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Buda. 
júliusnak 19-dikén OrSzág* Gyűlése tar

tatott. Ebben újjolag elo vetetett azon Jegy
ző Könyv eránt való Kérdés, meily a; Gyű
lésnek .Végezéseit 's Történereit fogja ma
gában foglalni. Már eddig', úgy remény-
lyuk,, hozzá is fogtak..a* nyomtatásához—-
Mihelyest kezünkhöz jön valami belőle, leg 

' ottan fogjuk közleni. Sok fzép hiteles Tu
dósításokat iktathattunk volna már. mi 
eddig is írásunkba, az Orfzág Gyűléséről : 
de mivel tudtuk, hogy a' Budai Újságírók 
parantsolatot vettek; mell'ynek ereje Szerént, 
nem ízabad nékiek addig az Orfzág Gyűlése 
Történeteiről írni: míg azok Magyar Nyel
ven ki nem fognak adódni: mi iem akar
tunk Nemzetünk* Ofzlop - Embereinek jó 
végű fzabások ellen járni. Ugyan ezen ok
ból nem közölhetünk a' 10-dik napi neve
zetes Gyűlésről is egyebet; hanem hogy 
az Eggyesűlt Gyűlés (Sejfw> mixta) volt, 
mellyben t. i. eggyütt tanátskozott, a' Bé-
~kejfég eránt való Követtségröl, mind a' két 
Tábla. Az első Tábla' Palotájába lett az 
öfzve gyülekezés, meliy mivel kiífebb is a* 
másiknál; azonban feles-Számmal Sereglettek 
fel a* Halgatók is: úgy meg tölt, hogy még 
a' Szabad Kir. Városoknak Küldöttjeik, és a* 
fzeméliyeíTen meg nem jelent Uraságoknak 
Képeik közzűl is Sokan ki. Szorultak. •— Az 
emiitett eggyesűlt Gyűlésnek Végzése más 
nap, ú. m. ai-diken fel olvastatott, és vele, 
a' Helytartó Tanátsnak eggyik Titoknokja* 
T. Fodor Úr, Ö Felségéhez küldetett. 

H Nagy, 
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Nagy örömmel értjük, hogy a* Üol* 
goknak Anya • Nyelvünkön, lejendö folyta
tásában köz akarattal rrieg eggyeztek min
den Rendek. — Valóban nagyobb okoífágu 
's Hazájokhoz buzgóbb fzeretettel viseltető 
Férjfiak is ezek, hogy fem mint egy vagy 
más tekintet el felejtethetné vélek azt a' nagy 
\ közöníéges Jót, a' mellyre törekednek.— 
Áz egy Törvénynek folyása Deák nyelven 
fog talám maradni: de ez is tsak bizonyos 
Ideig. 

Ama' buzgó Hazafi T, Pét^eli József 
Űr, következendő hálaadó Köfzönetet nyúj
tott , az Anyai Nyelvet Szeretőknek nevek
ben , és így a1 mienkben is, az Orízág' Gyű
léséhez : 
Nagy lelkű FÖ Rendek, Hazánk fzemfényei ! 

Orfzágunk Ofzlopi, fziviink reményjeí! 
jtljeték! e 'víg fzó zeng mindennek fzáján, 

Ki Örűí fel támadt nyelvén és Hazáján, 
A' tanátskozáshoz tsak alig kezdtetek, 

Hogy fo jónkra egy nap többet végeztetek , 
Mint iv<eg hólt Eleink öt hat Diétában, 

Mellyeket tartottak e' Század folytában — 
Mint a* melly roífz Orvos a' betegség' helyét, 

JSl téveízti, bé nem dughatja kútfejét, 
'.$ Mikor más baja van, ö* tsak az epével 

Birkózik 's betegét gyötri Recipével, 
Ma ez holnap majd más dozsiílaí itatja 

'S kristélyozza míg más Világra iktatja: 
Ugy ok gyógyítgatták fok apróbb bajunkat 

De nem is illették leg főbb panafzimkat* 
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Kémzétünk sín^Ődott e' nagy Nyavalyában 
Hogy idegen volt Ö faját Hazájában 

Tsak a' Neve vólf még hogy Magyarnak hittak 
í)é a' Haza' 'ílrját idegenek fzítták^ 

Á' tifztségböl 's pénzből minket ki feredtek 
Bőkröá győ'éMmeink .mind ebből eredtek* 

De ti bÖíts Férjfiak kik néztek eíoíé, 
Orvos kézt tettetek mindjárt a' kútfőre 

A' vérhasban foka kínlódó Hazátok' 
Mint áma' fő Örvos^ fzóvaí gyógyítjátok 

Apróbb fajdalmai így mind el fzélednek 
'S el fenyvédt tagjai laífan meg élednek* 

Muzsik peüdíttsétek haladó hárfáíok* 
Számkivetéstekböl viílza hitt Hazátok, 

Áz idegének már többé ki nem marnak, 
Kik kedvetlen nótát húztak a' Mág'yárnak -^ 

Az" Egri Püspök volt lég főbb- Szófzóllótok ^ 
Hintsétek íaurusfál W holté Apollótok'. 

Három fzázad folyt le hogy Buda. Várábaö, 
Bátran nyugodtatok Mátyás* oltalmában* 

Pompás győzödelmit véísel hirdettétek, 
Vitéz Éleinket ti élefzgettétekí 

ÍJÍé tsak hamar;'-a'' had 's a' fegyver zörgése, 
A' rabló élíenfég 's az ágyú dörgése,-

Melíy mindent rontott 's olt,* vágy rab-fzíjrá fűző'tf> 
Titeket is sírva Hazáiíkboí ki űzött. — 

Aztélta felettünk gyakran repdestetek ^ \ 
Mint Ne4' galambja fzáüást kerestétek^ 

D é , (msíiynek Maradék! hitelt nem fogfz adni,) 
Nem akart titeket Hazánk bé fogadni. 

B g áékal 
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Sokan az idegen hangot meg fzerették \-
Saját nyelvünk 's Múzsánk érte ki kergettek. 

Jertek kedves Múzsák többé ne féljetek, 
Már örökké vígan itt vélünk éljetek. 

Moíl míg tart az Orfzág' Gyűlése' ideje , 
Mátyás' Háza légyen lakástok' fö helye. 

Onnan füléljetek mindennek ízávára 
Mit mondjon Orfzágunk'. állandó javára > 

5S áldott Nevét ezüst Ofzlopra írjátok 
Annak ki munkásán fzereti Hazátok — 

Eddig is találtok már fok olly nevekre 
Mellyek méltók értzre 's A^elles kezekre. 

Ti Nyelvünkért buzgó Böltsek örüljetek 
Ama fzép munkákhoz eggyütt kéfzüljetek ' 

Mellyékbol Európa Népünk meg esmérje 
Többé vad 's durvának azt híni ne merje. __ \ 

Bölís Rendek! kik újjá fzültetek bennünket, 
Fel vévén a' porból el tapodtt nyelvünket 

Olly fok ezer áldást nem kívánhatnátok, 
Mennyi ezértt omlik mindenfelől rátok. 

K Nemzetek' forsát mér5 Úr 'Nevére , 
Esküfzünk, míg bennünk forr Atilla vére, 

Sö't míg a' Magyar Név.el nem vefz egéiízen, 
Ez áldott Nap nékünk Örökké fzent léfzenü — 

Két fo dolog vár még Orvosló kezeket, 
'S ha Hazánk' javára végzitek ezeket: 

Ugy mindennek majd azt vallja fzíve 'c fzája, 
, Hogy e% Nmzztiüúmk ets'i pi&UjaT 

Melly 
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Meliy Magyar V i l á g legyen Budán; 
nyilvánvaló bizonysága ennek az, hogy m%, 
a* Német játtzó hely is magyarosodík már, 
Az Operákban Magyar Nyelven kezdik éne
kelni a' Pallókat, Ezt tselekedték neveze-
teflen Juí. 20-dikán, az Apotheker und Dok
tor nevezetű énekes Darab játtzása közben. —-
Nem roüzúl hangzott a' Magyar Dal á* Né
met fzájban is: hát a' Magyar minemű ked-
veíTéget fogna annak fzerezni. — A' műlats-
tságokban , mind Budán, mind Pesten olly 
dívattyában van a' Magyar Tántz , mint az 
előtt i Német. —• Jut 19-dikén, a* Sáros 
Vármegyei Záfzlóally váltotta fel, B. Paío-
tsai Horváth Úr* kormányozása alatt, So
pron Vármegye' őrálló Seregét. Az emlk 
tett Vezér Úrnak vitézi Öltözete olly pom
pás, hogy olly kettőnek az árrán, könnyen 
fel lehetne egy Tudós Társafágot állítani, 
~~ Tsupán a1 T s á k ó j a negyvenkét e^er 
Forintra betsűltetik. — Jul. 20-dikára várták 
a' S^epes Vármegye' Záfzlóallyát. 

