
Béts. 
Az öreg Hertzeg De Llgne kö vétke* 

êndö* értelmű Levelet kapott közelebb az 
Orofz Tsáfzárnétól II. Katalintól: „Tsak 
iietn gátolhaták meg a' Svédek, akármint 
igyekezének is rajta, az én Reváli ys Cron-
fiadti hajós Seregeimnek magok egybe kap-
tsolásökat. -̂ - Most Cfonftádthá megyek* 
ezen áíbotzfás Seregnek látására. — Több 
Hadi és Politikai dolgokról is írhatnék: de ezr 
másízorrá hagyom. Azt még jelenteni, hogy 
az a'Fejedelem 5 kinek lig nagyobb fzük-
sége volna a' Békefíegíe, femmiképpén néni 
haggya magát arra reá yetfetni. *' ^ I£í-> 
kéttség kivül a' Nagy Urat érti a* Tsáfzárns* 

(H. De Lígne, Aüftriai Belg/yiomhó! 
való; ezen folyó Háborúnak els& eíztende-
jében, az Orofz Tábornál Potemkin mellett 
volt réízünkröl FÖ Levelező. ~ Látta 
Oc^akov meg vételét is. A' Hadnak *-dik 
elzrendejében, Zimónnál kormányozta a* 
kiífebb Sereget, Nandorfejérvárd meg vé
tele alkalmatoíHigával. Nagy efzű Úr; ki
váltképpen pedig derék VersfzerzÓ. •— Ab
ban igen rendes fzókása vagyoni hogy ma
gát az ágyban borotváltatja, 's fűsűketi; 
ott is fzokoít fel öltözni: úgy hogy tsák 
akkor ugrik fel az ágyból, midón már egéfî  
ífen kéfzen va»:: 's azzal megy.) 

H k k Magyéf 
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E T E L E / *) 
Egek! — értzes Egek ! mire juttattatok ? 
Ugyan mit vétettem, hogy rám borzadtatok ? 

Tsak fzerettem— híven fzerettem: 
Mind ez az, a mit vétettem. 

Még is- így nyomorgattok, 
Melyjemben mérges tért forgattok. 

Fejedelem voltam; tekinteteskedtem f 
Remény 16'hív fzívvel Hazámból ki tértem: 

ki®gy Etelka — ama' Liliom 
Légyen hólttig való Párom: 

De — jaj! — oda mindenem ! 
- Vízzé vált; — eftseppent reményem. 

Győzedelmeskedett az Xsttnt@kns.eg; 
Egéfz porig ttfpert. a' ravafz irigység. «. . 

"lm'Rab vagyok:' — otsmány. fog-ly nkbaa, 
.Rettentő kemény bakóban, 

Durva lántzot pengetek, 
SS így is tsak utánad— refzketek. . . 

Hol vagy kedves Szépem1. — jer, nézzed Hived®^ 
Ki űgy kedveltelek, mint faját értemet. 

Oh, Kegyesem! értted ízen védek: 
Azért Örömest fzeavtdek 1 

Tsak hogy — majdan elé lép 
A' Halál, mdly engem öfzve tép. 

Szivem dobog: várom a' végső Rendelést.. 
Ártatlan fejemre a' halálos Végzést. — 

Jaj! ki léfzen, a' ki fegútsen, 
*S e' -gyálázattól meg menttsen? — 

Ah! •'küldj mérget Édesem! 
Inkább így hunyjon ei életem. 

*) L. Dujonits Űr Etelkáját. Ehi Khi* IL 
*%>«é l Szák. ML KéJ^, 
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E' Tomlötz, mellytiak most fenekén heverek , 
?S »' rágó vasak köztt refzketve pihegek. 

Majd bé gyónja neked felölem, 
Hogy hozzád gyúlladtt fzerehnem, 

Addig forrott fzívemben, 
Mig a' vér el nem hált eremben.«* 

E T E L K A *J 
Rémítő hírt hallok. — 

Ah, meg halok! 
Lelkem, kéfzűlj! mert én tevább e' bús v51gybea 

nera lehtllhetek. —» 
Hát el nézhettétek, 

Nagy istenek! 
Mikor az Igazság küfzködött, — 's mellette ki nem 

keltetek? — 
lm' sír, jajgat az Ártatlanság; 
Záfzlót nyújt fel a' vad Gonofzság. 

A' nyájas Etele — 
Szívem' Fele! 

Goromba bilintsben, 
Szoros, roélj üregben 

Sanyargattatik. 

Tsak fzomjú Hehért vár 
Fejére már — 

Ei álmodta vóJna^, hogy egy vsfzeít Róka, ennyire 
.mehet i •—-

'S én ezt el fzenvedjem? 
Meg engedjem? — 

A h . sem! - Ha Étele meg hal, Etelkánk 0 * nem 
íenet» 

Eggyütt fogja fejemet véle 
A' Pallosnak le ízslní éle — 

*) L, ugyan ©#, 4 .IJ, Konjv, IU & & r< R ' 
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így hát es két Virág — 
f (Ah, rofiz Világ!) 

Nyíló idejében, 
Leg izébfa gyengéjében 

Le nyesettetik* 

Azon Esküvésnek Formája, melly moft 
az Orfzág Gyűlése nagy érdemű Tagéi
nak elejékbe vagyon fzabva, nagyobb ré-
fzént tsak az, a' melly volt ez előtt. — E' 
fzerént le tették a' Hitet a' 2-ciik Táblánál, 
ezen hónapnak i$-dikén: a* Kir. Tábla; a* 
Káptalanoknak, 's Vármegyéknek Küldött
jeik", valamint a' jelen volt Kir. Városiak is. 
A* ízeméliyeííen meg nem jelent Méltósá
goknak Küldöttjeik erántt, a* végezodött, 
hogy a'Hitet mind addig lene tegyék, míg 
meg nem mutatják, ha a* Méltóságok, kik
nek képekben Követtséget visemek: úgy 
magok is Birtokosok e' a* Hazában, vsgy 
Sem. Mind av 4 Kerületekből válafztattak 
ki bizo&yos Úri Személlyek $ kik előtt végbe 
kellett menni ezen meg mutatásnak; melly 
meg esvén, úgy esküdtek meg oíztán az 
emiitett Küldöttek is igrdikon. Az első 
Táblájiál, tették e* már le többen $ a' T . 
Papi Rendből, azon öt névvel Püspökökön 
kívül, a' Hitet, kikró*i előbbi Levelünkben 
volt ízó ? nem írhatjuk, A5 Világi Fő Ren
dek közzúl, tsiipán hatan nem tették még' 
le. Le tették a1 többek között Orfzág5 Bí
rája Gróf Zichy, Gróf Károlyi, és Gróf 
Pálfj jknos Ő Exclljok is. A' meg esküdt 
FŐ Rendeknek neveik mind Laíftromba ve
tettek, a5 a-dik Táblának, Kivetek által, 

