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Béts. 
K napokban, ezen haíználatos és valóba 

Igea igen fzükíeges tzélú kegyes akaratját 
adatta értésekre a' Király, az ide való FŐ 
Oskola minden Tanítóinak, hogy ki ki köz-
fcüiök dolgozná ki maga keleté fzerént, 's 
adná be írásban, az Irrjúságnak leg alkalma-
foífabban 'sleg. foganatofíabban lehető okta-
íásának módját; mellyen ezen két nemes 
tárgyat; úgymint: az elmének meg kivan-
tatóképpen való ki készíttetését 's a' fzívnek 
valóságos emberi érzékenyfégekkel való meg 
telesét, tsalhatatlanúl el leheífen érni Ó 
Felfége arra fogja haíználni a' hozzá be 
nymjtandó Plánum okát, hogy azok, fogla
latjaiknak gondos meg visgálása 's fontolása 
által, egy közönfégeffen helybe hagyandó, 
és az óhajtott véget Atyai kívánsága fzeréoc 
leg bizonyoífabban efzközlö Tanítás módját 
állíthaíFoii fel. — Tsak egy bölts és jó Ural
kodótói lehet illyen tselekedetet várni. 

Hogy az elöbbeni Igazgatás Utal, a* Né* 
met örökös Tartományokba be plántált» de 
ezer panafzokat .okozott adó fizetés módja 
helyett, más alkalmatoflabbat, és a' közon-
feges meg elégedéíTel meg eggyezóbbet ál-

/ líthaíTon fel a' Király: ki válafztott né^elty.' 
Miniííereket, a'kiknek köreleflegefe leizen,. 
teicnőíT®r& értekazm \ tanakodni e^ymk& kö« .-

H h •*« 
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sötr e dolog etánt; és a' Tartományok5 'Gyt'fe 
léseiknek meg jelentette, hogy a' Ts-eh és 
rAujlria U.dvari Cance-liariánál tartandó kö~ 
zöníeges Tanácskozásokra Deputátuffaikat 
küldjék, a' kik már Szállingóznak is ide 
laíTan lafían. 

Mivel mindazáltal az AlsóAujlriai Ren
dek még előbb bé adták már az említett 
adó fizetés módja eránt,- magok alázatos 
Jelentvénnyeikett tehát a* Király is , ALsö 
Aujlriára nézve -különöíTen, ezen hónapnak 
ő-dikáh, egy kegyelmes Rendelést adott ki* 
mellyben ki van tsinálva, mint kelleflek az 
előbbi adózás formájának viflza állítódni g> 
minden akármel'iy tekintetben íerelmet okoz
ható '-zűrzavar nélkül. 

Az el múlt Vasárnap, ki jővén a' kö-
zöníeges ífteni Tifzteletrol Ö Félfége, ma
gához botsátotta ia órakor a' Frantzia Kö
vetet , Noaiües Markit •> i Lengyel Köve-* 
tetj Gróf Voynáty és a' Német Birodalom 
Canceliariusátór ide küldetett KáptalanbéJí 
Urat, B. Hohenethet. A' két elsők ugyan 
azon alkalmatóftaggal bé mutatták a' Szokás 
ízerént magok Igazság - Leveleiket. 

GxofSaur, a* Magyar-OrSzági Kantzel-
iáriáfíáí eddig folytárott Tanácsosi Hivatalán, 

* Nagyváradi Prépoftlaggal váltotta fel. He
lyébe jó M. Püspök QkoUtsáni Úr* , 

Az 
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Az el műk Hétfőn nyittattak meg irt 
éjra a Játék néző helyek, mellyek a? Szo
morú alkaimatqflag mra,.egéfz két Jjríónapig 
-zárva tartattak volt. 

Áz.Allhn hegyéréi, Márrz, »7-dikcft 
költ Tudósítások fzerént, 874? -ágyú-golyó
bisokat 's bombákat repítettek az Orsövaiak 
az el múlt Novemb.^-dikétól fogva, a'mi
eink felé; d>e egyéb kár% ezen teménreiea 
lövöldözéseik, réfzürikról 'nem okoztak: h^« 
nem, hogy 6 emberünket Sebesítettek még| 
•puskával. 8 emberünkön-ejtettek íebet. 

