
Bétö.. 
Febr. ladikén, a% FÓ hadi Tanáts ÉléU 

Illőjéhez Gróf Hadik András Úrhoz küldött 
O Felsége 5 azzal a' hagyomáíTal, hogy a* 
most fzoigálatban lévő egéífz féregnek, a* 
ieg főbb Generálistól fogva, a* köz emberig 
adná tudtára az O Felsége nevében* 

„Mivel Ő Felségé á* maga . életének 
vegéhez közelget i háláadátlannak tartaná 
magát*, ha m egéfíz féregnek * O Felsége 
§ránt minden alkalmaioíTágokbati, és ki fis* 
gaS nélkül meg mutatott" hősegéért, vitézsé-
géértj és meg unatkózhatatlanságáért * a 
maga tellyes meg elégedését nyilván valóvá 
nem tenné* G Felsége kenteienírtefik moft 
a? féregét elébb el hagyni végképpen* minta 
terméfzernek fzokott folyási fzerént* és az 
O Felsége teste alkötvánnyából ítélvén^ le
hetett volna gondolni.? éppen azért* mivel 
a' táborozásban kapott nyavalyájakor nem 
akarta a* féregét el hagyni Eleiről Fogva 
a' katona fágha.t volt ö Felfégének kivált
képpen való hajlandóíága ; valamint leg na
gyobb gondcífága mindenkor arra terjedt 
ki, íhi módon lehelig n az egfeflz féregnek 
feülső képpen való betsületit 9 belső erejét t 

és derék voltát elÖbb mozdítani. Mint Fe-
fedelén*, mfadent el követett ? a' mi tsak 
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lehettséges volt arra a* végre Ő Felsége; 
mint hadi Társ , minden alkalmatlanfágot, 
és minden vefzedelmeket eggyütt hordozott 
kéfzféggel; valamit csak az el betegefedet
teknek, vagy meg febefedetteknek könnyeb-
bkésekre, és meg tartásokra ki lehetett 
gondolni 9 Semmit el nem múlatott, és egy-
gyűl eggyig betsesek voltak az Ő Felsége 
ízeméi előtt a' féregnek minden Tagjai *). 

*) Betsesek voltak II . JQSJEF előtt minden más 
ember Társai is , minden külombség nálkűl na~ 
gyök és kitsinek. A' kevélység, és az alatts 
valóknak meg utalása nem találtak Ö nálla helyet* 
Tsak abban tartotta o magát másoktól külömbö-
zonek, hogy a'Királyoknak Királlyá Ötet.olljr 
fok millió etiber Társai között tette maga Hely
tartójává, szoknak Kormányozójává- De nera 
fogta úgy el f2emei világát fénylő Koronáinak 
tsillámjá, hogy ne látta volna méltóságos hivatala 
mellett is tsak agyán emberré lett maradását; 
az in is meg tiltotta a* maga elÖtt való tépdr® 
esést s úgymint olly tiízteletnek külsÖ jelenségét, 
mellyel ö maga is tartozik annak, a'.kinek képét 
viseli* Melly nagy Titulusnak tartotta ezea 
emberi ízivet viselő Fejedelem az Emierek Bt-
tsüloje nevezetett Örökös tanú bizonysága fog 
innak lesni ama minden felül Írásoknál kelleme-
íeílebb felül irás, melly az ide való AugarUn 
i§vezetű ícg feebfe fétáló Kertnek kapuja felett 

arany 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



#a*S»a#' %%f 

M élébbem táborozás tokllíeteífen még kő* 
fonázta mind azokat a* ferég betsülétét crány* 
«6 kívátifágair Ö Felségének* méllyekkel tély-
lyés volt Atyai fzive* Nyert is á* féreg 
ölly nevet egéíTz Európában* a* mellyet 
meg érdemel VigafztaláíTai tellyes és tsen* 
desítö-bizodalmat vifz el magával O Felségé 
tz eránt 5 hogy a* féreg törekedni fog ézetl 
dttsöífégnek mindénhai meg tartásárt. Mivel 
O Felsége^ a5 míga meg öfzlattatasa urárt^ 
a' féregért többé femmít nem tehet: akarta 
ezen maga háláadatös ér^ékertyfégeít azzal 
a' belsó kivánfággal értésére adni' a' féreg-
üek j hogy áz a' Státushoz, és á'zŐ Felségé 
Után következőkhöz mindenkor oÍly Hivfég-
gel, legyen , mint., a*., mellyen ., engedelmes 