Az Inaug. Diplomának ki dolgozása vé
gett ki válafztott Tagjai az Otfzág Gyűlése' 
% Táblainak, Pest Vármegye* Házában 
tartják Üléseiket; 's két kézzel rajta vágynak 
a? reájok bízott munkának végre hajtásán. 

Béts. 
Az él múlt Pénteken tartatott, az Au~ 

gnftiniánusok* Templomában, néhai nagy em
lékezetű Lnudon FŐ Vezérért, mint a' The-
résia* Rendjének Nagykerefztes Vitézéért., 
a' Lélek-Mise, mellyen a* most itt lévő* 

Vité-
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Vitézei a' Rendnek , a* Generálisok , T f c 
t e k , Katonák, és fok Polgári Rendbeliek i§ 
rneg jelentek. 

A' Praterhen, 5z. Anna napjára adott 
estvéli tűzi játékot meg nézte tegnap a' 
Királyné is, két Főhertzegnékkel (kiknek 
a* nagyobbika maga is Anna), és 6 Fóher-
tzegekkel eggyütr. Négy, hat hat lovai 
hintákon jöttek* 

$ Calafáti GyózedelemrŐl fzólló harmadik 
jelentést, Juj. 24-dtkén adta ki a' Fö; 
i íadiTanáts; mellybol is? a'két elsőbb 
Tudósítások* foglalatjaihoz következén? 
dpket ragafzmnk: 
„Az eflenféget maga kormányozta elein* 

fért H. Mavrojem; de midőn látná, melly 
§llene állhatatlanúl ront be Népünk fáptzo* 
Jásaín: voTza lódújt; a' vezérlést Orfova 
Vára néhai Commendánsára Tahyr Arnauta 
Basára bí^ta, a' kit ismét ? még az ütközet 
alatt, egy Bin-Basa váltott felf — Az el
leniig fzámát nem lehet tokélíeteíFen meg 
határozói, azért1 mivel a* verekedés köbben 
minduntalan; fzállíttatott hajókon által -Sa-
donhól, és á* Seraskiér Táborából a* frifs 
N é p , a* kik pedig nem fzivelhették tovább 
Vitézink kezeik' sűllyát: Qalafát Szigetébe 
vonták magokat, — A' tsata, reggeli 6-fél 
órától fogva 10 fél odráig tartott. -** Az el 
fogattaknak eggyezó; vailástételek fzerént 9 
sooo-re megy az ellenfég vefztefége; fehes* 
Ifinek ízáma íiem volt kéttség kjvul Kevesebbs 
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Ezek közzűi való fenn emiitett TaJvyr Basa 
is; ugyan ezért állott helyébe az említett 
Bin Basa: de a' k i , néhány Közemberekkel 
eggyütt, fogságunkba esett. — Sokkal töb
bet vefztett volna még az eílenfég, ha a* 

.Danának azon ága, melly Calafát Szigetét 
a' viz' bal partjától él váíafztja, úgy ki nem 
apadt volná, hogy betsülettel által lehetett 
gázolni. Tsajkái közzűi, ? formán süllyefz-
tettek el ágyúink; hanem többekben is tet
tek nagy károkat. Alkalmas prédára kapott 
Seregünk az eílenfég Táborában. — Réfzünk-
rói 44-en végezték vitézi élteket a' tsata me
zején, kik között vók Erdödy Huízár Kap. 
Dolovit^étii Cr , és egy Tifzt, az Oláh 
Szabadakaratúak közzűi. Jórdis Reg. béli 
Major Gr. Clam Űr is meg hól t , a' maga 
febjében. Rajta kjvűl 10 Tifztjeink íebesed-
tek meg, 's a1 Záfzlótartótól és Srrázsatnes-
tertol izámlálva, 145- embereink. A' íebes 
Tifzt Uraknak neveik ezek: Kapit. Aibel^ 
Auerfp$rg és Richter Főhadnagyok ; Petrits 
és Henneherg Alhadnagyok, mind a' Jordis 
Reg. jéból; Főhadnagy Mofer a'^Reifky-
éból; S^eptgyörgyi, Maurer ';.* Egermann 
Főhadnagyok, a* Toskána Hufzárjai közzűi; 
végreNedet%ky Alhadnagy az ErdődyéhoL 
Eggy emberünk, 's 6 lovaink nem taláh ír
nak: 24 lovunk maradt pedig a'hartz me
zején , 's 66 kapott febet. — Igen magaiz-
talja Haditármester Gr. Clérfé minden Ge
nerálisoknak 9 Stabális és Fó Tifzteknek, va
lamint az egéfz Népnek ;s bátor maga vise
lését; név ízerént említi F. M. L. B. Wenh 

heim-
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heim-ot', Gr. Liechtenberg, Kátnoky, fÜ 
B. Brugglach Gen, Urakat. Továbbá, a* 
Reiskj Rsg. béli Ob. Spindler Urat, és a* 
JorázVébelit Gr. Kollovrátli-ot, kik mind 
ketten kiváltképpen való módon külömböz-
tették meg magokat; Toskána Hufzár Ob» 
Oíf Urat, a' ki9 kormányozása-alatt lévő 
Vitézeivel, Szembetűnő próbáit adta vitézié* 
gének; akkori Kap. 5s most már Major H» 
Heffen - Hamburg-ot, a' Stein Reg. jéböl; 
ugyan azon Reg. béli Ob. Sebottendorf U-
rat. A' Pattantyúsok közzúl: Major Trapp9 
és Ambrosovfcky Urakat, kik nagy kéfzfég-
gel 5s előmenetellel tellyesítették köteleffé-
geiket., Végre, s a' Generálkvártélymester-
Stabtóí Oberfilieut. Gome^ Urat, a' ki min
den reája bízott dolgokban híven el járt. — 
A' Regementek' Kormányozóinak bizonyfág 
tételek Szerént,, igen derekafian forgatták 
magokat, a' Jordis Reg. jébol: Kap. Albel, 
Föhadn. Gr. Auerfperg; Petrits és Henne* 
berg Alhadn,;. és Reg. Adjutánt Elmünger 
Urak; a' Keisky-ehoX: Mutter és Gr. Czer-
nin Kapitányok, kik is elöl, éppen a' fúly-
lyán voltak á'viadalnak; Hadn. Praunh^er? 
Kap. Khip'fer , Máj. Hübner > és Kap. Mar-: 
Ion Urak. — Meg fogja. Haditármester Gr. 
Clerfé azokat is nevezni a' Seregből, a' kik 
Személlyes vitéz tselekedeteikkel érdem pénz
re tették magokat méltókká.<c 

7\ettin Várát Jul. ao-dikán vette meg, 
erő hatalommal Hadicármester B. Devins, 
A* Várba be rontott Sereget, a'.Haditárm. 

Úr 
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Úr* Segédje, Várasai Körösi Reg. béli Máj. 
Viefe Úr; vitte. Ugyan ez az úr vala, az 
örvendetes Hírnek is fzerentsés Hírmon
dója. 