meg 
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meg küldettek, és ott fel olvastattak. — 
Vők fzö felőle» hogy a' meg nem esküd
teknek neveik is haíönlóképpen feljegyez-
teífeoek. 

Az Ö Felfége eleibe terjefztendö Pon
toknak ki dolgozhatásá végett, közlik egy-
mási'al, különös üléseikből, mind a? 4 Kerü
letbéli. Küldöttek, a' magok Küldójeiknek 
akaratjotíat, *i nékik a' sürgetés végett ele
jékbe adott hagyomásaikar. Mind ezek öíz-
ve vettetnek egymásai, 's beiolök a* fzük-
íeges Jegyzések fél tetetnek. Ezen Jegy
zésekből fogják az arra a' végre ki rendel-
tetendók a1 fenti említett Pontokat, vagy is 
az 'úgy neveztetett Inaugurált Diplomát ki 
dolgozni; melly -minekutánna az Orízág 
Gyűlésének fzorgaltnatos' vfsgáiásat ki ál
lotta, 's eggyezó értelemmel meg állíttatott: 
Ő Felfégének, Követek által, fel fog küi-
dó'dni; kiknek köteleKégek leífz, O Felfégét 
az Orfzág nevében meg tifztelni , a' Diplo
mát Néki bé ajánlani, 's az ezen Diplomára 
való meg esküvést követendő Maga meg 
koronáztatja végett, Budára hivni. 

Jún. 34-dikén botsátotta hozzánk Sop
ronból betses Levelét eggy érdemes Hazafi, 
melíyben, a* többek között, ezt írja: ,sOüy 
látásfaí vala ma fzerentséje ízeméit legeltetni 
Sopron Városáriak, a* melly talám a\ leg 
érzéketlenebb *s Világtól magát el vonttabb 
Stoikust is méltán indulásba hozhatta volna. 
Ma mutatta bé t. i. magát, Budára lejendo 
megindulása előtt, a' Ns Záfzlóally — ezen 
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Megyénk* ékeíFége — a' T.'N. Vármegye Gyű
lésének, melly bemutatás pompája így ment 
végbe rövideden: Mintegy i'% óra tájban, 
felkerekedett az smlitettNs Záfzióally egéíz 
kéfzűletéfeen, 's meg kerülvén, fzámtaian 
kísérőknek fokaíaga között, az egéfz Várost, 
tért a' Vármegye Házához; holott a5 Vár-
megyebeli Uraság öízve volt gyülekezve. 
Minekutánna meg tették volna őrálló Vité
zeink a' tifzreletet Megyénk' Anyainak, 's 
ők vifzont egytől ezek közzül, tiSzcbcli'-kö-
telelíegeknek fzemek előtt való tartására in
tettek volna ékes és fontos Magyar Befzéd-
deí: viíTza tértek helyeikre. Nagy érdemű 
második Vitz' Ispányunk,' T. Páfythóry Mi
hály Úr, gazdag Ebédet .adott á* dífzes Se
regnek, valamint más feles Számú Uraíágok-
mk'is. Holnap 4 órakor indulnak el innét 
fzép Vitézeink, 3s már Júl. 3 dikán Budán 
fognak lenni.'* 

Oláh Orfzág. 
Ezen hónapnak 12-dikén küldötte el, 

Fnifinesíiénél fekvő Táborából H. Cohurg, 
azon fzerentsérlen Vitézeinknek Laiftromát, 
kik, Jun. 2-díkátoí fogva 8 dikig, el estek, 
meg-Sebesedtek, vagy fogságra jutottak, 
Fekete - Gyergyőnál .-— Áz el estteknek 
Száma öízveséggel 294-re megy, kik között 
1 Generál , és 11 Tiíztek voltak. Tudni 
illik. a' Pattantyúsok közzül életeket vefz-
tették: Generalrnajor Gr, Thürn Ferentz, 
Alhadnagy Glafer9 és 9. Közember. Á5 Ki
rály Gyalog .Reg. jéből, a' Strázsamesterről 
Számlálva ? 3 Ember j a' Carl Toskánaébúl: 
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Berg és Waléer Főhadnagyok, <)% Közem
berekkel eggyütt;;. a1 lihevenhüllérébol t 
Kronvider és CfDonavan Kapitányok, Plen-
t%i^ és Zweig Főhadnagyok, B&urfcheid Al
hadnagy i Cheffel és C(adlac%ky Záfzlótar* 
tök, végre, aJ StázsaniesiertŐÍ fzámlálva, 
90 Emberek; a' Mitrovj\kyéból: FÓhadn. 
Stahl, 6 Közemberrel eggyütt; á' Pellegri-
niébói: 10 Közember ; a3 Coilorédo Ven* 
izeiéből: 4 ; a' Belgiojósoéból: 27; az Ah 
vint\iéhőh 45 a' 2-dik Oláh Reg. bÖI: i { ; 
a9 Barkó Háízárjaiból: a ; a5 Levenéhr kön. 
Lovasaiból: a; a'Vadáfzokból: 10; a'Hid-
isinálokból: 2 ; a' Staabsdragonyosokból i» 
— Sebet 383 kaptak. Közöttök 1 Generál, 
iStab.Tiízt, is 11 más Tifztek vágynak.— 