, vonfzodáíía! vifeltetéte ,(S felségéhez*f6 . 
Kö fzívnek kellene lenni s V melly még 

nem indulna Fejedelmének illy Szeretettel 
tellyes • végső fzavain. -~- Adják ugyan kt 
Égek,- hogy fie lettek legyen é2ek végs$ 
izavai II; jÖSEF-nek.— Adták volna * hogy 

P % 3ma 

arany betűkkel tündöklik: Alkui Ménfshen ge* 
widmeUr Érlujiigungsort \. vóH ibrem Scbfitzér. -« 
"Miniéi embereknek fzsnteltí múlató hely, áz í 
:Éets'űlojöki'6L - * Tanóljuk áz ilíyeü Hataatéá peí* 
űékMl e^ymíst-hstsülm 'é £zéte%nu • 
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ama mindeneknek fziveket magához voní, 
okos, fzép 3 jó — de már tsak néhai Her-
tzég Aífzmiyról ERZSÉBET-rÖl Te kellene 
illy véjetlen-feomorú történetet írnunk: Meg 
hólt Erzsébet fő Hert^eg AJfopny , Ferent% 
fő Hencegnek kedves Hitvese. — De már 
ez meg van. Rajta fordítást tenni nem le
het. •— Szeredán reggel kezdette érezni a? 

meg boldogult H» AíTzony közelgető Szülé
dének fájdalmait ? azért is reggeli 6 órakor 
ki tétetett a' Szentség az Udvari Templom* 
ban. Estve IO óra tájban el ízülte, á* mint 
akkor hallottuk 9 ízerentséfien méhének 
gyümöltsét, egy H. Aílzonykát. Más .nap, 

Tsötönökön reggel meg jelenünk az 
Udvarban: hát melly nem is képzelet hir 
hatja füleinket! Meg hók a3 fo Hertzegné! 
— oda leit fok kínjai között reggeli 7 ora 
tájban. — Kettős érzékenység hartzok ezen 
gyáfzos hírnek hallása után $ fzivünkben"5 

úgymint: méííy fzomorúságnak, és eleven 
Örömnek érzékenyfégei. — Fájlaltuk, 5s fáj
laljuk moft is Erzsébet fő H. AíTzonynak 
haíáíát; de Örvendeztünk, midón fzemlél-
hettük Hazánk drága Kintsének ÉL Magyar 
KORONÁNAK Buda Vára felé lett pom* 
pás le indulását, melly így kéfzűít meg. -~ 
Febr. 17-dikén ? a^ ax Szerédán öfzve hivatta 

,, Gróf 
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Gróf Pálfy Károly tő Canc. Ür a* moft itt 
Bétsben mulatozó Hazánk Báróit (Barones 
RegniJV vélek eggyütt, dél után V Ts. '§ 
Kir. Kints tartó Házba ment; itt mindnyá
jóknak fzemek láttára a' Magyar Koronát, 
Királyi Páltzát, kerefztes arany Álmát 5 a* 
Sz: litván Palástját, és Kardját, a* Mária 
Teré^siá meg koronázásakorra kéföíttetect 
drága köves Karddal eggyütt, azon ü?eg 
ajtajú Almáriomból, mellyben állottak volt 
mind azok, ki vetette, és régi tartó Ládá
jukba bé rakatta, a* Ládát, mind a*'három 
kulcsával *) be záratta, és zárva a' Kints 
tartó Házban hagyta. Más nap , reggeli 
8 órára,' a* Kints tartó Ház előtt termettek 
3 igen fzép aranyos üveges hintaji Ő Felsé
gének, raellyeknek mind eggyíkéhe 6 6 
posta ló volt fogva, Ezen kívül egy 4 lo
vas hintó. A9 Posta kocsisok k tsinoíTan 
voltak öltözve. A' leg fzebb hintó, a9 IIo^ 
róna vitelére rendeltetett, melíybe % Ud« 
vari fzolgáló Legények hozták azt le a5 maga 
•reres bársonnyal be borított ládájában. A''' 

