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Bét$, 
Egy Volis nevezetűBelga, engedelmet 

íiyert Ő .Fellegétől, egy fzabad Seregnek 
fel állítására; még pedig azon ajánlás mel
lett, hogy ha vitézül viselendí a' Serég ma
gát : a' Háború végével vaiófágös Regemen
té fogna tétettethi. íiöo'Gyalogokból, 400 
Vadálzokból, Y ugyan annyi Hufzárokból 
fog állani. •*** Volis ? egy vóít á' Pártosok^ 
nak Kormányozóik közzűl; ö vezette neve-
zeteírert őket Töuenhoütnál. Tettzett a' Ki-
íálynak, ezen Embernek nemes bátorfágu 
maga ki nyilatkoZtatása* így fzőildtt t, i. Ő 
Fellegéhez: *, Mihelyt á* níi Cónftitüiiónk 
háborgattatott\ éri vóltáni az elsó| a' ki 
fegyvert rántott: most j a' midőn viflTzá hely
heztette Feiféged a' Nemzetet minden élőb
bem fzabadfágaiba; újra én vagyok az ejsőj 
á' ki hüvelyébe tefzi kardját^ hogy azt Fel-
fégedért rárithaíTa.'4 

Magyar Öff^ág. 
Buda. A' jul. iö-dikán tartatott egy^ 

fyesűlt Gyűlésben fel tett, 's K. helytartö 
'anátsbéli Titoknok Fodor Úr által *) ŐFeU 

fégé-

*) T. Fodor Űr, Juh 21-dikén, délutánni 2 órá
kor indult volt Budáról Bétsie f a'hová. más nap 
délutánni t; órára eí érKézett, V ugyan azon nap 
festve bé is adta á' magával hozott írást Ö Felfér 
|é«ek; a' M löajd eggy egéÜz óráig befzélígeíett 

•' , ' *«'* í 
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íégéhez küldött írásnak ide megv ki az ér
telme : „ Az Jnaug. Diplomának el kéfzi-
tése körűi való buzgó foglalatoskodásai köz 
ben, értésekre esett az Orfzág* egybe gyűlt 
Rendjeinek, a* Kir. Követnek ("Herbert 6*-
nak) ^Búdán lett kerefztíil menetele.'-alkal-. 
matofTágával; hogy a' jelenlévő Háborúnak 
félbe fzakafztása végett, el fognának immár 
a' Tanátskozások kezdődni. Nehezen esett 
a* Rendeknek, hogy ezen Had, az-Orfzág-. 
cak világos farkallatos Törvényei "ellen, az 
Ö tudtok nélkül kezdetért; de most annál 
nehezebben esne, a' midőn Orfzág Gyűlé
sére egybe fereglettek, és Júliáiknak víííza 
állítások felöl gondoskodnak i ha nállok né!-, 
kül kéfzülne meg a5 Bé&eiíég. Sok Tzikke-
lyeit. hordják elo a' Rendek, az el műit és 
e* most folyó Században tartatott Orfzág 
Gyűlések' Rendeléseiknek-V mint a' többek 
között az 17if-béli Orfzág* Gyűlésének 1$.-
dik Tzikkelyét, annak meg mutatására : ho^y 
a'Király nem' kezdhet Magyar Orí^gban 
's az azzal eggyesketí Tartományokan Ha* 

