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Béts. 
Ő Felíege boldog Orfzáglásáért, az el 

műit Vasárnap Tartatott itt, a' $%_ent Ifivám 
Templomában 9 közönféges Áhitatoílag, -— 
Ezen {zent alkalmatoíTágra kéfzűlt az itt kö
vetkező rövid, de fontos Imádság: 

„Mindenható, végére mehetetlen Való
ság, irgalmas Iften, kinek hatalma által ural
kodnak a* Földnek Királlyai, nézz alá kegyel
mes fzerhekkel a 'Te népedre, .melly i t ta 'Te 
Szentségednek Oltáránál, a' Te hív Szolgád
nak Péter: Leopoldnak , a 'mi Uralkodónk
nak ízerenisés és hoflzú Igazgatásáért, ízi-

-K égo indulatait nagy buzgófággal önti 
ki eiodbe, és nyújtsd * néki a' Te hatalmas 
jfegedelmedet., minden Ó foglaUtoíTágáiban. 

• Ay Te Jóságod ákai kezdett' Ő. az Öifzáglás-
hoz. Te váiafztottad Őzet £ mi Fejedelmünk-
ké, 's tettél;minket" olly ízerentsésekké, míac 
a' millyen lehet egy nép , meliynek jó igaz
gatója vagyon. Halgasd meg a' mi alázatos 
roháízhodásimkat , meííyet mi mái napon , 
a' Te Papjaidnak könyötgésével eggyesirve, 
hozzád botsát.unk a' Magaflagba, é: légy 6" 
néki erős Paizsa, a$ maga Orfzágainak ellsn-
fegei ellen. Tartsd meg ötét, és az Ő hoz
zá tartozókat, kivánt. boldog állapotban ?s 
hoffzú időkre, mint Dávidot^ a*Te erőddel; 
oltalmazd Ötet^ és koronázd meg Ötét már 
ez életben az ígazl'ágnak - Koronájával* Te 
bé láríz e* Föld' Fejedelmeiknek iziveíkbe'; 
Te erősíted meg a' Koronát az Ő Fejeken* 
ö ! ne utáld meg a' Te hív népednek Kö-

I i íiyör-.-" 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



490 .*e<SS2W# 

nyörgését! Áldd meg az, 6 Attyainak Va
rasát; Tiéd az, és tiSzceli a' Te Nevedet. 
Áldj rneg mindnyájunkat: ágy meg leízünk 
áldatva. A* mit pedig mi, mint erötelen 

, és .méltatlan Teremtések, meg nem nyerhe
tünk Kérésünkkel y azt add meg míoékünk-, 
a* Te egy fzüiöct Fiadnak, £ Jefus Kriítus-
tiak érdemeiért, .a' ki Te veled, és a3.Szene 
Lélekkel, mint ecyenlö Iften, é l , és ural-
kodik míod örökké, Ámen," 

A* -meg hók Tsáfzárnak moft kéfzítifc 
tfCaftrum Dohriffaí9 £ S^ent IJlván Tem* 
plomahaa. 

Ofjova tsak tigyan nem kaphatá @l a8 

.győzhetetlen nevet. Mert , minekutánna 
ízintéa fél efztcadel Oílromot Valóba példás 
batoríiggal ki állott volna: végre is magát 
meg adni kénteleníttetett* —- Az erről val® 
örvendetes Hir tegnap előtt érkezeit ő Fel* 
Ségébez * 'mellynek ereje ízeréht ezen folyó 
hőnapüak 16-dtkán fogott Orfova Vára meg 
ízücioi a* Félholdnak hódolni. A'Király leg 
ottan közlötte ezen óhajtott Hírt , a' Várat 

•• izemmel tartott Sereg Kormányozó]a' Gró£ 
Auerfpsrg* Hitvesével, ízületeit Lobkovit^ 
Hertzeg Alkonnyal; a' kinek kétíség kívül 
nem. kevés Örömére fzolgáihatott, hogy 
kedves Férjének, az egéfz télen által ki ál* 
lőtt fanyaréfagaít kívánt véggel koronáztat-
tak&ak tapaSxtalja, •** Azt beízéllik, hogy 

m 
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Éz Örsovaiak , egy gyalog Póűa áltál, pa-
nafzolkódó Leveleket küldöttek volna Bö~ 
dönbe, a' mellyben is jelentették» hogf 
magokat 8 nap alatt fel adni kéntelenítter-
nekj ha tsak fegíttségek nem érkezik. A* 
Poílát a* mieink el fogták, tóle a" Levelet 
el vették, és az ebben lévé vallás tételeknél 
fogva kénfzerítették volna ofztán az Orfová 
bélieket magok fel adására* 

