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Béts. 
ímhol az írás, mellyel IL Leopold vé

get vettetett azon Laíítromoknak az Udvarba 
való bé-'küldözgetésének, mellyeket a'Tifzt--
viseloknek magok viselésekről Szoktak, volt 
azoknak főbb tifzti Társaik fél efztendönként 
kéfzítgetni: „Minemű gonofzokat ízűitek a* 
Tií'ztviselŐknek magok viselésekről .utasító. 
Laiftromok, tudjuk azt a* ízomorú tapaízta-
lásból. Mert fok igaz lélekkel fzolgált Tifzt-
viselőt meg rontottak azoknál fogva magok 
tiízti Társaik, álnok fondorkodások áltat; 
vagy a' főbb Tifztviselok is , majd magok 
törvénytelen hafznok keresése végett, majd 
gyűlölségből, vagy más tzéiból rút fzinekkel 
festettek le , 's boldogtalanná tettek; és így 
oliy Ember tafzitódótt félre, a' kmek tehettsé-
geitől 's buzgóságától fokát várhatott volna 
a' Státus. Hogy tehát ezentúl, az eftele ei 
nyomásoknak nemei, mind a* Státusnak, 
mind a' mi hív Alattvalóinknak javokra el 
háríttaflanak: nem akarjuk, hogy többé, a* 
fenn nevezeti Laiftromok be küldözésének 
helye legyen; 's tellyes meg győződésfel 
vagyunk felöle, hogy emiitett Rendelésünk^ 
ezen Kir. Széknek minden Tagját hafonló 
mértékben meg bizonyítandó háládatoííágra 
fog bírni, midőn látja, hogy eggy ollyart 
Embernek tanatik o , aa ki által tudja látói 
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a* Státus hafznát, *s av kit Mi meg hiSzünk 
kegyeim eflen. *• 

Atyai módon bán Leqpold az Alattva
lókkal: At^ai módon is fogja hafznáí venni. 
— Eggy ez is azon tselekedetei közzül ne-

MQ9 a' mellyek hova tovább hathatósabban 
meg fogják igazítani azon Nevezetet, mely-
lyet Denls ruházott reája; Alsó Aujlria 
Hódol alkalmatoflagával: 

LeopoLDVs. 
patrlae, AtqVe. Vrbls. sVae. 

;, AMor. 
AVrel. seCVLí. 

RestltVtor." 
Az az: Leopold, Hazájának-'s Váró-

sának fzérelme; az Arany időnek vüTza állí-
toja. 

A' napokban magához hívat a' Király 
egy Magyar Tsizmadiát, -V mondja néki, 
hogy kéfzíttsen Számára • Sarkantyús- Magyar 
Tsizmákat. A* Tsizmadia elo vévén minden 
Manérját, mellyet a' Kapta mellet volt al-
kalmatofiaga Szerezni; jelenti kéfzfégét, a* 
Király kívánságának téllyesítésére, .'• kéri^ 
hogy engedje meg tehát, hadd mérheííe meg 

* a' lábát. A' Király le rúgja a' paputsot, melly-
ben volt, reggel lévén még az idő, 's fel 
tefzi a' lábát egy fzékre. A* Tsizmadia le 
térdel, 's minden alázatofiaggai értésére adja 

a' 
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ar Királynak, hogy a* Tsizmadiáknak Szoká
sok, térdjeiken mérni lábat. Nem ítélvén 
a' Király is fel oldoztatottnak magát, a' Tsiz-
madiákra régi eleikről fzállott Szokásból lett 
Törvény alól, oda engedte a* lábát. Vége 
lévén a' mérésnek, kérdi a' Tsizmadia a* Ki
rályt , mitsodás Sarkantyút ütteífen a* Tsíz-
mákra? Aranyat felel a' Király. Ezen fe
lelet vételévei nem elégedett meg a' Tsiz
madia, \ azt kérdi továbbá: egéflzen ara
nyat, vagy tsak aranyozottat? 