vele. A' Váiafzra 8 napokig várakozott a'Kurír 
U r ; rnellyet meg kapván ]ul. 30-dikán esrve^ 
éjjeli u óra tájban indult vele Buda felé, hová 
igyekezete fzerént, Aug, elsó napjának reggeli 4 
órájára el fo^jt.t érkezni. Bl fzerént', g órák 
alatt tette mind jfcvet, mind menet, az eleibe 
mértt utat ez a'Nemzet' Gyűlésének hív Kül
döttje, kinek a' Magyar Liueratura' • virágzása: 
tárgyazó igyekezetei is fáradhatatlanok. 
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dat \ az Orfzágaak tudása *s meg eggyezése 
nélkűx Emiitik az 1741-dikbéii O. G. 11-dík 
Tzikkelyét is , mellynek ércelme az, hogy a' 
Magyar Tanáttsal eggyet értve 9 fziiietetc 
Magyarok által folyatattafíanak a5 Törökökkel 
kötendó BékeíTégról, 's az Orfzágot illető min» 
den dolgokról való Taoátskozások | vala
mint az Orfzágon belól, úgy azon kivül is. 
Továbbá: hogy az Orfzágot illető dolgok-
ban, al Portához küldendő Követtségnek 
ftlkalmatoíTágával, a'K Követ mellé minden
kor egy hasonló tekintetű, fzüietett Magyar 
Követ réndelteíFen, ki is amazzal fzép egy-
gyeíTégben legyen, és utasítását eggyiktő! 
a1 Magyar Tanácstól vegye. Magának a' 
dolognak terméfzetén is fundáltatik az, a* 
mint az 1559-béli O, Gy. g-dik Tzikkelyé-
ben nyílván ki vagyon fejezve 9 hogy a'ften* 
deket, az Ö életeket V vagyonjökat ilietó* 
dolgokról való Tanátskozásbói igen nagy 
igazságtalanság nélkül ki nem lehet rekefz-̂  
teni. A' Rendek voltaképpen meg vágynak 
az O Felfcge* Igazfága 's Egyeneflfége eránt 
gyozertecve, *s annyival inkább hifzik, hogy 
O Felfége kegyelmeden hajlani fog az 6 
ígazíagos Kéréseknek tellyesítésére, mivel
hogy Önnön Maga méltóztatott azt a'- ke
gyes ígéretet tenni, hogy Igazgatását a* 
Törvényeknek híven való meg tartásán fog~ 
ja kezdeni. ; Illy hiedelemmel meg nevezik 
a' Rendel? O Feífégének: Gr. Teleky Józse
fet, Ugűts&r Várm. FŐ ispánját; B, Alrnásy 
Pált, Arad Várm. FŐ Ispánját; ,S^étsén)t 
fsisnKz* Battyárú Ferents, ídósb* EfTter* 

K a h'áU 
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há%y -Ferentz, és Apponyi Antal Grófokat; 
B. Podmank^ki Józsefet, és Somsits Lázár 
Urat. JEzek, mind ollyan Fétjfiak, a kik
nek hívíégek, egyenes gondolkozásokat kö
vető jó fzívüfégek, és a3 közönféges dolgok 
folytatásában való alkalmatos voltok, fok 
próbákból nyilván való: a* kikhez tehát Ö 
Felfége is bátran bízharik, 's válaízthat köz-
zúlök a* már el kezdete, vagy kezdendő 
Tanátskózásokra küldendő Követet. — A* 
Rendek úgy fogják Kérések* meg haigatta-
tását nézni, mint az Ö Felfége' Kegyeífégé-
nek különös bizonyságát, és mint egs^y 
ollyaa körelet, meily ezt a* fzabad, de í* 
maga fzabadfágában leg en^edelmeíTebb 
Nemzetet fzoroffabban fogja O Felfégéhez 
foglalni, 

Erdély Orf^ág* 
Jun. 17-dikén költ Viíízairásában, rnéí* 

tóztatott Ó Felfége Gr. Bethlen Sándor Urar, 
a' régi mód fzerénc való Orfzág' Fő Biztosa-
nak, Gr. Teleki Ádám Urat pedig Orfzág* 
Igazgató Tanátsosnak nevezni. Ugyan az 
emiitetr hónapnak 4dikén, Csernátoni Fe
rentz Urat , az előtt is víseltt ítélőmesteri 
hivatalában meg erősítette; Cserei János és 
Tűri Láfzló Urakat ItélŐmesterekké; Gróf 
Nemes Ferentz, Dönáth Antal, és Bália 
Sámuel Urakat K. Táblabiráivá; Ko^ma Já
nos Urat FŐ Protokollistává; Aranka Dániel 
Urat az írásos-Ház' Gondviselőjévé {Archi-
varius) rendelte* Aranka György, és Tűri 
jósef Urakat, az előtt is viseltt felesleg való 
Tablabir óságokban meg hagyta* 