Még mind ez ideig fem indult meg 
Laudon , Tseli Orfcág felé * mellynek FÓ 
Városába Prágába már Mártz. 30-dikán el 
érkezett volt H. Hohenlohe. —~ Közelebb 
a' hideg borzogatta ki zz ófz Vezért, —-

I i % 

;̂J;;:L 
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A' Belgák engedetlfinfege fzükfégeífé 
teízl az ellenek való eróízakos ki kelése, 
mellynek annál fzerentséfíebb ki menetelét 
khet reményleni; ámbár Mártz. vége felé, 
az Antverpiai derék és rakott Várat által 
engedték is nékiek a' mieink, a* Februáriusi 
eggyeffég fzerént: mert más réfzról már 
Limburg náílunk marad, a'mint irják; av 

Luxemburgi Seregünk jó karban vagyon 's 
újra fog i Wurmfer, 's i Efyterhá^i Irare 
Reg. béli Húfzár Ofztállyal; i Gradiskai és 
i S\liiini Batalíanokkal ízaporodni; a' Német 
Birodalomból pedig néhány ezer Coloniai '$ 
Würtembergi Seregekkel. A' Frant^ia Ud
var ?s Nemzet is , nem hogy el fogadta volna 
az el múlt hónapban, már másod izben hoz
zája botsátott Leveleiket a' Belgáknak; sot 
fegyvert kéfzít ellenek. — A' mi pedig leg 
nagyobb vefzedelmek nékiek, annyira ment 
már az egymás közt való hafonlás: hogy 
talám eddig foly is a5 polgári hadakozásban 
ontott vérnek özöne. 

Magyar Orf^ág. 
PéisrÖi, Apr, lo-dikén hozzánk utasí

tott Levelében 3 ezeket írja egy különös fzí-
veflfégii Barátunk: „ Ewa folyó hónapnak 

^«ái-
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7'dikén tartatott itt, Ns Baranya Várme
gyének , a' Táblát elöbbeni helyére újjolag 
•iflza állító Közönféges Gyűlése, mellyben 
legelsőben is M. Vég Péter Tárnokmester 
Űr, Fő Ispányi hivatalához képest, Magya
rul meg fzóllamlott. Elő adta hathatóflan 9 

kedves Hazánknak fontos örömét, *s magá
nak abban való réfzesülését, és öfztönözte 
a' T. N. Rendeket a' Köz Jónak, köz akarat-
tal's munkával való elő mozdítására. A' FŐ 
Ispány Úr' fzavait, M. Nunkovits Prépofl: 
Úrnak el fogadó Befzéde váltotta fel, meíly
ben fummáíTan ki tette az emiitett Nagy 
Hazafi, nyögött Hazánknak feles férelmeit, 
azoknak meg órvosoítatásából fz.ármazott 
vigafztaíodását, és a* T. N. Rendeknek a' M. 
FŐ ispány Úrnak elólábení hivatallyába lett 
viíTza ültettetéséből eredért heves örö
möket. Következett T. Kajdotsi Antal Vitz* 
Ispány Úrnak eddig folytatott hivataláról le 
mondó Befzéde. — Ezen három Refzédek 
olly kellemetes és velős Magyaríaggal voltak 
fzóllva; mintha ugyan vetélkedői akartak 
volna a' MondSk egymáíTal. Valóban min
den jelenlévő Magyarnak édes örömmel fo
gódott el érzékeny fzire.-' Ezentúl a5 Táblá
nak elöbbeni helyére való viílza állítása, 's 
törvényes Tifztekkel való be .ültetése ment 
véghez, T, Kajdotsi Antal Urat első Vitz* 

Is-
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íspányi hivatallyában köz akarattal meg ma* 
yafztották; valamint T. Petheö Imre Urat is 
Fó' No*áríusi hivatalában, mellyet a' minap 
adtak reá, megtartották. A'több érdemes 
Tifzt Uraknak betses neveik igy követkéz-
íiek: 

Második Vitzispánnyá lett; T, Petrov-
J^ky Zsigmond Úr. 