iat»a 

*J Ezen három kultsoknak eggyike fzokott iilHm 
9Z 'Udvarnál; k«tt<̂ 8- pedig a' két Körersa Öir-
űinéU 
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láda. mellett két felél",' két Nemes Magyar 
Testorzék^JQttek, ki vontt karddal. Mihelyt 
ezek a grádits ajtajához értek as Koronával, 
leg ottan a' már lovon lévő két más Nemes 
Testőrzők is kardot rántottak, 3s a' Korona 
hintájához, helybették magokat. A* Korona 
Juntájának belső két ülésére defzkák voltak 
nyújtva, *s azokra helyheztetodött, és hoz-? 
zajok le is tsattoltatott a' láda, E' meg lé
vén, indultak elől az reggyik 6 lovas hintón 
Soki Major, és Dfrt^i Kapitány Urak, két 
Hadnagy Kémes Magyar Testőrző Urakkal 
Sggyütt; azurán aa Korona hintaja a mellynek 
tsupán az első ülésért kívülről ült egy áifzes 
-Öltözetű, Udvari tseléd* A5 hintó mellett 
lovagion^ maga vitézi öltozetéÍ3en, két Ne^ 
mes Magyar Testőrző. A' harmadik 6 lovas 
hintón ültek a' két Korona Qrzők, t, i. Gróf 
Kegkvits Jó$ef s és Gróf Nádasdy Mihály 
Urak, a'máj: másfzor meg nevezett két Ud* 
vari Titoknok Urakkal eggyücr. Utói ment 
as 4 lovas hintó, mellyen a'két meg neve
zett Gróf Urak házi Tifztjeik ültek. —• Te* 
mérdek nép fel gyülekezett az Udvarba, 
hogy illy ritka fzemléléflel legeltetheífe a' 
maga fzemeit, annyival is inkább, mivel 
fokán azt gondolták, hogy tsupafzon lehet 
i^emiélni a5 Koronát a' hintó üvegén által 8 

és 
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és kéttség kivül ugyan onnan eshetett, hogy 
süveg vetve tolakodtak a* hintó felé. — Az 
Iffjú H. Ef\terhá%i Antal, Gr* Efocrkázi 
Ferentz, és más itt tartózkodó Magyar H. 
VGr. Urak, el kisérték a' Városon kivűl is 
ló háton a' Koronát: melly tifzteletet vala
mint meg érdemel, úgy jó néven is veíís 
ar Haza fzerető Fiaitól. —r 

ViíTza nyerted immár kedves Hazánfc 
drága Kintsedet* mellytól tsak darab ideig 
lett meg válásod is, Néked ezer aggódáso
kat *s nyúghatatlanságokat okozott. —Óhajt
juk fzivünkböl, hogy Fejed ékeflegének ke
beledbe való viíTza térését, olly virágzásod 
kövefle, mellyre az idegenek is tehetősnek, 
és méltónak kiáltanak; és a' mellyet a* Feje
delemhez való hívség, az eggyet értés, a* 
Közjó boldogitásán, és moft küiönöiTen •* 
Hazai Nyelv gyarapításán, öízve vetett 
vállakkal való fzíves munkálódás által, bi
zonnyal el is érhetfz. —- —* Az Eg, melly 
ízembe tünó képpen vigyáz Reád, Szeren-
tsésíteni fogja jódra tzélozó fzándékodat, 
£s több több Fiakat támaizt Neked, a? kik 
tölök ki telhetőképpen törekednek fzolgák-
todra lenni, és kéfzek vagyonjokat, *s min
dennemű tehettségeket, és fáradságokat fel 

tsak hogy boldogságodat emelw 
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heííék, ?s állandó fundamentumra -helyhez? « 
tetheíTék. 