Eredj, monda a' Király > egéjjfyen ara* 
nyatf egéff\en,; 's azonban ezt az intést ra-
gafztotta befzédéhez magyar nyelven, meg 
kettőztetve: de tsínos legyen. — Mivel nem 
mondta meg a' Király, hány pár Tsizmát 
kéfzíttsen fzámára a* Tsizmadia, úgy ítélte 
ez , hogy nem vét ez úttal, • ' Tsizmadiák
nak fzólló letzke ellen: Né^futor. ultra cre-
pidam. ha fel emelkedvén képzelódésivel 
a'varró Székről, a'Királyi Székig, úgy gon
dolkodik, hogy illendő leflz, fél tutzettei 
tifztelni meg a' Királyt. Már meg is hatá
rozta magát ar Tsizmadia , hogy a* Tsizmák 
fzáma tsak ne legyen kevesebb hatnál, mi
vel a' Király méltósága — '& a ' maga kafzna 
kiTánja. — A ' t ö b b Magyar Ruha daraboka! 

Q q i is 
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fc erőfien kéfzitik a' Király fzlmlra 9 rthrnim 
Ferenti Fó Hertzegére ís. Tsizmat előflzör 
fsak feketét csináltatott a" FŐ Hertzégj-;ha
nem meg látván a*'Gróf -4 — arannyal 3 
íbroffan ki varrott Tsízmáját, nagyon meg . 
fectzett nékij *§ parantsolta a'Tsizmadlanak, 
Iiogy az övé is ollyan legyen. A* Tsizma* 
dia kapott a'jó alkalmatoííagon, *s biztatta 
a9 Fó Hertzeget, hogy még gazdagabb is 
tehet a' Tsizma: de tsak meg maradt a' Fd 
H-emeg a* mellett, hogy ollyan legyen, 
mint; a* Gróf A~é. — A' Királyné is (a3 

ki már meg indák Eéts felé) Magya-
...roflan fog, minden le menendő Iffjú Her-
tzegekk'el eggyütt, Budán tn^jéhnnu — 
így fogják Nemzetiinket "meg tifztelni fok 
éífó' rangú Dámák, nevezeteden ama fzép 
és gazdag Hertzegné", Mchttnftein Aloysné, 
a' kinn'kétfzereflen meg lehet kívánni Nem» 
zeti jeles öltözetünket. —*• Lám mihelyt maga 
kezdi betsűlni a* Magyar Szép öltözetét,, ta
lál lég ottan más Nemzetben ís Követéket* 
A* -mi moílt meg íönént a* Ruhán: meg tör* 
fenhetik úz Szintén úgy a* Nyelven is; ha mi 
magunk abban a* becsben fogjak' azt tartani, 
mellyé, t ez a' Ruha felett érdemelj, .annyival 
nagyobb mértékben; a* menynyivel •••ivaló-
sigoflabb meg esni értető' jele egy Ma
gyarnak' as Nytlr, a* Ruhánál. — Már 

F*-
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Ferentz Fó* Hertzeg el kezdett Magyarul ta
nulni. Ugyan ezt fogja tseiekedni Testvér 
Qttsc is Leopold Hertzeg, Bétshe lejendé 
érkezésével, 5s talám még ezen kívül az ifF-

ji&tefefÉ:Í8ifiíí! i g t f i í p I 
Nagy Serkentésekre fzolgáf hatna ez fokakriák, 
Nagyoknak és KiíTebbeknek, a* kik magokat 
Magyaroknak tartják, *s egyébbel meg nem 
tudják mutatni, hogy ók Magyarok, hanem 
hogy a' Haza kebeléből veízik az áldást; 
— Magyarul vagy Semmit fe tudnak; vagy 
tsak imígy amúgy; *s a* mi ofstán méltán 
keserítheti fzivct eggy igaz Hazafinak, m 
iilyenek ítélnek Nyelvünknek arra való alkal
matlan voltáról, hogy rajta valaha a' Tudo
mányok virágozhaííanak, 's a* Köz - Dolgok 
folytattathaflának. Ardea culfat aquams 

cum nefciat ipfa natare. 
Ezen folyó Hónapnak 6. ?. és 8-dik nap-

jain tartott az ide valS UmVersitás igen fzép 
halotti pompát, II, Jósef Tsáfzár trántt 

