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Mét E-* 
AJ Törökökkel , Kallefatnál törtentt 

diadalmas tsatájokróf Vitézeinknek, jelentet
tünk már ez előtt annyit * a' mennyit hallo
másból érthettünk: móft közöllyük Fö Vezér 
KCoburgnak erról való Tudósítását* mely-
lyet Ápr. íg-dikán utasított Bukarestiéi *S? 
FÓ Hadi Tanácshoz. Ez az: 9, A* mi Szá
guldóinkat, kik Csetatge, No^o^ei és C%erüi 
nelyfégekhol Kallefát felé fzoktak visgáló-
dóba járni; gyakor ízben háborgatták volt 
már darab idotöl fogva, a'Duna túlsó mely* 
lyéki fzomizéd Törökök, feen dolog arra 
indította Káraidban fekvó' Bey Oberftlieüí. 
Urat* hogy 40 £p!énp~i£eg. jebéTi Gyalo
gokkal^ 20 Toskáncí Húfzárokkah ugyan 
annyi S^avoja Dragonyosokkal« és %oOláh 
Szábadakararúakkal» úgy nevezett Neveár-
©kkal, maga ínáúüyon Kallefátíúk. Úgy 
intézte menetelét, hogy maga* a9 Lovaííag-
gal , és Névtárokkal* Ápf. I ldikén reggeli 
7 óra tájban, Kallefátla érkezett; de hogy 
az tJeiiíeget mag tarthaffa azon hifzemben* 
teiatha moll: is t̂ afe a* rend ízerént való vis-
gálódök jöttek volna, "s egyízersmind alkaí* 
matoííágot nyerheífenj a3 környéknek körül 
nézésére: parantsolatot adott az Oberftlieut* 
Úr a'Loraflagnak, hogy egy közel való 
hegy al& lopódjonj as Gyalogftg pedig 1 
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órával kesébben jöjjön* Az ellenfégi ittéllj.-
ezúttal is leste Visgálódoinkat felesebb tzktú* 
mai, mint Szokott volt máffzor, által indult 
a5 Dunán, 3 Tsajkákkalj a' mellyeknek min** 
denikén 50-^-60 ember volt; ágyú eggyeri 
kettő, kettón pedig négy négyé KétTsajká 
eggyütt jött 's fzállott parthoz; a' harmadik, 
pedig 4—500 lépésnyire állott fel felé, a* 
több kettőtől Azoknak eggyikében mind 
bennmaradtak a' Törökök§ a1 másiknak vé
delmére ; úgymint £ mellybol kevés hijjárt 
mind kí fzállottak a'rajta jöttek, ?s fzerentse 
próbálni indultak. Ezekkel eggyesítették 
magokat' a* fellyebb álló 3-dik hajóbélíek isf 

kik olly maga gondolatlanfágot ts eleked tek* 
hogy a' hajóban egy léiken fe hagytak* Mi
helyt a\ Törökök meg lejtették a' hegyen 
Kéveárjainkat: leg Ottan nagy dühöíTéggel 
omlottak feléjek, ?s egyfzersmind kemény-
nyen tüzeltek ágyújaikbóL Bey Oberftlieut* 
Úr parantsölta a5 Neveároknak $ hogy ma
gokat laűan laflan vonják vifízaé Midőn a9 

Törökök ennél fogva nagyobb fzem igyet 
vettek, 's Tsájkájaiktól meíízebb el távoztak 
volna i a' Lovaffágot el küldötte az OberftL 
Űr, hogy a' völgyön kerefzrűl, kerűllyön 
hátúi az díenfégnek, meíly mégis lett, olly 
állhatatos j és az elleníég' fzűntelen valói 
ágyúzásán 's agyarkodó ellent állásán is h&~ 
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fSMáffán trüttzolt bátorsággal, hogy iéM* 
létjeii volt á' íÖrököknek * üreíTen hagyott 
ísájkájókhoz Férkézni; azt Vitézeink a* rajta 
lévé i ágyúkkal kezekre kerítették ^ és töb-
felt f Ö Tsálrhásnál réíz fzérént le kaízáböí™ 
tik$ réíz ízéréht még fébésit ették ^ réíz fzé-
lent pedig a'Dtiriábá véíztétteR': mért átaty^' 
iyában vitézül tusakodott Lovasaink annyira 
hém tágították az élleriíégén $ hogy a' fzá-
iádókhák', kik jfeórúitstgökban á* Vizbé, ug
ráltak $ még óda is titánnak hajtották's as 