De kedveld Te is, hafznodon igaz lé* 
lekkel iparkod& hív Fiaidat, kik közzil Ikú 
ízen fzerentsénk, következendő írásunkban* 
némellyeket név fzerént, másokat pedig néT 
íiélkűl említeni. 

A' Ts. ?s Kk. Kjntstartora vigyázó U* 
raknak eggyike azt a' parantsolatot vette 
O Fel&égétol, hogy a' Koronának Rétsbőí 
lett el indulása után harmad nappal Buda 
felé induljon, *s ott a' Korona Ládájának 
egy kúltsát magához vévén , O Felségének 
viflza- hozza. -— Ekként marad meg ezen 
Láda továbbra is, az Orfzágra és az ural
kodó Házra nézve, valóságos Frigy-Láda^ 
nak. Maradjon is meg állandóul > fiúi ín-
éűlattal kívánjuk! 

Ügy értettök, hogy vízi betegség okoz^ 
fa legyen Er^séhet fó" Hertzeg Affzony élete 
virágának olly ideje korán lett el herva* 
dását.. —* Ás általa Világra }©tt Hertzeg 
Afi%onyk& él 

' 1 . W '•'.. '8 • " . " " I . Í M L J .J i i i i . \ i f i »•• 

Az Állton hegyéről, Jan. a9-dikén kait 
levelek bizonyítják, hogy az Orsóval Tö
rökök mindennek, ugyan» főképpen pedig 
$r* tüzl fának igen nagy fzükiben vágynak * 

' •"• Még 
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Még eddig azzal Segítettek magokon, hogy 
a- palánkokat áíbgatták ki: de már azoknak 
is végekre jártak. A' Basa mindég tsak ab
ban a5 hifzemben vagyon, hqgy fegíttséget 
kap, a5 Viddinben kormányozó Testvérjé-
tol, annyival is inkább, mivel ezen két Atya«-
fiak Urai. a' Rajának 5 és minden birtokokat 
el ve£ztiks ha egyízer V Vár kénteleníttetik 
magát fel adni. Egy nap fem múlik el a-
zonban, hogy egynehány Törökök ne Szök
nének ki a5 Várból, a' kik kéfzebbek mago
kat rabul adói a' mieinknek , mint továbbra 
is a* Várban vefzódni. Ezek befzéllik, hogy 
a5 benn levonnék lzáma nem megy többre 
400-nák 

Ügy van a' híre, hogy a* Viddini Tö
rökök Sqfiáhól eróííéget várnak. Oberíter 
LiptayXjr9 4$©o-ad magával, minden efetre 
Negodinban áll kéfzen, és a* fzélsö vigyá
zatra ki küldetett emberei egéflz a* Timok 
vizéig el me n n e k Szemlélődni. Seregének 
bal fzárnyájí a9 Duna; a'jobbat pedig egy 
motsár fedi. ElÓlrSl is egy kis motsár va
gyon. 

Viddinböl azt a' hírt hozták a* Kémek, 
hogy azon alkalmatoíraggal^ £ midón nerri 
ré^ibto az Erdély Orfzági Seregeknek egy 
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réfze Kattafát felé nyomult volna, egy 
Török Tsajkát, melly 900 lépésnyire köze* 
litert a' mi ágyúinkhoz, kereíztui lyukafz-
tották golyóbisaink. Iparkodtak ugyan, a1 

rajta lévők, hogy eggy ott lévő fzige^mellé 
veheíTék magokat; de még a'parthoz ér
hettek volna s el füliyedt vélek eggyütt a* 
Tsajka, és mindnyájan oda lettek > fzám fze* 
rént 40-en. Eggy ágyú is volt rajta. Lövés 
nem efett több az esi merült hajon g-nál egy 
é fontos ágyúból, Gittet Kapitány Úrnak 
kormányozása alatt. A' Kallafáti Lakosok 
tsupa kan ördögöknek tartják a* mi Ágyús* 
iáinkat, 