-A*'Király' Gyalog Reg. jéből, Kap. B. Se-
hottendorf, és 15 Közemberek febesedték 
meg; a' Carl Toskánaéból: Gerber és Dall-
vif^ .Kapitányok, és 93 Közlegények; Khe-
venhülleréből: Öberftlieut. Bourfcheid, és 
53 Közember; Mitroyf^kyéból: Alhadnagy 
Jofeplű% és 27 Közember; Pellegririiéböh 
Bertolmy és Gavaf^ny Kapitányod, Főhad. 
Rosvdovfyky, Alhadn.Hengjiberg > és 37 
Közember; a' Coilorédo VentzelébŐl: IO 
Közember; a' Belgioj ós óéból 8; az Alvin-
t\iéból: Kap. Szerdahelyi, és 60Közemb.; 
az első Székely Reg. bői 4 Közember; az 
első Ö/ÍÍÁ Reg. bői 1; a* 2-dikból 17, és 
Kap. Grejsing; a* Barkó Hufzár Reg. bői 
1 Ember, és 3 16; a' Levenéhr kon. Lovas 
Reg. bői 3 Ember, és 13 ló; a* Pattantyú
sok közzül 23 Ember; a' Vadaitokból Mán.: 
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geratti Alhadnagy, és ti Közemberek; a* 
Hidtsinálókbol 5 ftmber j a* Szekeresekből 
egy fem; hanem loyok 7. A' febes Gen, 
Űr, B.Auffefcr -— Fogságba estek; Vadai? 
|£ap. Schuít^ és 1 Barkó Huízárja. Eze
ken kívül nem találtatnak 20 Közemberek 
a5 Mitrovfxky Reg. jéböl, 3 Jhluízárok a* 
Barkóéból^ f Hidtsinálók, 4 Szekeres, és 
34 vonó 16, és 3 Lovas. ~». L ó , 8 vefzett 
el, ?s 23 kapott febet. 

Goleflie és Gavaneftie mellől, 3 rend
béli Leveleit utasította hozzánk^ az el múlt 
hónapnak végén, '$ ezen folyónak az eleién, 
egy Hazafiúi buzgósággal el tölt Tifzt Úr, •—* 
Nékünk mind a' három betses Levelek ízig
len egyfzerre jöttek kezünkhöz. Bélóllök, 
ezeket kívántuk közleni -

„Máj. i6*dikán* nagy érdemű Brigadi-
fosurikal, Qen. Méf^árós Úrral, Golefiie 
alatt Táborba ízállottunk. Emiitett Gene
rális Úrnak"Brígadája áll: a' Király Hufzár 
Reg. nek Ob. Oízrállyából; az elsó Major 
S^entiványi %-áik Svadronjából; és 1 Schrö-
der Bat. jábók Képpel Brafla felé állunk. 
Az Oberfter Öfztillyát Kap. Gr. Gvadányi 
kormányozza, Ob. Blaskovits Pál Úr is itt 
vagyon a7 Stábbal. Holnapután ílirnnikhezt 
pnnan a1 Busep vizéhez indulunk. Rimnik-
r?él, a' S^entiványi Major el'so Svadronja is 
Bfigadánkhoz fogja magát kaptsplni, a* 
Kaunity Bat. jávai eggyütt, és illy fcrmálag 
Fogunk mind addig aa Buseo vizén innen 
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táborozni, mig a' Mufzkákkal ÖTzve nem 
foghatunk: melly meg lévén , úgy nyomu
lunk ofztán egyeneffen Brajla felé, hogy 
a' Törököket OláhOrfcágból ki fzoríthaíTuk. 
-— Horváth Cjener. Ür Zlohod^ia mellett 
fekfzik Brigadajával. — i^-diken a' Buseo 
vizének bal réfzére, Gavaneftie Falu mellé 
telepedtünk : holott is Buseo Varosától ? f 
Brajlától pedig valami g oránnyira vagyunk. 
Bal felöl a' Mnfzkák állanak; jobb felöl pe
dig a' Gen. Horváth Úr Brigádája, mind 
ketten, vx óránnyira; -~ Nállunk a' fa igen 
ízűk: egyébképpen jól élünk, 's tellyes nyű
göd dommál. — Máj, aa^dikén nállunk volt 
Iffjú Gen. H. Cohurg, kedves F6 Vezérünk
nek H. Coburg-n&k az Qttse? ki nem ré
giben lépett ízolgajatunkba. Igen beízédes 
és baráttságos Bertzeg. Generál Méj\áros 
Úrnál evett, de kívánságára igen rövid ebé
det. Hozzánk , a? Faksáni és Martinékjei 
diadalmas ütközetek' helyeinek tsudálásából 
jött volt, Innen Bukarestjeié vette viííza 
útját. -^ Itt moll (jún. 6-dikán) mindenfelé 
azt befzéllik, hogy Brajla és Rinova közzé 
40 Török Tsajkák vették magokat, és hbgy 
mindenik Tsajkán 100 ember volna. Hogy 
az említett helyre Tsajkák érkeztek: az igaz; 
de hány: azt egéfz bizonyofíaggal nem tud
hatjuk. Azt igen: hogy 8-al kevesebb már 
a9 Brajla felé kéfzűlé élés hajóknak fzáma. 
Mert annyit kezekre kerítettek Vitézeink. 
18/QOO ezer forintra betsülik ebbéli nyere
ségünket, -r--. A' Mufzkák még eddig fem 
mozdultak U téli Kvánélfyaikból, Várjuk 

min* 
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minden órán. Hogy bántsak jenének már.— 
Nevezetes dolog tönént nálunk a' napok
ban. T. i. a* Király Hufzár Reg. ból, egy 
Közembert agyon lövetésre irélt volt valami 
nagy vétkéére a' Törvény. Azonban mind 
akkor vefzik éfzre, hogy nints már Karabé
lyunk; érettek Foksánba. küldeni késő lett 
volna; pifztollal végezni ki pedig egy Hu-• 
Szárt a* Világból: mindeoektol illetlen do
lognak ítéltetett." Nem volt tehát egyebet 
mit tenni; hanem 6 Puskásokat kellett ki 
kérni a' Kautiit^ Bat. jából. Már az efféle 
Szomorú-alkalmatoííággal gyakorolni fzokott 
tzeremoniák mind végbe mentek, a*-ízem* 
bé kötésig. Ekkor kegyelem kiáltatik • á* 
Rabnak.— Örült a'nyomorult Bűnös : mert 
ki is ne örülne V maga életének — örültek. 
Húfzár Társai is, hogy idegen kezek által 
nem kellett Pajtásfoknak ki múlni a' Világ
ból ; de nagy volt a* Kaunit%_ Gyalogjainak 
is örömök, hogy nékik nem kellett efzkö-
zöknek lenni, egy Magyar Lovas Vitéz/ 
halálában; a'mint fcözzülök egy ki is. nyi
latkoztat!, mindjárt azon Szempillantásban, 
Szívbéli indulatját, ezen hallatos ki fejeze