Közönféges Kaífza Tartóvá: T, Jefytn* 
fZ^J Emánuel Úr. 

Első és második V, Nótáriusokká tetet
tek: Gafrner András, és Stróbel József 
Urak. 

Vitze KaíTza Tartóvá és pxaktorrá; Rát% 
József, és Kauffmann Ferentz Urak. 

FÓ Bírákká : Madár áfa József, Méfcá*. 
fos Fái, Boda József, S\okolyJakab, Her~ 
Jching János, és Be fan János Urak, 

Al Bírákkal Kardos András, Bábvits 
Pál, Kapuváry János, Dömöter Ign,, Lauro 
peremz, 's Nagy Imre Urak. 

Esküdtekké: KollerIgnátz, FeketeMá-
^é, Balogh józef, Hajmásy Antal, DeZy 
Sándor, Petrét^i Láízló, Zárka Mihály, 
S^j\l Sámuel, Bertos József, Farkas Ift* 
van, Erős György, 5s Marsalkó Andjás 
•Urak. \ 

Kantzelistákká: Crent^ lílván é$Ró%$é$ 
perentz Urak. 

ííomiíTzáriusokká : Balaskó Lajos, Rtf-
dovits Károly, Máthé József, 's Vas Fe
rentz Urak. 

, Tábla Biráivá lettek, a* régieken kivül: 
TT« Q(indery Roehus ? Bálovits Zsigmond, 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



$@s»«# 49? 

Kajdbtsi Ferentz, Jef^enf^ky Etnápuel, Je-
foenfcky Antal, Ba^a Imre, Salamon. Sán
dor , Nunkovks Ferentz, Herfchingh Jósef* 
Petrovfcky János 9 j ^ re r^^ lcy András-, és 
Káí^ József Urak. 

Az eló" fzámlált Tifzt Uraknak meg ;*s* 
kedtetések után, el oSzlott a' Gyűlés, &fts 
nap a'Jegyző - Könyv (Prorocollum) olvas-* 
tátott fel. — Ha ki ezen Vármegye' T. N . 
Rendjeinek buzgó Hazafifágokról, és a'Haza 
Javát nyomozó jeles iparkodásokról akarna 
meg gyózettetni: kívánnám 9 hogy az , ísak 
ezen Jegyző - Könyvet olvasna ei figyelme*-

ní — Harmadik napon, az Orízag Gyífo 
lésére , két Küldendőt nevezett meg a* Fő* 
Ispány Űr, úgymint: TV.Kajáotsy Vfczls* 
pány, és Tábla Bírája' 7\indery[ Urakat, —<. 
Továbbá némelly Vármegyéknek a* miénkel 
közlött újjabb Viflza-írásaik olvastattak s 

mellyek között, leg több figyelmetefféget ér
demel T..N. Pest és Bihar•Vármegyéké..—» 
A' Liptá és Árva Vármegyék* utóbbi Vifíza* 
Írását avagy tsak azért Is. méltó- említeni* 
hogy az Magyarul van, **• 

(Felelet telik innen arra & Kérdésre: 
Mit tsinálnának a^on Vármegyék? mellyek- . 
heti.hire sints mondván d Magyar Nyelv** 
nek; ha a* Törvényes és Polgári Dolgok
nak folytatása étallyáhan Magyar Nyel* 
ven kezdődnék? — Árva és-JJf0 Várme^ 
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gvék kettsfg k'vu! azok közzíil a* Varmegyék 
közzüí valók uólnának, a' mellyekre az ern-
lirerr Kérdésben vagyon a' tzéíozás? íme 
ped'g ezen két Ns Vármegyék tulajdon di-
tséretes tselekedetekkei még bizonyították, 
hogy, ha nem virágzott is még ez ideig 
bentiek közönfégeííen a* Hazai Nyelv: nem 
is olly idegen mindazáltal-fc hogy a' reájok, 
vagy más hozzájok hafooió Vármegyékre 
való i'ekintet késleltethetné kedves Hazánk , 
Napjának egéfz fénnyében való fel derűié* 
séf, rnellybizonnyal meg nem leífz addig, 
míg a' Magyar, tulajdon ízép és alkalmatos 
Nyelvének el mellőzésével, idegenhez ragafz-
kodik; 's olly-régföl fogva tartó és fökfzori 
siralmas tapafzcaíása 'urán is nem akar már 
egyfzer a' maga kárán tanulni — • vefzedet-
rn<*$ és gyalázatos Szunnyadozásáböl, más 
di'?6. és boldog Nemzerek példájára, faját 
difiiére 's javára fel. ferkenni. — Egy Vár
megyéje sSnts aVMasyar H.'-zánsI', mellyben 
ne bírna a'"NsmefTég ízülört Nyelvünknek 
annyi esmeretével, hogy a' Magyar Nyelv, 
tüstént helyébe ne állhatna a' Deáknak, a* 
Vármegyék' Tábláikon. Ugyan azt lehet 
mondani, majd minden ki fogás nélkül, a* 
Királyi Városoknak Eióljárójaikról is. Te-, 
|iát ha mi nehézfég lehetne* az tsupán ha
tom % négy Vármegyékben a'föld népére 