vízbe fálafztották i a' kiket öízve nem dara
bolhattak, Minthogy a3 Gyalögfág még 
hátra volt: bántódás nélkül haladhattak á* 
ínég fzabadúlt Tsajkáki Hogy öízcán Had
nagy. Rivé Üt él érkezett a3 Gyaiogfággái t 
ki állította ügyáá azt * az ÖberítL Üt á'Düná 
partjára; dé á' Törökök ^ jóllehet még égy 
Tsajka érkezett fegíttségekre j , ügyán tsák 
ftém merték többé által jöni; hanehi meg 
érték veiéi hdgy két órákig fzakadátlaiiúí 
ágyúzták i mindén hafzon nélkűL Midőri 
látni az ÖbérÖlieütenálit Ür, hogy tsák 
Jiirtts a* Törököknek féíilmi kedvek éz űttáí 
új próbát ténrií: Öfzvé darabolhatta áz éí 
ilyéft Tsájkáti és az arról lé vett ágyúkkal 
iiiég az nap viífza tért No^oréíbe. —- Ré-
ízünkről 9 tsppárt a' S^ávöja Drágönyöflal 
kdiéül i Kapráig és i Közember febesítté* 
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tett meg, kiknek eggyíke kevés idö müiva 
Sebében meg hólt. — igen nagyon magafz* 
tálja Oberftl. Bey Űr, vitéz magok vifele-
tekról, S^üvoja Dragonyoskapitány Gahel-
kofen, és.Főhadnagy Harruker Urakat; a* 
Toskária Hufzárjai közzül kiváltképpen meg 
külömböztették, az Oberítl. Úr bizonyítása 
Szer ént magokat 9 Molnár litván^ Handfchit 
János, Tói János3 Heuter János, 's Birő 
Ferentz Közemberek, Miké Jóséf Kadéttal 
eggyütt; a* 'Szávája Dragonyosok közzül: 
Günther Aíoys. Strázsamester; Vegerbaiiet 
András Kaprai\. C^apka Ferentz, fíiiftél 
András 5 'Buchev Antal, fíager Mihály, és 

JLang Ferdinánd Közemberek; a' Neveárok 
közzül végre, Michaly Vezetójökön kívül, 
Stant\ol Strázsamester, és 4Közemberek* 

Nem tsak a' Bánátban és Erdély Or* 
faágban éreztek ezen hónapnak 6-dika est* 
vején Földindulást; hanem Oláh és Moldva 
Orfyágokban is , egéSz Galit^iáig. Bukovi
nából CCsernovitsbólJirjkkt hogy ott estvél! 
9 óra után £3 minutával kezdődött; előbb 
déltől éízak felé ingadozott a5 föld mintegy 
4 második ^minutákig, azután pedig rázko* 
dott egyeneífen fel felé 6 második minutákig 
Olly keménnyen kezdte a9 föld. az ingádö 
gást, hogy 50 más. minutákig nehezen kik 

hai* 
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haitik volna ki azt a' kő házak is, kiváltkép
pen a5 Prutk vizéhez közelebb lévők, mely-
lyek közzűl némelíyekben a* poharak álló 
helyekből fel fordultuk: ugyan tsak nem letc 
Semmi kár. Tsupán Vamar és Kimpolung 
között, egy jé darabját a'viz hoífzában menő 
útnak úgy be temette, a' hegyről le omla
dozott föld, hogy azon fen ki nem mehetett, 
hanem ezt is mindjárt meg orvosolták c'^öld 
Indulás után. — A5 Zalesc^iki kerületből 
való jelentések, majd mindenben meg egy* 
gyeznek á' Csefriovltshal, 

Frant\i& Orf^ág. 
Nevezetes" volt a3 Nemzet Gyűlésének 

Áprii. 13-dikán tartatott Ülése. Igen na
gyon kéfzúkek erre aa Gyűlés Tagjai. De 
meg tudván a' Nép is', mirói fogna lenni a* 
tanakodás : még jóval öfzve tsoporto-
zattj a' Szokott idő előtt, a5 Gyűlés Szál
jának mindea: bé meneteleihez5 és , hogy 
valami zenebona ne történjen, meg kettőz
tettek mindenütt, a?Polgári Katonákból álló 
Strázsák. Gerle Úrnak fel tétele forgott u-
gyan is fenn* az említett Ülésben, a' ki 
azt kívánta végeztetni a Nemzet Gyűlésé
vel, hogy az Afüfioli és Római Catholicct 
Vallás * a Nem%_éti'Vallás, és egyedül 
való , mellynek kö^önféges gyakorlása tör* 
vényekkel er'őfsíttetm Frankja-Orf^ághan, 

