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Béts. 

O Ts. 's Kir. Felfcge, két Magyar Ga
vallérokat méltóztatott5 a5 maga meg koro-
náztatása* napján Frankfurtban, Ts. Kama
rás Urasággaí meg tifztelni; úgymint: H . 
EfiterháiJ Antal, és Gróf Pálfy Miklós 
Urakat. — Dekretisták öízveséggd hárman 
leitek; úgymint: Gr. ErdÖdy, Gr.Haugvit^ 
Henrik, és Gr. Wurmfer Criftian. 

(Deerctistáknak azért neveztetnek# 
mivel a* Dekrétumot ugyan meg kapták a* 
Karnaráííágra, 's le is tették érette a' fél
taxát; mellyre nézve nagyobb tekintetben 
is vágynak némelly dolgokban az Udvarnál, 
mint más Gavallérok, kiknek marsén efféle 
Dekrétumok: de arany kúltsot még fem 
ízabad viselnieL ) 

A' titkos Tanátsosokra, és Kamarás 
Urakra nézve, azt rendelte a' Felfég, hogy 
ezentúl Spanyol - Palástban jfclennyenek-
meg az Udvarnál: mint volt VL Károly 
Tsálzár alatt. 

A' jövő Vasárnap appariementos Bál 
fog tartatni az Udvarnál, az az: a' mellybe 
tsak a' régi Famíliákból való hivatalos Her-
tzegeknek, Grófoknak, 's még egynéhány 
privilégyiáít Uraságoknak ízabad be menni* 

Gen. Karajt^ay Vitéz Hazánkfija most 
itten múlatja magát. 

A' Ns Magyar Testőrzők között eddig 
Majori ranggal volt Soki Úr, Oberftlieute-
nantfágra \ vagy , a' Testörzókhéz képest 

M m fzóll-

Ráday Gyűjtemény 



$3$ # • « & • # -

{zblh'm, i-dik Alhadnagyíagra lépett. ~~* 
Gróf Pálfy Leápold Úr 5 ki a* Grévcn Hu/ 
fzár Regemíntjében viseltt Kapitányságát.. 
CÜ^^ÍVÍÍ^ vasas'Reg. béli Majorsággal váltotta 
volt felt most a5 Ns Magyar Téstorzökhöz 
jött Majornak. 

Jakobi Úr, a* ki eddig Brandenburgjai 
Követ névvel volt itten: most, a' mint éri 
tettük, Gr, PodeviW helyébe 'Prujfyiai Eö~ 
vette formáltatott által. 

Magy a r Qtf%_ ág. 
Buda, Oktob. 23. Ezen hónapnak'20-

dikán délurán érkezett viflza Gróf Károlyi 
József Ür Frankfurtból, a'.Ts. YKir. Felleg3 

Válaífzával. 21-diken közönfsges eggyesiilt 
Gyűlés tartatott, és az Ő FeSíege' kegyelmes 
Viffzairása fel olvastatott. — A' jövő béren 
Indulnak el innen Pofonba, az Orfzág Gyű
lésének minden Tagjai; úgy nem külömben' 
a' Kir. Helytartó Tanársnak 's Kamarának is 
egy réfze. — A5 fenn emiitett Ts.'s K.Viífza-
írásnak ez m egtelme: 

