
isoé m 
Ha^ai Dolgok. 

j^emes Abaúj és Torna eggyesűlt Vár-
Megyéknek közönféges Gyűlései tartatott 
KaffáA9 zi -el múlt ján. 48-dikán. Ebben 
T. Cöníiliariűs 'Fiileiiht\i ÍCett\ Antal Űr 
Igen fzéjS Magyarságú hathatós befzédét 
mondott j nleilynék végző fáavai ezek: 
^Minthogy a' í \ K» Helytartó Tánáts maga 
felében Magyar Levelével meg betsült ben-
bünkét, ártnak is irt ég köfíöiivéri maga közbe 
Vetését, újra a7 dolgot $ és kérésünkét hat* 
hatos pártfogásába ajánlani el ne múláíTuk* 
ügy j hogy M. Gróf, Orfzág fő Birájának & 
Excelljának is ízép Magyar Levelet hafonld 
köízönettei * és tovfbbi ajárüaxfál Hfzteljtíkf 
fzüks égésnek látom. *5 ^ ^ 

írt Nerhe.s Sáros. Vármegye is , Jaflu 
aí-áikén Eperjesen tartatott Gyűléséből néni 
tsak Orfzág Bírája Zichy Károly, hánéni 
Udvari FŐ CánceŰáriús Pdtífy Károly Úr Ő 
Excelijáhöz is. Át említett miiid két Gróf 
Urakhoz intéseit köfgönó ss kérő Levélnek 
keádetin JVL Gróf 7e/e£y jóáéf úrnak ezeá 
nevezetes Versei vágynak Fel hozva i 
Meg Sérti a' Királyt 9 's róla föíTzúl ítéli 
A' ki ó' -előtte, igazat fzólni Fél. 
Mert a? Király 5s Haza nem két különös tésf$ 
t tögy egynek hafinává!^ öiásiiák véthéíftiiil 

> íesrs 
M Hí* • 
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• Hífzeml-minden Király a' Feje a'népnek. 
Ha egy romol, ,á' mást nem moridhattyufc 

épnek, 
. Vailyon mellyik okos.'s jó .Főnek tettzenék, ' 
Ha a' kezét, lábát előtte mettzenék ? 
jó Udvari ember azért-Soha Sem volt, 
A' kiben Hazája Szeretete meg hólt; 
Ellenben Hazáját. Soha Se Szerette, 
Királlyá hűségét a7 ki félre tette. 

KAUNITZ Hertzeghez, és LAUDON 
fö Vezérhez Deák nyelven botsátott 'gyö
nyörű'Leveleket Nemes Sáros Vármegye, 
Kaiinit%_ Hertzegnek meg köSzönté a' Magva? 
Nemzet eránt való megi betsülhetetlén haj
landóságát, és a' Felségnél érette való köz-
benjárásá'r, . Nevezte oret Nemzet Oltalma 
Zajának .(Prote&or Nationis). \Laudon fó 
Vezért'arra kérte ? hogy a9 Magyar-Nemzet' 
kéréseinek tellyesítésére méltóztaííbn az O 
Felfége hivét hajtani, melly snoft:'magában. 
is Ikttú&ét már azon Nemzet eránt hajolni. 
-*- A' Levél így végződik: ,,»Exceliádat, az 
Q FelSége hatalma alatt lévő minden népek 
Atty'oknak és..."Szabadítójoknak esmérik* ?s 
akként íJSsteUk. Hadd dicsekedjenek kiílö-
nöííen a* Magyarok Excclládnak kegyelmes 
védelmezcsével, tetézze Exeeílad fok'gyóze* 
delmeiból ízkrm'ázou ditsőfféget, a* hív Ma
gyaroknak védelxnexésekbSl. nyerendő-d:&ó£ 
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Cégével, és kéízíttsen nagy nevének hellyec 
a' mi Hiítoriáinkban. Üjj lelket 's fzivet fog 
ez önteni a' Magyar Katonákba is, a' kiít 
réfzei az Orfzágnak, és a' Haza eránt való 
érzékenységet le nem vetkeztek; midón lát
ják, hogy az 6* Anyaiknak, Attyafiaiknak 's 
Gyermekeiknek fzabadságok akkor állíttatik 
vitfza, a' midőn ók, Királyokért véreket 
ontják. í4 

