengett. 
Tsak eggy ijjedt Török végső fzükségében, 
L^tt vüfza, az Ötét üzÖ ellenében, 
Ez is tzélozását fzerentséífen tette: 
Mind magát 's pajtásfát véle i r ^ mentette. 
Mert úgy beJte talált á* bal hüvelykébe: 

Hogy 
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Hogy törtt tsontja mindjárt ki pattant elébe. 
Ez az új fenkinek Szegény nem árthatott: 
Mert ó nem vágott, tsak kantárt igazgatott, 
A' jobbal két Tötök életét el vette, 
Még is a* balnak kell fzenvedni érette. 
E5 volt a* Sas fzárnynak már említett tolla, 
Kit akkor egy rongyos Török meg tsófola. 
Azonban bennünket mind vfrTza fzólítaak, 
'S a* Város kapuja eléb* fordítnak. 
Itt a' Janrsárokra menni parantsollyák; 
Még jól ki fem mondják: már fokán kon-

tzollyák, 
Vágják, mint a' karzás a* reptze virágot, 
\S meg nyomván; úgy küldik,rá a' Gyalog

ságot. 
Ezek rajta mennek, ölik 's fojtogattyák; 
Várát, 's puskaporos házát gyújtogartyák. 
Végtére dél után, mikor két óra vert: 
Már akkor a' népünk minden PlatrzOi: meg 

nyert. 
A' fzép gazdag Lágert ? tzifra fát orivaí, 
A' gyönyörű Kastélyt, 10 nagy ágyúival^ 
Segedelmével az Ifíennek, meg vettük, 
*S népét, még tsak eggyet láthattunk, ker-

gettük. 
Itt lehetett látni gazdag nyereséget, 
Még azon kívül h, a' mi már rrieg égetre 
Itt volt az igazi Debref^eni vásár, 
A5 Kávé, Malosa, úgy hevert mint as sir» 
Az ezüstös kardot, 5s pifztolyt ölre ízedték, 
A' fáin riskását lovakkal etették, - r 
Ea ugyan a? prédát végig nem láthattam 1 
Meri hogy folyt a* tétem9orr«sho3 Szgladtim< 
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Ez amúgy naggyáböl hé köté újjomat 9 . . . : 
SS ki. vévén h.előíe fcét meg torit . Montomat 9 

Ispotályba küldőreí, a* több betegekkel. 
Itt már most az iáoi to^eni nyögésekkel 
Kínokat, az igaz, nagyokat Szenvedek"; 
De azoknak1SúÍly.ok.aii8Et;.jiem:ts.üggejdek; 
Mert a* nagy íftennek tettzett így rendelni j 
Tereb alatt Szokták; ampáimat -nevdlni-- •: 
Ditsésfég úttyára-.töviseket rakták., 
A* Múzsák,- meg mikor .Helikonod laktaL 
A* ki akar ennek tetejére mermí, • 

v Sok fzálkát kell addig talpából (ki fedni, 
Es életben kivált mindég ezt- yáíhatnít 
Vagy fogságba esn!s vagy febben . jajgatni, 
Nagy neve r pompája biztat koronával: 
De ki Szúrja Szemed* egy koldus páltzával 
Esi h | t az Iftenre vetem minden gondom 9 
Ámbár ©ftorozzon 9 meg pyúgízom 9 V t%% 

öiöaffora: 4 ^ 1 
A< Űr., .a* poharát, as ki reám''mérte? 
Áldasíek Szene Neve hát örökké érte. 

Ezen kellemetes Verseknek -Szerzője • Ptt'ze'k a $ 
Mihály' ,Ur, Tsáfzdr Hú&ár ,Reg.. béli Hadnagy. —. 
Irta raégSept. Bent az Ispotályban létében. — Iföz.löíte 
félünk, a? Gerletsenii Táborból',' 'Dobozy Lajos Dr-
a* fenn nevezett Urnák Tiízú Társa. 

Folytatása 'a Shutarií Basáról yal&_ tudó
sításnak. 