néz* 
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nézve fogna lenni. De hát ugyan hányadik 
falú, vagy helyfég az, mellynek Elöljárói 
értenék a' Deák nyelvet, az egy Nótáriuson 
fcivűl ? Sót e' lem deákos Ember, tóint 
tudjuk, mindenütt. — A' Tát nyelvet értó' 
Magyar Nótáriusokat leg könnyebb volna 
t>liy helyekre által plántálni, ott? a'hol effélék 
kívántatnának. És melly hamar lábra fog 
kapni a' Magyar Nvelv közonfégeííen a9 

föld népe között is; a' Nemeífégnél pedig 
óhajtott tökélleteflegre menni, a* hol talám 
még valamelíy hijánoíTággai küfzködik azon 
kegyelmes Ajánlásnak tartozott hafznállása 
által, melly fzeréntII. Leopoldjó Királyunk 
az úgy neveztetett, de nevekért éppen m§g 
nem utálandó Normális Oskolákban a' Nem-
leti Nyelvet kívánja taníttatni, a' Német 
helyett. — Nemes Árva és Liptó Várme
gyék valóban ollyat tselekedtek, mellynek 
meg gondolása magokba térítheti az ollyan 
Magyarokat, a' kik, néminemű láttzatos 
könnyebbfégekért, minden nyomós meg 
fontolás nélkül, faját Nyelveket alatsonítják; 
azt, a' Tudományoknak, 's Köz Dolgoknak 
rajta lejendo folytatására alkalmatlannak ki
áltják; és annak a' jövó' Orfzág Gyűlésén 
való fel vetetését, a5 mennyiben rajtok áll, 
Igyekeznek meg akadályoztatni.) 

9, A* moftani Gyűlés arról átallyában 
nevezetes \b\x^ hogy kezdetétől fogva egéíz 
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végezetéig, a' Magyar fzón kívül, mást nem 
hallott benne az ember egyébkor, hanem 
tsak midőn a' másoktól ide küldött deák Je~. 
lentések olvastattak. -— Meg nem tartóztató 
hatom magamat, hogy még azon Tanáttsá-t 
a' FÓ Ispány Úrnak ne közöllyem, meiiyeE 
a'Gyűlés második napján, majd tsak nem 
Szóról fzóra ezen igékkel kötött a' Földes. 
Urak fziveikre,: „Sziikfég ugyan (úgymond) 
az Igazfágnak eleget tenni, és az ellene vér 
töket meg büntetnie de a' mellett az is meg 
lehet s és én ajánlom is azt felette, hogy 
minden Földes Urak, tellyes Atyai kegyes-* 
Seggel vifeltcíTenek jobbágyaikhoz; ne hogy 
midón hafznáioi akarnak magoknak: éppé© 
ékkor igen nagyot-ártsanak. Mert a" Parafz-? 
tok azon bal vélekedésben vágynak kivált
képpen moft, hogy aJ Földes Urak pket ép» 
peníégeíTen el nyomni fzándékoznak, Ugyah 
azért kérek, és nagyon kérek minden Földes 
Urakat, mutaíTák meg, hogy nem annyira 
Uraik, mint Attyaik kivannak lenni a* ma
gok alatt lévőknek , azoknak Sanyargatásokat 
igyekezzenek el • távoztatni* Ezeket pedig 
én koránt fem azon végből mondom, mint-, 
ha én gyanakodnék, avagy tzéiozni akarnék 
valakire különöflfen: hanem mivel jól íudoma 