t ekke l : „ Nem adnám, úgymond, egy 
tsomó arany ért \ begy e%t a3fcép Magyar 
Legényt nem kelletett agyon lőnöm." — 
Ebből is ki tettzik, mennyire Szeretik *s be* 
tsűlik nálunk £ Németek a' Magyarokat.46 

(Hl Cohurg, jobbnak ítélte, hogy a* 
L o v a s f á g n a k a pifztoly adódjék, a* 
karabéllyá helyébe. Erre annál könnyeb
ben reá állottak Lovas Vitézeink; hogy a' 

kara-
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karabélynak úgy fem fok hafznát vehették 
a' Törökökkel való tsatázásokban, azonban 
igen nagy terhekre volt. Már moíl tehát 
két Pifztolya vagyon minden Lovas Kato
nának, mellyet a5 bal oldalin visel; hanem 
a' viselésnek módjában k ü l ö m b ő z n e k 
Regementjeink egymástól: m«lly onnan 
vagyon , mivel ezt maga. a' Fó' Vezér a' 
Reg. ek Kormányozóinak el intézésekre bíz
ta; ezek közzűl pedig eggyik egy, másik 
más módot talál, a* maga 's Tifzt Társai 
ítelete fzerént, jónak. A'Király Hufzárjai-
nál,, Blaskovits Pál Oberíter ür követke
zendő viseletek módját állította fel a' Piszto
lyoknak: hogy t. i. eggyík.,-'a' kard fzijjára 
vart tokban álíyon ; a' másik pedig, nya
kára alkalmaztatott karikájánál fogva, a'ka
rabély horgából függjön. — A' Barkó Hu-
fzárjai övjeikre varrott két tokokban hordják 
sz ideig a' két pifztoiyt, Övjetk rsatra vágy
nak tsinálva. Ezen viselet módjáról, azaz 
ítélet tételek másoknak, hogy ez, fokkal 
költségesebb, a* KirályHu-fzárjaténál; alkal
matlan is: mert'a9 Katona9 övét le húzza, 
tsípéjét nyomja, 5s Húfzári dífzefTégéból 
fokát el vefz. — Mellyik réfznek legyen 
igazsága: ennek , meg határozása nem" raj
tunk áll.) 

Auftriai Be Így lom
ból ezeket írja eggy érdemes Magyar Úr: 
„ H.D'Urfelt el fogták a' Vandernoot* 
Követói, ' *s az Antverpiai Várba zárták. —-
A5 Genti Püspök H. Lobkovit^ is Árestom-

bsn 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



$%$ * * < S ! » 6 $ 

ban ÜL Öt fzáz Luidór van annak fel téré 
jutalmul, a' ki Hg. Ahremberget, vagy 
Lamarque Grófot kézre kerki. 

így üldözik magok a* pártos Bel
gák, mind azon nagy Embereiket, kik 
jkülömbözó - képpen gondolkozóik , mint 
Vandernoot. Azonban illy eroízakos min
denhatóság* mellett is fél Vandernoot; és 
Sokan azzal tartják, hogy tsak el fog Ö egy-
Szer Erii/faelböl tűnni. Ezen ízándékára 9 

mutat néki ajkalmasint az is, hogy váltja 
eröűen rakásra a'fok Aranyat,, és még f 
Sou$~t is ád felül minden Aranyon , tsak 
hogy annál többet hordjanak hozzája. ••— 
Az újjabb Tudósítások fzerént , már meg is 
Szelelt, valamint Card* Frankenherg is, •— 
A' meg lehet, hogy ezek még moft tsupa 
hírek: annyit mindazáltal bizonnyal lehet 
elére is jövendélni, hogy nem fogja azt 
Vandernoot foha is meg érni, hogy ő a* 
Franklin Benjámin halálával haljon meg, *s 
íifztelétével tifztelteflen meg,** 

( Franklinban* míg élt, Fundálójokat 
3s nagy tudományú bölts Kormányozójokat 
tifztelték az Amerikai eggyesűlc 13 Tarto
mányok: moft pedig, minekmánna az el 
múk Ápr. 17-dikén i 8? efztendokíg terjedt 
pállyáját ditsóíTégefíen ki futotta, a hónapig 
gyáízokák. —- A3 Frantzia Nemzet Gyűlé
sében, rövid ditsérő Befzédet mondott Gr. 

Mire-
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JMirabőf Jun. n-dikén, ezen nagy Ember
ről, és igen könnyen ki nyerte, hogy a* 
Gyűlés* minden Tagjai 3 napi gyáíTzal tifz-
telnék meg Franklint holta után.) 