A* Kiismeri Táborból, következendő Tudó
sítást borsáiQtt hozzánk Jul. 9-dikén egy 
levelező Barátunk..: 
,, A' Catqfáti dicső Győzedelem után, 

a1 Tímpk patrjain kéfzűlt elíenfégeskedéshez 
a' Törökfég: arra nézve-el küldettek inrien 
a' Stcin k$ Károlyi Reg. jef, -'s az ErdöJj 
Hufzárjainak 1 Öfztállyaik, kik is Brahová" 
nak eránnyában Táborba fzáilottak. •— 6-
dikon meg visgálták Vitézeink az eilenfég* 
fekvését, V kéfzűleteit. 7-diken, aoooig 
való Törökfég indult Népünk ellen; elől 
vigyázo'iakat a'Tábor felé Szorította, *s egy 
nagy Vitézüaket, ú.m. az Erdódy Regjének 
érdemes Majorját S^arvasy Urat kezére ke
rítette. A' dolog így történt: A* mint 
kevés fzámú népének fel buzdításában *s 
bátorításában foglalatoskodik egéfz tűzzel 
a' Major Úr: lováról le hanyatlott; oda ug
ratott ugyan leg ottan egy Varga nevű hív 
Káprálja, \ ajánlotta maga lovát a' Major 
Úrnak: de ez, meg gyengülvén az eset által, 
hirtelen arra reá nem kaphatott; azonban, 
nagy fokasággal meg lepte az eilenfég. — 
Majd fzintén azon a' helyen leve ezen nagy 
Embernek Török rabíágra jutása, a' hol az 
el műit Jan 6-dikán olly dírsőííégeífen dia
dalmaskodott volt-.V Törökökön. Örömmel 
vitték ezek nagy Rabjukat, és a' mint halfá

n k , 
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tik, kiváltképpenvaló emberféggel viselteetek 
hozzája *). Egy LováíTzát *s lovát kívánta 

által 

%) Ideje is volna már valahára, hogy magokba tér
nének ezek a' Kere&téaységnek meg esküdt el
lenség!, és emberibb módon kezdenének bánni 
fogságokba esett Közembereinkel is. Mert.ha.a' 
kegyetlenségnek kegyetlenséggel való viííza trom-
folása nem tehetett fordítást az 5 Eleik' kemény 
fzivéiken: lágyulhatnának most az övéik azon 
kegyelmeíFégnek hallására, mellyel ditsekednek 
tolunk vifiza botsátott Rabjaik. — Hogy' bán
tak hajdanában nálunk is a' Torok Rabokkal, írva 
találjuk azt a' többek között Toll Ja\ah' 6-dik 
Utazási t-evslében, mellyben minekutánna elÖ 
hefzéllette volna az emiitett Hollandul Utazó, 
Nemzetünk' akkori Dífzéhez, Zrínyi Miklóshoz, 
Csáktornyává Gr, Vojbting által lett yitetését, és 
hogy miket látott o a' Csáktornyái hires Várban, 
így folytatja Írását: ,, Azonközben, hogy ék-
itt mindenféle gyönyörűségekkel múlatom maga
mat, fzemem eleibe ötlik egy reám nézve ide
gen ; de ott gyakori 's majd tsak nem mindennapi 
látás. A' Grófnak fzámos l 'örök Rabjai között 
volt egy 6o efztendon fellyiil való, a' ki még 
nem fizethetvén, vágy fizetni nem akarván fza-
badsága dijját, hanyatt a' földre teríttetett; lábai 
pedig fel felé, egy hoffzú bothoz köttettek, 
mellyeket két más Rabok eröílen rseg fogtak, 
hogy helyeikből meg fe mottzanhaiíanak. Meg 
lévén ezen kéfzüle'tek : el kezdték a' Gróf Szol
gai , valamint tsak tolok ki telhetett, a' fzegény 

öreg 



&®4KE*«* 1 K 

álra! a' Major Úr, melly kivanfága nagy kéfz-
séggel tellyesítretett is réfzünkrol; Gr. Cler-
fé 100 aranyat is küldött néki maga zsebjé-

bpl. 

öreg Táftök' talpát verni, és femmit feni hajtván 
annak rimánykodására, meg nem állottak, míg 
rajta a' 3 fzegletes és füstön fzáraztott vastag 
botokkal 168-at el pem vertek. Szörnyűködve 
kellett hallanom, hogy még ezzel kegyelmeíTen 
esik a' bánás: mert mások 6cp ?s több ütlekekef. 
is kapnak; úgy- hogy ki fzakadoznak talpaik, és 
febjeikbe a^ ember' írja ís beléjek férne; néha 
láb újaik is le hullanak; sht ollykor meg is hal
nak belé. fü oldozván a' meg vertt Foglyot, 
egy üregbe; hajtották a' Szolgák, a' mellyben 
tartatott, míg lábai meg gyógyúltanak, 's újra 
dolgozáshoz foghatott. A' több Rabok bilintsek* 
ben dolgoztak; ki követ, ki hompkot, ki mefzet, 
ki vizet hordott 's a ' t . ; azonban vágta egy kor-
bátsos-Ember a' hátát, a' ki nem egéfz fzórgaí-
niatoííuggal látott a' munkához. Ételek *s italok 
kenyérből és vízből állott; de abból is alig kap
tak annyit, melly a' fzakadatlan munka által fo-
gyafztott,erejeken hathatqíran fegíthetett volna.— 
Éjtfzakára fold alatt való tömlötzökbe rekefztét-
nek, holott olly formán fzoríttatnak kaíodákba lá
baik, hogy tsupáu kezeiket 's testeknek felsÖ réfzét 
mozdíthatják. -— De hogy kételkedni ne kezdj a? 
Gróf emberiségében : gondold meg, hogy a* 
Törökök - ii, úgy ' bánnak a' Magyaro kkal és Hor
vátokkal: azért is hasonló büntetés fel kell az % 
kegyetlenségeket meg bofízúinu" 
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bői. *— B. Vétsey oda hagyta, féregéivé! 
eggyütt, 9-diken a' Krajnát9 és Havasai-

földére költözött által & 

Mid6n már éppen be iktattuk az el 
olvasott Tudósítást írásunkba: akkor érke
zett az itt következő, OrsováróL\ 

„A* S^arvasy FŐ Strázsamester Úr* 
esetét, más is meg írta talám már néktek; 
ez mindazáltal meg nem tartóztathatott en
gemet, hogy azon nagy ,'s előttem igen es-
meretes Embernek fzerentsétlenfégét, tud
tomra esett minden környülállásaival egy-

^gyütt, veletek ne közölném : Mégó-dikón, 
dél után magam is eggyütt voltam az emlí
tett jó Úrral , a' Durlach Reg. je Markotá-
nyoíTa*•' fátorában. Ott volt Piatsek FÓÍlrá-
zsamester Úr, 's más Tifzt Urak is; és mi
vel igen nagy hévfég volt, tzkromos vizet 
ittunk, 's Pikét játékkal múlattuk magunkat. 
Ugyan ott ettünk vatsorát, mellytol fel kel
vén, ismét játékhoz ültünk, ?s egéfz poráig 
tartott a'mulattság. Akkor mindnyájan el 
ofzlottunk. Szegény S^arvasy Úr alig ér
hetett jól haza, hogy leg ottan fel lármáz-
tátott t mivel a5 Törökök Serhoblásnál álló 
vég - őrizeteinket meg támadták; néki pedig 
éppen napja volt: arra nézve friíTen lóra 
kap, *s nyomul az ellenfég felé Hufzár-
jaival, mellynek már akkor hf'tal kezdtek 
fordulni a' Würtemherg DragonyoíTai •— 