A J 
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Az Orfzág* Gyűlésének Kolosváratt le-
jendé tartatása annál bizonyosabb, hogy zz 
abba lett meg eggyezését Ö Feifégének ma
ga a' kormányozó Gróf Bártffy György Ür 
jelentette már a' kormányozó Tanátsnak. 
Ezen Jelentésnél fogva, nagy ferényíéggei 
tétettek még az el múlt hónapban Kolosvá* 
ratt minden meg kívántató kéfzületek, a* 
kormányozp Széknek, V minden attól függő' 
hivataloknak, úgy a* hadi Tanársnak is be 
fogadhatására. A'régi Írásoknak egy réíze 
Jul, 17-dikén Szállíttatott el oda S\ehenből9 
50 fzekerekem 

Török Horvát Qrfcág. 
Tzettin Vára' meg vételének környfilállásaít, 

Éem tette még közönségesekké a' Fo Hadi T.anáts; 
azokat, a' mellyeket itt közliink? egy fzemmel látott 
Tanúnak előadásából vettük: 

Minek manna i T\ettin Vára előtt tá
borozó ellenfégnek fzáma 10 *s i20öó ;re 
fzaporodott volna » méltán leheteti/' tőle 
tartani, hogy ha reá nem tsap is ostromló 
Seregünkre ez a' feles fzámú Nép t azt el 
nem múlatja, hogy valamelly oldalról Föl* 
dünkre bérontson; a" mint ezt tselékedte 
volna is már Jul. 17-dikén Kiskinanál, ha 
Paepíits Ob. Őr által viüza nem ágyúztatott 
volna: azonban még i^diken hozza kezd
tek tsorbító Battériáinkból a* ÍÓvöldözéshez; 
a' Mináink is mind el kéfzültek., *s meg vol
tak töltve. Ezekre nézve, meg tétette Hadi 
Tármester B. Devins Úr, a* Vár meg hágá-
sfhoz kívántató fzükféges kéízuieteket/ 

és 
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ésjul. 10 dikán reá fzabadította azokat a* 
Várvivásra* kik Ónként fognák magokat ar» 
ra ajánlani. Alig erefztette ki fzáján az en* 
gedelem adó fzókat, hogy leg ottan ki vái* 
laikoztak néhányan a' Gyulai fzabad Sere
géből; úgy néftiT Mömben az Ogülini és 
S^luini StUTtZosokból, és a' Sthröder Reg. 
jébol; *s fztirok koízorúkat és gránátokat 
kérvén magoknak, nagy hírtelenféggel a' 
Vár" falaihoz repültek; azoknak tsorbáit meg 
hágták, 's a* gyújtó efzközök* be hányása 
által, a' mi fa találtatott még a' Várban, 
fel gyújtották. Úgy el terjedt a'tüz kevés 
ido aiatt az egéfz Várban* hogy valami 6oig 
való emberei is sültek ki az ellenfégnek a* 
világból; pedig nem foka forgolódhatott a* 
tüz körül, mert mihelyt látták néki hevült 
Stuttzosaink 's fzabad Seregbélieink, hogy 
annak oltásához kéfzíti magát: Viefe Major 
és Pattantyús Főhadnagy Galíot Urak vezér
lések alatt 3 leg ottan Sé ugráltak a' Várba, 
*s féibe hagyatták vele az oltást. Ugyan 
ekkor, a' mieink közzül is ölt még egyné
hányat ^ tüz. Meg rémülvén az ellenfég; 
azon lárma által pedig , mellyet Gr. Gyulai 
más oldalról tsinált volt néhány fzabad Se-
regbélieivel, még nagyobb zűrzavarba ho-
zódváa: egy réfze a5 Kafzamatákba bújt; 
más *éfze pedig fzaladásra vette a' dolgot. 
Amazok, kik a' Kafzamatákba bé férkezhet-
;.:̂ k* úgy néki bódultak, hogy még akkor is 

ír̂ -k ki a\ Káfzamatákból, midőn már 
. j>.aiijk voltak: de meg is adták az árrát; 