„ A' Belgyiomi Igazgatásnak Formáját, 
(így folytatja írását a* fenn emiitett Úr) 
Theofeminocratiámk nevezik*, mivel a* 
Vandernoot neve forog ugyan fenn; de 6 
általa a' Papok, és Aífzonyok igazgatnak; 
vagy is inkább zavarnak. A' zavaró Aífzo
nyok közzűi val6 kiváltképpert: Madame 
Pineau, egy feslett életű AíTzony* 's moft 
a* Vandernoot ÁgyaiTa,íé 

Portug a liia* 
Mivel Lisbona tele van doíogtalaa 

Papokkal, kik a' magok tifzteletre -.inéltó 
állapotjokkai ellenkező életet élnek igen 
gyakran, és ez által a' Vallásnak tsufolására 
alkalmatoíTágot fzolgáltatnak; úgymint a* 
mellynek Szolgainak tartatnak: tehát a' Ki
rályné Parantsolatot adott ki közelebb á* 
Városi minden Plebánusoknak, hogy ki ki 
közzülök vegye fzámba azon hivatal nélkül 
való Papokat, a' kik az ö Plébániájához 
tsartozó Kerületben lakoznak ; azoknak 
Laiflrpmát, élelmek* keresése módjának le 
írása mellett, adja be; a' többit el fogja 
maga végezni a'Királyné. — A' Portugál* 
Mai Királynérpl ftnki fem nioridhatja, hogy; 

az, 
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az 5 Szeretettél és buzgósággal ne viselteíTea 
maga Vallásához: íme' még is talál jobbí
tásra valót a'.Vallás- Szolgai' dölgábao. -— 
Talál igenis; és az-azok között uralkodható 
hibáknak orvoslása által, nem tsak meg 
nem íénettnek nem kéli a' Vallást: sót úgy 
hifzi, hogy az az eráot való köteleflég 
hozza ezt magával Ügy hiízik ezt mindsn 
jó lelkű Papok magok is. 

* * * * * 
Kmijtmtzináp§!j>. Város/, és Kornyéke le Írásának . 

Vég&bjé*' 
Ha Juh-ból (mellyröl már fzóllcttunk). által 

hajókázik az ember, a' Konftantzinápolyi ki kö*t@ 
helynek túlsó réfzére, ott éri leg eícfízör is Kafjum 
Pasi nezezetü külső Várost. Ebben vagyon, mméí , 
járt a'Tenger partján, a'fegyyjHkéízítÖ Ház, melly-
feen lakozik a' Portának Fö Tengeri. Vezére, az úgy 
neveztetett Kaputáki Basa. Itt a" hajó tsináló helyis* 
Kájfum Pasin felül esik az Qhvejdán. Ez, egy sik 
snezÖ, mellyen nyilazásban fz»kták magokat gyako
rolni a' Törökök. Mindenfelé a' fok márvány Ofz-
lopotskákat lehet itt látni, mellyeknek köze, azon 
meffziséget jelenti, a' mellyre repült a' nyil vefízo. 
Rajtok, a' fzerentsés Nyilasoknak neveik fzemiél-
tetnek. Az emiitett helyekhez oldalvást fekfzik' 
tolok «em igen meííze az úgy neveztetett Éáttys 
vagy a Rabház. Ebbe zárattatnak a' Kerefzte'ny 
Foglyok. Ebbei kéntekníttetnek közelebb a' moft 
íblyó Háborúban el fagott Tifztjeink is vefztégeíní. 
Szegény Közembereinket pedig az ide közel álló 
hadi gallyákoa dolgoztatják, fzársz kenyéren 's vi-



zen. -— A* Kajfum Pisin t á l , éppen a' M kot6 part, 
tsúttsán fekvő kulso Városnak neve : Galata, melly 
körös környül vagyon fallal vévt. Derék házak 
vágynak benne. Lakesai töbayire Görögök, Néme
tek , O-lafzok és Frantziák , kiket közönségeíTea 
frankoknak neveznek a' Törökök. ( A ' Magyart 
Madsamak mondja a' Török). Itt fekfzik a' Laza
riták Templomában (melly az előtt a' Jesuitáké volt) 
I I Rákótzi Ferentz' Teste, ki 1735, hólt meg. — 
Galatán innen esik Topban* külső Város-, a'mellybea 
vagyon az ágyú öntő Ház, '* a' mellynek úttzáia 
mindenfelé ísak a' fok ágyúkat Játja az ember. — 
Galatán és Tophánán felül, egy dombon fekfzik Kon-
ítantzinápolynak leg fzekb kiilso Váresa, PerB. Ez 
az Európai Fejedelmek Követjeiknek lakó helye, 
A' Temetőjéből' még meflzire veresellenek a' fok veres 
koporsó kövek, mellyekre fel vag3?on mettzve, melly 
ísekély okokból végÉÉÉjttek ki az ott fekvő fzeren-
tsétlen Görögök és^Pmények. — A' Szeráíj elötc 
majd fzintén a' Tsatorna közepén láttatik tgy k&-
fziklán épíiltt Torony , melly Leander Tornyánaij 
neveztetik. Néhány ágyúk vágynak reája fel fze-
gezve. Ezzel majd tsak nem által ellenbea fekfzik 
az Asiai parton Skut&ri Városa, mellyben az Ásiai 
Fejedelmek Követei fzoktak tartózkodni. A ' T s a -
íornának mind két partjai rakva vágynak egéfz fel 
a' Fekete Tengerig nyári múlató helyekkel Bújuk-
dere nevezetű Falu, melly a' Rajzolaton leg fellyűl 
ízemléltetik, a' Kerefztény Követeknek nyári múlaté 
helyek fzokott lenni. -—A' mit a' Szeráljról mon
dottunk külőnöílen, ugyan azt lehet kÖzönségeffea 
meg jegyezni magáról Könílantzinápoly Városáról, 
hogy az fokkal fzebbnek tettzik kivűlröl, mint a? 