Eggy érdemes Hazafi pedig, (így ir a* 
Levél í ró) látván O Fellegének Atyai fzivét 
hajolni á* Magyarokhoz', így kiáltott fel &? 

mi Atyáinknak íftenéhez: 
Magyarok Ijlene ! látlak Trónusodban , 
Látom'Orfzágunkat nyugodni karódban. 
Te-tsíollfz Orízágót koros'püfztaságból, 
*JS ismét puíztaságot kevély Uraságból. 
Te vezetted Mátyást Eétsiek Várára, 
Viflzont Rétsieket Te hoztál Budára. 
Siralmául tetted Moháts9 bús térségét, 
Gyáízban bé borítván Hazánk' ditsőífégér. 
De ismét támafztál Nagy Theré%_ Anyánkat, 
Régi fényre hozván általa Hazánkat. 
Most is meg rettentvén; gondolíz Nemze

teddel , 
Tekintesz még reánk Atyai fzemeddel! 

N . Vasvármegy ének köz. Gulésében, 
melly Jan* 17-dikén volt, meg nem jelenbe-
tett valamelly változása miatt M. Gr. Gy'óry 

M » ' Co-
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ComiíL Cr: azért is T. Boros Ferentz elsó 
. V.Isp."Úrnak elölülése. alatt ment az véghez* 
Ebben leg elöífzör is el olvastatott az elöbbeni 
X^yülésbol fel küldött Reprcfenratio , azután 
az O Fellege Viíízairása: meíly. még lévén, 
olly fontos és gyönyörű Magyar befzédet-
mondott M. Gr. Bottyánt Fer.Ür, hogy an
nak végződését, iliy öröm kiáltások váltották 
fel: Ifién éliejfe Nagyságodat! Vivát! 
Vivát / Adjon Iften fok Hlyen Hazafiakat/ 

N. Bátsvárnu Gyűlésében, kérdés & 
madott a' Tolerahtziárói , ha valíyon nem 
kellene-e* azt is iiletai*, az O Fellegéhez ktil-. 
dendo Reprefeníatzioban: á' midőn meg fzól-
lak egy M» Püspök űr'2 és fontos okokkal 
meg mutatta, meíly -nagy hafzna légyen an
nak 9 mindenütt. Is ugyan ; kulonöíen pedig 
kedves Hazánkban. Mindnyáján hajoltak a'M. 
Püspök Úrnak -bölts Szavaira.- ~~. És ugyan 
hogy* ne h .hajolták volna , holott .azon 
nagy Ember tsupán .az emberiségnek}.- józan 
okoffágnak, Kereízténységnek, jő Hazafi-, 
ságnak, 's magoknak a' Magyar Törvények* 
nek fzavát fzóllotta. 

N . Pestvármegye tjúlésében, különöfen 
volt fzó, az Anya-Nyelvnek elő mozdítása 
eránt. — Be jól , be Hazai módon gondol* 
kőzik, ez á1 tifztes Magyar Nevet méltán 
meg érdemlő, valóban Nemes Vármegye! 

N . ... 
V — « 
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• N . Fűjcm Vármegye Gyűlésében, "T. 
Makripodári Viceisp., -/e^er/zyif^ity AffeíH. 
és Benyovfcky Not. Urak, tették különöfen 

•V Magyar Nyelv eráat való buzgóságokat 
nyilván valóvá. 

N« Nógrád 9 és HÍ?/2£ Vármegyének, 
Jan. i6-dik ós 28-dik. napjain tartatott Gyű-
lésében, egy tó érdemli (de meg nem ne-
vezttt) Hazafi mondott gyönyörű Magyaf 
Befzédet, a' mellynek vége felé emlékezetet 
tett M. Conf. Balogh Péter Ürról, a'ki as 
előbbi Gyűlésben lett fzóllásáért el vádolta
tott ; de a5 kinek ártatlansága 5 M. Admini^ 
fírator Úr Q Excelinak hathatós közben já
rása által napfqayre hozódott? '&. örök em
iékezete £en fog maradna 

Mind a5 meg ̂  nevezett 5i mind kéttség 
kivűrmás,Nemes Vármegyéknek, Q Felsé
géhez nyújtott buzgó efedezéseiknek a'volt 
a3 íiimmája, mint; a* következésből nyilván 
ki tettzik: hogy O Felsége, Orfzág Gyű
lése tartatása előtt is , vegye ki av panafzt 
hív Magyarjainak fzájokból. — Kcfz volt 
aVkegyes Fejedelem, maga eddig tett vég-
zései mellől el állani; ~— — —~ «— _*. 