Oláh Orfeágből3 Krajavábéi^ ezeket 
arták az eLm^k hónapnak 19-diken: „ A i 
•elóbbeni Erdély Qrfcági.Sereg, két réfzre 
:ízakadt. Egy xbü Kmjovánáí áll, a' Kol 
a' FŐ Kvártély is vagyon, ig-diktói fogva* 

:ti másik refz pedig Fiádováti és Caraulbdrt 
ieízi a' fzélsó örizeteket. Gem. Kray az első 
O/óA Gyalog Regementel, és a' Tvskána 
fíúfzár Regement a-dik Major'Ofztállyával* 
Caraccfd tájjára elé nyomuk. Naponként 
érkezik a* fok ágyú, ss az ához való kéfzü-
let Krajovábet, mellyból azt lehet ki hozni, 
hogy nem fokára hdad Eödönrtek meg Szál
lása. -—Azonban az ellenfég mindenütt Ha* 
Igyon tsendeűen mutatja magát* 
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Magy at Orfe ág. 
#fs Nógrád Vármegye Záfzló - Allyá\ 

Húsvet Hétfőjén váltotta fel Ns Heves Vár^ 
megye Záfzló-Allyát, a'Korona önzésében* 
— Fo Kormáhyozója az említett Négrád 
Vármegyebéli Nemesi Záfzló - Allynak, M*. 
Gr. Gátsi Forgáts Antal űr. 

Négy Kapitánnyal: B. Bálajfa, Máy 
Dániel, F4y Móles, Fóy Rudolf Urak. 

Nyóltz Hadnaggyai: Darvas jósef, 
$%abó jósef, FÍZÍÍÍZ/ György, Sándor Ká
roly,. Bene Andrk$>rlJj laki Miklós, Kántor 
Gábor, JMuslay Péter Urak. 

Három Adjutánfjai: S^entiványi János^ 
F^ftój/ Miklós, és Jankovits Urak. 

Három. .Záfzló tar tói: Cyeró^^^y ;Bol* 
disár,• JB<ZÍÍ& Láfzíó, Bert^ely Mihály. Urak, 

Hadi Káplánja: ifcfaríóv^Ay-ÚT Lóíbiitz? 
Plébános.-. . . 

Negyvenöt Vitézei:- Horváth Gábor * 
Macia Jósef, Radvány Antal, Kubiny, 
Dienes, Dubruvitxky Péter* .ReVöy Lajos•,• 
Ferej Láfzló, 'Tornyos jósef, "Tornyos 
Mihály, Horváthi János, Darvas János, 
Krudi Jknos$ Várkony Antal, itffagy Sán
dor, Horváth Gedeon, JB^os Láfzló, £ ^ 
rá,? Imre, Öít/ Ferentz* Hegyesy.Jósef, 
Hfgyesy Láfzló, Jakabfahy* Hamar Mi~ 
M l y , Balá^émi^ Bakter Antal, Bffíifc 

;•-•? G y ö r g y , ' 
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Ciyörgy,, Batik .Pál9 Repee%ky '••Sámuel'." 
Sréttér Diénes , Sréttér Ádám, BattaT?e~ 
mátZ-9 Spétter György, Párnic^ky. Andrá$j 
Zahorj\kys Novótajbse^ $ebeftyénLÁi(zlb9 

fián Imre, Vatay Antal , Hármas Mihály* 
Török András , PelárgUs Sándor, Lifcnyai 
Kátgíy, Vatay Pál, Kamoúsay András, 
Török Imre, Csylom. Láfzló* 
. : >Van ezen Nemes Magyar Seregnek két. 

Tárogató Sipofla, 's ugyan annyi Trombi
táira* és egyKováttsa, kikkel eggyütt öíz~ 
veféggel 70 egéfz kerek fsamra telik i Záfzlő 
Allya. 