njillyen valósággal bslolrll. Kiils© tekintetét okoz-
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zák, kegyes vSIgyes helyeken lév® fekvéséhez ké
pest, a' külömbkulömbféle fel emelkedésű Tornyok 
's Paloták, és az azok között fugáron fel nevekedett 
Tziprus fák, mellyekre, mldöü feájok síit a' Nap: 
lehetetlen, hogy a* Tziprus iáktól zöld fzint költsó-
nözött 's azt ismét a' közel lévő Tárgyakkal is 
KözIÖ fényes tetejű épületek, ki moiidhatatlámil ne 
gyönyörködteffék távolról a' Néz5' fzemeit. Ezea 
kies, és a' Kereskedésre igen alkalmatos fekvésű Vá
rost fok gonofzök vefztegetik, a' Földinduláson ki-
vű! j ineílyek a' roífz Kendtartásoknak gyum'öiísei* 
Hlyének p* ö, a' iüz, melly fokfzor egéfz harmad 
réfzét is fel prédálja egyfzerre á'. Városnak; a pestis, 
a' Jantsárokdak 's a' Népöek gyakori fel zendülése; 
és a'Táborból viffzá fzöko Ásíai Népnek dúlása % 
ragadözásá. ( A' ki Koníhatzinápoly Városa *s Köt-
nyéke le írását egy húzonban akarja el olvasni: eíe"-
get tehet kívánságának, ha a "|i§|f 487. 5o$_é$jg(0$-dik ' 
Leveleket magának előre meg jegyezni nem fajnálja)* 
•— Konílantziriápoljírál való beízédünket ezen Jegy
zésen végezzük: Ha a' Kefefzténység egymás ellea 
nem tort volná: foha fem tette volna bé az 6 meg 
esküdt Ellensége, a' Török« Európába a" lábát; fohá 
nem tépett volna Konítamzinápolynak, 's az attól függ© 
áldott Tartományoknak birtokába: most fe maradhatná 
meg abban, ha a' Kferefztények ugy akarnának élni, 
mint Kerefztények'': a' melíyet mindazáltal ezentúl is 
inkább lehet tsak kivánní* mint reményleni. 

.1 .11' I I I T I l i — l ^ á > « 

Most érkezett a' hire * hogy a' Svéd hajós Sere
get, melly a' Király* parantsoíatjából, rá akart ijjefz-
teni a' Cronjtadt-n&l fekvÖ Orofz hajós Seregre; fze-
rentsés fordulásokkal Wiburg-n&l eggy öbölbe fzori-
tották az Orofzok; a' honnan ki fzabadúlni majd andjp 
volna, mint ts,udát tenjá. — Nem igen jé kedvét írjáK 
a' Sváá Királynak* 

Gyűjtemény Jelzet: 



Nemes Somogy VkmégyeVZáfzlóallya* 
Járt* af-dikén állott ki, Gróf Schmidegg 
Úr Kormányozása alatt, a* Korona* őtfee# 
téré, 

Német Birodalom* 

A' PruíTzíai Sereg f Réfzekre vai| 
fel ofztva. Eggy ezek közzűl, Napnyúgoti 
Prujfi^iáhan táborozik s Gen. Ufedom-mk 
kormányozása alatt; más, Napkeleti Prufxr 
Jxjáhan^ mellynek Vezéré Gen. Lieut. Gr. 
Henkel; a* több három pedig SUsiáian* 
Ezt, magay Király, áz igazgató Braun* 

fchiveigi Herrzeg, Gen. MöllettdorfV és a* 
Braunfch. Fridrik Hertzeg kormányozzaké 
A* fo Kvártély Schönwaldhan vagyon, a* 
hol tartózkodik, Generálijaival eggyütff 
a* Király. 

Á' Lüttichiék ellen ki rendele Seregek* 
ról mind tsak azt írják, hogy tsendeíTégbea 
vágynak, és naponként nevekednek. A* Ze* 
fiebofiások nem mertek beléjek kötni; ha* 
mm inkhbb Haj/kit, Bilfen és Münjlerbilfm 

I i i WJ 
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ból magokat Franchmont felé viffzl vonták, 
Hogy ezek, magokra hagyatva, hova to
vább tehetetlenebbek lefznek, az, ezen, 
Lűuiclihül került nevettséges, de valóban 
helyes okoskodásból nyilván meg tettzik* 
Ez az: „A* mi Gazdagságunknak kútfeje, 
&' fzorgalmacoflag. Ezen rnofiani változás-
alkalmatoííagával , minden ízorgalmatoíía-
gimk tsupán a' katonáskodásban határozó
dik. Úgy de a* katonáskodás íemrnic fe hajt 
be; sor pénzbe kerül: tehát a' mi fzörgal-
matoffágunknak mostanában femmi sikere 
nints. A' hol jövedelem nints , ott termé-
ízet fzerént nem lehet femmi is; Ergo né
künk femmink siuts. A' hol femmi sints* 
ott nem lehet Sereget tartani: következés
képpen koplalni kell nálunk a' Seregnek. —. 
Alkalmasint érzi is már a' gyomrunk ezen 
okoskodásnak nyomós voltát: mert a' ke
nyér 6 , 7 Stüber. — A' has nagy ellenfége 
a' Státusok változásainak, mert L&fajette 
parantsoiatjára fem hajt biz az, 3s el nem 
tsendesedik, ha üres; tsak meg kell tölteni* 
mikor kivánja. — Ezen okoskodás fzerént, 
igeivel találhatják £ Birodalombéli Seregek 
a' mi velünk való bánásnak módját. — Tsak 
a' hasat kell éhséggel ostromlani: okvetét-
len meg fogja magát adni az egéfz. Test, 
Es így 's a' t . " 

A' Marokhói Tsáfzár* halála módját, 
olly külömbözóképpen adogatták elo az írók 
mostanában, hogy tellyefféggel nem lehe
tett a' fzavokon el igazodni. Mind az em
lített Tsáfzár haláláról, mind pedig az új

nak 
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©ak tetteiről, hiteles Tudósítások érkeztek 
Afrikából, Fet^ Offzggának Tanger neve
zetű Városából Ezek ízerént, az elöbheni 
Szultán, Sidi - MoJiaemmed - Beit - Ab daliak 
Ápr. i s dikén, életének 7a-dik efztend@jébea 
múlt ki terméfzeti, de hirtelen való halállal 
e3 Világból, Fet^ Orfzágnak Sale nevú 
Városában. Uralkodását i^f7-ben kezdte. 
Minden előtte uralkodott Tsáízárok felett 
méltán ditséretet érdemel, azon tekintetek
ben, hogy © nem volt olly kegyeden, mint 
amazok "*), és hogy 6 igyekezett íeg első
ben az alatta valókkal el hasvatni a' tengeri 
tolvajsagot, 's azokat a rendes tengeri ke
reskedéshez Szoktatni; rmelly végre meg ba» 

WTOTniMUTnírmainTiii •»!» »n rrvir-n u i I . M •irmrmiimiimmimin u n ». i m m i i M i n i i ntrmri 