—. _« — . L e küldi a ' Koronát is 
B'idára. >— Tsupán három Rendeleteit ki* 
itáfta, továbbra is meg tartatni: úgymint. 

a& 
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az egymis el törését'ól ( Toieram ía); 'a* job
bágyokkal való bánásról; é* ' a? Plébániák ' 
el intézéséről (Ffarr-Regulirung) valókat. 
*r O Felfele kegyelmes és változhatatlan 
ajánlásának ereje fzerént, a* következendő 
Májusnak első napján fognak a9 Nemes Vár
megyék elébbeni állaporjokba viífza állíttatni. 
— Meg elégedéíTel nézi Európa, az elekre 
mindenkor betsben volt Magyar Nemzetnek 
II. Jósef által lett elly meg vigafztaltatásár; 
a' millyennek más Tartományok, fok vér 
ontások és lármás tanakodások utáni% vagy 
éppen nem; vagy igen fokára lehetnek ré-
fzesei: de várja más réízról fel emelt fővel, 
hogy moft is Tanúja leheífen, ennek a' 
maga Kírálly'át becsülni, és fzeretni mdó 
Nemzetnek * .mo&ni Fejedelme eránt Is 
meg. bÍ2o«yí?lndó tartozott háládatos hív-
scgének..-.—, : ts :. - < 

jb^ & r v i a. 
Az ide való izabad féregnek Kormányo-

zója, Oh. *Mkhaelovits Űr, parantsolatot 
vett aV Generáikomandótól, hogy, mivel az 
ellenfég nagyon kezdett elébb nyomulni (a' 
mint már meg mondottuk) a' Krajnai kerü
letben , tehát 6 más oldalról tenne egy for
dítást az ellenfégen, meg támadván azt, 
vagy Krujfevútiban, vagy a5 hol a'környül 
állások fzerént maga leg alkalniatoífábbnak 

fog-
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fogná.ítélni. A* parantsolathos képest, fel 
kerekedett az Ob. Ur Jan. a-dikán, 8 gyalog 
-Kompániákkal, 4ágyúval,' 1 Svadron Gréven 
Hufzárjaival, és ugyan annyi lovas Szabad 
feregbéiiekkel Jagodinhól; egy Scuttzos Ofz-
rályr pedig Csupriából, Par.ackin és Stalats 
felé a' Nííjai úton indított el. A' fö féreg 
Rajfevk^áig ment az első napon 5 és Jan* 

. 3-dikán -Bosnyani nevű pufzta faluba érke-
Zeit, Ide % oránnyira volt az a 'hely, a'hol 

'áMorava vizén által kelletett menni. Mivel 
az oda hozott hajók nem alkalmatosak voltak 
a' népnek által Szállítására: tehát maga a* 
Gyalogság köz akaratul reá állott, hogy ő 
a' vizet által gázolja. Ez meg is lett J ank 
óikén , reggeli 3 órakor , ámbátor a* víz olíy 
mély volt, hogy egéílzen köldokiig ért a* 
Legénységnek. Mihelyt által ért népünk a"* 
vízen: leg ottan az ágyúk is áltál Szállíttatlak 
a ' lég jobb ladikokon,. Ezentúl négy fzeg 
formára -állítván népét az.Ob. 'Úr, tüzet ra-