$ ;rc mikor ofztlft íeáiok került a* for, 
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Tífztjeink* kérése fem menthette meg éle
teket. A* fzaladásnak indúktaknak is mind 
a' lett a' forsok, a* közzűlők e! fogatott 
Affzonyokon, Gyermekeken, *s valami 60 
Férjfiakon kívül. Mert azokat kefzén Tár
tak már, az ellenfég Táborára nyíló Kapu-
Dél Vírézeink, ss fzaladások közben mind
untalan lövöldözték. Mintegy 183-at ejtet
tek el belőíök. Azokat pedig, kiknek ÍZQ-
rentséjck volt golyóbisainktól meg mene
kedni: a' magokéi hányták kardra a* Tábor
ban. Mig a* ízaladó ellenfég takarodott ki 
a*. Várból, az alatt mind bé férkezett a* bé 
rontásra ki rendekt Népünk. A'. Várvivás 
3 órákig tartott; kezdődött t. i. délutánni 4 
órakor, 's végezodött 'estvéli 7 órakor. — 
Egy Török tellyeííéggel nem akarta magát 
rneg adni,. 's mind addig védelmezte magát 
benn a* Várban 6 emberünk ellen: míg 6 
óra tájban búbon nem tsapta egy golyóbis. 
A' Várbéliek közzűl, ia8 febes Férjfiak , 
Aűzonyok és Gyermekek találtattak élet
ben, kiket leg ottan tsorbító Battériáinkba 
Izállitottak *s.. bé kötöztek. RéCzünkröl 17, 
estek el, 's 31. kaptak febet. Oberftlieut* 
Gróf Gyulai Úr is egy kővel való ütést ka~ 
pott a' mellyen* As Vár* fel prédálása köz* 
ben még 7 emberünket ölték meg a' ma
gunk Bombái. Ennek oka a' volt, hogy 
a' Törökök , közibek repített Bombáink 
közzűl fókákat tsak vízzel'öntöttek el,'vagy 
nedves bórt^vétettek reájokj azonban töítv* 
maradtak, 's most a* Várat el borított tűz
ben újra meg tüzesedtek* 's el pattantak. 
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A? nevezetes nyereség, holmi fegyverek
ből j aoo mázsa puskaporból , és j x ágyúké 
tó i áll. Igen büdös volt a' Vár , *s mindjárt 
fs hozzá kezdtek a' fzámos hólt testektói 's 
dögöktől és más otsmánfágol^tól való ki tifz-
ti ásahpz. A' Táborhéli ellenfég valarahn 
tisendés fzerrtlélóje volt a* Várnak kezünkre 
lett kerülésének: úgy mindjárt más nap» 
az az Jül. ai dikén dél előtt, bolmijét sietsz 
tséggei ofzve rakta, Táborát fel gyújtottas 
's el lódúlr, ioo nagy ebeivel eggyütt, 
roelly éknek eggy egy réfzét mindenkor ma* 
gok mellé fzóktak volt venni a' fzélso vi? 
gyázaton lévők. Eggy óránnyira is el hal
ló te az ugatások, — Még T^ettin Vára* 
meg vétele előtt, hozzá kezdtek az oda fel 
pránnyira lévó Kládufi^iak ? házaik' tetejeik'-
nék le fzedéséhez. 

jB o f ^ n i a. 
Ártalmas babonaságoknak új példáját 

adták nem régiben a' Törökök, a' Banyai 
hkaiVkr' ki dűlt falának fel épitése' alkak 
matofíagával. Azon bolond vélekedésből u 
i. hogy majd úgy győzhetetlen fogna az 6 
Várok lenni: két jobbágy Gyermeket eleve
nen a* fal közzé rakattak; ss követvén ama 
Pogányokat, kik hajdan a' Mólok Bálvány-
fiak áldozrak, nagy muzsikát tétettek a' Tzi-
gányokkal, • •" 'ipie'llytói ne lehetne azon két 
Ártatlanoknak kiáltásokat hallani. Az egy-
gyík Szcrentsetlen -Gyermeknek. Attya, a* 
$^áva> partján keseregte 's pahafzolta, egy 
tótunk valónak, Fiának fzörnyá esetét; egy-
fzersmind azt bizonyította, hogy a' Törö-
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köknek jobbára majd minden nevezetes épü
leteik, efféle íffzonyító áldozatokba kerülnek. 