Mindeneknek fzemeiket maga után vonta 
«gzen válogatott igen dífzes Sereg, mind kü
lönös forma ruhájára *), mind cselédjeinek és 
lovainak Számos voltára nézve: midőn kéf' 

*) Ezen Forma-Ruhát néhai Hallási ( Corvinus) 
Mátyás Király híres fekete Seregének emlékeze
tére viseli Ns Nógrád Vármegye, mélly fekete 
Sereg többnyire az említett Ns Vármegyének'", 
kebelében tartózkodott's fzaporodott. —. Heves' 
Vármegye Forma-Ruhája abban külomhöz a9 Nő- "' 
grád Vármegyéétől , hogy a' mi ezé'bea fekete ; 
az, amazéban veres, és vifzontsg. — Eggyik 
Záfzlóját a' Ns Nógrád Vármegye Zá.felóaliyá 
aak, nagyon. msg hör-ta, Buda Várának mohé- • 
vívásakor, a'';Tprok goljóbis* 
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tsornókra fel oíztva,. ugyan annyi lo&oga 
Záízlókkal be férkezett válna, Koronánk 
moftani- xnékó Szállásába, B « ^ \ Városába, 
—- Az; öltödére ezen Záfzlóailynak i fekete 
rókatorkos Meste, fekete Nadrág, fáfga 
Tsizma', 's -a' Tarsollyal és a! Kórsagtoílaí 
V arany vitéz kovéiTel ékeskedő tsákós SÍN 
véggel; nem külömben a' lóra való terítő
vel , egy forma fzi.n í r veres Dolmány: mind 
'aranyra. —- AJ Tselédek fzárna tsupán egy* 
gyei vólr kevesebb, a' Zaízlóallyt formáló 
Seregnek fzámánái; a' lovaké pedig, mind 
dfzves 143 ra ment. Magának a" FŐ Korraá-
nyozónak,. Gróf Forgáts Antal Úrnak , 4 
Inafía és 7 lova volt. Tsnpán 13 Nemesek 
mentek Inas nélkül *s eggy egy loval; a* töb-* 
beknek réfz fzerént egy , réfz fzerént két4 

sót három Inaflaik is voltak\ lovaik s* 3* 
négy is. . * 

Hogy Hazánk ízine e^en egy réfzének, 
«vNé Nógrád Vármegyei eío kejö'leg ízebb 
•Korabeli NemeJTéghek Laiftrotnaval ékesít
hettük írásunkat: ezt köfzönnyük, Véc^l 
Poíla Expedítor Borbély, Antal Úrnak, egy 
valóban igaz ín dúl ara Magyar Nevet ér
demlő kedves Hazánkfiának, a' kinek betses 
Leveléből még ím' e' következendő Tzikkelyt 
Is kívántuk ide iktatni: 

„ Mám, 
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•^Mártz. utolsó napján v-ala fzerentséje 

Y'átX. károsának > a* Nemes Nógrád Vár
megye5 Záizlőallyához. Ennek Városunkba 
való be vézetai"voltak: Fítí^i járásbéli Vice 
Szolgabíró Kovátsót^iU&zXh^ Káptalan. Fis-
káilíTa Kaprinai Ferentz Urak, Nádor lspá-
nyl Záfzlóallyforma Ruhában difzeskedve; 
és az emiitett Uraktól külön fzakafzban lévé 
némelly tifztetfégeíTen öltözött Vát%} Polgár 
rok', Város Kapitánnyá, Drohni Antal Űr, 
Elöljárójukkal éggyütt, -A* havas fergetegre, 
mellyben lett be költözése a* dífzes Sereg
nek, nem is igyelt a' Vát%i nép: úgy anyr 
nyira foglalatoskodtatta minden érzckenyfé-
geit, ezen kellemetes ^tárgy. Be fzállv|n 
fzép katonai rendtartáflal, ki rendelt k.vár-
félyaikra, a' Nógrádi Vitézek, két napot 
töltöttek nállunk, melly idó* alatt ebédjek '$ 
vatsórájok volt M. Zeredahefy Gábor Püs
pök és Nagy Prépoft;, Fótiíztel. Bodonyi 
Sándor, Benedek Ágofton, és Be^jreg Már 
fyás Kanonokok; Lafftság Máty.'s Tilér jófef 
Plébánusok; és Ns Pyber Benedek Uraknál, 
kik mindnyájan örömöknek '-s fzerentséjék
nek tartották, hogy ilíy Vendégeket láthat
tak AíztalaiknáL Harmadik napra virradóra 
a' tárogató Sípok', és Trombiták' eggyesult 
hangzása, öfzve feregeltette még korán reg^ 
gel kedvgs Kvártélyosainkat £ Város' tágas 

piatz-
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piattzára, kik onnan tsak hamar telkereked-
vén, folytatták útjokar Buda Vára felé.iC--