•való háládatoíTagának meg bizonyítására. —~ 
Az ezen alkalmatoflagra kéfzűit Gyáfz-Alkot
mány (Caftrum Doloris) nem vált ugyan 
oll yan költséges, mint a* mellyel a* Város 
kéfzktetett vóit a5 Sz* litván Templomában; 
de ezen is volt ugyan tsak mit nemi min
dennek* a' ki jó ízlésfel bír. Az emiitett 
Alkotvány mindjárt a5 nagy Oltár előtt ál! ott-
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az Universitás Templomában. Mind ki ter
jedésére , mind magaííagára nézve jó forma 
nagyságú volt. Melléje két felöl 3 , 3 ara
nyozott Urnák voltak helyhetve, mellyek-
nek mindenikében 2 , 1 viafz gyertysf égett. 
Az Alkotvány előtt egy vereíles márvány 
Szín, 4 fzegletes oldalú 's ék forma tetejű* 
az Urnáknál valamivel alatsonabb Ofzlop ál
lott, melíyet a' két oldalaiból ki menő arany 
fzin íántz a' két fzélsó Urnákhoz kaptsok; 
valamint a* több Urnák is hafonló lántrzal 
foglaltattak egymáshoz. Az Alkotmánynak 
4 grádicsai meg voltak nagy ezüst gyertya
tartókkal rakva. A* Koporsón feüyül eggy 
ezüst Fefzüíet volt középre két égó gyér 
tyák közibe helyhetve. Elöl a''Koporsó fzé-
lin láttatott a' Tsáfzári Korona, NémgtOr-
f%ág Almájával h Páltzajával eggytitt; hátúi 
pediglen a' Házi Korona. A* Magyar, és 
Tseh Koronák; a' Hertzegi Süveg; 's eggyütt 
a' Fö Vezéri Kalap, Kard, Páltza, 5s Ren
dek Tzimerei, a' Koporsó 4 Szeglétei érán-
nyában fugáron fel menő Ofzlopok' kellő 
tetején fzárnyaló arany Sasokra illetett pár
nákon tsillámlottak. Az egéffz Alkotványt, 
fekete Caftor borította, melly, arany pafzo-
mánttal volt- a' Szegletek' menetelein bé fzeg* 
ve , 's lengeteg arany materiával ki tzifrázva; 
a9 Koporsóról elöl hátúi és'két-oldalvást, 

v • ízé* 
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izélés arany matéria jött le , melíyre négy 
felöl-ugyan .annyi arany Sas volt kiformálva. 
•— A' fenn említett 3 napokon fel gyülekez
tek reggeli 9 órára a' ProfeíTzorok némelly 
Doktorokkal 's feles .Számú IfFjúsággal, a* 
Szentegyházba- Vége lévén az Ifteni Tifz-
seletnek, indultak az Universitás Palotájába, 
holott, egy feketével bé vontt Fejedelmi 
Szék közepén függött a* meg hóltt Tsáfzár 
Képe, aranyos rámába foglalva, mellyen 
fellyűl egy Sas fzájában kofzorút tartott a3 

Kép feje eránnyában. A'Fejedelmi Széknek 
obb oldala felöl, kevés mefíziségnyire állott 
az Orátori Szék, ez is feketével bé vonva. 
Fbböl, mind a' 3 napokon fontos Bicfzéáeket 
tartott a7 Theol. Fakultás' moftani Dékánja, 
T. Pett^ Jósef Úr, igen fzívre ható ékeífen 
fzóllásfal, *s nem kevesebb Szabadsággal. — 
Első" Befzédében^ úgy írta le II. Jóséfet$ 

mint Embert; 2-dikban, mint Uralkodót,; 
3-dikban, mint Kerefztényt. Nevezeteífek 
voltak, a*.többek között, második Beízcde-
béli ezen fzavai a 'Tudós Orátornak: „Mi . 
úgymond 9 Vallás fzolgai, mi vagyunk az 
okai, hogy a' Nép között olly kevés láttatja 
vagyon az igaz Hazai Szeretetnek. Mert* 
ha mi nyomós tanításunkkal 's épitó példán-
kai más forma gondolatokat's érzékenysé
geket igyekeznénk h algatóink' Szivekbe bé 