ElŐf^ 
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w* ElőíTzÖr egy Pap fzóllott. Míg f i $ n 
•vitatta, hogy a& Társaságok tsupán akkqe 
állanak erós fundamentqmqnamidőn a'\Yals 
lltson épültek; és hogy a* Polgári Törvén 
$iyek fzint' qllyan eroielenek magokban, va= 
lamint azoknak Szerzőik> az Emberek; ha« 
ft?mha a' Vallás gyámolítja mindenhatq ere~ 
jé*- el ? melly tsupán ennek a* tulajdona; ad
dig a5 Vallásnak egy miltó Hívét tiíztelte 
a'" Gyuíé^ fzeméllyében. De midőn, el 
hagyván magát ragadtatni az erofzakos buz~ 
gqfágtól, meHyet kárhoztat $* Vallás? az 
Iflsn átkát hirdette volna $ a* Papság neve
ién a9 ífemzet Gyűlésének • fia Gerle Úr fel 
ré?-̂ .?et maga Végzésévé -nem tenné a* Ném
ádig: Qytié^i-, nem esmérte többé, benne, a;, 
Gyűlés." V BckeffégIfténénekSzo)gá)itt -ssi 
Fze^raJ meg ízóHalván ' Boucfíotg&M^&ÖYi* 
<3eden, de fontoíTan így pko/skodott* „Ha 
az uralkodó Vallás neve alatt,, eggy olly 
Vallás énqdik,, mellyet jobbáraA«najd min« 
denek követnek a' Tartományban'': kéttség 
kivöl az Apoft. és R. Cáthqlica Vallás az , 
Frantzia Orízágban: Ez, nyilván való d©r 
log, és azt a'Végezés nyilván valóbbá.nem 
tenné, -r-; Ha pedig az uralkodó Vallás alatt 
fggy ollyan Vallás értődik ; a; melly azt ki* 
yáanya, hogy a' Törvények meg külömböz~ 
feííeJi annak Sorsqsait *s Nem - Sbrigsait $* 
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| i | tus Javaiban való réfzesülésré nézve i n£v 
fz igazíagtalanfág, és én kérem, hogy azok 
a9 régi Törvénnyel az Orfzágnak, mellyek 
fzen igazfágtalaníágot fenn tartották, ezen 
fzempillantásban törölteíTenek el.£S. A* Kér
désben; forgó dolognak méltófágához képeik 
Vallás tévő befzéd formán kezdettek arróí 
továbbá fzóllani. ílly ki fejezésekkel élt 
mindjárt elŐíTzör a' Gyűlés Elölülője Báró 
Menou Úr, maga értélmének ki nyilatkoz-
tatására: f>En jelentem, hogy egyedül az 
Apoft. és R, Cath, Vallás az, a' melly igaz
nak láttatik én előttem: de azért, hogy én 
így gondolkozom, Van^nékem JuíTom, má
sokat arra kénfzeritem , hogy Ők is úgy 
gondolkozzanak, mint én? Az én gondola
tom, és az én Lelkem esmérete, oíly mene
dék helyek, mellyekben femmi hatalmok 
nintsen as Világi Törvényeknek, és Kormá
nyozó Székeknek s mihelyt oda akarnak hat
n i , már leg ottan eröfzakosok és ígazfágta-
lanok. Vallás Szolgái, térjeíTzétek azt a 'T i 
jó erköltseitek és tudományitok által; de ne 
kérjetek erőt annak Segedelmére, mellyel 
Szintén úgy élhetne a' hamifíag is; mint ŰZ 
igazfág. Ti félteni láttattok as Vallást: hát 
el felejtkeztetek az Iften ígéreteiről, a' ki 
p e g mondotta, hogy a*pokolnak kapui fo^ 
'$,a is a\pn diadalmat nem vehetnek Mely-