* 

Bátorkodunk ez alkalmatoíTággal bizo
dalmas kérésünket intézni kedves Hazánk-
ujaihoz, az eránt, rnéltóztaíTanak a' több, 
Ns Vármegy ék' Záfzló - AUyaik Laiftromai-
kat is hozzánk baráttságoíTan meg küldeni; 
hadd iktathaííuk mi be azokat igazán 's ízü-
lőtt nyelvünkön írásunkba. -— Kedves dolog 
le0z az , a* mi Mindnyájunk köaönféges Any-
nyának, kedves Hazánknak, ha gyönyörú-
fégére '§ vigasztalására termeit, öröködni 
nagy réfzben tsak moft kezdett Nemes Mag
zatainak Színét, az emiitett Laifíromokból, 
fzám és név ízerént, avagy tsak jobbár^ 
meg esmérheti. 

írásunkból már is esmeretes Tsáí^ár 
Hűfzár Reg* béli Alhadnagy Fazekas Mihály 
Urat , a' Magyar Lovaffág* Ditsójfégére 
kéfzMt Rajzolat, ezen következendő fzép 
Versek* írására gerjefztette: 
Nagy Gyökerek* Tsemetéje! Te meg hó t 

dűlni fzokatían 
(Moft noha árva) Magyar! követ is olvadni 

tanító 
Homlokod úgy fzületett rántzát terjefzd tó; 

m k addig, 

• • Míg 
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Míg nemes érdemidet mutató Táblára tekin-
teiíz. 

JE1 búsult Bajnok! e-Százban Sem engedi 5 
ládd e% 

A' Virtus, mellyet naagad is Regidusfal v 
mádol, 

Felféges híred' feledékeny sírba borulni. 
A' tél 's a5 fok idő-porrá morzsolva.le rontya, 
A' mit azon kívül is le felé fodor a' maga terhe. 
El romol a' föld is: de az a? Fejedelmi Ki

rályné, -ateyi n-j,," 
Varnajfus tetején fugárit az JÉgig erefztÖ 
Kápolnába ki vX \ nem avulhat el , a'miket 

épít: 
Virtus ez, a' ki nevét, igazán fzolgállya Te 

véled. 
Romlandó tetemét, mikor a* maga férge 

meg őrli, 
Akkor is él , 5s annak az id#k éhfége fem 

árthat; 
Sőt azok is hírét tartoznak Égig emelni. 
A ' fok régi Vitéz, a' fok Feje4elmi Vezérek, 
Kiknek vég nélkül hírek példánkra lehetnek: 
De mi fzükfégünk tűkört külföldbe' keres

nünk. 
A' Fátum minket Mars' sík mezejére terenv 

tett. 
Rólíunk várhatnak hímet, kik a' hírnek ö-

rűlnek. 
Attillát a' réz, az ezüstbe *s aranyba be zárta; 
Hellyé nem esmeretes: de nevét rettegve 

imádják 
Még ma is az QÍaf%ok% Spanyolok 's több 

mások is íijedt 
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Szívek epedve dobog — ha mikor neve ötlit; 
efzekbe. 

A' Hunyadinknak Hollója ntán5 .Mátyást 
Orofzlány, 

Zrínyi, Kinlsy, Kemény, nagy Báforj* 
^hangra, inárúl 

As Mahomet' fajzattya rogyik*, mi örülve 
. ' tsudállyuk. 

Mások is , a?, kiknek neveket Szivünkbe ne-
j vellyük, 

Élnek ezekmoft is , élnek, V nem múlnak 
* eladdig, 

Míg valahol gyereket fejpes gagyogásra ta« 
níinak. , 7 • 

Moílani nagy neved is terjed. Magyar, Ég; 
felé, már is 

A ' Mahomet' maradéka, fiját íjjefzti neveddel; 
Féli vitézi karod, mellyet gyézésre teremtett 
A* ki Magyar Szived', niellyed közepébe be 
;- tette. 