Hollandia, 
A' Rendeknek hozzája text Jelentésére, kö-

vetkezendóképpen válafzoltatott ILdik 
Leápold, a' maga Hágai Tjfztfartója, 
B. Euol által: 
„Nagy indulattal vette O Feifége azon 

Baráttságokat az eggyesültt Tartományok' 
Rendjeiknek, melly fzerént örömöket bizo
nyították, a* tsendeííeg' viflza állítása 's an
nak fenn tartása erántt el kezdett Tanáts-
kozásoknak, reményféget nyújtott fzerentsés 
folyamatjokon. A' mi Ő Felfégét illeti, nem 
fog valójában femmit is el múlatni, valami 
tsak, Koronája' méltófágának, és maga bá-
torfágának meg fértödése nélkül, a dolgok
nak jó végét efzközölheti; mellyröi mind 6 
Hataltnafíagaik ( a' Rendek ) , mind az egéflz 
Európa meg fognak ezentúl bizonnyal gyo« 
tettetni, akarmiílyen ki menetelek.legyen is 
az emlitett Tanátskozásoknak. Reá is áll O 
Feifége, a* maga Frigyeffével az Orofz Tsá-
fzárnéval eggyütr, minden akadozás nélkül, 
a* Portával kötendő Fegyvernyugvásra leg 
ottan: mihelyest ez, az eleibe tejendo igen 
engedelmes Feltételeket, mint elöljáró Tzik* 
kelyeket, el fogadja; ar mellyeken bátran 
leheflén a* tartós BékeíTégnek hamar időn 
lehető viífza liozása eránt való reményféget 
építeni.' EH2 az lehetetlen, hogy O Feifége 
a* maga Belga Alattvalóihoz illy formán ai-
kalmaztaffa magát: mivel i.) Eggy Uralkodó 
femmiképpen nem alkudozhat oliy módon, 
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a* maga pártos Alattvalóival,, mint egy Há-
talmaííág a* másikkal, a.) ÖFelfége mind 
azon Ajánlásokat reálok vefztegétte már ha« 
fzontalaníü a* Belgákra, valameílyeket tsak 
eggy el gondolhatV jóságtól V meg botsa-
tasra való kéfzfégtöl lehet várni: arra nézve 
íiem találhat többé (mellyet igen fájlal) a* 
fegyveren kívül femmi más efzközt, mellyel 
azokat törvényes Fejek* ehgedelmeííégére 
viífza hajthafla. 3.) Ezen óhajtott tsélt nem 
hogy siettetné, a* Rendek által Ö Felfége 
eleibe terjefztett efzköz; hanem még inkább 
késleltetné:' és .4.) Níntsen a* Pártosoknak 
íemmi ízükfégek a' Fegyvernyugvás kötésre, 
úgymint a' kik minden fzempillantásban meg 
nyerhetik a'BékeíTéget; 's állandó lábra hely* 
heztethetik a' magok tökélletes tsendeflege-
ket: ha az ó* régi Conftitutiojoknak előbbi 
helyére való viífza állítását, a* tengeri Hatai-
meífágoknak meg erősítése, és a* meg esett 
dolgokról való tökélletes el felejtkezésnek 
ajánlása alatt el fogadják. Egyéberántt úgy 
tartja Ő Felfége, hogy a' Belgyiomi dolgok* 
mostani áliapotját nem lehet rémítőbbnek 
nézni, mint akkor volt az, a5 midón a* pár« 
tot ütött Jobbágyok félelem nélkül el követ
hettek mindent a* magok Uralkodójuk eílert, 
és ha a* Köz, Társaságnak (Hollandiának) 
nem volt akkor miért aggódni, a' maga bá-
toríágáfa és tsendeííégére nézve; úgy látz-
tzik, hogy most annál kevesebb oka lehet 
&' félelemre, a* midón nem nyiuliat mára5 