Alig 
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Alig_ fordította ezeket vifíza a' Major Ür* 
hogy a'lova meg rettenvén valamitől, de 
fenki fe tudja mkŐl3v ágaskodni kezdett, 9s 
az által a* nyereg terhellője meg tágulván t 
rólla le esett. Ezt látván egy Varga neve
zem Erdő dy Hufzár Káprál (ki már fok 
izben adta jeleit vitézfégének, 's mellyen is 
viseli annak jutalmát, az ezüst érdem-pénzt) 
le ugrott lováról, 's igyekezett arra FŐÍlrá-
zsamesterét fel fegíteni; de femmi módon 
reá nem mehetett: úgy meg fértette magát 
a* Szegény Úr az esés által. JEzen közben, 
a' Káprál lova is hánykódni kezdett, 9s vég
re ki is rántotta magát Gazdája* kezéből. 
E' fzeréot mind ketten ló nélkül maradtak. 
Néhány más Hufzárok is tsak nem akarták 
hagyni jó Főfírázsamesterjeket; hanem mint
egy 50 lépésnyire környékezték: de a' Tö
rökök fokaságának ellent nem állhattak. — 
Némellyek életeket is vefztették. Látván 
további tehetetlenfégét Varga Káprál, aV 
bokrok közzé ugrott, 's fzerentsére Népünk 
több réízéhez juthatott. — Mi történhetett 
annakutánna fzegény S^arvasy Úron: nem 
lehet bizonyofían tudni. A' Káplár 's egy 
Közember, kik leg, tovább voltak mellette, 
azt mondják, hogy Ők látták, midőn hozzá 
vágott a' Török; de többet nem állíthatnak. 
Nem fokára (mivel ugyan tsak a' tsata he
lyét meg tartottuk) reá talált egy Legény 
az Ö, előttünk igen esmeretesvendég hajá
ra , méllyt*ek veres volt a' pántlikája. 
Ezt, az ott Strázsán ál!6 Tifzt Úr leg ottan 
a' Táborba küldöttei nékem magamnak is 

volt 
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>r6It a* kezemben. Mivel ez a* vendég haj 
cígynéhány fejetlen testek köztt i nevezetes4 

len pedig egy nagy test mellett találtatott; 
K^arvasy Úr is pedig nagy és erős testű 
Ember volt: innen ki ki úgy vélekedett, 
hogy néki, minthogy febbe is esett* fejét 
vette az elleníég. — Dél után $ mintegy % 
óra tájban, meg jelentek néhány Törökök $ 
fejér Záfzlóval, a fzélsö őrállóinknaL Egy 
Török írást hoztak magokkal; Vazonban 
fáóval is mondották, hogy ok aZ el fogott 
Főflrázsamester Úrnak lováért, 's holmi jó* 
fzágáért jörtek. *** Azí; is befzélíették$ 
hogy a'Major Úrnak f@mmi baja nem volna} 
ruháját* kerefztjéí's kardját viíTzá kapta; 
és hogy az nap, aZ é Seraskierjeknél ebé-* 
dehv Az ákaíok hozott írás, mindjárt Tá
borunkba érkezett * mellynekis, Toimársunk 
magyarázása fzerént, ide ment ki az érteimé í 
hogy , 99S^arvdsy el fogattatván, lovára 's 
pénzre ízükfége volna; azt ezen alkalmá-
toíTágtóí el lehet küldeni.*' Áz írás alá tsu-
pán e' volt írva t Minden Basáknak jelen* 
tétekben* Ezen Írásra, által küldödött a' 
Major Úrnak i Lováffza, *s azon fakó pari
pája $ mellyen fzerentsétíénné lett, 100 ara
nyokkal eggytitt. -— Ha itt minden kömyül-
áliásokaf figyelnieteííen meg vísgál az ember; 
a'mellett a Törököknek álnokságokat, 's 
boíTzű álló kívánságokat"- is meg fontolj".> í 
igen könnyen által láthatja y hogy az emii
tett írásban fel tett kívánságából as föegény 
Major Úrnak femmi fem volt; hanem tsak 
tea akartak bennünket fzedni a' Törökök f 

annyi* 
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annyival is inkább, mivel a' minap egy Tö
rök Agát meg lopván Szolgája, az el idege
níteti pénzzel (meJly többre ment ioo arany
nál) hozzánk fzökott, 's mi a' lopott pénzt 
meg nem térítettük. — A* fzegény Major 
Ür* fejere reá esmérhettek a* Szökevények, 
Y meg mondhatták a' Törököknek, kit ej
tettek légyen el. Ha még ék volna a* fok-
ízor említett jó Úr; miért ne engedték vol
na meg a'Basák, hogy, nagyobb hitel fzer-
zésnek okáért, maga írta volna alá kíván
ságának, a' nevét? 's hogy' eshetett volna 
meg , hogy fernmi fejér ruhát nem kívánt. 
De azzal is nagyon el árulták magokat a* 
Levelet hozott Törökök, hogy tsak nagy 
erőltetés után vitték el magokkal a' Lováizr* 
azt adván okúi, hogy nints az Urának fem-
nii ízükfége reája." 

Auftriai Belgyiom. 
Gént Városában, ama' híres és Tudós 

öreg Pap Urat Marcier»t, több Pap Társai 
m g ölették a' Templomban. Erról "ipáíTzör. 
bővebben. —- Luxenhurg Tartománnyából 
irja eggy érdemes Magyar Tifzt Ür: 

,,A' mi Seregünk mind öfzve 7400 em
berből áll. Ennek bal fzaroya, Dina $ a* 
jobb pedig Huy Városa' eránnyában fek-
fzik. Közepe úgy annyira előre nyomult, 
hogy éppen tsak a óránnyira vagyon Na~ 
mur Városától. A* Mója ( Maas) vizén 
innen 3 fe^iály óránnyira, 30/000 embere 
Sántzoltabé magát az ellenfégnek, 4$ ágyúk
kal, két felől az Örízág' útja mellett; r vi-
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asen túl pedig, az említett i Városok között 
külömbkülömbféle nagyíágú ágyúk vágynak 
helyheztetve, a' Mőfa mentiben. A' két 
Szárnyánál lévő Lüttichi Városok mellett is 
7,és 8 ezerből kiló Tábora, 's öt öt fziz Drago-
nyoífa (Volontaire) áll 5 de még ezeknek 
nem nézhettünk-a''Szemekbe '-— ha síkra 
Szoríthatnánk: talám meg tserkéízhetnénk'. 
-—Az eilenfég, napjában háromízor i s , de 
főképpen éjtfzakának idején próbálja fzeren-
tséjét ellenünk. Még'ugyan, mind eddig, 
nagy vefztefégével verettetett viflzaj-hanem 
az is igaz, hogy minduntalan ugró félben 
kell lennünk. — Hollandus és jobbára Fran-
t^ia Szökevény Szaporítja Seregét. A'tőlünk 
hozzája által mentieknek fzáma 11 ezerre 
megy már. Még most is fzökik ar Gyalog
ságunk; mivel ott a' kenyéren kívül napjá
ban ao krajtzárt kap minden ember; á' Pat
tantyús pedig 40-t. 

A' Svédekről az a' hír, hogy 6 első nagyságé 
hajóikat el vették az Orojzok; 5-tö't pedig el siily-
lyefztettek; és hogy a' SUdermanlandi Hertzegnek is 
el hordta eggyik lábát a' golyóbis. 

A' Gréven Hufzár Regementjének volt Vagyo-
noffa, B. Gr éven Ur* életének 95-dik efztendejében 
megholt , Jul. 25-dikén Poionban* 

Küldjük T. Baróti Szabó Dávid ÍJr* meg ígérte 
Képét. Énnek nagysága, az emiitett br ' Költemény is-
Munkáinak 1789-béli ki adásához vagyon alkalmaz
tatva. 