„Mi 11, Leopold *s a' t. Vettük a' hiv 
Rendeknek, ezen hónapnak f-dikén hozzánk 
utasított alázatos Jelentéseket^ — Feleletül 
fzolgálhat annak elsó réfzére, Sept. 20-díká.n 
V ai-dikén költ kegyelmes Viflzáírásunk; 
á* mi nézi ellenben annak másik réfzét, kü
lönös rettzésfel vertük a' Mi méltó kívánsá-' 
gainknak tellyesüését tárgyazó kéfzségeket 
a' hív Rendeknek; és ha azt továbbra is iiry 
mértékben tapaíztahatják velünk, mint re-
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menyijük Is blzooyoíTao: MI is örömest azon 
•fogúim lenni., hogy .a'. Mi hív Remijeinknek 
igazságos kívánságaik tzéllyo'kat érheíTék...— 
Hogy a' Mi'- meg"kor'Oüáztatásunknák PÜ-
^sonhan ler't törvényes ^egbé menetele-után, 
az Orízág Gyűlésének tövibbi\tanátskozá*ai, 
*s annak kebeléből rendelendő Dcípütárziók 
az Örízlg' középe pontjába tétéíTének lka i ; 
érról, % hív Rendekkel ér4tekezáis 's az é 
meg haigatások urán végeznis e<so gondunk 
fog lenni, közibek lejeodo.. men-erilünkkel: 
és .jóllehet Po^sont rendelték aT Töi vények, 
a'''-Korona*, 's áz Orízág több ölagaiágai* 
tartó helyeknek; mindazáltal, hogy' ebbo! ís 
által láthaíTák a' hív Rendek, melly öTö-mest 
be töltjük Mi az Ő kívánságaikat 9. ha azok, 
a' Klr. Jusokkal d *s ezen Mi . Őroköi Orízá-
gimkriak, Blagyar Or.faágnak , köz -javával 
m e S eggycznek: tehát az említett Sz. Koro
nát, és az.Orfzágnaj&A'öbb Drágaságait muid-
járt a* törvényellen' végbe mentt Koronázás 
Után, addig is Budára vitesjuk, míg még 
ezen Orízág Gyűlésében azon.Törvény éknek 
el törlések eránt végzés fog lenni, a* mely-
lyek PojjSont rendelik azoknak tartó helyéúlj, 
és.a'Mi&ir. Városunk Buda rendeltethetik, 
közönféges Törvény által, azoknak tartó he
lyévé, Hogy tehát a* hív Rendeknek érté-
pékre adhafiuk a' Mi további kegyelmes gon
dolkodásainkat: el végeztük, hogy N@v. 3-
dikára a'Mi Kir, Városunkba Po^sonha men
jenek; a'hol Mi már meg tettük fogadta ások 
erántt a' ízüksége^ rendeléseket, éségyfzets* 
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mind Nov. I ldikére tettük a5 Mi pompás 
megkoronáztatásunkat, minthogy az általunk 
meg igértt Diplomának ki adása , valamint 
a' Nádor Ispánynak, 's a' Korona' Orziinek 
válafztatása úgy is meg előzik a' Koronázás' 
pompáit, melíyeket Mi minden réfzben a' 
Törvények* rendelése fzerént akarunk el in
tézni. — Ezeket kívántuk a' Mi hív Rend-
jcinknek addig is meg irni, míg fzeméüyes 
jelenlétünkkel meg örvendeztethetnénk őket 
a' Pozsonyi Gyűlésben, és a? mit Mi már 
régen kívántunk, közibek mehetnénk a' hív 
Rendeknek, 's vélek a'Közjó erántt eggyütt 
tanátskozhatnánk. Kikhez Mi többire Ts. 's 
Kir. kégyeííéggel és kegyelemmel viseltetni 
meg nem fzününk. — Adatott a' Moenus 
mellett lévő Frankfurt Ts. Birodalmi Váro
sában, Okt. $. 1790. 

LEOPOLD m . L 
Gr. Pálfy K. m, k. 
íájkthory S. m. k. 

S%ikfiót Okt. 2-dikán. „A* fok Német 
Katona mindanfelólről j ó , és minden Várme
gyébe jut. — Borunk ollyan leíTz, a3 mily-
lyen tsak ez elótt 60 efztendőkkel lehetett; 
még pedig fok és j ó ; aífzó is. Sz. Mihályra 
virradóra két újnyi vastagságú tsapok fagy
tak gémes kúttyainkon; de as fzoliónek nem 
igen ár tot t .— Kenyerünk nints: a5 fzegé-
nyek már is lopnak. — A' himlő a'gyer
mekeket minden Mméllés néíkll hordja."' 
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Lofont^. „Ezen »hónapnak 7-dike' éjt-
fzakáján ia órakor, meg gyúladt itt szón 
Magazinom, rneliyet á' Ns (Nógrád) Vár
megye építtetett volt a' vasas Katonáknak , 
5s földig égett. Két 6ra tájban pedig Kis-
kársa nevű úttzában a házak lettek lángok 
prédajáva. Ugyan ezen időben más helyen 
is támadott tüz; de ez még is nem fok kárt 
tehetett, minthogy, az égó" sövényt nem fo
kára fzereníscíTen meg olthattuk. Visgálóba 
vévén rnás nap a'pajtákat, sövényeket, 's 
egyéb könnyen tüzet kapható helyeit a'Vá
rosnak , a© s 30-ig való kanótzokat is talál
tunk, mellyek büdös köves, fzurkos, fagy-
gyús és puskaporos tsepüböl 's rongyokból 
voltak kéfzűlve. Vasárnap (lo-diken) reg
geli 9 órakor, mjdón éppen líteni tifztel.e-
tea lettünk volna, újra lángot vetett egy 
píjta; de ezt is fzerentséííen meg vettük.6i 