*) Ezek kÖzzi'il egy Muley Ismde'l- nevezeti! 40000 
öldösött l e , tulajdon kezével, a' maga Alattvalói 
közzüí, Nem tsnda: mert tsak azért is által 
ütötte eggy ízben a' Xifztviselojét, hagy" az a7 

maga juhait magáéinak merte mondani. Igen kü
lönös módra feokta volt 5 áz Igazságot is ki 
fzoígáltatni. Erre tsak egy példát hozunk elő: 
Bggy a' Szolgai közzül pauafzt tefo ájetó, hogy 
ötét fzakállánál fogva fzoktaFelesége rantzi^álni, 
midőn meg haragfzik reá: fogja magát a' Tsáfzár 
's, l:Ogy a' pariafzt ki vegye Szolgájának ízájábóí, 
fatálanként ki tépette annak fzakájlát. •— így 9 
í5.em volt, az igaz, mibe ragadni a' Feleségének ; 
de bizonyoíTan inkább tsak nyelte volna továbbra 
is a' fzegény Szolga kínja mérgét, ha panaffzának 
fzomorá kó'vetkezését előre láthatta volna, 
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ritkozott laíTanként, V a* kereskedés eránt 
fzövettségét kötött Angliával, Svéd Orf^ág-
gal, Ve lentiével» Frant^ia Or faággal t 
Hollandiával, Toskánával,a' Német Bi
rodalommal, és Aujlriával — A' Tudo
mányokhoz, és Mesterségekhez is hajlandó
sággal viseltetett; mellynek nagy jele az5 
Jiogy Udvarában fzakadatlanúl tartott egy
néhány hir$s Qlafz Festőket. Négy Felesége 
és fpjo Ágyaííaí voltának? ? Fijánál több 
mindazáltal nem maradt. Ezek közzűl, a* 
g-dik ÍZülötr MeJimed- Yhexid El-Mehedi, 
íi igen tüzes ember, kiáltatott ki Apr. la
dikén Uralkodónak íeg ottan, mihelyt a* 
meg holt Szultán Teste, Rahath Városa 
mellett, a* Família temető helyébe bé tete
tett, —* A1 meg nevezett új Tsáfzár, eggy 
Atal nevú Zsidó eránt való gyűlölségből, 
(ki az elobbeni Szultánnál igen benn volt *s 
mindent tehetett, a* mit akart) le akarta az 
egéfz Birodalmában lévő Zsidóságot nyakaz-
tatni; de a* Divánja ellenzésére, mérsékelte 
boflzúállását, és fsak annyiban tett annak 
eleget, hogy Tetuan nevű kereskedő Vá
rosban reá ízabadította Katonáit a' Zsidók* 
házaikra *s mindenekre, meg engedvén, hogy 
vélek azt köveflck el, a' mi nékik tettzeni 
fog. — Ezen kegyetlenséget roflz jelnek 
tartották Sokan a* Kerefztény Fejedelmekkel 
való eggyefíégre nézve is: de ellenkezőt mu
tatott a' Tsáfzár, mert Birodalmában lévő 
minden Kerfgtény Confuíokat *) baráttsá-

_ goS-
*) Ezek ollyan Személlyek, kiket azért tartanak 

a' Hatalmaffágok,. m'mt ^Biztosokat, az idegea 
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goffan fogadott, 's a* BékeíTégnek fenn tar
tására való kéfzségéröl bizonyosokká te t t , 
egyfzersmind mindeniknek kezébe adott eggy 
írást, melíynek értelme ide ment ki rövide
den: hogy az Attya halála mm, néki adta 
»' Mindenható az Orfzáglást; 6 is fenn akarja 
tartani az élőbben! békeíTéget *sf eggyeíféget. 
«— Ez a' végzője az írásnak: „És Mi kérünk 
Titeket 9 hogy hozzánk Követet küldjetek 
minél elébb, a' kivel Mi örvendetes dolgokat 
fogunk tapasztaltatni. ** 

A* Petershurgi Tudósítások fzerént, 
Jűn. 3-dikán, és 4-dikén, két ütközetekben 
diadalmaskodott az Qrofz hajós Sereg, a' 
Svédeken, -«- A? fzárazon, olly gy&zedeí-
meífen verte WíFza Orofz Gen. Chronjichov 
Juavitájptlától Své4 Gem Armfehet, hogy 
400 ember© maradt emtek a' tsata mezején; 
3 Tifz'jei pedig, 36 Közemberei, és 5 á-
gyúiaz OroizokV kezekbe estek. A'Svédek 
3—40005 az Qrofgok ellenben tsak 140&&11 
voltak. 

Az Anglus és Spanyol között fenn 
forgó pert, batátrságos meg eg'gyezéV fog
ja e1 már fel váltani; vagy pedig had: még 
most fem írhatjuk bizonyoíían. Ezen hó
napnak 10-dikére várták Londonban a,' M& 
driti Udvarnak vég-válaífzát. 

Tik 

kereskedő helyeifen, hogy ezek, az ö oda jár© 
Kereskedőikre vigyázzanak, azoknak SzQfzólióik, 
Pártfogóik, de egyfzersmind Biráifeis legyenek 
bizonyos ügyekben. 
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TUDÓS í T A'S. 
Kotzehue-mk Menfchenhafs und Keus — Ember 

Gyiil'élés és Bánat nevezetű Játékáról ttttüok vóíe 
' eggy ízben írásunkban emlékezetet. H o g j ezen ne

vezetes, és Német Orfaágnak minden fő Teátromiban 
; különös kedveíTéget érdemlett Darabnak kedves Há~ 
> zánk is birtokába juthatna minél elébb: reá befzéí-

lettünk eggy érdemes Hazánkfiját, Kővé Zsigmond 
Urat, annak Magyar Nyelvre való Fordítására; é$ 
egyfzersmind az említett Hazafit, Fordításának Világ 
eleibe lehető botsátásában, Hazafiúi indulatból fel 
fegéllettük. A' fordított Munka dkséret nélkül nem 
fzükölködík: tsalí olvasni kell; meg fogja az maga 
anagát elegendőképpen ditsérni. Nyomtattatott Alberti 
betűivel, Ezt említeni annyit tefz, mint meg fiü-
tsérní. Találtatik Bétsben, Nro $g in der Henengajfe; 
Pesten, Veingard Könyváros U'r Boltjában, és a* 
KenyvkötÖkeél; Kolosváron, Tévők István Urnái, a* 
Ref Kollégyiom Könyvnyomtató Házában; Nagy-
Enyeden, T. Fikp István Falikaros lírnáL Az árra 
17 kr, ; hollandus papirosra nyomtatva pedig i for. 