. katotr,' hogy annál magát .a', nép fel fzáro-
gathaflfa._ Azonközben el küldötte fzabad 
féregéből 200-ad magával Marha Hadnnr.vor, 
hogy egéiTz Krujfevát7jg rendeljen lappangó 
visgálódókat» 's vigyáztaífrm, (minr a: as 
elotx való nap. is úgy vóit) hogy ha fjgíts-
tsége találna jőni valamelly ÉeMl az < anfégr 
nek, azt meg tartózraHa, vagy U^ űhbb 
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annak jöveteléről jó:'. eleve hírt adaífon. 
Mihelyt világosodni kezdett, el indította az 
Qb. Úr ,Sinionovits Kap. Űr kormányázása 
alatt, az elől menő féregét, raelly némeliy 
ki vállalkozott fzabad féreg-béliekből^ és nem 
rendes katonákból állott. Ezt követte egy 
Szárny Hufzárfág* Azután ment a,' Gyalog-
Ság 3 ágyúkkal5 ofztán a' Lo vas fág. A* hátúi 
menő féreg állott eggy Ofztály Gyalogságból 
Michmhvits- Kapitány Úrnak vezérlése aiatű 
Illy formán- marsírozott a' féreg,. míg az 
erdős hellyekre ért volna; a' holott kéntele-
nítretett rendet bontani. Midőn ki ért. volna, 
a,' sikra: éppen a9 Stalatt felé indított Stut-. 
^zosokis öfzve találkoztak vele. Az(Jberfter 
Öt* fel ofztotta. azokat az ágyúkhoz-s és . a,*r 
'Lovya§f|gMÍi egy fzfrnyác elöl Küldötte... Ezc 
k§ vette SmmjiQ^its: Kapitány &x maga alatt 
lévőkkel, és. eggy ágyúval; ezt ísnier két 
fzárny Lovasfág, és ofztán.i Batalron. Gya-
iogfág i ágyúkkal, Leg hátúi inent i fzárny 
Szervim Hufzárfág. A ' Mbravánál hátra. 
hagyta az .Qb. Úr Pribitsevk%- Hadn, Urat , 
ipp. emberrel és;% ágyúval, hogy ha % fzük-
ség úgy .fogná hozni; magával * fegíttsegére, 
lehetne az.előre ment féregnek. Midőn már 
«tggy ágyú lövetnyire ért volna feregünk. 

^Efujf'evát^ho'^i négy fzegbe állította az Ob. 
% muzsika fzó, alatt a' Gyalogfágot, 's a* 

m ."Stutz-. 
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SttUtzosokat a' 'Szabad féregből ki vállalkozt-
%%k közzé fer'-öfztvan, előre küldötte, vala
mint a' Hufzárokat is; és- egynehány agyú 
golyóbist botsáttatott a' Palánka felé. Ezt 
látván az elleftfég, réíz fzerént gyalog, réfz. 
fzerént peJig lovon, nagy fzámmal rohant 
ki, 's olly erőben támadta meg a" mieinket, 
hogy az első feregbéli Lovasíagunk meg nem 
tarthatta a' maga helyér 9 és liáp. Simotiovits 
ijr kénteleníttetetr magit,' az eisq féreggel 
eggyüttj viíTza vonni a' 4 fzeg -háta raegé. 
Az ellenféjg neki esett 3 felöl a4,ízednek, Y 
azon volt minden igyekezettel , hogy tyátúl-. 
ról keriülheííen. De mihelyt Lovasaink hely- • 
re állottak, a5 Gyaíogfá's; is- ugyaa viselte 
magár, ?s zápor módjára ment a5golyóbis, 
mind a* puskákból ',- mind :|rej3ig,.a,kartaTsokfa 
töltött ágyukból a*Törökökre:/;kezáett ezek-
nek.ajtidni a5 tűzök nem tsak 9 lianeoi viflza is 
vonultak a' ¥átrbas és a' Pálinkába; De 
ott fe lehetett tsendes raaradások.i ffiert az 
Oberfter űr neki Tzesreztetíe' %% á&vúkat a* 
Várbeli házaknak, és a' Palánkának ; azután 
pedig a? Stuttzosok, és, aVfzabad féregből 
ki váílalkozttakkal hé rontatott ero hatalom
mal a' Törökök közibe, *s ókét búvó hely-
lyeíkbol ki kergettette. A' volt a' nagy .fze~ 
renrséjek, hogy közel volt egy sürü erd&, 
a/melJynefc vehették magokat; e* volt éppen 
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az oks, h'ágyy jóllehet i_Svadrou Lovatfag 
üzöbe vette okét; azonban jobbra és balra is 
elküldettek Török fogni némelly Lovasaink: 
még is egynél többet kézre nem 'keríthettek, 
— A' hartz mezején 50 holtjai maradtak az 
ellenfégnek, a' kik között volt Secher kor
mányozó Basa Qttse is. Igen fokán kaptak 