Kök Bétshent Júliusnak 27-dik napján. 1790* 
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Béts; 
Azt végezte volt i7§7-dild>en$ Márti* 

első napján, az akkor uralkodott Felfég* 
hogy az ollyan Birtokosok, a* kik idegért 
Föídön fzédik áz örökös Tartományokban 
lévő Jófzágaiknak jövedelmét: kettes adót 
tartozzanak fizetni Jófzágaiktól ^ már akar 
régi Í akar pedig új Szerzemények legyének 
azok. .Ezen Rendelés tsúpán azoknak nem 
ízőllort, a' kik á' Fejédelem\ dolgában vol
tak oda ez vágy anlaz külső Tartományban; 
— A' moírani Uralkodó j ezen hon. is-di-
kért hozott Végzése által félbe fzakafztátf3j 
áz el múlt hónapnak eísö napjátóí kezdve, az 
említett kettes Adónak fizetését; 's egyszer
smind az erántt is Jelentést tett .> hogy ezen
túl az örökös Tartományokban Jófzágokat 
fzerzeni akaró Idegenek ne terhelteífenek 
femmi új teréhveL 

Áz Adózás niiáV fok helyeken kezdete 
zénébönáskodni a' belső Áuftriai Nép; meg 
pedig nagy mértékbeli: Árrá nézve két 
intó Parantsölát méiit ezeri hónapban a* 
Földes Uraságokhoz, Árendásokhoz l és az 
Uraságok' Tifztjeikhez j éggy a' kormányozó 
Széktói 3 a* másik pedig á' Rendek' Közönf. 
Gyűléséből.;—- Arra ferkentettek ,< 3s égy-
fzersmirid Birói ki fejezésekkeí is intettek 
mind azokj a* kiknek fzóllött az emiitett két 
Parántsolat, hogy áz Alattvalókkal^ kikért 
a\ Hadra nézve úgy is igen meg tsopörto-
éodott tmost a' tereli; fzelideri , oköíTarí és 
érigedeimeíTen bánjanak. -— Más réfzról^ m 

í Miit- ' 
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Alattvalóknak i$ fzivekre kötötte a1 Felfég 
Atyai módon; és mint Fő Biró parantsolta 
is , a' kormányozó Szék által: Hogy véget 
vetvén a' nyughatatlankodásoknak V erőiza-
kogkodásoknak r láíTanak tsendeííen hivatalos 
munkáikhoz; és úgy várják egéfz bizoda
lommal az Igazságnak és EgyeneíTégnek si* 
nór mértéke fzerént minél előbb lejendó meg 
vigafztaltatásokat, melly az Ö Felfége min^ 
denhai gondoskodásainak egy fó tárgya, -*-
Foganatosok voltak az emlitert Intések *s 
Parantsolatok, az azoknak tellyesedésekeí 
efzközló fzemeííege által a' kormányozó 
Széknek: mert a ' N é p , melly előbb hab or* 
got t , immár le tsendesedett. 

Magyar Örfeág* 
Buda, 

JüL 34*díkén j a' Vasvármegyei Nemes 
j^áfzlóally váltotta fel Ns Sárosvármegye 
Őrállók, Koronánk* Őrizetében* 

Temesvárról azt írják, hogy ott az 
Illyriai Nemzetnek G y ű l é s e fogna tar* 
tatni. 

Oláh Örf^ág, 
Turnnál, Jul. a-díkán öízve gabalyodtak 

tóit Hufzárjaink és Dragonyos-ink a* Tötő-
kökkel* A' mieink közzül 4 Hufzárok és { 
Dragonyosok j Törökök pedig őoon marad

tak 
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voltak, és Mogureilánál bÁiűl ménö Sere
günk ellen indultak. Vézetójeik kőzzül égy 
pántzéloíTan öltözött, ki vállalkozott előre* 
s a' miéinkhez rúgtatván, unfzolta Vitézein
ket Nemet nyelven: hogy menjen ki valaki 
vele," egy pár piíztolyrá. Toskána Hufzár 
fcáprál S%igeti Sámuel reá adta magát a* 
Török* kivánfágára; Két izben lőttek egy
máshoz: de mind a* kettő el hibázta; annak 
titánná kardot rántottak: de így íem méhe-
tett f«mmire eggyik is a* másikkal. Azon
ban közelebb érkezett az ellenfég, 's viadalf 
futták &* 400 lépésnyire verettek vüTza a* 
íorökök. 

Áúfiriái Belgjiofh. 
Marcier igen kedves Embere volt haj

dan I. Ferent£ Tsáfzárnak. Az ide valő 
Pénzes - Kabinét ( Münz-Kabinét) íbkat kö-
fzönhei ennek a* nagy emlékezetű Ürí>ak$ 
ügy a' Tetméfzet Örízágából való Gyiajte: 

menyek' Kabinétja is. Már közei 90 efzten-
dös volt. Meg ölettetéáét, az Auftri-ai Ház
hoz vönízó indulatjáról való gyanűság o-
kozta. 

Á' Belgyiorhi Tudósítások mind teíé 
vágynak Vitéz Hufzárjainknak jeles tetteik
kel. — Jul, 4-dikén meg mutatta közzülök^ 
Tóth Kapitány Úrnak kormányoáása alatt^ 
egy Tsömó, hogy fzint* öllyari Katonák 
tudnak ók gyalog is lenni j mirit lovon. 
Mert tserés lévén Everhaille körül a' fold* 
íe fxálltak lovaikról >'s minekutánna öfzvé 

l % fiz-
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fűzték volna azokat, fogták egy 3 fontos 
ágyújokat, 's magokat a' jelen lévő Bender 
Reg. béli gyalog Kompániával eggyesítet-
ték, és az ellenek egy 12, és egy 6 fontos 
ágyúval jött ellenféget a5 Maas vizén dia-
dalmaffan viífza verték. Igen is tsak Parthus-
ként, azazfutáffal akarnak a'Belgák győzni, 
mihelyt meg fejtik Hufzárjaínkat, Jul.-ii-
dikén győzedelmeskedett volt már Major 
Vogelfang Úr egy réfzén a' Pártosoknak; 
hanem a' mint kergette volna azt: más fót 
elleníégre talált bökkenni, meliy elótt ma
gát Courújfe nevű Faluig viííza vonta. De 
itt fern maradhatott tsendefíen: mert az 
erdőkből darás módjára omlott reá az el-
lenfég minden felől; úgy hogy ieg alább 
is 2000 ember ellen kellett magát védel
mezni. Bal felöl ioo-ig való Loyaííag'akarta 
a' Falut bé keríteni. — Azonban nyomul 
egyfzer Wurmfer Huízár Kapitány Csupor 
Úr, egy fél Svadron Hufzársággai, meilyct 
midőn látnának a' Belgák: vifza lódultak 
az erdőkbe. 

Frant^ia Örj\ág* 
Az Igazfág' ki fzolgáltatása dolgában, Jul. 

5-dikén hozott Végezése a* Nemzet 
Gyűlésének, következendő Tzikkelyek-1 
BŐI áll: 
1.)_.. Az ígazfágnak, a' Király5, nevében 

kell ki Tzolgáltatódni. 2.) A' 3irói Tifztnél 
lévő hivatalok" 's ízolgálatök' árúba való bo
tsáttatásoknak többé í'oha helye ne legye. 

A' 
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A' Bírák ingyen -tartoznak a* Törvényt ki 
fzolgáltatni; 's a' Státusnak keli Őket fizetni, 
3.) A'Bíráknak, a' Törvény Szék alá tarto
zók közzü! kell válafztatni. 4 ) Válafztati-
soknak ereje nem fog tovább tartani 6 efz-
teridöknéi; akkor ismét új Váíaízt ásnak kell 
lenni; és lehet as volt Bírákat is újjonnan 
válafztani. ? , 6 , 7.) Felesleg valókat is 
kell válafztani, azért: hogy ha kívántatik, 
mindjárt legyen kinek helyébe állani , e r vagy 
ama'Bírónak, g, 9 ) A' Státus' közönféges 
Tiíztviseidit, a} Király fogja válafztani, melly 
válafztás egéífz éltek' fogytáig ki terjed; és 
valamint a5 Bírákat, úgy ókét is tsak azon 
esetben lehet hivatalokból le tenni, ha ma
gok Bíráik által vétkeseknek találtatnak. —• 
10 ) Nem lehet fem rendes, fem felesleg 
való Bírónak, fem pedig Státus közönféges 
Tifztviselójének válafztani, a' ki tökélléteflen 
meg nints 30 efztendos; és már az elótt ^ 
efztendöket el nem töltött, mint Törvény
tudó , vagy Bíró, vaíamelly Törvényt fzoh 
gáitató Széknél 11.) A' Törvényt fzolgál-
tató Székeknek nem lehet, fem egy, fém ? 
másképpen, a* Törvény hozó Hatalomnak 
gyakorlásába avatkozni; és a' Törvény tévő 
Testnek, a5 Király által helyben hagyott 
Végzéseit piSzkálni, vagy azokban gántsos-
kodni. Ezt ha tselekfzík , vétkesekké tefzik 
magokat, r a , 13.) A'Törvényt ki fzolgál-
rató Székek, tartoznak av hozz áj ok küldött 
Törvényeket lej? ottan be írni, és $ napok 
alatt közönfégefíe tenni. Ok femmi Rende
léseket nem tehetnek; hanem hu ollyas efet 

adja 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Vlé ¥«££S>«$ 

adja elő magát, mellyben valameíly íf t í-
-—^4íiyM|W£wá?ni kell, vagy újra van ízük? 

fég: a* törvénytevő Testiek tartoznak a$ 
eránt jelentést tenni. 