hogy valamint az egy kezemen tsak öt ujj orra 
vagyon 5 és a' fem egy forma, eggyik na^ 

gyobb5 
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gyoBb, másik kiflebb: úgy a'Földes Urak • 
között is, mint Emberek között, találtatik 
külömbfég; ki fzeretettel, ki keményíéggel 
kiVánja Jobbágyait, köteleíTégeiknek teílye-
sítésére hajtani, -A' Földes Urak juflat sints 
fzándékom meg férteni í külömben magam 
alatt vágnám a1 fát, »' ki hafonlóképpen Föl
des Űr vagyok; hanem tsak azt akarom ez 
ákal elöl mozdítani, a' mit tsekély ítéletem 
Szerént jónak tartok, 's jobbágyaimra nézve 
magam is kibánok tellyesíteni.u —* A? M. 
FŐ Ispány Úrnak ezen jóra intő baráttságos 
maga ki nyilatkoztatását mindnyájan fel író
val magafztahák az eggyütt lévő Rendek, 
és hagy ugyan azon gondolatokkal, érzé-
kényfégekkel és igyekezettel legyenek, mint 
a' FŐ Ispány ú r , egy fzíwel és fzájjal val
lották. *c -*- Óhajtjuk Szivünkből, hogy Ha
zánk minden Ns Vármegyei Rendjeinek ilíy 
Szép Vallástételeiket jegyezheíTük felírásunk
ba í hadd réfzesülheme a* fzegény Jobbágy-
íág is a' meg vigafztaitatott Haza boldog-
fágában! 

(Nem halgathatjuk el ez úttal az Alsá 
Auftriai Rendeknek, Alattok valóikhoz bőr 
mértékben bizonyított példás kegyeflegeket; 
mert azoknak az el múlt Novembertől úgy
mint 2? II Jósef által fel állított Adózás 
Formája idejének kezdetétől fogva, a'}óv& 
Májusnak első napjáig esendő Qgéíz Robotot 
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ónként el engedték, *s V felett" arra -ajánlót* 
ták magokat* hogy a' hol könnyebb iejénd 
az Alattvalóknak pénzel váltani meg, mint 
íerfi le dolgozni a' Robotot: kéfzek lefznek 
á"5 Föídes Urak, bizonyos fzámú efztendőkre 
terjedő eggyeffégre lépni e? réfzben az Alat-
tokvalákkal. A' mi pedig mind ezeknél több* 
fzintúgy kívánnak faját földjeiktől a' Fejede-. 
lern fzámára adózni, mint az Alattvalók a* 
magokéitól; tsak hogy a* köz teréhnek $ 
reájok is lejendo háramlása által amazokon 
könnyebbítheífenek. — Ezen. minden remény* 
féget fellyűl haladó ajánlásokat az Auftriai 
Rendeknek, különös tettzésének jelentése 
mellett, említi as Király, Alsó Aujlriára 
nézve ki adott azon Rendelésében, mellyről 
elobbeni írásunkban fzóllottunk.- Erről, 
minthogy egéflzen ide nem iktathatjuk, tsak 
azt jegyezzük még meg, hogy abban fumáíTan 
elöl van fzámlálva, melly igen ártalmas lett 
volna, az újjonnan bé-józott Adózás-For
mája-,' mind a Fejedelemre^mind a' Földes 
Urakra, mind az Adófizetőkre 
Első Májusra vagyon benne, az elobbeni 
Adózás Formájának viífza állása határozva; 
az abban találtatható hibáknak pedig a' Ren
dek hírekkel 5s tanáttsokkal iejendő meg $r» 
voslása a' tsendes időkre.) 