\ közzüle febet: de a'idket el hurtzoltak • ma
gokkal, az épen maradtak. •— Az el fogott 

^Töröknek vallás tétele, és a'hellyben ma
radott Kruffevátxi kerefztény Lakosoknak 
bizonyítások:fzerént, mind öfzve reá" ment 
aJ Knűj'evát\b<m tartózkodott Törököknek 
Száma í^Gö-ra.. Ágyujpk nem volt, hanem 
hogy. még; is ellenkezőt hitetheífenek el as 

Lakosokkal? ,azzal a' vakításfal" élték,.hogy' 
kkt darab- régi .-vasat-Szekerekre tettek, "$ 
azokat mondották agyúknak. — Nékünk % 
ember és 1 ló véfzteségünk volt,'. Sebet kap-
tak a' Gr éven Hufzarjai közzűi^-an; as Szabad 
féregből f , a' Pattantyúsok közzuí pedig 1* 
— A' prédát közre botsáttatta az Oberft-er 
Úr, melly állott fzéoából, 30 darab Szarvas 
marhából, és egy rakás kenyérből, melly 
tsak akkor sült. *-* Magafztalja az Oberfter 
úr átallyában mind felsóbb, mind alsóbb 
Tagjait a' Kruffevát^nál diadalmaskodott 
féregnek, különöíTen pedig a' Gyalogfágot. 
Példásképpen ki mutatták magokat GiH^^ 

QUQS* 
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QuosdenisevitSy Simonovits^ Jovitsits, Stoi-
kovits és Radoy^novits••Kapitány; Voinovits 
Főhadnagy, és második Pattantyús Reg.béli 

. Hadnagy Ivrtsits Urak, Hortibka György 
Káprállal, • MorgenfternJosef Vicekáprállal, 
és Opit^er János Alágyúsfal eggyütt. — jan. 
4-dikén egéífz nap Krujfevát^han maradott 
Ob. Michaelovits Cr, a' hová öfzve hivatta 
a' fzomfzéd helíyeknek Eloljárójit, *s meg 
eskette O Felsége hűségére; Te Deumot 
tartott, és meg parantsolta, hogy a* S^erviai 
Fejedelmek által építtetett Templorriai a' 
Várnak, mellyeket a* Törökök Istállókká 
változtattanak, z mennyire, lehet ki tifziít-
taíTanak, 's azon fzent végre hafználtaíTanak,' 
a' niellyre építtettek. — Kapitány Göt^üt 
kormányozása alatt «,•-a' Várba eggy Qfztályt 
muzsika fzóval bé fzállított, V a meg neve
zett Kapitány Urat a9 nép előtt Vár Komén-
dán&ának vallotta; a' Niffai, Prokopiei és 
Krujfumljai utaknak Strázsákkal való meg 
rakása, er.ánr rendeléseker tett, 's ekként út
nak indulván, két huzombeh" mars után, 
Jan. 6-dikán dél előtt Jagoiinba vüfza ér
kezett. — Ezt a' Tudósítást Jan. 7-dikén. in
dította a5 Generálkomandó á' fő hadi Tanáts-
hoz; ez pedig Febr. 6-dikán tette közönsé
geire, 

. ' - ' . . . ' • "\ ..A Qfh.fc. 
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Török Birodalom, 
III, Szelim nagy meg határozatlanság 