lyek 
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lyek voltak az ö leg fzebb napjai ? Koránt 
fem azok, mellyekben Thrónusokba ültettek 
azt a* Királyok és Tsáfzárok;' akkor voltak 
néki leg fzebb napjai, akkor lettek az 6 leg 
nagyobb rsuda tételei, a* midón az üldözök 
előtt egy menedék helyből, a' másba vetiQ 
magár. Az én fel tételem ez, mellyet kivá* 
nok a'fenn forgottnak helyébe tétQtnit Meg 
fontolván a* Nemzet Gyűlése azon fel tételt, 
melly fzerént azt kellett volna néki végezni, 
hogy a'Catholica Vallás az egyedül, melly-* 
nek közönféges gyakorláfa törvényesen be vê > 
tetett Frantzia Orízágban: jelenti, hogy a* 
Fő Valófághcz, és a* Státus Gondoskodása 
alatt lévő Ap. 'j R, Cath. Valláshoz vifeltetó* 
tifzteíeténél fogra, nem nézheti űgy a^-elei* 
be tett Kérdést, mint a' meí!y eránt végez-
heflfen." — Gerle Úr e^en fel tételnek hal* 
fására viífza vonta a'magáét, és- £ % Me* 
non:Úréra állott; de azért nem fzúntek meg 
a3 Gerle Úr* előbbi pártfogói, az általa "lett-
fel-tételnek védelmezői lenni, Voksra keU 
vén a} dolog, B. Menou Űr* fel tétele állít* 
tátott meg, mellyet H.Rűehefoucauld meg 
bővítve, íijra így terjefztett as Gyűlés eleibe: 
„Meg gondolván a3 Nemzet Gyűlése, hogy 
fiéki femmi hátalma Hintsen., *s nem is gya-' 
porolhat azt, a* lelki esme.retek.re *s a' Vak 
l|st illető dolgokra nézve; hogy a'Vallás* 

Gyűjtemény 
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nak méltósága, és az az eránt tartozott 
méíly tifztelet éppen meg nem engedik, 
hogy az, tanácskozásnak tárgya leheflen; 
ineg gondolván , hogy a' Nemzet Gyűlésé
nek az Ap. és R. Cath. Vallás közönféges 
Gyakorlása eránt való hajlandófága nem ho~ 
ssattathatik. kéttségbe, azon időben, a* mi-
dón tsupán az erre meg kívántató..költséget 
tette as Státus költségei közzé, és a* midőn'-
eggyezó tifztelettel olly^ móddal nyilatkoz
tatta ki maga értelmét, melly illik a5 Val
láshoz és a' Nemzet Gyűléséhez: végezi és 
jelenti, hogy ö" nem tanácskozhat, nem is 
tartozik tanácskozni, az eleibe terjefztett 
Kérdésről, és rendeli, hogy láífoo 6 az azon 
napra ki fzabott dolgához,- melly, a''Papi 
jófzágokról bé nyújtott Tánátslásnak meg 
hánvása vetése." H. Rochefoucauld-mk 
élő adott fel tétele, a* Gerle Úr fel tételét' 
meg állított több Voksok által helybe há
nyattatott. 

Török Birodalom. 
A* Konflant%inápolyi nép nyugodtabb 

Szívvel láttatik már lenni, ( a* Febr. 22-kén 
költ Tudósítások fzerént) a" rniólta tudtára 
adták az új kötéséket, méílyeket tett a'Porta 
Svéd, Prujfcus és Lengyel Örfyágokkat 5s 
ialám többet épít, mint maga a'Díván is 4 
g5 frigyes HatalmaíTágok Segíttségén. — Az 

CHlli-
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említett Tudósításoknak erejek Szerény f i 
gyan lelkeíTen rajta voltak már akkor, a'!fó« 
jós Seregnek minél elébb lehető ki állításán? 
hanem tsak a hónapra fogott az meg kivan* 
tató eleséget kapni, vagy azért, mivel mir 
nekutánna a' Porta két legjobb ki kötolie-? 
lyeitöl meg fofztatott volna a* fekete Ten-
geren: el nem távozhat meffise a'hajós féreg 
a' fő Várostól, és onnan újra kaphat köny-
íiyen élelmére valót; vagy mivel hova to
vább nagy a' fzükfég9 *s nints. honnan olly 
Sok eleséget teremteni hirtdeniben. A' fő 
hajós féreg nem fzállhatott, a* mint volt a' 
befzéd akkor, Ápr, felénél előbb tengerre5 
hanem el küldettek ugyan tsak némelly ha
jók Várna eleibe, hogy onnan vlsgálnák az 
Ofofzok mozgásaikat, *s a' mit ki tanulhat
nak, közöllyék. De még addig Semmi hir 
adásfal nem voltak, és mivel a' Portának 
ritkán van fzerentséje, OlqfcOrf\ágon ke-
refztűl is hiteles, és ideje koránt való Tudor 