Frant\i€i Orf^ág, 
Egy 41 efztendős Hajadon? azt jöven

dölgeti moft i t t , hogy as jövő Májusban bi
zonyos jel fogna fel tettzeni az Égen, melly 
az első Századokban virágzott Kerefztenyfég 
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arany idejének viííza térését fogja jelentenu 
~- Sokan hifzik a' Frantziák közzűi ezen jö
vendölésnek be tellyesedését,' ezen funda
mentumon : hogy 1779-ben is megjöven
dölte volna már előre az Ő Profetánéjok, 
a' Carthusianus Barátok Generális Prokurá-
torának, a' Frantzia Rendeknek -eggyüve le-
jendö Gyűlését} és az Orfzág' el változását. 
*— Meg lehet, hogy ez a'jó öreg Szűz tsak 
az Égre íuggefzti' ízeméit > ' snem is tekint 
ízéllyel maga körül; p e r t jövendölget affé
lét. Mert valóban nem úgy kéfzűl ez, az 
egymás alá vermet ásó, az egymás sírhalmán 
magának győzedelmi ofzlopokat emelni nem 
átalló, az ifteni *s emberi Törvények' meg 
vetésével, nagy réízént (mitagadás benne?) 
tsupán a' maga tsalárd képzelodései }s telhe
tetlen kivánfágai után járó Világ, hogy ke
belében a'tifzta ízemet törvénnyét követett 
első Kerefztények' virtusaiknak 's ditséretes 
erköltseiknek egy hamar helyet engedjen.— 
Azt azonban nem lehet tagadni, hogy íok 
eíett e' mi időnkben Frantzia Orízágban, a* 
minek meg történhetését, tsak kevéíTel is ez 
előtt, ugyan kigondolta; a' régebben életek 
közzűi pedig vallyon ki álmodhatta volna? 
• — Mit mondott volna Thuánus maga ide
jében annak, a' ki Ötét azzal merte volna 
biztatni, hogy ij^o-bsü Református Pap is 
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fog lenni, as Fr.Nemzet Gyűlésének Szabad 
voksok által válafztatándó Elölülője. — Ncrri 
hitt volna Thuánus Profetának is \ nem hogy 
Próféta Leánynak l-t— E' pedig meg történt 
Nimétumi (Nismes Nimes) Prédikátornak, 
Rabaud de St. Etienne Úrnak példájában, 
a' ki az el múlt Mártz. 15-dikétóí fogva ij*> 
dikig kormányozta azt a* Gyűlést Paris Vá* 
fosában, melly az egéfz Nemzet képét vifeli, 
magát a* Királyt is regulázza; a9 régi igaz* 
ságtalanságokat's akarmeliy tekintetben vai6 
viíTza fordúltíágokat kémeilés nélkül irtja; 
új Tör vény eket's Rendtartásokat ízab, mely* 
lyeknek mindenhai sinór mérték gyanánt vaio 
tartására, sz egéífz Orfzág esküízikj 's a" 
melly Gyűlésben két Kardinálisok és fok Püs~ 

*ő pökök foglalnak fzék.et. 
Folytatás Konflaftt^^cm olyról, 

A' Szeráljnak 3 Udvarai 's u;-fyari>*a.njrj figpm 
•vágynak* A" bé menetel vagyon: a' Város felöl. Az 
®ls© Kapu alkalmas magaflágú és fzéleíFégu. Őrzik 
az úgy neveztetett Kapidsi jaatsárok. Előtte vagyon 
egy felöl a' néhai Séfia Temploma; mellyef á* 6-dik 
Százban JuftiniánusTsiízir építtetett: más felöl pedig 
eggy igen fzép Fördo. Bé menvén az első Kapun, 
ár az ember egy jó forma nagyfágú, de feélét ugyan 
ísak haladó hoflzafágú, rendeletien és Itovel nem igen 
ílerekaflan ki rakott Udvart, libben mindjárt bal kéz 
felöl a' pénz verő Ház ö'tlÖdik fzem elébe, melly* 
eggy otsmán épület; jobb fél Öl vágynak az Istállók^ 
tgy aagy Ispotály, és minb aaon épület, melly â  

$%$ 
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&ztífáljhpz távolabbról tartozó Szeméílyek fzámára 
Való; az Udvari Templom is. Az első Kapuhoz mint
egy . .1000 lépésnyire vagyon a' második Kapu, a' hoi 
ismét Kapidsik Vágynak örizetén. Ez vifzen a máso
dik Udvarra, melly kiílebb az elsőnél 5 de fzebb. -~ 
A' körös kÖrnyül lévő' épületek nem.egy forma ma* 
gaílágúak; közzülök némellyeknek fedett foiyosójaik 
vágynak. Ezen Udvarban fenki fe mutathatja magác 
lovon az egy Tsáfzáron kivül; a' Török Minifterek 
pedig, valamint az Európaiak is , az elsőben ülnek 
fel 's fzállanak le lovaikról. Közepén áz emiitett 2* 
dik Udvarnak vagyon egy fzép fzckö kút, mellyet 
fok Cyprus és vad Szederfák árnyékoznak. A' 2-dik 
Kapuval majd tsak nem által ellenben fzemlélterik egy 
jó forma 's a' többeknél magaílabb épület. (Ez a* 
Rajzolatban 1 fzámmal vagyon meg jegyezve). En
nek alsó réfzében fzoktak a Torok Udvar F6 Mini-
fterei* Vasárnap és Kedden ? rend fzérént öfzve gyi'íl-
öij, és a5 Státus dolgairól, a' Nagy Vezérnek elöl 
ülése alatt, tanátskozni; Divdnt tartani; a' honnan maga 
az épület is Dhúnnak neveztetik. Ettől jobb kézre 
esik a' 3-dik Udvarba való bé menetel, a" mellybea 
vagyon a' Tsáfzár tulajdonképpen való lakó helye,, 
valamint az Ö Szépeié is'; az úgy neveztetett Hárem* 