Egy, Eétsböl Magyar Orfeágra le 
utazott érdemes Hazafi, így. í r , Párnádról 
hozzánk botsátott Levelében: „Nógrádé
ban , 's, Pestben igen bó fzüretet tapafztal-
tam; a'fzéna, és zab ellenben olly fzük, 
hogy az utazók nem ott etetnek, a' hol 
akarnak: hanem a' hol fzénát és zabot kap
hatnak. " 

Ns Nógrád Vármegye' Záfzlóallyay 
Gróf Forgáts Antal Úrnak vezérlése alatt s 
Romhányból Vát^ra megy ezen hónapnak 
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31-dik.ére hálásra; a^dikra Pestre fog ér
kezni; holott" af-dtken, a':f$$ Heves •Varme
gyei Őrállókat. leflz ízerentséje fel váltani, 
V--Szent Korona* Önzésében<y és ofztán azt 
Poxfonba kísérni. «& . A?, Magyar Qrízági 
Kormányozó, Generálist., Her, Cvhurg-ot, 
Budára várják. a^dikre, vagy talám meg 
előbb Í5* 

; Iglón9 ezen hónapnak 3-dikán történt 
dolognak írják : », Egy jp. Származású Pol
gár Iffiúbelé íz eret ;egy tiízteíféges Polgár 
Leányba, E' fe'm'tagadta "meg hajlandósá-

í g a t" á'' L eg é n y r Q 1, Map o« k éti t • n e v ek é d e tt 
.egymáshoz v"al16"'js6ltsönös Szeretetek, *s igé* 
retet tettek magok ..között, .egymásnak, á' 

"bázaífágnak; .fzent körele által lejendö fzo-
| ' -roífabb egybe foglal tatások'• felölis. ' A' Le

ányt kérették hárman isrt/dé- o íeiiími más 
•eggyeííégrél nem kívánt már.haliam,' minek
után na fenn említett-Kedvesének .ajándékozta" 

, >.. *gyí'zer a? í^héi , % fogadta örökös hívséget; 
£. • fes.6 is attól --mindu.nr'8lau hasonló, ajánlásokat 

Vett volna, azonban az Iflfju' Szüléi, fó-
f .képpen pedig-a* hagy Annya.,' tellyefféggel 
l • ' , tzon voltak,, hogy Fijoknak a? Leánnyal le-

hefó egybe kelését meggátolhafíák; mellyre 
I i;* mint a5 Legény mutatta, 9s magok tartot

ták, r.fiá "is. mentek. Bizonyos idd múlva, 
egy Gömör -Vármegyei nemes Ember kéreti 
Ismét a" Leányt. Bátor tudva volt is ennél 
V Legény' Süniéinek ellenzések; még íem 
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állhatta meg, hegy Jelentest ne tegyen an
nak a*-dologról; kinek is midőn Szüléi' akt-