Édes Anyád, ki Fiát'a'bajvívásra tanítá, 
Magzaityának örül, 's Eget éro Ofzlopöt, 

épít 
Virtusod Oltárán; meliynek tetejébe boros

tyánt 
Híred örömmel akafzt örökös dífzére Ha

zánknak. 
Látod hát nevedet, Magyar / olly márvány

ba be vágtak, ' 
Mellyet mind addig be nem mohosíthat as 

Óság, 
Míg ro^ogások köztt az Egek* kék boltya 

be nem dűl. 
Moíl hát , rnoft Magyarim! ha Hazánk9 

öi^mére Születtünk» 
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Rajtat ne fajnállyuk, ba Magyar vérünket 
elébe 

Ontani kívánná, mint • ízivefiege Jutalmát, 
Rajta kivált-te Hufcár! mérges Bellónq re* 

mekje. 
Jól ha vitézkedtél, búzdúllyor* fel meg &% 

a* fziv, 
Melly a' Hazádért vér 's méltó mellyedb® 

dobogni. 
Rajta tehát! nofza rajta Huf\árf téged pe

dig Ofzlop _ ^ 
Ág , ki borostyánból nyölt fel, karikája &* 

lellyen, 
?S villogjon gyöngyei ragyogó Koronánk te* 

tejedbe. — 
Mink ugyan a' Tsáfyár Regementje Vitézi 

köfzönnyük, 
Hogy romlást nevető örökös Tábládra be 

véstél 
JSdes Anyánk: kérünk ezután is Bajnokokat 

Szülly, 
Iliknek fzámokkal kívántt örömödre léheffünk. 

Az itt következendő fórok, már darab 
időtől fogva vágynak kezünknél; közlé
sekre ezen alkalmatoífágot helyesnek talál
tuk :, 

Tsáfxár H. Regementbéli Hadnagy Fa* 
^ekás Mihály Úrnak, a' Hadi Történ, első 
Szakafzában, a' 689-dik lapon kezdődő Ver
seire, eggy Oskolakorbeli Baráttya ezt írja, 
£ Kis Kunságból-, S^abadf^állásáről * 

Tu 
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X«'ne eede malis: fed eoutra audentior íta 
Quani Tna Te fortuua íimt, Via priróá faíutis v 

^)üod miaime reris, Coelo pandetur ab alto. 

Né né,. Vitéz Hadnagy-! 'a nem tsiiggedfz-•> 
* el hifzem, 

Nints kétrségem benne, annyi mint egy 
mák ízem. 

11 hifzem y meg van még benned a3 Magyar 
tüz, 

7<# Melly fok Pogányokat, pokolig kerget 
's üz. 

Látom nem hagyott el az indáját, mellyel 
Katonának mentei; 's én fem felejtem el, 

Mit mondái; a'-midőn ígyintlek : Ne menny; 
még, 

Tanully% *^.e^ut-án. i$-..léf%en időd elég* 
Ne bántsd', ( így SzólfzJ mikor sir 6 gyér-

viek voltam, -*~ 
Ha kehembe kardot adtak, már nem 

sírtam. S ^ ^ M Í É Í É Í M H 
Melly hathatok voltak akkori fzávaid, 

Meg mutattják már moft Magyar- Virtusaid* 
Kevés id6k alatt im Hadnaggyá lettél, 

VS Tifztedhez illendő próbát is ejtettél,. 
Mellyból következett egy totlad* véfztése*' 

De ebből fzármazptt Virtusod5 növése. —•;" 
Attila nagy Atyánk, hogy hagyott nagy 

hírt fel 
Köztünk? Nem egyébbel; a* nagy Vk 

tézséggeL 
*S hát vaílyon i Tollady ki no e' rr^ég 

egyfzer? 
Úgy e5 nern. Nints Földön azt ki növefz-

tő {z$r* 
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'Nem is kell. Mert ;éppen ez Jelt-, hogy 
voltál 

A5 Harttfban, 5s hartzolrál-; dg ott meg 
nem hó-ltál. 

Ezt a' Nagy Iftenaek tettzett így rendelni, 
Tereh alatt fzokták a* Pálmát nevelni. 