gEkgn 3-dik Udvarába a'Szeráljnak, Töröknek is tsak 
B a p k fzabad menni j a'ki az Udvarhoz tartozik; vagy 
különöffen hivattatik bé; Nem-Töröknek pedig eggy 
átallyában lehetetlen. Tsupán a'Követek mehetnek 
a' Divúnból egy bé fedett folyosón kerefztül a' Tsáfzár 
audentziás Szobájába, melly a' Szerail leg belsÖbfe 
féfzébe esik, és a' melly pompás ugyan: de kitsir^ 
és homályos. A' Szeráljnak tsuttsából némelly folyósé 
forma helyek nyúlnak ki Péra felé, a mellyekea g* 
Mmlúü 's / SsBlíánn^k frift l«vegft eget fzívnak. —* 
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Verdiüü 'á Galatáhan fok házak vágynak, a' mellyek* 
tsől bé lehetne látni, meíize látó tivegekjkel, tifzta idő
ben, a'leg belsőbb Szerálj' némeiiy réfzeire: de ba 
valakit az efféle nézkelodésen rajta kapnak, életével 
köti bé tseiekedetét, a' mint erre vágynak is már pél
dák: — A' Szultánnék mellett, magofe nemekből va
lókon kivűl, fejér és fekete-heréitt emberek teíznek 
fzolgáiatot. Ezekhez lehet ízámíálni az ú;,y nevez
tetett Bojlandsikat (Kertéízeket., a kik egyízerMDind. 
a' Tsáízárnak titkos Hóhérjai és hajós Legénnyei.-— 
Midón a' Szultánnék fétálni indulnak a' keriekberi: 
kö'teiefíégekben állá' Bojiandsiknak, hogy ok l'eg ottan 
a' kert falain vitorlákat fefzítgeflenek k i , hogy a ten
geren hajókázók be ne láthaílanak a'kertbe, & kiknek 
jel is adatik egyszersmind, hogy 4^0 lépésnyinél kö
zelebb a' Szerálj falaihoz járulni ne meréfzellyenek. 
Még a' Bojtanisikra fe fzabad tekinteni a' fzegény 
JSzuitánnéknak. -~^-, : >..-

(Minden Eva Leányai képzelhetik magokról, 
tnelly kemény légyen az ezenjjompás rabságban epedő 
Atí'zonyoknak Törvénnyek.) 

(A'Szerálj fo Kapuja felibe fzoítt^kfel fiiggefz-
teni, V ki végeztetett nevezetes Embereiknek- J^iei-
ket, mint ez nem régiben a' Benderi, 's az előtt az 
Akiermáni Basák fejeikkel meg történt. / Mind kettő 
ezen Titulusfal bélyegeztetett: Hnxa ArúU.J 

Folytatása következik-

Svéd Orfzágnák nem volt ebben az egefz Szazad
ban olly derék hajós Serege, mint a' moítani. — Svéd 
Kapitány B. Cedev/lröm, az Orofzokaak • LiefimÉlia, 
fzéiin fekvő Rogewvik nevezetű Várok ellen ment % 
Fregattal, 's azt Mártz. 17-dikén meg is vette , de mivel 
az eggyeílegnek végbe menetelét meg nem várhatta, 
a' ízéi 's a' nyomuló Orofz iegíttség miá: két aagy 
Magazinomoknak el égetése, 's 49 ágyúknak bé ízeg-
zése után, viílza tért, minden veízteség nélkül. 

iíölt Bétsben , Áprilisnak• 20-dik napján. 
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