Nevekediktehát Íme' mest is eggyel, a3 Magyar 
Játék Daraboknak fzáma, mellyeknek valójában va
gyunk is már olly boviben, hogy e'réfzben femmí 
nem hátráltathatja a' Magyar Játék néző helynek fel 
állítását: mert mihelyt ez egyfzer meg történne ; bh 

lainy jeles elmék kezdenének leg ottan foglalatoskodni 
wjjaknak fordításában; sot eredeti Daraboknak ki dol
gozásában is: mellyet (a ' mint látjuk) olly hathatós 
pfztó'n nélkül is tselekedtek már némelly fzép te-
fcettségü, 's Nemzetjekhez buzgó indálattaí viseltető 
Hazánkfijai; azonban ha Parisban 20-fzornál tcjbb'fzer 
is játzhatták közelebb tsalí egy hónap alatt a' IX-dik 

*-. Ka* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



É?$CSS&é# $3f 
Károly nevezet^ fzoniorú Játékot: avagy nem érdem
iének e' meg fok esmeretes Magyar Darabok , hogy 
gyakor izben jádzattaíTanak, és ennél fogva mind a' 
játlzók, mind pedig egyfzersmind a' Nézők 's Halga-
tók is inkább épülnének. 

( A' fenn emiitett IX. Károly nevii fzomorú Já» 
fék másképpen Bertalan napi Méfzárlásnak is nevez
tetik. Nagy fzabadsággal vagyon írva. Minden ki-
mellés nélkül érdekli IX Karoly akkori Frantzia Ki
rályt, és. a ' Fo Papokat, kik fzerzoi valának azoa 
menthetetlen nagy gonofznak, hogy a' Ref, Frantziák 
faját PoJgár Társaik által, többen icO,ooo-nél réfz 
fzerént rakásra kontzoltattak , eget és földet ifzoiíyitd 
duhÖfiéggel; réfz'feerént pedig fzülötte Földjökr&l 
el kergettettek*) 

A' mi a' jadzókat illeti: bizonnyal fognak ezek is 
találkozni., 'á egy tanúltt Igazgató (Direktor) alate 
rövid időn úgy neki is válni, hogy példájok is újj 
okot fzolgáltathat reménységünk fzerént annak idejé
ben ezen igazság felöl való meg gyÓzettetésre: M / K -
denre alkalmatos a Magyar, a mire reá, adja magát, — 
Egy buzgó, de magát meg nem nevezett Hazafinak, 
Kajfáról hozzánk utasított Leveléből olvaíluk nagy 
Örömmel, hogy ott 3 , 4 alkalmas SzeméllyeJt is 
vágynak, kik kéfzek, akarmelly fzempillantásban, a* 
Jádzásra v,alÓ hivatalnak el fogadására. — A' fená 
emiitett Hazafi néhány fzép Magyar Tántz Nótákkal 
is,.kedveskedett nékünk, mellyeket mivel különös 
Levelünk által meg nem kofzönhettünk;. ime' itt Jiö-
zönségeffen köfzönünk, ',s azokat annak idejében az 
évé, elÓfizetS Urakkal '* Aflzonyságokkal közleni *l 
sem múlatjuk* 
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Küldünk két Magyar Ének Nótákat, mellyeknek 

Szerzője a' Vasom TT, Nevendék Papság. Mivel az 
Énekek hofízatskák: nem nyomtattathattuk jó móddal 
a' Nótákhoz. Bé iktattuk tehát írásunkba, neveze-
teílen azon helyre, (a ' gig-dik, és a' következendő 
Levelekre) meUy az Orfzág' G y ü l é s e Tagjai 
eleibe fzabott Esküvés Formájának volt ki rendelve; 
de a mellyef tsak akkor közölhetünk már, midőn az 
a' Gyűlés' Mindennapi Jegyző - Könyvében ki fog 
nyomtattatni. 

iW •muftin iiiimmmmmmmmammaammmaímmiiaKmmmtmmmt 
Kérettetnek azon kedves Hazánkfijai, kik Irá-

íuakat továbbra is kivánják magoknak jártatni j de 
még ez ideig femmi jelentést nem tettek: hogy ma
gokat akar a' Poftánál, akar náíunk' minél elébb je* 
lenteni méltóztaííanak* A' kik pedig meg fzünöek 
ezentúl, jó fzándékunkat elo fizetésekkel gyarapítani, 
üe fajaálják kérjük a' jelentés tételre kivántató 4 
krajtzárjokat: hadd IeheíTunk idejében bizonj^osok 
felőle, kiknek kelíyen Munkánkat botsátanuak, kik
nek nem. Mert mondanánk is — néni i s , hogy ezei 
el múlt fél e£zt#ad&beti^ találkoztak olly Hazafiak, 
kiknek kalgatásokból mivel nem ítélhettük egyfzeribe 
azt , hogy félbe fzándékoznak az elö fizetést fza-
kafztani: Munkánkat fzámokra meg küldöztük —> 
vették is 5 mint tudjuk, bizonyoíían: ínég is ekko
ráig fem pénzt nem küldöttek, fem pedig tsendesí-
lésünkre leg kiíTebbet fem írtak* Pedig tsak a' néni 
látja azt i a' ki látni nem akarja, mennyibe kerültek 
minékünk Küldeménnyeink; annyival is inkább, kogy 
a' Poíla pénzt is magunknak kellett érettek le tenni. -— 
A ' Bétsi előfizető Uraságokat is bátorkodunk egéfz 
tifztelettel emlékeztetni, a' fertály efzteudei 2 foriaf 
•1Ö pénznek le tételére. 

Vége a' II-dik SZAKASZ-nak. 
Keit Bétsisn ? Júniusnak huf£onkilent;se<ií& napjait* 

179© fifztiödébe*. 
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