Király , egyéb efzközökhöz, a' rend
űek és tseadeífégnek viífza állítása *s annak 

meg 
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meg tartása végett, a* mi-maradt néki; ha
nem tsiipan azokhoz, a' meilyeknek elő vé
telére kénfzerífi Qtet* zenebonáskodó Jobbá
gyainak vak makattságok. Abban a' hiede
lemben vagyon Ö,Felfége , ho^y £ Belgyió-
mi Tartományoknak törvényes Fejek' Ural
kodása ali minél, előbb fejendő vifíza Térések 
mind az Ő HatalmaíTágaiV polgári hafznok-
kal, mind a' jó fgomfzédság fundamentomí-
val, mind a? fő Hatalmaffágok' javokkal meg 
eggyez; és bízik Ö Felfége, ha ugyan meg 
nem tsalattatik ., hogy Ó Hatalmaífágaik nem 
hogy azokat az efzközöket kivannak elő venni, 
rnellyek késedelmeztetik inkább , mint feni 
siettetik a' tsendeííégnek viííza állítását; sőt 
azon jeftnek, hogy a' mint leg jobbnak fog
ják gondolni, efzekre hozhaífák azokat 's reá 
veheffék, hogy le tévén a' fenn emiitett Fel
tételek alatt minden engedetlenfégról, igye
kezzenek 2L vefzélyt el fordítani, mellyet az 
Uralkodó ellen való patvarkodásoknak to
vábbi folytatása által,bizonnyal magokra fog-, 
nának vonni. Ö Felfége fokkal fog ezért 6 
Hatalmaííágaiknak tartozni, 's tökélleteíTen, 
bizonyosokká is tefzi, hogy igen kedveiért 
esne OFelfégének, ha ennél fogva azon fzí-
ves baráttságot's fzép eggyeíleget meg újjít* 
hatná és erősíthetné, a' mellyet fzorgalma-
tofían fzándékozik ezentúl ő Hatalmaííágaik-
kai fenn tartani." 

Az EggyeíTégroí való Tanáískozasok, 
(mellyekrőf ágy volt előbb a' hír , hogy 

Éra/%-
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JSrafolóban fognának tartatni) igen dere* 
kaffan folynak Jun, a^-díkétól fogva Reichen* 
l?achhany az Orofz, PruíTzus, Svéd 's más Mini* 
íterek5 és a* mi Követünk H. Reufc, *s 
Küldöttünk B. Spieímann között. Lengyel 
Orfcági PruíTzus Követ Mar ki Lucchejini h 
oda érkezett Schönwaldból (hová Királlyá-
tol Stafféta által hivattatott) Jul. io<dikére, 
ss egynéhány Ülésekben jelen volt. Úgy 
mondják, hogy onnan ofztán Jaffy felé vette 
V/ólna útját. Áz említett Tanácskozásoknak 
tárgyait fokán láttatnak tudsii; minthogy 
azokat fzárnokra ( numero) fzedve, közön-
legesekké is tették; 's még előbb már az 
EggyeíTég'Feltételeinek elöljáró Tzikkelyeir: 
de mivel az ollyas Tudósítások jobbári tsak 
némelly nyughatatlan fejeknek képzelódéseik, 
meliyeket nyomba fzoktak követni az ellen-
mondások; inkább akarjuk a\papírost való
ságoknak meg írására fordítani Mivel holmi 
mendemondáknak közlése, tsak a' helytelen 
okoskodásokat fzaporítja; aJ mellyek pedig 
ótt is nőnek, a' hol nem vetik. 