í Oláh Orfaágbóí irrák Jan. ag-diká»f 
hogy a' maga Brigádjával Tekutsnál álló 
Generálmájor Maycrshtim Úrnak elól vi^yá-
«óira egy tsoport ellenfég reájok tsapott. 
Toskána Hufzár Reg. béli Főhadnagy In-
t^édi Úr azzal a' bátorfággal fogadta az el-
íeniéget, melly a* maga Reg.jenek és Nem* 
setének tulajdona: a' minthogy jóllehet fok* 
kai felesebb fzámmal vók az : ugyan tsak 
vifíza verettetett, minekutánna mintegy 30 
hóktak maradtak volna közzüle a* hartz me-
zején. AJ mieink közzűl 3 Hufzárok, és 3 
ízabád akaratiak estének el Egy fzép ifije 

M a r -

Gyűjtemény Jelzet: 778 



#*<S»s# 33? 

Markotányosné , a' ki fzületésére nézve 
Brajfórá! való, és egy Hufzár Káprál fele
sége volt, az ellenfég kezébe eiett, és a* 
Basának el adattatott. 

O lafz O rfc á g. 
Ráma* Jan, z&áik napj* Hogy ama 

nevezetes Qagliofira Rómában az Mngels~ 
hurghan fogva ül , minden tudja. De az ö 
eránta el követett visgálódás még nem téte
tett közönfégeílé: a* mellynek igen neveze* 
tesnek kell lenni, Tsak annyit tadhatni még 
felólle; i-ízörs hogy 6 Sitziliának Palerm® 
nevezetű Városából fzármazott, az Attya 
Szemfényvefzto ( Gaugler) volt,, a' ki kü-
lömbkülömbféíe tetteiért gallyára ítéltetett, 
V ugyan ott meg is hólt, x^fzor hogy az ó 
Dulcineája,(Felesége) egy Kertéfznek a* 
Leánya, és az ^Ibáni Família mezei Palo
tájának ( Villa Albani) Kertjében fok eízten-
dókig dolgozott Vásárokra gytimöltsöt 
hordott, annakutánna egy német kenyérsü
tővel f) Genuába fzökött, és ott egy Mai
tkai hajóshoz akart férjhez menni. 3-fzor 
hogy eggy Öttse is vagyon Cagliqftrónak 9 

a9 ki Neápolisban Bellmont Hertzegnél ko~ 
tsis 5 

*) Romábaa a kenjérsütok Mérnetek, 
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tsis , és végre 4-fzer, hogy '6 moft magát 
úgy tetteti, minc elméjében meg báboród* 
tat; a? Pápa uralkodásának végképpen való 
el múlását jövendöli , és ugyan azért lántzra 
tétetett; azonban magát Y a3 körüle allékat 
azzal vigafztalja, hogy-egy Inagy és 'hatal
mas Ür -fog jóni, a* ki Róma Városát meg 
véSzi, 's otei a* tömlötzből ki fzabadítja* 
Ha kérdik, honnan tudja mind ezeket, a^t 
feleli, hogy Ötét a'Lelkek naponként meg 
keresik, és azok néki mindent meg monda
nak, a' mi a* Világon történik, 

Anglia* 
London, Jan. ig-dikárk — Eülömbkü-

lömbféle panafzok és zúgolódások hallatnak 
a' mi Városunkban, Sokan panafzolködnaks 
hogy a' felsoVHIz, eleitol fogva mind in
kább inkább nagyobb tiízteletet \s hatalmat 
Igyekezik magának az alsó Ház felett fze-
rezRÍ* és hogy ez naponként alább alább 
ízáll. Minden úttzákon hallatós fzóval kia
bálják 5 hogy az alsó Ház Tagjainak juíTaikat 
viffza kell állítani. — Mi, Szabadabbak aka
runk lenni, azt mondják az Anglusok,, mint 
a* Frantziák, a' kik moft ki kaptak rajtunk. 
Frantzia Orfzágban tsak egy Ház (Nemzés 
Gyűlése) vagyon% és ez a' polgári Rendből 