gok'köztt lebeg, és nehezen tudjaaz efzét 
meg állítani, újjra fegyverhez nyúljoa 
é \ vagy pennát fogjon kezébe, mellyel az 
eggyesöft Tsáízári Udvarok által ajánlandó 
Békeíleg hl tételeinek írja alája nevét. — 
Van arra is nogatója; de bezzeg van erre is 
elég és hathatós indító oka, Látja tudniillik 
a* vefzélyr, mellybe borította már eddig iá 
Auitriáríak és mOrqfe Birodalomnak fegy
vere; sitv®:nbzOt^akov, Belgrád% Cliot^jm^ 
Bender, Gradiska% 's Növi Várai, Birodal
mának mint még annyi tűz falat után-; oda 
van fzinte 4 Tartománnyá, és majd 2000 á-
•gyúja.. -— Ha nyúl a' KaíTzába:. üteffen ta
lálja azt 5 hints;.pedig.,: a* honnan, újra meg 
töltheíie: Az. a' m millió PiaÜerÍ4 mellyet 
a* Papság ajánlott, tefz ugyan valamit azon 
fummávai eggyütt, melly maga a' Szultán, 
a* Szultánnék 5s az Orfzág Naggyai- által fel 
áldozott drágaságokból bé ment: de az.kön
nyebben *s. talám hamarább is ki megy a* 
Jíaílzából, mint bemen t , ha tovább foly
tatja Szelim a* hadat. Él hullottak a* fok 
ezer Vitézek, kiknek fzámába verette remény
ségét; a* kik meg maradtak, azok is inkább. 
meg tanulták már a'fzaladást, mint a5 fzembe 
ízálUtst:- fzámokat is nehéz, nagyobbra ne* 

.velr-
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felni; kenyeret pedig, és hadi kéfzületet 
fzintén olly bajos lefíz nékik fzerezni, *•— 
Ezeket jól látja Szelim 9 's érzi az eddig foly
tatott fzerentsétlen had fúllyát, m^rt fáj néki, 
és ugyan az éten belső kedvetlen érzéflbl *s 
SzoroíigáttariíTal egybe köttetett külső tapáfz-
talas leg hathatóífabban képzelted vele azt 
^ yefzedelmet , mellynek ki fogja magát 
tenni, ha a' mqftáni nagy Vezérnek Ca^i 
Hajfan Basának a' Békefíeg erántt adott jó 
tanáttsát meg veténdi. Valóban köpetné is 
ö" ezt i minden akadozás nélkül, ha némelly 
kereíztény Udvarok egéítzen ki nem vernék 
az efzébói..—=• Az el múlt Oec. ben ezeket 
írták Konjlant^inápoIjUól: A* SpanyolKö
veti Buligni ü r , el ment a' Reis EffendU 
hez (& T$rÖk Birodalom fó Cancelláriülá-
hoz j és as külső Hárálrtiaííagokkal váló dol
gok' Miniíteréhez ) , hogy a' maga Udvara 
rcfzéröl ajánlja a5 Portának a' Bckeífég dol
gában való közbenjáróságot, n*agafztalta ez 
alkalínatöííággal előtte a' Spanyol Udvarnak, 
és annak frigyéfleinek/ erejeket, elébe terjefz-
tette j mélly kevés hafznát vette a9 Porta a? 

Svédeknek drága áron vásárlott izgágálko-
dásoknak, a3 kikkel mind a' Szárazon, mind 
a' vizén meg esmertették az Orofzok ebben 
Ü hadban, hogy nem lett vala tanátsos vélek 
fel tenni a* Svédeknek j ha még moft fem 

akar* 
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akarna véget verni a*-Porra a9 hadakozásnak Í 
magár olly véletlen veSzéllybe hozna, a5 

niellyben még foha Sem volt; 's a' mellyböl 
minden Barárjai fe lennének elégségesek Ótet 
ki fzabadítani. — A* Reh Efendi meg hal-
gatta egéííz figyelmereflcggel Buligni Urat, 
és igen barártságoífan meg köfzönte ezen 
hajlandóságot, mellyét murát a' Spanyol 
Udvar a' Porta erántt; a' mi azonban a' Bé-
kefleg- dolgában való közben]ároságat illeti 
£ Spanyol Udvarnak., arra nézve így nyi
latkoztatta ki1 magát, hogy azt el nem fo
gadhatja-; av Porta'-, valamint "nem fogadta el 
mis Hataimaffágokér k ; mindazáltal, kcfz 
vólna-vtsúpárr-magában hozzá kezdeni a' Bé-
Jkeífcgnek ki tsinélasához"; tsak hogy az el~ 
lenség fel tételei mód nélkül keménnyek "ne 
legyenek, -— A' következendő nap eggy 
írást küldött a" Franrzia Követ a9 Reis Effendi-
hez, mellyben a' maga Udvara réízéro! ép
pen azt az ajánlásr tette, a'mit a' Spanyol 
ííövtt tett volt a9 magáéról; hanem indító 
okokkal még többekkel élr, a' Békeííégnek 
ja vallására, mint amaz. KiilönöíTen le fes
tette azt a* vefzedelmet, melly a1 harmadik 
húz-ombéli'-kardra kelés által érheti magát is 
á*-;£& Varost Konftant:(jnápolyt, az egéííz 
DunaésBqffhorus közivel éggyürr. Igye
kezett meg győzni.a' Reh &fenáii arról , ' 