Folytatáfa következik. 
Ama híres Nantesi Rendeléseben, fz&~ 

bad Vallás gyakorlást engedett, if 98-ban f 
lV. Henrik Király9 a' FrantziaRerormátusr 
Ságnak. Ezen engedelmet viíTza vonta XIV' 
JLajos, lóga-ben; a* Reformátusokat Tartó-
máhrtyaiból ki verte ^ ŝ azoknak Jófzágaikat 
el íoglaka. — Ezen Igazfágtalanfág' folya-
maijának véget vetett a* Nemzet' Gyűlése 9 
Jtl. IG köve/kezeTTdTnevezefesTégzése által: 
'v A' Nemzet' Gyűlése akarja, hogy a* Nem 
Cajholicusok' Jóízágaik, mellyek még mos
tanában azoknak kezeiknél vágynak, kik a* 
proteítansok' Jófzágaikat bírják árendában: 
az emiitett Nem- Catholicusok'ÖrököfTeiknek* 
avagy azoknak, kiknek valameíly jufíbk vá
gyon azokhoz, vifíza adattafíanak. Az 
Árendások, a5 Nemzet' Gyűlése által ki fza-
battatándo ido alatt, 's mód fzeréiit Szamot 
tartoznak adni mindenről. 
A' Fr. Grfeág' újjj Elintézésének meg er&Tsí? 

tésére 's örök emlékezetére Jul. 14-kén 
fzenteltt ínnep napnak nevezetesebb 

v környűlállásait k^zölhettyük immár , 
igéretünk fzerént; 
jókor réggel öfzve, gyülekeztek, az 

. Örf/ig' g^ Di$rí|misainak ííüldCtjei, és he-
iv~ket, aJ fzetént váíafztották egymás között, 
a* minfmü renddel voltak Díiíriktusaik' ne-

' • - v" ~: '' '" Tf" 
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veiknek kezdő betüjeik, az A B C betűi kö
zött. Minekutánna mindenik Diíbriktus ke* 
zéhez vette volna a* maga Záfzlóját: meg 
indult 9 óra tájban a* menetel. Vége hoffza 
nem volt a* kísérő *s örvendező Nép* foka-
ságának. -— Alig értek a8 St Dienes* úttz4* 
j l r a , hogy igen tiagy zápor kezdett esni, 
A* Nép tapsolt *s ekként kiáltott a' Nemzet 
Gyűléséhez: Nem kell félni — meg föünik 
ey mindjárt. E^ ay vi^9 <z£ Ariftocraták* 
könyveinek ö^one. Fel is derűit nem fokára 
a* N a p , *s annál gyönyorködtetóbb tárgyáva 
lett a' fzemeknek azon kies Térség, melly 
a* Városon kerefzrul folyó Sequana vizén 
túl esik, és Mars mezejének neveztetik. w 

Áz emiitett Térségen kéfzűlt a! Nemzet' In-
népe' fzentelésére egy nagy, és néhány fzáz 
ezer lelkeket magában foglalható Amfiteá* 
trom, vagy is inkább az egéfzMars'mezeje 
egy nagy Kerek Templommá kéfzíttetett, 
a*mellyen eleintén 10—ifooo fogadott mun
kások dolgoztak; de hogy ezek el ne kés
nének valahogy* a' munkával: tsoportoífan 
siettek annak elő mozdítására minden rend 
's nembéliek, az Innep napot (Jul. 14-dikét) 
közelebbről meg előzött néhány napokon; 
úgy hogy a' fzáz ezerét is meg haladta a' 
Nemzet* Temploma' kéfzitésében önként 's 
örömmel foglalatoskodóknak fzáma. A* 
Templom* közepén, egy aj lábnyi magas-
fágú Oltár, annak ellenében pedig, egy 
Királyi, Szék volt emelve. Ezen Templomba 
gyülekeztek az Orfzág* Diítriktusfainak Kül
döttjei, valamint a* Polgár és a* rendes Ka

tona-
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tonaságéi is, a* Kir. Famíliával, 'á'"Nemzet 
Gyűlésével, 's más fok ezer Hazafiakkal '§ 
Leányokkal; sőt Idegenekkel is eggVetem* 
ben. Három órá tájban lehetett tsak végé 
az Innepét fzenteló Gyülekezet' öízve féreg? 
lesének. Akkor Sdlve adatott 'ágyúkból, 
annak jelentésére, hogy az Autuíni Püspök 
fej fogna immár az' O l t á r r a Indulni, —• 
TT? ' Ugyan ekkor meg jelent a Ki
rály'is, as maga Királyi Székében. —- A9 

Ifirálynp, a' Korona' ÖrököíTével, 's $fí.' 
nak"ríennyéveí;,iá$ K?rlíy? nagyobbik Öttsé? 
vei ?s annak Feleségével \ és a* Király' Hugá? 
yal Erzsébettel \eggyüu, a* Kir. Szék felett 
Iféfzült Színben ültek. A' Nemzet Gyűlésé
nek Elöliiléje, as Királynak jobb keze felölj 
a'Gyűlés* több Tagjai pedig, réfz fzerént 
% Király' bal keze, réfz fzerént az Elólűlo* 
jobbja felél foglaltak helyet. — Vége leven 
a' nagy Misének, fel emelték kezeiket a* 
Nemzet* küíömbkülömb ágainak Küldöttjei, 
?s esküvésfel fogadrák, Küldójeik' ?s követ
kezésképpen magok' neveikben is; hogy â  
Nem^ethe^ , a' Törvényhez, és a' Király-
4Ö£ hívek íefznek. Az Esküvés közben zen
gett a' muzsika fzó, 's dprgöttek az ágyúkt 
Fayette is, a? ~Páris\ Polgár Katpnafág' Kor-
mfnyozója, le fzáílván lováról, az Oltárhoz, 
nient, ?s le tette a hitet; ismét lóra ű\tf 
kalapját fejébe tette; kardját ki rántptta, fel 
emelte, 'S kiáltott: ÉUyen $ Nemzet -n?. 
rnelly kiáltást, az egéfz Népnek fiaspnló ér? 
telriiű kiáltása követett, Annaícnrárina meg 
|sk^d| a?Nemzer Gyűlése' Elolüláje is , azp.fi 
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Esküvés* Formájának el mondása által, mely-
íyet. Február. 4-dikéü el mondott volt. •** 
E* meg lévén, a* Gyűlés' Tagjai is mind fel 
füíotrak, ?s fel emelt kezekkel rendre-mon* 
dották; Én is a%t esküfzpm. Végre, fel 
állott a' Király, 's kezét ugyan fel nem emel
te ; hanem nagy fzóval ekként esküdött t 
i,hi a Frantyják' Királlyá 9- esküfaöm aJ 
Nemzetnek, hogy én,, dStátus'' Törvénnyé 
általi nékem adatott hatalmat *s erőt arra: 
fogom fordítani, hogy d Nemzet* Gyűlése 
által meg határozott, *s tőlem meg erőfsíi' 
tetett Elintézését a Státusnak fenn maraf\t-
hajfam, és a* Törvényeket magok erejek? 
hen még tarthaffarn. -— Ezen Esküvését a* 
Királynak 9 illy közÖnféges öröm kiáltások 
váltották fel: Éllyen a mi Királyunk. — 
A' Királyné , ki a5 Királlyal eggyürt fel állott 
yólt, fel emelvén a' Korona' Ötököííét, oda 
mutatta a 'Népnek; melly látásra el kezdte 
az egéfz Gyülekezet kiáltozni: Éllyen d 
Királyné — éllyen d Dofén (Dauphin); 
és ezen kiáltozás olly fokáig tartott, hogy 
az utólfzor el énekeltt Te Deum Laudamus-
ból femmit fem lehetett hallani. A* Király 
úgy meg indult, hogy könnyvben lábbadtak 
ízeméi, r— Vége lévén az egéfz Tzeremoniá--
nak, el ofzlott a* Gyülekezet, -r— Az éjtfzaka 
bafonlö örvend ezésben tölt el , mint a' nap* 
pa l , és leg kiííebb rendetlenfég fem esett, 
a5 mellyet igen ' efzköziött azon tilalmazó, 
parantsolat, .melly" Szerint kptsin 's lovon, 
úgy bottal és karddal nem volt fzabad jár
kálni, Nem lett több eggy ember hajolnál ? 
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az i$ tulajdon vigyázatlanságából esett a'meg 
hólt Pattantyúsnak —+ Minden bántódás 
nélkül maradt az Angiidból viífza érkezett 
és a* Nemzet* Innepét eggyütt fzenteltt ^ÍM-
reliánumiHettzeg is (mátFrant^ia OrfTágj, 
Fikp Lajos a' neve) § a* ki ellen egy Som 
ieau nevű embe* bizonyos írást adott kj 
nyomtatásban, meüyben igyekezett felül* 
tecni a' Patriótákat a* H^rtzeg ellen; *s ma
gáról nyilván illyen jelentést te t t , hogy ha 
másnak nem leííz az a bátorsága, ó meg 
fogja azon tsudától fzahadítani a* földet, 
~-~ Kéttség kívül magától fzaba.dította 
meg, bolond fenyegetódzése által, So.uleau 
a"* Mars1 mezejét; úgmint a' kit, mihelyt 
ízem eleibe került az írása, leg ottan keres
tetett a'Politzáj; írását, (em hagyta kozonfé? 
geífé lenni, 