• ratjokhoz intézett következendő feleletet vet* 
_te volna: „azt-tselekedhetiy a' mi nékíe 
téttzik S4: jó fzót adott a*nemes Embernek; 
de egybe lehető keléseket még is attól füg-
gefzretre fel, ha bizonyom napok alatt nem 
fogná magát elobbeni Szerelmese jelenteni; 
Nem vévén'a'-meg határozott napok alatt 
femmi jelenrést is 2L Leány, , házaífágra •..lé-
pert*a1 nemes emberrel, *s már meg is in
dultak Gömör Vármegyébe. •— Mit tselek* 
fzik ekkor a' Legény ? Lóra űl» 's utánnok 
nyomul. El érvén ókét a* Rosnjői úron, 
reá ló egy pifzcollyal a* Menyaflzonyra, *s 
olly hiedelemmel lévén, hogy azt clerétól 
meg fofztotta (kit mindazáltal fzerentsére 
nem talált), nyargalt a' közel lévő erdőbe, 
*s ott magát agyon lőtte. — Ez is egy példa 
tehát arra, minemű gonofzok Szokták'a'leg 
tifzrább Szeretetet is gyakorta követni, a* 
Szülék' hibájok miatt. 

Alkalmatoííagot Szolgáltat minékünk, 
ezen gyáSzos történet, eggy igen fzivreha
tó , és tudománnyal rellyes esetnek már ná
lunk úgy is darab időtol fogva fel tételben 
volt el befzélléséres' melly nem éppen mos
tanában törcéat ugyan: de azonban eleven 
emlékezetekben vagyon még a' Pétershur-
gictknak: 

Gróf N *** Sándornak n§m volt több ~ egy'JVa-
m'm nevezetű fzép .Leányánál. Hamar m«g fofztat-

vas 
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van Feleségétől a* halál által, tsupán magára maradott 
Leánya' nevelése; mellyben ugyan olly fzergaimatos-
fággal 's foganattal is el járt, hogy bátran ki állíthatta 
kedves Natáliáját a* nagy világ' piattzára. Mivel a' 
fzép Natáliát, nyájas okoflfágán kivűl* nagy és gaz
dag házból lett fzármazása is küi@mboztette: tsak ei 
lehet gondolni, hogy az o látása fok fzemieket 's fai-
veket meg igézett; és valóban fokán is tapodták az 
Attya' házának küfzöbét érette, ig efztend@s korá
ban. De az Attya halafztotta a' Férj' válafztást, to-
kélleteífen boldoggá kivánván egy Leányát tenni 4 
melly is az ő gondolatai fzerént abban állott, hogy 
azt minél vagyonoűabb V febb Gavallérhoz adhatta 
férjhez. Jelesti magát végre, a'Leányra vágyódok 
M z ö t t , egy nagyra menendő Gavallér, a' ki már 
most is Major vélt a' Testőrzők között. Ennek kí
vánságára kezdett az Atya hajolni,; tsak hogy ötöl v 
volt többé fzabad a' Natália' fzive. El foglalta tudni
illik azt már régtől fogva egy Követtség' Titoknokja, 
kivel egy miilattságban vetett volt ö esmerettséget^ 
a' *** Követnél; 's a' kinek fzeretetében olly kedves 
meg elégedését találta, hogy életének jövendőbe!}, 
lírás párjáról még tsak nem is gondolkozhatott. Nem 
vóit egyéb akadállyá a' Titoknoknak, Natália' el nyer-
Jietésében, az irott Nemeífég' nem léténél; de e' vóit 
éppen, a'Gróf gondolkozásának módja fzerént, a' leg 
nagyobb, és a' fzeretŐ feleknek , tzéllyokhoz lehető 
rendes jutásokat lehetetlenséggé változtató akadály. 
Tudták Ök ezt jó l ; ugyan azért nem is nyilatkoztat
tak ki femmitis; hanem időtől vártak, meg elégedvén 
azalatt , költsönÖs hajlandóságaikat tolmátsló fórjaik 
által táplálni '$ nevelni fzereímeket, Egy hív Szoba*-