. - all*̂  
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i l l 9 míntk nékünk is a9 ielsé Há.z ? Miért 
kellene ki tétetve lenni nékünk is a* Nemes-
fégtól való el nyomattatásnak. — Igaz hogy 
még nints jelen a3 yefzedelem: de el követ
kezhet az. Ki kell tehát nékünk azt a* tör* 
vénytelenféget tövestől ízaggatni, valami 
a5 mi Tartományunknak el intézését, mint 
meg annyi gyom, fel növi 9 hadd ne ditse-
kedheíTenek a' Frantziák- azzal, hogy Ök fza-
badabbak, mint mi*). — Ezt.a'zugolódást 
könnyen nagyobhgonofz követheti. 

) Nints mit irigyeljenek az Anglusok a' Frantziák* 
ftak még most ís. Igaz hogy a' Frantzia Nemzet 
Gyűlése ebben az efztendobea ís adott ki olly 
végezéseket, mellyek »' Lakosoknak eredeti íza~ 
badságokhoz való'közelebbi lépéseket munkálják, 
minemű p. o. a' Törvény, d.Lkíálásával ellenkező 
világi, vagy Klastrom fog - hazaírnak, ki ürítése 
eránt való 'végezése, mm külömben az, mejly 
feeréat valam.ally „..Famíliára ísmmi gyalusat nem 

•háromol, és fe.mrní ve£zíeség nem érdekli azt 
azért, hog^ bélöíe olly gonoíz tévő támadott, 
a'ki,magát vúüíes ts-elefcedetével halálra , • vagy 
.gyalázatos -meg bűnteítetésre tette méltóvá. —~ 
De .meg. vágynak már.ezek, a' rendelések ángttú*-
han, valamint raás . hafznosok is', meílyeket a* 
Nemzet Gyűlésének koízonbet Fr. Orfzág;-* — 
SoM l<?íTz niég az., V midim t)Hvan áiianorbií 
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Auftr iai Be így io m* 

Brüff\d\ Febn i-dikán, Jaru 2$áik 
ílly jelentést tett itt a* Frantzia Követ, 
Nemzet és Király képében, a* Rendekhé 
hogy ha Hollandiai 9 Braunfchweigi's mk§ 
idegen feregek férkeznek be Bfabant^iábd 9 

mint akarják a* Rendek: tehát azon esetre t 

Frantzia Orfeág ís $0,000 Frantziákat fog 
Brabahtzjába marsiroztatnL 

iSpanyol Offcág. 

A* Király ©Ily paránfsóíatot adott ki 9 

hagy minden más Orfzágokbóí jövő nyom* 
tat-

helyheti |* Nemzet GyÜlései ,Jr< Orfzágot, mint-
a'•• millyennél ditsekedhetik Anglia* Tehetné'u^ 
gyan, 's még többre i s mehetne * ha benne egy 
fziv 's egy lélek lakoznék, De koránt jfem ágy 
van a' dolog: mellynek nyilvánságos tanú bi-̂  
zonysága az, hogy áémelly jó fzivü,. Tagjai 
a'Nemzet Gyűlésének? Réföve bajlás nélkül valók 
TÁrfafága ( Qluhb des ímpavtiaux) nevezet alatlV 
kaprsolták közelebb egybe magokat, hogy Ők 
mint mindenben a' fzelídséget követő* a' Hazai 
fzeretet, és a' köz jó fzava utat halgató Oltal
mazol a' népnek, a' nemzeti tanatskozásokat az; 
©ggyesfégnek azon közép pontjára vezérlik , 
itiellyet mint egyedül való tzélt kellene fzeméik 
előtt tartani a' Nemzet képehtek, u i# a' kó'zcM* 
séges boldogságot* 
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látványokat, 's még az újságokat is le keli 
tartóztatni, és a' meg visgálás után kell ki 
adni 9 ha arra valók lefznek, azoknak, a' 
kikhez utasíttattak. Tsupán a' Követekre 
nem terjed ki ezen parantsoiat. 