i «*. ** sírásokat venni: onnan van, hogy nem tsak 
Konfiantxinápolyhan; de magában a' Diván-
Isan is keveset tudnak az ellenfég kéfzűletei-
*ől, mellyből terméfzet fzerént következik 
ofztán, hogy a' Portának igen nehéz el ta^ 
Jálni, mi formán intézze maga dolgait. 

Ragu* 
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Ragusáhól azt írták ezen hónapnak §« 
fjfkán, hogy Bonniéban egy hatalmas fe» 
feget fzándékozik a' Porta ellenünk ki állí
tani : Erre nézve parantsolatot adott: 
hogy a' Theffalontkabéli (Salonichi) Basa 
Szelim, Rumeliáhan 9 és Mat^e doniában 
katonafágot gyújtson, 's azzal Banya-! 
lukánál teremjen^ a' Hert^egovinai Basa 
Emir AH 9 Zvorníkho^ vigye a5 népét, 
az újj onnan tett Bqj\niai Basa Haggi Sáli 
pedig Vredornál állyon \ a' Skutarii Basa 
•végre Noviba^ar táján foglalíyon helyet. 
Ennek nagy íumma pénzt is küldött a'Porta; 
de nem igen van kedve, annak kivánfágát 
tellyesiteni, és azzal mentegeti magát, hogy 
a' M.ontenegróiak Soha feni hagynának né-
kie békét, mellyre nézve ő ott nem hagy
hatja a? maga Tartó mánnyát. De az Albániai
aknak is elevenebb emlékezetekben vagyoa 
még, mibe került Ö nékik ^Bofcniai út, melly-
nek azonban femmi sikere nem vólr; hogy fem 
mint reá vehetnék egy könnyen magokát, 
honnyokból yaÍQ ki mozdújásra. •— Egy 
Chaus is érkezett, a? Nagy Úrnak írásban 
lévő parantsólattyával (Ferman) Skutariba. 
&' végett: hogy Dulcignóból *) hajós Lege-

nye-

*) DulcignQi, Albániának az Adriai Teager izéién 
lév§ 
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nyéket ízedjcn fel, a' fekete Tengerre ren
dek hajós féreg fzámára; de nem igén kap
nak ezek is az ajánlott ízolgálaron. Ugyan 
tsak találkoztak 175 hegyi lakosok, kik r e ! 
állottak az említett fzolgálatra 9 's már el is 
mentek Szárazon Kohfiant\inápolyba; de 
ezek foha Séra hajókáztak még Tengeren. ' 

Bender Várától való meg válása olly 
nehezen esett a* Portának, hogy a7 Basán 
kívül» még 16 oda való fő Tifzteket áido-. 
ízottfel, igenfzoros, és. ugyan azért igaz-
fágtalan ígazfágának, ?s a* nép dühös indó-
ktinak, mellynek gyönyörüfégére volt,, 
azon boldogtalanoknak fejeiket ízemlélni a*1 

Szerálj kapuja felett. •— A' Kanftant^iná-
|?o/yi méfzárlás azonban, nem is hafonlitán^, 
d ó , a' Febr. költ Levelek ízerént, ahozs 

mellyet a' nagy Vezér tetetett Siuvüában 
(Bulgáriában), a* holott Decembertől fog
va , egy nap fe múlt ef gyilkolás nélkűL 

Auftriai BeIgyiöm. 
A* Brüffxeli Nép egy jelentvényt adott 

bét Ápn). 6-dikán* &' Városi Tanátsnak^ 
tnelly-

lévo Vái'osa, Jó ki kötő helye vagyoa, 's Vá
ra is. A ' Lakosok híres Tengeri Tolvajok ? '$ 
Pulcígwth mv alatt •esmwetesek*. 
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ínellyben kívánja, hogy ezentúl íem Papi $ 
fero Világi Ember sz adó fizetéstől tnentt 
na, legyen. -*- Áprilisnek s 4-dike éjtfzaka-
jén el vitték a' fzegény Varidermérset az. 
Antverpiai Várba. Azzal vádolják főkép* 
pen , hogy Auftria kezére akarta Relgyio-
niot viíTza keríteni* — A3 Hajfyiai Land* 
gráf is Juttat tartja Brabant^iáko* , azon 
esetre, ha az , Aujlriai meg: fzünne lenni. 