•leá-
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leánya Natáliának volt a Levélhordó. Szintén efz-
tendeig tartott volt pár ezen levelezés; (meily idfr 
alatt tsak ritkán látták egymást közönséges helyeken 
a' Szeretik ) : a' midőn eroííen rajta volt a' Major, 
hogy Natáliát magáévá tehefFe; 's jó fzót kapván a* 
Gróftól, -Natália' maga ki nyilatkoztatását is sürgette, 
mellyet ez fokáig fzáadékozott halogatni. II iy ked
vetlen kÖrnyüláliásai között ötlött eloíTzőr, a' maga 
Kedvesével eggyütt lehet© befzélgetés eránt való kí
vánság fzivébe ; mivelhogy egy két fzempillantás alatt 
többet lehet fzeméílyeffen ki nyilatkoztatni, mint fok 
Levelekben is jelenteni. — Soká küfzködött magával; 
de forró fzeretete gySzedelmeskedtette végre minde
nen. Meg irja Kedvesének, hogy alkonyodáskor jöj
jön hozzá a' második Kontignatzióba. Repe^Ö öröm
mel sietett az, Szerelmese' kívánságának tellyesítésére, 
és olly fzerentsés volt, hogy fenkiis éfzre nem vette 
a' Grófi házba lett menetelét. Régen nem látták vélt 
már egymást: annyival hathatoffabb volt most az egy
más öleléséből fzármazott belső gyönyörűségek. — 
Híjába igyekezne magyarázgatni 's képzelhetővé tenni 
a' BefzéliÖ azt az indálatot, melly el fzokta járni az 
efféle környúlállásokban az egymást igazán fzerét© 
fziveket: mert aJ ki fzeretett, mind azt, valamit le
hetne mondani, kevésnek; a' ki pedig nem fzeretett, 
hihetetlennek tartaná. — iippen ezen a' napon emel
tetett rend kívül Oberfteri rangra Tsáízárnéjától a* 
Major, 's tifztéitetett meg. az András rendje5 tzimeré-
vel. Alig várta, hogy a' Grófnál meg mutathaíTa 
magát: 's kéttzeres öröme volt fzép fzerentséjén; 
mivelhogy, Neméről Ítélvén Natáliára hitte tökélíetes-
sen, hogy az © Izeméit is meg fogják a'tsiílag-fugárai 

ígéz-
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igézni.- A'" Gróf két kézzel' fogadra- ar-Ob«fefttfrt, M 
nagyon örvendett, hogyilly-érdem.eá Vöre taliiha-
totr../ „Már én meg mondottam akaratomat (így'fzól-
lott hozzája V Llttaila meg íz Úv magár minél előbb 
NataLával is — oliy fegyvsrí ké'főtt fel az Urnák 
maga a' TM;zárná•,•. a mellyel bizonnyal dvadalraas-
kodhatik.-: Még .én. nan akartam eddig atyai 'hatalma-* 
mat elo venni, a' Leány' fejeílége ellen; és már úgy 
ítélem, hogy-nem is ieííz arra -fzük'ség.'* Ezzel fogj*. 
magáif 's fel indái, az Oberfterrai eggyiitt , Natáliá
hoz A' meg hitt Szobaleány , strázsának vaia ki ál
lítva a' gráditsra. Alig adhatott ez hírt a* fzeretö fe
leknek, hogy már magoknak is füleikbe hatott a'.'grá-
ápson való lépdesési Nagy fzorojagattatásai között, 
tekingetett fzéüyel Natália mindenfelé , hol találhatna 
vaíamelly alkalmatos hejyet v Szereimesének el rejté
sére; de nem vók femmi egyéb , , a ' hová bújtathatta 
vóma, dianem tsupán egy Fzennyes tart© almáriom a* 
líiilso .fzobában, /s e fem volt elégedendő nagysága. 
A:;fzegéíiy Titoknok.mindazáltal bé férkeztette abba 
magát* M.miiid nagy üggyel bajjal is; 's Natália bé 
zárta -refökerŐ. kezekkel annak, ajtaját. Azonban jö 
ar:Gráf, .."az .Öberfterrel eggyütt. • Szembetűnő vóíi 
a' Naiália' meg háboro-áása. Ezt-a' Gróf, jó jelnek 
Ítélte.., és tsak 2',véletlen • torténtt kedves. látásból 
fzárffl.azott változásnak, '&. az öberflerhez hajló indu
latja' első mozdulásának tartotta; azért fs egy uájg% 
és fokát jelentő pillantásé vetvén Leányára, magával 
kagyta azt az QberfterreL Reményiette t.•-i«;, négy 
falam kettő jók közte- hamarább ki fogja nyilatkoztatni 
jhajlandóságát De-. jneg-•.•tsalattatqtt reménységében,; 
"IpLfrt nem tsak mm (%}iut «' Natália'bekS nyughatat