.QrpJz és Svéd Örfiág. 
Az Orofzok és Svédek között közelebb 

történt tengeri ütközetről, tsak igen rövi* 
eleden emlékezik a' Bétsi Udvari Ojság is. 
Azt mondja , némejiy Pétershurgi magános 
Xevelek ntájri, hogy az Orofzok 5 első 
nagyfágú hajóikat nyerték el a' Svédeknek, 
mellyek közz&l egynek úgy be volt fizetve, 
hogy azt tellyeíleggel meg nem lehetett 
menteni az el süllyedéstől. Ezenkívül eggy 
clso nagyságú Svéd hajót, 1 Fregátokkal, 
és % gyújtó hajókkal*) eggyütt, mindenes

téi 

*) A* gyújtó hajók nem egyebek, haaem hamar 
tüzet kapó, eröffec és tartóffaa égö 's mas teste

ke* 
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tol fogva fel vettettek..-r- Ezek így lévén, 
tsak el hitethetik talám mar most magokkal 
a* Svédek, hogy nem qk diadalmaskodtak 
az Orofzokon, 

Ugyan azon időben, a* N-affaui Her-
tzeg is rajta ment, aVIürály? karmanyozása 
alatt íévo könnyű hajós Seregeken-" a'Své
deknek, és azt fzai^dásba hozta. — így 
síd ki , hogy e' réfzbeh (valamint másban is) 
ugyan tsak a* leve igaz, a' mi az Orofz 
Tudósításokban volt, hogy t. i. Máj. 15-kén 
nem rontotta öfzve az egcfz könnyű ízerű 
Qitöíz hajós Sereget a' Svéd Király: hanem 

tsu-

|cet is könny ea meg gyúlafztó materiákkal, megj 
tqltött közönséges régi hajók. Néhány ágy ál? 
!s íZöktak rejtők-leátfi, hogy jelt adhattatok, é$ 
a' kiflebb hajóit az ellenségnek vifíza iartóztat-
Jhairák. 'Hátúi, mind a' két oldalról aj rajaik vágy
nak , mellyek arra valók, bpgy azokon hirtelen 
ki ugrándozhafTon a' Legénység, minekutánn$ 
a ' gyújtó hajókat az ellenség' hajóiha aggatta 's 
meg gyújtotta. A' gyújtó hajóknak háttal kell 
lenni a' fzélnek, yálahányfzor gyújtani akarnak 
azokkal, hogy a' lángok annyival jobban érde-
kelheílek az ellenség' hajóit. Midőn a' fzerentse 
fzolgál, hamar zűrzavarba lehet általok hozni az 
ellenséget: azért ís a' gyÖzedeíemnek nagy efz-
közlői lelkűnek. Leg eísÓben az Angliai Király
né Erzsébet' hajós Serege élt azokkal, a' H. 
filep Spanyol Király' győzhetetlen feajós Serege 
elles. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



*3* # » « » « # 

tsupán annak egy réfzetskéjén győzedelmes
kedett, úgymint a' mellyel Fridrichshamnál 
telelt volt Kap. Slifov, és a* melly nem is 
lehetett a5 jég miá még akkor egéíFzen fel 
kéfzűlve. Ez is eggyesűlve van már most 
magának a' Najfaui Hertzegnek fzeméilyes 
kormányozása alatt lévó hajókkal. 

Spanyol Orfcág, 
Minekmánna közelebbi fzerentsétlen-

sége után egéffzen helyre állott volna Gr, 
Florida Blanca, meg jelent Juci.. 24.-dikén 
az Udvarban. A5 Mmífter* életének meg 
maradásából *s egéflégének vifzont helyre 
lett állásából fzármazott örömöknek jeleit 
igen fzembetünóképpen nyilatkoztatták ki 
a5 Király és a5 Királyné; nagy indulattal fo
gadták azt; meg ölelték 's le ültették. A* 
Király azon két Inasoknak is hókig való Js 
naponként ia Reálbél ^y^allfr^fizetést: ren
delt , a 'kik meg gátolták volt a* Gyilkost, 
hogy hármad ízben hozzá ne fzúrhaíTon as 

Minifterhez. A* Gyilkos még mind ez ideig 
Jem vallott femmi különöst. 

Júliusnak eíso napjain § egy Kurírt varr 
tak Angliából Maimban , még pedig olly 
reraényíeggel, hogy éppen nem háborúság' 
fiírmondója fogna az lenni. 

D ánia. * 
A* Korona' Őrököííe, a' Schlefvigi és 

HMeini Hertzegfégek' -Kir. Helytartójának 
' Hqf-

*) Egy Reál 7 és 1/5 kr. fefzgq. 
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•Hajjajai Károly Hertzegnek öregebbik Leá
nyát Haffxjai Maria Sofia Friderikát jegy
zetté el magának Feleségül. A' Helytartói 
Udvarban Gottorpban7 Jul. ii-dikén tétetett 
ez közönfégeffé;Koppenhágában pedig va* 
lamivel későbben. A7 házaííági egybe kelés 
Gottorvban leííz. Koppenhágába a' jövő 
Sepr. ben fog a' meg párosodott Hertzeg 
AíTzony által költözni 

Pr ujj\ la. 
Melly fzomorú következései lehetnek 

a2 vallás és a' kegyedéig körűi való hibás 
vélekedéseknek, 's helytelen képzelódések-
nek, nyilvánvaló példáját adta annak köze
lebb is egy tehetős Fofztótsináló* Felesége 
Berlinben. ~— A' Férjfi, két efztendőktől 
fogva az úgy neveztetett Bethbruderekhe^ 
(Kegyeskédokhöz) adta magát, kiknek, 
mind maga, mind kivált a' Félesége igen 
buzgó líövetöjeik kezdettek lenni. Nem 
régiben fogja magát a' kegyeskedő AíTzony, 
's egy fél efztendős Gyermeícetskéjét, melly-
nél több fem vólt$ fővel egy tseber vizbe 
dugja, 5s mind addig ott tartja, míg meg 
fúlt az Ártatlan. Annakutánna a* hólt testet 
a* félre való helybe vetette, 's izörnyü 
tselekedetét hideg vérrel és illy ki fedezé
sekkel adta bé a' Törvény Széknek: Én 
vijfea adtam a^ Idve^itőnek a! maga aján* 
dekát, } 