Nov'. 3-dikán kerekedett fel ofztán a' 
fi&stf,' 3000-ed magával, és ihinekutánna, 
Igen nagy üggyel bajjal ákaf verekedett vól; 
na aJ meg áradt Korona vizén: £' Üresnik 
és Hakovit^a környékein visgálódott 5 de 
mt& MStte eggy ágyú: löretnyínél közelebb 
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fóutatni magát § a'jmiéink .előtt, h% említett 
napon indultak, • Saüop éknél :M'i^táborok
ból is valami fzá'z Törökök, a* Xeliavánál 
álló ÖttQcháni Örizetünk felé , és a ember 
véfzteségekkel, a* mi elöl vigyázóinkat el is 
verték hellyekroL Mivel e'fzerént az ellen* 
ség két oldalról akart ellenünk dolgozni? 
Szükségesnek ítélte 'Gen, -Kulnek, hogy Vi* 
tézeit Xeliaváíól el íkollíítsa, 3s mind Pri-
hoiho^ tak'aríttsa, a5 keze alatt lévő egéflz 
népet $ mivel Pribpit könnyebben is lehe* 
tett,-de inkább is kellett oltalmazni Gen. 
Peharnik pedig, a5 Rákovit^ánál lévő St§-
báiis Tifztekkel eggyütt, arra határozta ma
gát , hogy a' Koronán által jött réízét az 
ellenségnek, reggeli 4 órakor meg támadja* 
és már ki is volt csinálva a* dolog ..fórja» 
hogy''s mintkellyen ellene boldogulni De 
•áz eilenség magát, még azon éjtfzaka viflzu. 
vonta, és a' midőn látta* hogy Rakovit%&< 
Hál és Dresniknél, nem érheti el jó móddal 
maga tzélját: Nov. ő^dikán az Ottocháni' 
Szélek felé fordította féregének eggy réfzéti 
a' másikat pedig IJfachichnál, és -Pajjina* 

•lyukánál hagyta. Priboit kívánkozott J Ö -
fnud, körmei közzé kapni t. as mellyre. mind
azáltal tsak meíTziról lovöidoztecetra'ágyuk
ból , 's hányatta a' bombát, egy mozsárhoL 
A' mi Pattantyusfaink nem tsak közel nem. 
erefztették az ellenséget* hanem végre fc 
gyírit is halgatásra juttatták*., De azért helyt 
álltak a* Törökök, és abban a* hifzsmben 
valtak, hogy a3 Bipkházban* - és fántzban 
majd meg fogyatkozik a? mieinknek, mind a>: 
enni, mind pedig ar lónni valójok, ?s majd 
kéntelen kelletlen, is fel kéli sbégokat adrA 
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Gen. Kulneck Sejrette, hol jár a* Törökök 
efze, ss azért is, mivel elégedendő elesége 
volt 9 hogy meg ne fzüküilyön puskapor *s 
golyóbis dolgából: rendelést tett, hogy 
tsak takarékosan kell bánni a* lónní valóval* 
fíov. g-dikáig, mind tsak farkas fzemet néz
tek egymásfal a' két ellenkező* feregek. Mi 
történt Nov. g-dikán: már az tudva való. — 
Midőn látná a' Basa, hogy a' mieink ellen 
való próbái mind hafzoncalanok; 's azonban 
a' maga, fél mezítelen ferege, a' hé követ
kezett hideg és nedves időben, táborozni 
rellyesféggel nem akar többé: ízedre vette 
a* fátor fát, és Kruppánál, az Unnán'ke-
reíztűl, viíTza indult. A'folyó víz igen meg 
áradt, 's a* hidakat mind el Szaggatta a' víz 
árja. Azért a' MáhmucL népe ^réiz fzerént 
hajókon, réfz fzerént pedig úfzva kéntele-
tíktetett a' vizén által epitzkelni; nagy vefz-
leséggel Az Unnán tűi, bútsút vett a Basa, 
Bofynia líormányozójáról, ajánlotta néki a' 
náila hátra hagyott embereit, meg ígérte, 
hogy a'jövő tavaíízal újjra el fog jóni, *§ 
ekként Éelaiskon^ Poljerz, Kupresen, Duv~ 
non9 Stollac^on 's a'-t. kerefztiil, féregének 
nagy réfzével eggyütt, Skutariba VIÍÍZÍ 
tért. Meg tsalattatván a'Bofznyákok, Mdh-
mudba vetett reménységekben, már mórt 
igen roíTzúl befzéllnek felőlié, és a' hátra 
maradott népén töltik boíTzújokat: úgy hogy 
ez is fzemiátomást kezd eltűnni, és Bofzn: 

nak hátat fordítani. 
Az ünnepek miatt, most többet flem nyom 

hattunk. — írásunk' els'ö Szakaffzának mutató Túh 
a' Titulusfával eggyütt, rövid idÓn meg küldi... 

Vége az ELSŐ SZAKASZ-n&. 
Fölt BJ^TiS-ben, Dec. 29-dikén, 17$9. 
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