lan-
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lansága, 's az azt jelentő fok formájú változása-ábrá
zatjának; hanem még inkább nőttem noíf, úgy hogy 
íemmi kéttsége fem vélt többé az Qberílernek az Ö 
egöilegbéli gyengélkedése eránt; azért is bútsut vett 
tok ez-úttal, kikérvén máskorra a'látogatásra való 
engedelmet; nielíyet Örömest mégis ígért Natália, 
tsak hogy mentor hamarébb meg fzabadiUhaíTon tőle; 
müly meg lévén, Tzalad az almáriomhoz, fel nyitja 
azt, '$ hát, íme' Szerelmesét — minden érzékenység 
nélkül — fúlva találja! — Nem dobbant le el ájulva 
ezen elmét bódító '$ fzivet hasogató látásra: inert az 
ennek közönségeiíé léteiéből fzármazandó rettenetes 
következéseknek egyfzerire elméjébe lett Ötlése meg 
tartóztatta lelkét az el tsuggedéstol, 's arra fordította 
leg ©ttan.figyeímeteíTégét, mi módon lehetne a' világ 
előtt el titkolni ezen fzerentsétíen történetet, melly 
örökös febet ejtett volna az 5 jó -hírén nevén, 's 
betsületén. Azt találta fél ••' végre, hogy jó lenns 
a' hóltt: testet -éj-fzakána'k idején a' Ne-va Vizébe vet
tetni, ha volna valaki, a? kinek fel lesetne e' titkot 
fedezni. Sok hánykódásai m á n , egy Kotsison állí
totta meg képzelödését, a' ki már régólta fzolgált az 
Attyánál, ' s o hozzá különös kéfzségetjaiutatott min
denkor* Közli a' delgot â  Kotsiííai (Iván volt a' 
neve) 's ígér néki io© fejér Rublát. Ez ajánlja, 
örökös halgatásnak fogadása mellett. fzo Igáját j á t ,— 
KésÖ estve viííza tér Natáliához, jelenti néki, hogy 
fzereBtséíTen végbe vitte a' reá bízott dolgot. Ezen 
hír vételére könnyebbséget érzett néhány fzempillan-
tásokig a'Nat. el fogódott fzive. Kevés ideig tarthatott 
azonban tsendeíiége, mert félelme' múlttával elÖ al-
lotfak a' gyötrő bánatok f's fzorongatták lelkét fzin> 

tg* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



#*$ÜS2*«# 

tén a' kéttségfee esésig. Ha el talált fzenderedni af 

nagy lankadtság után: fel ij jefztették Őtet az Ö irtóz
tató képzelödései. De koránt fem itt határozódtak a' 
fzerentsétlea Natália' kinos gyötrelmei, — Éjfélbe* 
zörgést hall az ablakán. Azt vélte , hogy taláai Ked
vese' lelke jelent meg: 's hát egy meg testesűltt ördög 
volt — t. i, Iván, a' Kotsis, kinek kebelébe öntötte 
volt ki Naíáiia fzivének keserűségét, és a 'k i most 
fel máfzott az ablakába, hbgy azon gyönyörűségben 
réfzesítteffe magát a' fzép Gróf Kisaffzonnyal, melly-
nek gyakori réfzesének vélte lettnek lenni azoafzerea-
tsétlent, kinek hóltt testét titkon a' Né-vába vetette. 
Szörnyű küfzködéseket állott ki Natália, míg magát 
meg határozhatta , mi tévő legyen: reá állyon e' a* 
Kotsis' átkozott kívánságára; vagy pedig el haggya 
magát általa árúitatni. A' fzü'kség válafztatta vele az 
elsőt — és Iván el meut olly Ígérettel, h©gy foha 
fem fog többé femmit is kívánni. _— Ezen~ rémí
tő éjtfzaka után kevés napokkal ülték az Oro-
Szok a* magok Patrohüsbknak $%. Miklósnak 
Innepct, mellyet ók dobzódisban fzoktak 
tölteni. Iván egy pipázó házban ivott az 
említett Innep1 estvején , néhány pajtáíTaival. 
Minekuránna jó formán neki hevültek volna, 
Szét elmeikről kezdettek befzéllni; kikí a'ma
ga fzeretöjét ditsérte: de Iván azt állította, 
hogy mindnyájoké fe érne az övével; és ki 
erefztette bolondul Natália* nevét a* fzáján. 
Fel háborodván a' többek ezen vakmerősé
gén Ivánnak, körül állották, próbáját kíván
ták télé átlátásának , 5s kezdették fenyegetni, 
hogy meg mondják a*Grófnak, mint hertze 