Hollan dia. 
A' Bétsi Udvarnál lévő Követére a' Közpn'féges 

Társaságnak, B. Haeften-VQ , azt bízták yólt a' Ren» 
dekí 
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dek, még az el múlt hónapban, hogy í í , tibpbídnUSlt 
adná ezeket értésére: ' A*.-Rendek fziveflen óhajtják 
az éjfzaki és napkeleti dolgoknak nap alatt lévő *& 
reménylett fzerentsés el igazíttatását ; A' Belgyiomi 
zűrzavarokon mindenkor meg voltak ok belsőképpen 
illetődve. Minden következéseket jól láttak ok elő
re; de* mint SzÖvettségesek, magokat azokba avatni, 
nem akarták mind addig, míg vagy a' Bélgyiom' tör
vényes Feje nem fogná őket arra kérrti; vagy tulaj
don "bátorságok indítani. E' réfzben mindenkor egy
formán gondolkoztak ok: és fájnálják, hogy erről 

,a réfzrol igen vékony hova tovább az eggyefleg eránf 
való reménység. Hogy ok ézeh fzép Tartományok
tól el fordíthaffák a' gonofzt: kötéleffegéknek tartót-
iák , O Felségének éleibe terjefzteni, hogy ha a' 
Brabantziaiakkal fegyver-nyugvást kivánná kötni ; 
kéfzék lefznék'" annak efzközlésére. — A' Feleletet. $ 
mellyét Léopoldtól a* Hoi/«?záí(i^^kaptak^_másJ&pi-
fogjuk közleni 1-

T U D Ó S Í T ÁS. 
Véber Simoü Péter Űr jelenti az érdemes 

Közönségnek, hogy a' Maizonnét ó Tefiámentami 
Hiftoriajáva, raeílyet T. Pétzéli József Ür öt Köte
tekben fog közre botsátani, annyi előre Jelentők ta
láltattak, hogy már egyfzer a' Munka Sajtó alá vé
tetett : de mivel azólta is minden héten jönek az előre 
Jelentők, hogy azok ezen betses Munka nélkül ne 
maradjanak, jelenti, hogy Sept. első napjáig még a' 
magokat jelentő érdemes Urak után várakozik 's kéri^ 
hogy addig azok, a' kiknek a' Ktfriyv kívántatik, 
magokat a' ki nevezett Uraknáí bé adni ^léltóztailanak. 
w* Jelenti egyszersmind azt is , hogy T. Erisei Dá-
Mél'* TüH Prfecttkátf? Űraak négy héti, templomban 

fnön-
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mondandó KönyÓYgéiehlá nyomtatta, Áz áriak 26 kr» 
A' kik meg fzerezni kívánják, a' M&izonnétre-IsS ne
vezett érdemes Uraknál jelenthetik magokat, a* kik
nek is ebbéli fáradságokért a' u-dik ingyen fog adat
tatni , tsak hogy a' jövő Péjii Vásárra a' pénzt Peftré 
fel küldeni; addig pedig akár magát, akár Ti Pétzeli 
József Urat, a' fzükséges Ny omtatváayoknak fzámok-
ról tudósítani ne fajnálják. 

T. Úrábo-vjzky György Úr , a' Palotai Éti Gf, 
Prédikátora, magyarra fordította ama' tudós Evang* 
Püspöknek 's Katishonai Prédikátornak Scbaefftr Úr
fiak , illy horrilokirású hafznos munkáját: Katheketifche 
Erklarung der Sónn - und Fefltagf - Évangelien ( A ' 
Vasárnapi és Innepi Evangyéliomoknak eggyügytt 
magyarázatja), és azt holmi Jegyzésekkel és Imád
ságokkal még is bővítette. '.** Nem megy a' munka 
többre 24 árkusnál; és hogy annál kelendőbb lehef-
fen a' falusi Oskolákban i s ; eggy árkusnak az árra 
tsak 1 polturára van téve: az egéfz munkáé tehát 
12 garas. *~~ A' Fordítónak fzavai ezek.: 

Tellyes örömömnek fogom tartani > ha a' munka 
más vallású Keíefziény Atyánkfiai előtt i$ kedvet ta
lálhat; de mivel leg közelebb Confejfionkat követő 
Gyermekeinknek 's egyűgyuebb Hallgatóinknak tzél-
jokhoz alkalmaztatott: kérettetnek N. Magyar Hazánk
ban minden velünk tartó Ven* Traüufoknak T# Espe
restjei , minden Ekklesiákban a' T. Prédikátor Urak* 
az Oskolákban minden Tanítók és Mefterek, nevezet 
fzerént az alább meg nevezett érdemes Urak j hogy az 
eiÖ fizetést vagy Subfcriptiót bé fzedni 's az eránt en
gemet még fz. Mihály nap előtt tudósítani ne íerheí-
teílenek* A' kikkel leg alább e' tájon fzeméllyes u* 
mérettségben vagyok, érdemes neveik fzerént így 
következnek: 

m 
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N. DÖmblkön: az édes Atyám F. T. Hrabowjzity 
Sámuel Spperint. Ur ; JK*. Egerfzegen: Gajer János Ur* 
Énejfén: N. és N. Dóizi Pál ú r ; Gergehiben: T» 
Tompos Bálás Senior U r ; ' GyörhÖnyön •: T, T» KÍ/> 
Péter Senior U r ; Gyó'ró'íí: -Ti FÁÍTÍ- Fái Prédikátor 
Ü r ; Kápökson: Ti-'Wilifinger Jários Senior Ur; R« 
Komáromban: T. Tv Perlaki Dávid Senior Ür; K'bjze-
gen\ T, Aitner 's K'áráfz Senior Urak; KorPvélyeseni 
T, Klenientis Gori-Senior U r ; S«» L'briíitzen: T . Ti 
j ^ g y István Fo Senior Ur ; Nemeskéreti: T . Bachicb 
István Cou-Senior Ur * Orofzlanyon % T i Szepéfsi Mi
hály Cön Senior Úr ; P<fytá# : T . Tv Szakónyi József 
Con-Senior Ú r ; - L . Patonan: T . JÖ/} Ádám Con-Sem 
Ür; Pesten: T. T . Motór János Prédikátor Ur ; "Pö« 
sónban: Ti T . Inftitoris Mihály Prédikátor Ur ; Sop
ronban í T . T Í Gamduff Sámuel Senior Úrral, N. és 
N . Mesterházy Nagy János Sübr'» Ú r ; TétBerii T* 
JKí/x Zsigmond Senior Ur ; Vefzprémben: N. és N; 
fejér János Ur , kinél a' jelesi ínnépekré váló Kérdé
sek bekötve 7 kr. árúltatnaks —~ Jelentem azt is a.* 
Kerefztény Iffjúság' gyarapúlásábau ' gyönyörködő 
érdemes Hazafiaknak^ hogy Fö T, Fedderj'eti SuperiEU 
"Urnák azon Könyvetskéjét: Das Lében Jéfu, fíir 
Kinder ; nem kulömben T. T. Dietrich, Berlini Prédi
kátor Úrnak azon esraeretes Katekismusfát: Unterwei-
fung zur Gliichfeligkeii i nach der'Léhre Jefu, £' kiílébb' 
és fummáííabbKiadás fzerént, Nyelvünkre fordítót-
tanú Ezekkel, és más,- murikában lévő kézi" Kó'ny-
vetskékkel fziveííeri fzolgálok a' tamíló Iffjűságriali„-
imhelyt fenn jelentett fzáridékoniat, £ Vasárnapi £rnr ; 

gyéliomokra nézve, tellyesítheíém. 

Köít Métsbétii Jélissriak 30-Vfók n<apjáiá i¥9$é' 