A* iái* 

A mi 
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Á* mi Tartömánnyáink, és a' Ptü(fi(U* 
itt között való Eggyesulésnek, a' mostani 
környülállások fzerént, len félbe ízakadása, 
következendő nevettséges történetre Szolgál
tatott nem régiben alkalmatoíTágöt: Egy 
Prujfc. Slésiá-béli Nemes Embernek tsupán 
i fertály óránnyira esik Troppau Városától 
a* Kaüéljaé Mivel helységében Borbély nem 
volt: Troppauból fzdkott volt magához Bo-
rotválót jártatni. A* Borbély jól tudta a' 
tilalmazó parantsolator, mellyaek ereje fze* 
rént nem volna fzabad, élet* vefzreség alattj 
a* Pruj/fcus* Földére tőlünk által menni; va-
lamint onnan is ide általjönni: de 6 nagyösí. 
anglu$osan> az az, betű fzerént gondolko* 
zott , 's tsak el hitette magával, hogy , mi
vel nintsen a' borotválás végett való által* 
járás nyilván ki fejezve az emiitett patantso-
latban: tálam nem is kötelezi hát az éter. 
Illy hiedelemben lévén, fogja magát, 's 
előbbi fzokasa fzerént által sétál biz ó* — 
Szakáll nyeső" késivel az Ürhoz: avki meg 
látván az embert, tsak el hal ijjedtiben, ?s 
leg ottan viflza küldi olly hagyomásfal, hogy 
otet várja meg a' határnál. A' Borbély nem 
vévén tréfára a' dolgot, elvillantott; a* Ne
mes Ember is tsak hamar utánna érkezett a* 
határhoz; holott le térdepelvén a' Borbély 
előtt, úgy vetette le a' Szakállát. A' Borbély
nak mindenkor á* mihatárunkon belől volt 
íeg alább a* fél lába. Azólta, mindén bo» 
rotválkozó" napon öfzve jőnek a' határnál a* 
Nemes Ember & a' Borbély, '• a*Törvény* 
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pek által hágásától fzorgalmatoffan Őrizked
nek j azonban igen derekaílan foly %* Manh 
pulatio. \1 

Lengyel Orf^ág. 
Varsótól 4 óránnyira, igen különös próbáját 

adta egy Német Lovas Testőrző az el múlt Jun. vége 
felé vitézi bátorságának, 's magát hirtelen fel találni 
tudott okosfágának. A' dolog így történt: El kül
detett az emiitett Lovas valamelly Nt;mes Emberhez, 
Varsótól 6 óránnyira fekvő Faluba ; hogy venné meg 
rajta a' tartozott efztendei adót, mellyet az, el aura-
tott vélt a Koronának bé fizetni. ]VIidÖn,jnár 4 őráav 
iiyíra hagyta vóina a' Lovas Varsót, el 5 vefzi ag 
erdőben egy nagy zápor efsö", *s ugyan a' miá kente-. 
leníttetett is egy malom házba bé térni, melly tsaik 
magánoffan van az erdő közepén, és ott fzálíást"kér-* 
ni. A'Molnár betsuletes ember módjára fogadta a* 
Katonát; jól tartotta vatsorával, és még azután is mú
lattak eggyiitt egéfz 10 óráig, egy tsupor égett bo
ron. Múlatások közben, érkezik eggy ' esmeretlen 
öreg Aíízony nagy lutskoffan, ;*s Ö is bé kéredzett 
e'jtfzakára. A'Molnár mindjárt meg; ígérte néki a* 
fzálíást, még egyfzer meg is húzatta vele a' pálinkás 
edényt, • és • bátorította., hogy-a' padon (lótzán) fele^ 
lem nélkül el hálhat; mivelhogy^ úgymond, a' jó 
Katona Uram is ott fogna hálni. í-r- Le fgküfznek ; 
íiz AŰz©ny a' ki mutatott padra; a Katona -pedig 