hur-



# f t ^ 6 * f4* 
hurtzallya a' Kisafízonyát. De Iván femmit 
meg nem (ijedt ezen fenyegetésre; sót to
vább is bátran erőísítette, hogy 6 igazat 
mondott; és hogy meg mutaíTa , melly nagy 
tekintetben legyen Ő az Ura* Leánya előtt, 
Ígéretet tett* hogy azt is véghez vifzi, hogy 
még azon estve meg fogna Natália fzemély-
lyeíTen jelenni ó' közöttök. Szaván maraíz-
tották Ivánt pajtáífai: ki is leg ottan el in
dult Natáliához; meg áll annak fzobajában 
le sütött fóvel, 's Matuska (tsapodár meg 
fzóllíiásnak formája az Orofzoknál) névvei 
nevezvén , így intézte belzédét hozzája: 
ti Én eggy efztelen dolgot találtam tselekedni; 
de ez is leífz első utolsó, mert én ej fogom 
hagyni minden órán az Atyád' fzolgálatját, 
V idegen Tartományba megyek, a' hol en
gem feaki fem esmér: tsak egy kívánságo
mat teliyesítsd még} melly abból áll, hogy 
jőj el ezen éjtfzaka a' milliom úttza' fzegletéri 
lévő pipázó házba, hadd íáífák a'Vp aj t álfáim, 
hogy te engem ízerertfz. Látod 9 éjtízaka 
van, és fenki fem fog meg esmérni tégeekc, 
azért is nints mitől félned. De Sz. Miklósra 
kénfzerítelek, hogy ej jőj ám: hanem ha 
magadat *s engemet fzerentsétlenné akarfz 
tenni. *' Méreggel telt el a' nemes érzéken-
ségű Natália, ezen bolond kívánságnak hal* 
lására, úgymint a' ki már eddig is úgy nézte 
Ivánt, mint valamelly ördögöt; de meg 
türtőztetvén magát, így fzólla hozzája: ?sJól 
van , tsak menj előre, foglak követni. El 
megy Iván; Natália is tsak hamar ki lopta 
magát Attya' házából, minekutánna előbfc 
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egy késr vert volna, boflzúá-lló. gondolatok
kal rellyesedve,. magához.. Bé- -megyAa/gy 
bátran a' fzobába , mellybert dohzoiort JW«; 
a' maga •p.ajtáffeiv'al. El állorc ezeknek íze-
mek Íz áj ok iily véletlen látásra* 's mind fel 
ugráltak, tiízteletekhek' bizonyításával, ülő 
helyeikből. „ N o Iván, így ízóila Natália, 
tettetett baráttsággal: itt vagyok ládd! már 
most a* fzerétöcT egéflegéért is kell még 
egyfzer innod. Rajta ujaim ! tsak úgy legye** 
tek9 -mint az előtt." Maga lett aVpohár-. 
tölrögetó, 's jó formán hozzá '-latort..hivata
lához. Az el bámult Oroízok.- pohárhoz-' 
kap.tak * ?s ittak kerekbe mind- addig, vala
míg tsak .efzekeo voltaké Mláonlván ha
sonló fatsaró. ' .réfzeg. lett válna,, . •mint 
fzintén- több társai: közelebb megy ho?zá 

*LJ J 

Natália, 's ki rántván a' kést • kebeléből, 
úgy üti azt Ivánnak a' hasába , hogy az, 
kevés id© múlva meg ízímt lenni. —r Lá'ma 
esik a* fzobában, mellyre az únzán visgáiódó 
Őrállók ( minden űtrzákxa voltak ez alkaim.** 
foflaggal, nagyobb bátorságnak okáért, vi
gyázók rendelve) elő toppantak, fs áhal 
adták a' 'fzcrefusétlen' bűnöst az -Ororz Igaz
ság* kezébe, melly fokkal érzéketlenebb *s 
keménnyebb lévén tsak néhány eíztendokkel 
is ez előtt, mint már most, korbáts (&ou** 
t e ) alá ítélte Natáliát — ezt az inkább 
Szátaakodásra, mint büntetésre méltó fze'ren* 
tsétlent! 