Zsüttich. 
As Berlinh'dl"Apr. 12-dikén vűTza térte 

eggyik Polgármesterét, Cheftret Urat, 
úgy fogadta a'. Város, mint Mefsiáfsáű* 
— Minden harangokat is meg vontak, 
és estve az egéfz Város meg világosíttatotr* 
De ugyan e^kor fok házaknak ablakaik b6 
verettettek, *s egyéb erőszakoskodások is 
mentek véghez; mellyekriek meg akadá
lyoztatása dolgot adott a5 Tanátsnak. — 
Ápr. 16-dikán ki költöztek a9 Városból és 
Várból as Prujf^iai Seregek. Helyekbe 9 

Strázsáknak a* Polgár Katonák állottak ki, 
Pruff^ i -a* 

Egy volt Lakájja,a* Nagy T?ri&riknzkí 
©Ily lábbelieket talált fel, mellyekben min
den fegyverestói, *s tábori kéfzületestói út
nak indulhat egy Katona, akár folyó vizen^ 
ukár tengeren. Meg is tette a Találó *' 
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sriaga első próbáját fzérentséflen á* Spf$$ 
Vizén, Márrz. 30-dikán. ~ Néni egy köd-
ilyén hinne már á' Bétsi Publikum érinek ís$ 
á5 mióitá úgy hieg járta as VizenjárovaÍ$ 
égyfriint á* ki ízömorű példájával még bizó« 
nyitottá néhány éfztehdókkel ez élótt * hogy 
nem mind Neptunus az 5 a' kinek 3 ágű. 
villa van kézébén; — Mért nehézért Szaba
díthatták ki á7 DunábóL 

.. * .,, 
JFoíj/tátM Konjfantzindpölyróh 

Á' íé írt fo Szeráljon kivül van még egy régi 
T̂ gy neveztetett Éski Sárait mellyet íl Mahomet épít
tetett j és a' niellybe a' vóít Tsáfzároknak Feleségei
ket, és Szolgálóikat rekefztik, hogy ott éltek fogy
táig siráfl'ák azoknak káiáíökat, hanemha taiám férjhez 
adtatnak. Ide zárattatriák a' le tett Tsáfzárok is. £n-
nek helyét, a\g, fzám jelenti, a RajzoiatbáÉi. —* 
Kivál a' Szeráljon j nem meíFzé annak a' falához $ 
a' Nagy Vezér Palotája fzemléltetik * meily a Raj
zolaton 4. fzámmal vagyon1 meg jegyezve. Ezt híj* 
j á t Konítántzinápolyban tulajdonképperi Pórtdnák$ 
niellybe'gyakorta öfzve gyűlnek .tanátskozni af Török 
Udvar FÖ . Minifterei; el mennek a5 külső Orfzá-
gi Követek is Áudientziará. —- Az 5. fzámma! 
jegyes épület, mindj-lrt a' Szerálj Kapuja előtt a' leg 
régibb 's leg hireílebb Templomot jelenti) meliy haj
dan Szent Söfia Templomának neveztetett. Formája 
siégy fzegilí mindenik oldala harmadfél fzáz lépésnyi 
hoüzafágú; közei ioo,coo ember belé fér. Moíl is 
pompás; de még is izebb volt a Görögök idejéberls 
A ' boltozatját többnyire vereé márvány (Pörpbyf ) 
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•édesé* :jcf> 
t)fildpöt tartják, KülömbözÖ formára kéfzúlt taég;f 
hornyait IL Szelim építtette. Ide fzokott rend fzé-
feni járni a' Tsáfzár* a'-Pénteki iíteni tifzteletré ; 
Úgy hogy tsak egyfzer né légyen ott, már mindjáré 
zendülés esik a' nép kö'zttj mivel Tsáfzárját meg 
ékítettnek* vagy boltnak vélű Öfmari Szultán olly 
el nehezedett állapotjában fem maradt el az emiitett illeni 
tifzreletröí» hogy midőn vifíza tért volna a'Templom
ból} fél hólttan vették lé lováról i 's kevés ido múlva 
,da is lett, — A' 6 fzám alatt két fekete pontok lát-