plán* 
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plántálni; meg teremnék ezek a' valóságos 
Hazai Szeretetnek gyümöltsét is. *' — Néme
tül hallattak ezen hathatós ki fejezések; de 
meg érdemlik-, úgy ítéljük1, hogy Magyarul 
is olvastaflanak. — A5 Sz. litván Templomá
ban, T. Schneller Úr , a* Káptalan Prédiká
tora, mondott volt 3 halotti Prédikátziót IL 
Jősef emlékezetére \ 's fáradtságáért 36 ara
nyokkal jutalmaztatott. Meg is érdemiette, 
mert úgy befzélt, hogy bár külömböző ité~ 
letú fülekhez intézte is fzavait: még is a* mint 
av külsőkből lehet ítélni» közonféges kedves
séget talált. De talált bezzeg T. Pett^ ű r is. 
Jutalmat oííyat nyert e' > mint as mellyre kiki 
méltónak kiáltja, nem tudhatjuk. 

Ma ment Ferent^ FŐ Hertzeg,, két 4 
lovas hintóval, a5 Királyné eleibe. 

Hogy Orfővárél a' meg igért bővebb 
Jelentést mind ez ideig ki nem adta a* FŐ 
Hadi Tanáts, annak azt az okát mondják, 
hogy á* Bánáti FŐ Komendirözó Gr* C * 
fel küldötte ugyan a' Tudósítást; de a' Ki
rály úgy akarta — 's igen helyeűen, hogy 
azt a' FŐ Vezér H, Cohurg kezéből veheffe, 
úgymint av kinek FŐ Kormányozása alatt 
vagyon Gr. C *. 

h? Morva Orj\ági Sereg' Kormányo-
zóját, Hadi Tármester Marki Bottá dyAdor-
no Urat, Feldfliars'allíagra; Generál Pen-

t\_en-
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t^enflein Urát F. M, Lieutenántfagra emelte 
a* Király. 

Morvában, és Slésiának az Auftriai 
Birodalomhoz tartozó Réfzében is azon aka
ratját tette a' Király nyilván valóvá, az 
Adózás formájára nézve, Apr. 19-edikén, 
Morva és Néniét nyelven, nyomtatásban 
ki adott Rendeléseiben, mint a* mellyet 
Alsó és Felső Aujiriában közönfégefle tett* 
Morvában és Slésiában is majd fzíntén azt 
az Ajánlást tették a' földes Urak, az adózó 
Népnek könnyebbitésére, vigafztalására és 
tsendesitésére, V mit az Aufiriaiak, — A* 
Király kéfz pénzül juttatja viííza 9 a'ttiirelsó 
Novembertől fogva felesleg adózott a* Nép. 

Magy ar Orfx. ag> 
Budáról írja eggy érdemes Barátunk: 

,,Ns Fejérvármegye Záfzlóallyát, Ns Győr, 
Mofon és Komárom Vármegyéknek ZlSzló-
allyaik váltották fel, Májusnak elsőjén, a* 
Korona őrzésben. A' Győr h Mojon Vár
megy ebélieknek eggy a* Formaruhájuk, úgy-
•mint: arannyal meg terhelt világos kék men
t e , fekete prémre; a* mentével egy fzin 
nadrág, és fárga Meílyrevaló. A* Komárom 
Vármegyeieké pedig, egéíízen Frantzia kék, 
arannyal gazdagon ki hányva. Mentéjek 