hozv 
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hogy azoknak az Udvaroknak, mellyek azt 
ígérik, hogy a'Porta ellenségeit meg fogják 
más felöl támadni, *s ezzel a' kétségtelenéi 
reá akarják venni a' Portát a' további hada*, 
kozásra, "tsupán az a' tzéljok, hogy a' ke-
refztény Haraimaűágok köztt meg maradhaf-
íon. ez eró' eggyarányúsága: azonban meg 
nem akadályoztathatják azok a' Porta ellen--
ségir, hogy ennek topábbra is ne ártsanak, 
s, .a. t. A* Reis Effendinek csak a* vók erre 
is a'" felelete, mint a' mellyet a' Spanyol 
Követnek adott vólr'. ~~ Mihellyc ^ Svéd 
Kövérnek Heidenjlam Úrnak hírével esett, 
minémü lépéseket tettek legyen a* Spanyol 
és Frantzia Követek, el ment ő is Nov. lg-
cakán a' Rez> Effendike^, nagy hangon be-. 
fz'éllt a' maga Királlyának törekeaéseiról, 
mellyek av Porta ellenségeinek meg alázására 
xzéloznának, és a* gyózedelmekról, mellyek 
követték azokat; igyekezett meg mutatni, 
hogy nem hihet a' PöHa a' Frantzia és Spa
nyol Udvaroknak, és hogy a* két eggyesult 
Tsáfzári Udvar már nem győzi tovább a' 
hadakozást. Azon végezte Szavait,- hogy 
emlékezne meg a' Porta a' Svéd Udvarral 
kötött ízGvettségérÓl", meliyben azt ígérte, 
hogy annak meg eggyezése nélkül nem fog 
Soha j i Békeííéget kötni., A' Reis Effendi 
azt felelte rövideden, hogy a' Porta fzentűl 

meg 
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meg áilya Svéd' Orfzágnak retr FogödásSíf .* 
Békefleget nem kér, ha ajánlani fogná is'azt 
az elieaség: Svéd Örfzág javát mindenkor 
ízeméi elóti lógja a* Porta tartani 

Kevéffel a' Svéd Követ után , a* Prujfóiái 
Követ is Itteg jelene a* Reis Effendinél, és 
nagyon tódította as Svéd Követ* befzédér. 
<— E^ek így estek\ azonban á5 Porta, tsák 
hamar azután azt hireíztette, hogy £ nagy 
Vezérhez embereit küldötte drága ajándé* 
kokkal» *s a* BékeíTég. ajánlása jelentésével 
l™f. Pűiemkirif £ pedig tudni való, hogy ép~ 
peo eile'rikezó' történt).. Ennek hallására $ 
toagyóa fej zúdultak as külső Örfzági Miní-
ftereki 

A* Drínápolyi Refzüieí tételek űjra felbe 
izakadtak^ mert ar Konfiant^inapolyí néjj> 
elébb neíst Örült, midőn hallotta * hogy a' 
Tsáfzár maga fogja a* féregét kormányozni: 
azután pedig morogni kezdett; azért Is már 
tsak otthon marad' maga a' Tsáfzár, hanem 
egyébaráat téteti a* mint lehet a5 hadi.kéfzü-
leteket: úgy íáttzik mindazáltal (azt írják)* 
hogy-talám még is eleibe fogja as Porta tenni 
a' Hadnak, a' Békefleget. 

Költ Bétshsn^ Febr. 9-dik Napján* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 