fzalr 
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Szalmára. De ez nem alhatott e í ; hanem, miveí aj* 
hóid' gyenge világánál éfzre vette, hogy.az Afízony 
halgatódzik, ha valíyon áluízik V Ő vagy nem: tehát 
úgy kezdte magát tettetni, mintha mellyen alunna, 
*s hortyogott is. Az Öreg valóságnak vélte a' dol
got; ugyan tsak hogy még is annál bizonyoíTabb le-
heílen felőle: fel kelt, 's lábúj' hegyen arra felé 
Jkozeígetett. A' Katona meg fejti, hogy a' vén Afz~ 
fzonyon nadrág van, és hogy valóságos Férjfi volna 
az: fel ugrik hevennyiben fekvő helyéből, 's meg 
ragadván mellyen köntösét az Álnoknak, lármát üt. 
Térdre esik az ÁHortzás — meg vaílya, hogy $ 
Férjfi; és hogy még-ifl fegyveres Pajtáílai állanának 
a' malomhoz nem igen mefl'ze lesben, kik tsupán a£ 
általa adandó jelre várakoznak. Meg is mutatta a* 
: sipotskát > mellyel akarta a' jelt adni. Ennek' hallá
sára, leg ottan elo rohantak volna az említett tgTzim-
borásfai ,•, hogy g' Molnárt ( kiről tudva lévő , hogy 
gazdag Ember) vagy ónjától meg fofzthaflák. A* 
Lovas, meg kötözte a' Zsiványt; de kegyelmet 
igéit néki, ha párantsolarját fogná tselekedni. Hzzel 
rendelés tételekhez fogott. A' Molnárnak volt egy
néhány puskája és kardja. Ezeket fel ofzcotta 
Molnár Legények 's más házi tselédek között, kik
nek mindnyájoknak köteleket is adott kezeikbe; maga 
is meg töltötte a' karabéllyát 's pifztoljyait; a5 Gyer
mekeket-fok gyertyatartókkal, azon nagy kapu megé 
állította, mellyen fzándékoztak a' Tolvajok bé ron
tani. £ ' meg lévén, fel kavarodott lovára, 's a' meg 
kötözött Zsivánnyal meg fúvatta,a' sípot: hát tsafc 
elő toppannak a' ig erős izmos Tolvajok. Midőn %o, 
vzgy %P lépéstryi formán lettek volna azok a' háztói, 
fel nyittatja a' Lova* a' kaput; elő állítja a' gyertya-

, tar* 
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tartókkal a* Gyermekeket; maga elöflfzör ki lovaglót^ 
el lövi karabellyát 's pifztolyait * a' mellyre leg ottan 
ketten íe dobbantak aJ Zsiványok közzül; egy pedig 
iiieg febesedett. Azonban úgy kormányozott jobbra, 
balra 's hátra * mintha ugyan néhány Tsomó Lovaílag 
lett volna mellette* A' Molnár és a' Legénnyei kiál
toztak tellyes erejekbol, 's fegyvereikkel is jól eí 
követték, a' mit el követhettek. Az eí rémült Tol
vajok azt gondolták valósággal* hogy minden oldal
ról környul vágynak véve: mellyre nézve, mind 
meg is hagyták magokat egymás után kötöztetni. A* 
Lovas leg ottan bé küldött egy Molnár Legényt 
Varsóba Katonaságért; fis más nap * a' ki érkezett 
Katonasággal eggyiüt, bé vitte diadalmaffan a' Zsivány- ; 
Bandát a' Városba* Példás tseíekedete, Főhadnagyi 
rangra lett emeltetésfel jutalmaztatott meg* 

Svéd Orfx^ág, 
A* Svéd Király fokát hafznált a' Portának; mert 

$ta Ö nem lett volna, eddig kéttség kivúl Konftantzi* 
nápolyiis meg látogatták vóma az eggyesültt Seregek: 
de a' Törökök' baráitságáért ugyan be fizetett moft 
egyfzerre magának. — Juli 3-dikán kezdődött az 
Orofz és Svéd nagy hajós Seregek Jköztt való tsata^ 
*s 6 egéfz napokig tartott. Annyit * tudtak már 9-
diken Petersburgban a' hartz' ki meneteléről * hogy a* 
Svédek 8 első nagyságú hajókat, 7 kiílebbeket, és 
4000 embert vefztettek. — A' Na(]íaui Hertze^ többet 
vett el 65 külömbkülömbfele nagyságú hajóknál* —* 
A' Királynak könnyi'i fzerü hajós Seregéből, maga 
á' Király egy haláíz tsónakon fzáladhatoit él a Szi-5 

egetek közzé. 

T 
Költ Bétsben* Augustusiak 3-dik napján 1790* 
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