izatnak, mellyéknek helyeken két régi Ofzlopok ál
lanak. Az eggyiken mindenféle titkos értelmű Raj
zolatok C Hierogiypthica ) fzemléltetnek. Ezek előtt 
fagyon ama hires piatz is, mellyet a' Görögök tíyp* 
fodromusnalí hivtak , mivel paripájaikat ott futtatták. 
Ma a' Törökök Atmeidamnák nevezik. Ez a' piatz 
egy réfzö azori pontokkal ki jegyzett fÖ úttzánakj 
mellyen Drinápoljba ( Adrianopolis ) fzoktak járni. ~* 
A' 7-dik'fzám alatt vagyon a' Vezir-Khann nevezetű 
Oskola épület, mellyben taníttatik Török és Arábiai 
syelveken az Iffjúság* 

( Ha a' Török tanulhat maga nyeívéri j miért není 
fokkal inkább a' Magyar a' magáén* ) 

A' 9-dik fzám alatt vagyon a' Suítaii - Suíejmatf* 
TDsamí , ama' nevezetes < és a' Magyar Hiftoriákban iá 
igen emlékezetes ti. Szolimán Temploma * mellyben 
fekízik ugyan tsak a' testé is az emiitett Tsáfzáraak. 
*— A' ki kötő part menttében laknak a' Görögök, 
kiknek más 23 Templomaik között * kiváltképpenvalé 
a' Nagy Pátriárkái Egyház. Jekfzik a' VárosnakFenár 
nevezetű réfzében. Jelenti á' IQ fzam. —- Jiib, egy 
kis falu, a' Városon kivül', mellynek fo Temploma* 
ban fzokta által, venni aZ új Tsáfzár a' Birodalom 
S^rmánnyát s kötstkeáf nd$ pompával i A' Szeráljtól 
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fogva az emiitett Templomig, minden u t ó k o n f c s ^ 
kat formáinak két oldalról a' Jantsárok, feép öltöze
tekben, 's kezeiket az öveikre ksrelztül rakva. Ezek 
között meg indul a' Tsáfzár a' Szeráíjból ló háton, 
EIÖ1 mennek az alatsonabb rangú emberei a' Portának: 
'mindem rend nélkül gyalog i kiket követnek az Orfzág 
Naggyüi^ igen .drága jfcéfzüíetu pajipákori. Ezek míú 
vifzík ü Tsáfzári Kontyot (Tuvtan), mellynek a* 
tudatlan nép olly tifzteletet tefz, mintha az az égből 
fzáliort volna alá, 's valameíly ifteni érovd bírna. 
A' Kontyot köVeti a' Tsáfzár. Utánna vifzik az Qf-
man Kardját, mellyet Jub - Dsamiban (Templomban* 
Lásd a' i*-dik fzám alatt) & Tsászát oldalára köt
nek. Ez a" Tzerembnia, éppen az a' Törököknél, 
a' mi a* Koronázás más Nemzeteknél*. — A' 12-dik 
ízliii alaft vagyon Jubhoz nem mefl'ze, az inni való 
f |z majd leg nagyobb tartója (Ciiterna}..-—A.'13 
fámmal meg jegyzett 3 Kapuk arról nevezeteffek, 
hogy azokat oíiromíotía vélt *s meg is vett® i'L Wtd-> 
hőmet, 1453-dikban. —- A* í i-aik ízám aiítt fekfzik 
az úgy nevezett Hét 'Ijtrony, mellybe záratnak a* 
nagy rendi'i foglyok, és az olíyan Nemzetek Köve
tei 3 mellyekkel hadba keveredik a' Török Udvar. —-
A* Hét-Torony t. i. egy régi Vgr. Igen meg ron
gálta az i7§2-áikben, Aug 21-dikén volt égés* 

Végzője következik* 

Küldjük Nándor fejérv ár a Zimott felöl lett-Öft-
omlásának ábrázsíását. 

Költ Bétsben 9 Aprilisnek 30-dik napjás, 