Portiig a Ili a. 
A' Királyné, Sept. 20-dikán egy'Tőr-

vényt adott ki, mellynél fogva meg kellet?; 
Emii* 
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a* •. magános Törvénytételeknek Szűnni; 
még azoknak is minden, kifogás nélkül, a* 
meilyek .eddig a''Koron*'-}• a Kit. Merrzegek*; 
a* Katonai -Rendek'; és a5 Papok5. j-6 íz ágaik
ban gyakoroltattak volt: ellenben ak-armelly 
névvel nevezendő törvényes dolgok, az Or-1 

hkg közönféges Törvényfzékei eleibe f o g 
nak ezentúl tartozni. 

Spanyol Or fi ág. 
. K Marokkói Tsáízár nagy haddal ost-, 

romollya Ceuta Váiáf. Már íok ízben igye
kezett eróvel is meg venni: de mind annyi-
fz-or nagy vefzteséggel Verettetett vhTza. .— 
A-'' Király., egy katonai érdemeiről -neveze
tes Urat, Geix. Lieur. Urbinát tette az em-
lirett EröíTégnek Kormáoyozójáva, ki is fok 
fegyveres hajókkal indult, ki re.ndekt fre**' 
lyéré." **" -

A' Francia Üjjításokról fzóllo írásokat 
még fem íVabad be vinni ezen Orizágba: 
hanem Mirabónak azon Beízédét, mellyel 
igen hathatóífan, Js nagy foganattal is sür
gette a' Fr. Nemzet Gyűlésében a' Spanyo
lokkal való frigynek fenn tartását, maga 
Spanyol nyelvre fordíttatta a* Király. 

Nagy > B r i t an n i a 
el múlhatatlanul kardott fog rántani , az 
újjabb tudósítások fzerént, a' Spanyolok 
ellen ; sót egy Londoni magátios Levél fze
rént, bizonyoíían meg is határoztatott már 
a* had, az ezen hónapnak n-dikén tartatott 
Status Gyűlésében, 

Német 
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Né met Birodalom, 
• A'Birodalom*.két VicariuíTai által, néhv 

II. JósefT&kfokx* haláli után, Monachium-
b'an, és Dresdában fel állíttatott' Kormány-
ízékek, i ezen hónapnak 4-dikén végezlek 
Ü lése-iker. 

Berlinből azt írják, hogy alig ha állandó 
kíTz azon örömök, mellyct vettek volt, a9 

BékeíTégnek közelebb fel nem lett bomlá
sából. ; 

Dánia, 
Úgy van-ar hire, hogy közelebb Dá

niába küldött Követe Drake Űr által, arra 
akarja a' Londoni Udvar venni a' Dániait , 
hogy az Orofxpkkal valami módon öfzve 
ne'fogjon, kikhez most az Angliai Udvar — 
úgymint a' Pru£\iainak fzövettségese —-
nem a' leg jobb indulattal viseltetik. — A* 
Dániai hajókról le fzedik a'hadi kéízületeket; 
azonban eggy OroSz hajós Sereget várnak 
télire, az oda való kikötő helyekbe. 

* * * #, *, 
A' mi Udvarunk, és a' Porta között a9 

BékeíTégrol tartandó tanátskozások' helyéül, 
Bulgáriának S%jfi(tov nevű Városa rendel
tetett , melly a' Dunának túlsó partján fek-
ízik. — Sok tudósításokból olvaffuk, hogy 
ama' nevezetes Mavrojeni nints többé Saj
dítván előre vefzedelmér. Törökké lett: de 
ez által fem menthette rneg életét. • Rusiik-
han üttette el fzegénynek a' gombját a' Nagy
vezér. 

Költ Bétsjten, ©któkeraek 29*dik napján 179®. 
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