J £ L E N T É S. 

Az ide zártt Rajzolatban fzemléltetj ük az érdemes 
Olvasókkal Konfiantzinápoly Városának 's környékének 
fekvését, üzen nevezetes, és ha valaha: most ki
váltképpen igen fzóban forgó Városnak elsÖ fundá-
lója Paufanias nevezetű Spártai Király rólt. Hivat
tatott a5 régi időkben Byzantziumnak. A' 4-dik Száz 
eleje táján Nagy Konftantin első ICerefztény Tsáfzár 
újonnan meg építtette, Kriíhis Urunk fzületése után, 
330-dik efztend&ben fel is fzenteltetfe, és a' mag* 
nevéről görögül Konftantinopolisnak (Konfiantin Vá
rosának) nevezte. Konstantzinápoly egéflz r453-díkig 
a' Görög vagy Napkeleti Tsáfzároknak lakó helyek 
volt; hanem az emiitett efztendoben, a' Napkeleti 
Tsáfzársággal eggyetembeü í í . Mahomet Szultán ke* 

igére fzállott, és azóltától fogva, mind e' mái napig 
W Török Birodalomnak feje, '$ a' Tsáfzároknak laké 
Városa. Áz Arabsok, Persák, Törökök', és más nap
keleti Nemzetiségek Costbanthinah, vagy Costbanttníah-
nevezik. Az Oláhok és Bulgária béliek pedig Zare-
grád-mk (Király Városának); különöílen a' Törökök 
és majd jobbára Istambólnak-is (tefmékeny helynek) 
hivják. — Fekfzik Rumilia (Rum*Ili, a' régi neve
det fzsrént Éümániá) Tartom&nnya délin,, Formija 

hárem 
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három fzeg, meJlynek tsupán eggy oldalának vaA 
eggyeffége a'fzárazzal; a'más kettőt pedig u 
öleli. A' jobb oldalának alsó réfze felöl lévÖ Tetr-
•Mámor* Tengerének j másképpen fropontis-núf, a* 
felső réfze felöl való pedig Bosphorus Thracicus-mk, 
Tsatornának is (Canal) neveztetik, — Mi ezt Fe}ete 
Tenger Tsatornájanak neveztük, mivel a" fekete Yen-* 
gfert, melly mintegy 6 óránnyifa Vagyon Kónftaatzi-
nápotytol.,' a Marmara Tengerével eggyésíti. EÉ 
válafztja el Európát is A'siátoh — Konstantzíndpoí\> 
tsúttsaaál két igákra ofzlik ez a tsátorna; eggyik bé 
tsavarodik É&ropáfa fél' hóid formára* ás foímállya 
azon ki kötő helyet, mellyben a' kereskedő és hadi 
bajok állanak. Ennek jobbik partja, Konílantzinápoíy 
Városának bal oldala. Konftantzinápoly minden fe
löl ko falakkal vagyon körny ül véve: a 'két vi,zi 
oldal ugyan eggyefiel>'-• a'.fzáraz felöl: való pedig 
kettoflel. A' fekvése 7 hegyen vagyon , mint fzin-
téu Q' régi Romának:, mellyre nézve hajdanában Jjjj 
Romának is neveztetett. A' kerületi 3 mértföld; 22 
kapuit fzámlálnak. A' benne találtató házaFfzámác 
Karttemir Moldvai Hertzeg 400 ezerre tette, a' maga 
le Írásában; de aJ melly ek alatsonyok, és a' gyakori 
fold indulásokra nézve, nagy réfzéat fából kéfzülttéfc* 
Az úttzák keskenyek, katskaringósokr, tiiztátalanok* 

Folytatása következik* 

— - - — - - - - < — - — — — — . « - . f 
Ezen mostan folyó írásunknak 201 

e* helyett: a1 Sz. Ist-ván Rendje Kerej 
olvasni: az arany Kúltsát is* •. .• -._ 

M 
Kait Bétsben -> Febr. ig^dik napján* 
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