• piémje Szürke --moízka bárány 'bor, —A' Győr 
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és Mofon Vármegyebélleknek FÖ Vezérek s 
p ro f Efyterháxy János Úr; Kapitánnyok: 
Hunkár Mihály Úr; Adjutántjok; Sáry Sá
muel Úr; Záizlótartójok: Börpsi Imre Úr. 
-— A' kőz Nemesek* betses neveik így kö
vetkeznek? Töt Lajos, Andrásy Mihály, 
Török János, Györgyi Péter, Vörös János, 
Maikovks litván, Szálai Péter, Zsitkovfzky 
Samuéi, Hamar Lajos, Török Ignátz, Han
gya s Láfzló , Scultéty Károly, Nafyyady 
jósef, Trummer János, Móré Ignátz, — 
A' Komárom Vármegyebéliekne.k Fö Vezér* 
jekt Gr6f Ef%terhá%y Károly Úr; Kapitán* 
jaik: TűjnayJános, és GUe\y Ferentz Urak; 
Adjutántjok: Ny ár egyháziNyáriIgnatz Úr; 
Záfzlotartójok : Ordódy Antal Úr. A' köz 
Nemesek pedig im e' következendők: Gálos 
Sándor, Karátsonyi Pál, Kürti Pál, Laky 
Sándor, Kulit\a litván, Kürti Jósef, Mih 
kovits Lajos, Ordódy litván, Tajnay An
tal , Karátsonyi litván, Nagy Imre, Fekete 
Láfzló s Galambos Mihály, Misits Ferentz^ 
%$xpkolay litván, Csépi Zsigmond, S^ahó 
Zsigmond, Illés János, Póts Ferentz, Ara~ 
dy János, Laky Gábor, Majthényi János, 
Bankó Ferentz, Somogyi Jósef, KomiíTzá-
rius Araiy Láfzló, Trombitás Vi^er Fe
rentz. — így folytatja Levelét fenn emiitett 
Barátunk: „Itten újra fel állott a' Jurátus

i g » 
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íag, '$ már többen fel esküdtek 70 IrTjáknál, 
kiknek fzámok közzúl való kívántam magam 
is lenni, hogy az Orfzág Gyűlésére -Szabad 
be menetelem leheííeh." 

Ns Pest Vármegye ezen.folyó hónap
nak elein közönféges Gyűlést tartott. Eb
ben a' be állandó Orfzág-.Gyűlésére..három. 
érdemes Urakat válafztott ki maga kebelé-
b 1; egy Katholiktist, úgymint: T. S^ilj 
Vitze Ispány Urat j egy Reformátust, úgy
mint: T. Darvas Ferentz Urat, a5 Királyi 
Helytartó Tanáts5 eggyik Tanátsnokját; és 
eggy JEvangyélikust, úgymint: T. Pongrát^ 
Boldizsár Urat. — A' 24-diken tartandó 
Gyűlésben, eleikbe fog az említett Uraknak 
adódni, mihez tartsák magokat az Orfzág 
Gyűlésén, *s az eránt tejendő fogadásokat 
kötelesek íefznek esküvesekkel is erősíteni.— 
Ezt fogják minden más Ns Vármegyéknek 
Elrendeltjeik is tselekedni. — Bártsak annak 
az esküvésfel erősítendő Fogadásnak eggy 
Tzikkeíye, a' Magyar Nyelv5 ügyének vitta-
tása 9 's annak a' Tudományok és Törvények 
Nyelvévé lejendő ÍQ\ vételének sürgetése 
lenne! Ezt kívánja valójában a* Haza óhaj
tott virágzása, mellytol függ külön külön 
mundnyájunknak valóságos boldogságunk is. 
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H. Grqff^álkovits ezen hónapnak 3-dí-
kán indult le Bétsböl Budára, hogy, Magyar 
Orfzág Fo Lováfzmesterei köteleíTégéhez ké
pest, az Orfzág Gyűlésére öfzve fereglendo 
Rendeknek lakó helyeikről Budún és Pesten 
eleve jó rendeléseket teheífen, 's egyízers* 
mind a' fzükfégnek és drágaságnak el távoz-
láthatását tárgyszó efzközöket műbe vehes-
ie. E' végre maga mellé fogja venni a* Pesti 
réfzen 'lévő Kamarás Urat, B* Silfont. •— 
Valóban nagyon meg kívántatik emiitett fzor-
galmatoskodása a' Henzegnek* merta'mmfc 
cggy érdemes Úr által tudósíttatunk Pest 
meilól, az oda való Vendégfogadósok 24 
garason kezdték mára' csirkének párját fzed-
niVFalusiaktol; a* gyenge libáéf pedig har
madfél forinton. Bizonyos pedig, hogy 
fok Magyar Orfzági Német Vendégfogadó
sok nem elégefznek meg üízzeífégQS nyere
séggel is. De nem' tsak a' tsirkének 's libá
nak van fzüki Pest körűi; hanem még a' leg 
fzükfégesebb élelem efzközeinek is , melly« 
nek okát is fel fedezi az emiitett Úr betses 
Levelében, midón Így í r : .„Miólta a? föld 
fagya ki ment, és az ekét a' földnek vetettük, 
Soha fem volt az égéfz Duna mentében esé, 
•*é- a* mint ki bújták- a" földből tavafzi veté
seink, tsak. 'ugy ;4nlenek; 'nem nőhetnek 
teflyeíIeggeL -— 'Á^ftiújc elzteadoben a* Duna 