Hát koldus pákzával fzűrja e* ki fzemed. 
Midőn illy fzép Névvel újjíttya tetemed 

Á.' Ditsojfégf —- Nfcrn: Mert néked hagy 
örök hírt , 

Mellyet a* gyöngy Hadi Történetekbe íru 
M. L 

T Az-Etelka Szerzője Pe/ti Profeflzor 
Dugonits András Ür, Arany Pereinek 'ne
vezet alatt dolgozott moft íijra más Mim-
kát, mellyet a' jövő Júniusra ki is fog bo-
tsátani. A* Munkának E-1Ö - BeSzédét kíván
tuk kóstolóul előre is közleni. Ez az, né
hány for híjján: 

Etelkámat jó neves Irette* az'Orfzág, mivel annak 
fzámos Féldánnyak \ eggy efztendo alatt, úgy, el 
kapkodta: hogy azt újra a' íafíő alá tennem, és nem 
fok ido múlva, Izebb- és válogatottabb fzinben kel-* 
letik elö adnom. —- Éppen nem kételkedem- beiioe ° 
hogy ezen Arany Pereizemet is hafonló indulattal fo
gadják az igazi Hazafiak;, mivel nara külömben ezen 
írásomban is Honriyai Történetek vágynak; azok is 
nem közönfégesek, hanem fzemeu fzedettek. — Am» 
azon Etelkát, ss emezen Arany Pint zekét nagy külömfe-
séggel "iítam. Amazt az Orízág' .Eleihez* és1 a' ta~ 
űölttabb-• elmékhez fzabt«nn» TJgyai azért: ©ttai. 

- . miiben 
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minden fzó talpra esik, -és folyat jelent, fia fefzégef* 
tetik* Ezen Arany Peretzeket a' közép renden lévő 
Magyarainknak fzámokra kéfzítettem. Minden fza<* 
Vak tulajdon értelemben vágynak. — Matskásialnak 
Vifzontsgságokat f Bartsai Akésnak, ÉrdélÁ Fejeddem-
nek-, idejében) tettem ki a' próba koré. Maga a' tör
ténet ízép. D e , ba ki azt oily fzemmel láttya, mint 
én ; a' környülállásokra el keseredik. Meg érdemli 
'ezen Nemes Ház, hogy annak ditsö emlékezete Utóink
sál is Ofzíopra mettzettéűen. —*• Ki téttzik leg fő
képpen a' Magzatok' fzeretctek édes,Szüléikhez. Itt 
a'Szülöttek az©n iparkodnak, hogyAttyokat a'vefze-
dekmb'ői ki vegyék. Semmit el nem múlatnak, hogy 
£ tárgyokat el érjék. így az líleni Gondviselés is 
vélek munkálkodhatott. — Szép erkelts a' Fiúi íze
m e t , Magyaroffán nevelve — Ennek valóságos pél* 
dáját találtam a' Mciskhi Háíban, — A' nagy erköl-* 
tsöt néha a' fzerenísétlenfég üzobe vefzi, de el néni 
foghattya, Ezt tséltkedts Matslási .Mihállyal.,, ki el
sőben Tifzttartója vala a' Szeretni Hertzegségnek; az~ 
gtán Kintstartója az Erdélyi Fejedelemségnek. Mind 
a' két Uraságnál émD^Heg^r-Ma§ya*-Émber; de Ha* 
zajában leg fzerentsétlenehb, — Vermet ásott néki 
eggy crfzágos gaz Ember, bele is kerítette; de el 
uem temethette. —- íllyetén tsavargó goáofzök ellen 
fohanem volt elegendőképpen fel fegyverkezve a' Ma
gyar. Mert maga igaz.fzívü, és Orfzág úton járó 
lévén, hafoalóképpen vélekedett a' külsők erkö'ltseik-
íol is» —- De ki vágynak immár nyílva fzemeink. — 
Nem tsak a' jót ismerjük, hogy azt köveíliik ; hanem 
a' Roílzat is éfzre veflzük, hogy azt ittál lyuk A* 
mi pedig a' Magyaroknak fzemét leg inkább ki nyi
totta, nem egyéb; haneni a'gyakor olvasás, és a* 
kurta tapafztalás. 

Tajhs 

Gyűjtemény Jelzet 



I 4S7. 