, árja 
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irja pufztitotta e! határjainkat; az idén pedig 
t« Ég nem akar harmatozni." 

HOTv..:úth -Or/^<2£. 
Hadi Tármester EL<Z)etwzj Úr ezen hó* 

napnak aő-dikán ment el- Agrámból a? Kor-
minyozása alatt lévő Sereghez, melly oda 
hagyván téli fzállásait> már % fzéiekre vefzi 
magát, & holott fok ízben mutogatta magát 
eddig is az ellenfég, még pedig feles fzám-
mai; de femmit fem próbált: hanem, a* 
mint öfzve fzállingódzott, úgy ismét el ofz-
íott* Tsupán holmi zsiványoktól fzenvedtek 
a' határ fzcleinken lakozók, 's olly gyakor íz
ben $ hogy Vitézeinknek kellett az említett 
ragadozók ellen ki kelni, kikból egynehányat 
le is kafzaboltak fzerentséfíen , másokat pedig 
el fogdostak. 

Az el múlt hónapnak közepe táján ki* 
ninben múlt el, hogy Növi Vára újjolag 
Török kézre nem birt. Tudniillik as Trav~ 
miki Basa arra vett, fok ígéretekkel, valami 
300 S^erejfcánmokat, (ezek a' Törököktől 
főttek volt által, 's nállunk fzabad akarat]ok-
bbX fegyverrel való fzolgálatot vállaltak), 
liogy majd mikor zsoldért 's kenyérért a" 
Várba fognának menni, eflenek néki az ott 
fekve népünknek, eldöíTék le mind eggyűl 
•*S&yi&t V»í%táR adják által neki a' Várat. 

Már 
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Mát az egéíz. dolog ki vélt tsinálva: rníiv 
den ágyúhoz három-három-Személyt ren
deltek, kr magok'közzüi; másokra pedig azt 
bízták, hogy azok az Unna vizén lévő hi
dat rontsák el hirtelenféggel, ne hogy fe» 
gíttségek érkezheflen a' Várbelieknek. Tsu-
pán két nappal tudhatták meg a? mieink ezen 
végső vefzedélmekre tzéíozó álnok praktikát, 
— El érkeztek a' gonofz lelkű S%erejf%ánu-
sok; de a' Várat zárva 's fegyveres néppel 
még rakva találták, 's le kellett rakni a5 Vár 
kapuja előtt fegyvereiket; úgy kapták ki 
zsóldjokat és kenyereket. A' dolgot bőveb
ben kezdették réfzünkról visgálni; de mivel 
a* Haranbásdk viíTza fzöktek volt már a* 
Törökhöz: tehát a* Közemberek is el bq-
tsáttattak. Már azólta még inkább vigyáz
nak a' mieink, mint az előtt is, *s nagyon 
kötve hifznek ezentúl a* S^erejfyánusoknak. 
—• Bajos is mái Világban hinni: Egy Ke-
refztény Fejedelem felől tsak azt gondolhatná 
már az ember, hogy az meg tartja, a' mit 
más Kerefztény Fejedelem Társának fogad 5 
de bizon nem tartja az« A* Prujfc. Király 
II Vilhelm, azt igéri néhai II Jósefnek 9 
hogy véle békéíTégefíen fog élni, *s azonban 
Frigy alkura lép a' Kerefztényfég' meg es
küdt ellenfégével, azt ígérvén néki még az 
elmúltján. 31-dikén:, Dietti Miniífere ál-
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tal , hogy Ő a' két•Kerefztény Tsáfzári Ud
varoknak Hadat fog a1 jövő Tavaílzal izenni, 
ha addig viffza nem adják ezek a' Töröknek 
mindazt , valamit közelebb el'.vettek tőle; 
az Otofz Udvar pedig még Krím Orízágot 
is. Ugyan azért jövendölik fokán, hogy a' 
két eggyesűltt Udvar, a* Miénk t. i. és az 
Oroíz, egyeneífen rajta akarnának menni a5 