Vajha mindeneket magyarul olvashatna a' Magyar * 
%f~ Anyai Nyelven bé köfzontt Igazságok hamar gyö
keret verhetnek a' termékeny Magyar fzívben. Vajk
ba tapafztalásink is mefízebbre el terjedhetnének! - i 
A* tapafztalra tanúlft igazságok korábban hozzák, tar-
tófiabban is meg tartyák a' gyurnöltsoket, — Ipar
kodnak Magyar Orfzágnak minden réfzein a' Magyar 
Hazafiak. Nem ízánny-ák költségeket, mindenhez 
«legendo éfz nélkül nem fzüköliködv'én. Tapafztalva 
mondom: Tanítváuyina között a-Magyar Elmék kü
lönösök. Van Élek, van Fokok. Bele vághatnak az 
«1 rejtett arany. Bányákba. Fel is törhetik a' leg ke
ményebb- Diót. B' mellett bátrak, és mindenhez 
libzzá foghatók. Illyetén tulajdonságokkal fel ékúltc 
Hazafiakból mit nem ígérhet magának azon Uralkodó , 
ki azon vagyon : hogy embereit ismerje* 

Lefznek ez után is a' Magyaroknál Telekiek, Cr-
cziak , •Rád&iak% Molnárok, -Mé/zároso}:, Sávótziak^ 
Befenyeisk, Kajnisok; KéveJák, Vétzel'sk, Kazt-nczik 4 
Szakok, Szilágyiak, Rátzok, Batsányink^ Májusok, 
és több Hlyeién Magyar fzívü Férj&ak, kik Orízá-
guukat a5 NYELVNEK, RUHÁNAK,, és TÖR
VÉNYNEK fel tarosával boldognak láthattyák , le is 
írhattyák. — En pediglen, minekelőtte hamvaim bá 
ellenek, tsak e'kettőre kérem a' Magyarok' íiteneu 
engedje azt meg érnem; hogy Orízágunkat hajdani 
virágjában láthaílam. Azután, azt is tapafztalhaíiam: 
hogy mindenikkel ágy bánt, valamint' (az Orfzágnak 
' /3gy e l» mozdítására, vagy annak nyaggatásáranézve) 

•msg érdemiették. — Iram Pesten 1790-ben, 

Folytmás Konjlantxináp&lyróL 
onftantijnápoly Városának minden 

'cnis épükijei fbkíf« k g nevezetefllbl a'Tö« 
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rok Tsáfzár Palotája > melíy tulajdonképpen 
Serai; a' Frantzia bérmálás fzerént pedig 
közönfégeífen Serálj<iak C Serail J nevez
tetik, Éppen azon kies helyen fekízik, mely-
lyen feküdt volt hajdan By^antium Városa* 
Nagyiágára nézve, mindenestől fogva, egy 
meg lehetős Városotskával vetekedik. Ma
gas kőfallal minden felöl körűi van véve„ 
mellynek környékét Szép kertek ékesítik. A* 
fainak, a' Tsatorna felől való réíze meg vaj» 
gyón rakva kerekes ágyúkkal, mellyeketj 
midőn a Tsáfzár magát feajókázáffal múlatja* 
vagy más örvenletes alkalmatoífággal, ki 
Szoktak fütögetni. Mikor tsak egy lövés 
esik, az annak intés gyanánt fzolgáló és az 
igazfágnak ki fzolgáltatására emlékeztetőjele, 
hogy á* Tsáfzár valamelly Minífterét kLx-é*^ 
geztette 's t.eítét már aJUpMn£-!I:efi£edb£ is vet
tette. A' Sereik formáló nagyobb és kiíTebb 
épületeknek tetejeik ónnal vágynak fedve, 
melly ékről aranyozott gombok 's fél holdak 
tündöklenek. Az Udvarokban és a''Kertek-' 
ben igen fok a'magaíTan fel nőtt T^iprúsf 
t'a. Mind ezek azt okozzák, hogy aV Serail 
\gen kívánatos és legeltető tárgya a' ízemnek 
kívülről. A'belső ízépíege nem felel meg 
a9 külsőnek. '-•' \ t f * í i l | 

Folytat áfa következik* U Q 
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