Pjuff^uspn. -— Ezt mi nem írhatjuk. Azt 
igen, hogy Gróf Cpllorédo Jósef hadi Ve-
zér tegnap ki indult BétsbŐl, TsehOrfcág 
felé; ma reggel pedig Laudon Fo> Vezér is, 
— ügy befzéllik ugyan itt a3 Fő Uraságok^ 
és maga a* Fő Vezér Adjutántja is, egy nagy 
érdemű Hazánkfia 5 Stipsits út 9 hogy io 
napok múlva ismét viffza fogna $ni Laudon 
FŐ Vezér Bétshe ~-. de ezt az idő fogja meg 
válafztani. 

Az Oláh Orfyági Tudósítások fzerént, 
az Ólt vizén túl lévő Népünk Ápr. ao-dikáa 
téli Szállásáról ki indult, 's egy réfze Fok* 
fán felé vette útját, hogy ott magát né
ni elly fzakafízával az Orofzoknak egybe kap* 
tsolja, 's Brajla ellen nyomuljon; a' más 
réfz pedig az alatt Fekete Gyergybt (Gyúrd-
sov) fogja oílromlani. —- Az Ólt vizén in
nen lévő Szakafz, a' Bánáti Sereggel egy^ 
gyesülve, Bodont vefzi környűl, 's ezen 

hó-
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hónapnak 10-dikére kéízen akart lenni az 
Oftromhoz. 

Török Birodalom. 
A' Konjiantzinápolyból, Mártziusnak elsőjén leölt-

Tudósítások fzerént, miad inkább inkább zúg a'Nép, 
Js még a' Sereg is. — Már az el múlt Detzembertöl 
fogva háatorgatták azt a' Jantsárok , hogy Őket nem 
úgy fizetik, a'mint kellene; és ez annyival fajnos-
sabban esett nékiek, midőn hallották, hogy az Ásiai-
tknak kétfzeres zsold van Ígérve, tsak hogy reá ve-
heflfék Őket a' hadakozásra. Febr. 17-dikén ofztán 
annyira neki zúdultak Siumlában, hogy a' nagy Ve
zér egyedül a' maga zsoldján lévő Jantsárok által 
állhatott ellent dühóflfégeknek. Ezen történetről leg 
ottan tudósította a' nagy Vezér a' Tsáfzárt, 's igen 
kérte, hogy a' Sereg fizetésére meg kívántató pénz-
TÖ1 tegyen rendelést; a' minthogy adott is ez ki elég 
parantsolátökat,-de a'mellyeknek nem lehetett kivántt 
foganatja, mert-el nyelte a' temérdek hadi költség, 's 
a' Frigyeseknek nyújtott fegíttség pénz a' fok kintset, 
— A' Kereskedésben & oliy kárt tett a' Hadakozás, 
hogy az ez előtt millióval bírtt Kereskedő Házak 
most magok is tsak alig tengődhetnek. 

E' mi időnkben is támadt egy Sámfán. Ez eggy 
5 efztendős és 9 hónapos Gyermek; eggy ujjával 
30 fontot fel kap a' földről; két karjai között magá
hoz hafunló nagyságú két .Iffjar fel 's alá hordoz; 
a* hátán pedig akarmelíy úagy embert ei vifz. — 
Erről másfzor többet. 

Decsy S* Ur* betses Ofmánograjiajinakr 3-düi 
Réfze ki került már a* Prés alól; le küldését fcsupáts 
a' hozzája tartozó Mappának kéfzitése hátráltatja. 

Költ Bétiben j Májusnak is-dik aspján* 
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