
>§& C ? ) ^ 73 
Bét s. 

A' múlt Szeredán ( l o d i k e n ) l t Collorédo 
éáljában múlatta magát a' Nápolyi Király, a' F 
Hertzegekkel eggyiitt. 

Tegnap, az i t t , és Mauer nevezetű helység
ben fekvő 4 Gránátéros Bat. ok Szimering falu 
jnellstt {Pofon felé)- lévő térségen tűzben gyako
rolták magokat. Tellyes meg elégedéíFel való 
fzemlélöi voltak ezen gyakorlásnak, a' Ts. 'sKir, 
Felség, a' Nápolyi Király, Ftreniz, Ferdinánd, 
Károly , és Leopold Fö Hertzegek ló háton , 
úgy nem külömben a' Nápolyi Kfiályné". 
Chrijtina Fö Hertzegnével, 's a' Fsrentt Fő 
tzeg HitveíTével eggyűtt hintón. Sok ezerte mer : 
A' más nézőknek is fzáma, kik között nem kevés 
Magyar Gavallérok fzemléltettek. A' jövő héten, 
TsÖtÖrtökön az itt örizetén lévő KínfzÁy könnyű 
Lovas Reg* je fogja magát a' Lovaffág gyakorlá
saiban ki mutatni. — Estvére Társaság volt a* 
Fő Udvari Mefterné H. Battyáninénál, — Ma reg
gel indult le Nádorispán ö Kir. Fö Hertzegsége 
Pofonba, — A' mült kedden f Janii, ig-dikán) 
Magyar Bált tartottak a' Fel. Magyar Cancellá-
riabeli Tanátsos 's némeliy más Uraságok* melly 
is rakva volt kellemetes tekintetű 's fzép Nemze
ti öitözetü Magyar Dámákkal. Kedvére, 5s ked
vekre tántzolt ezekkel a' többek között , Orfzá-
gunk' Katonai Fő Kormányozója, '&' Hazánknak 
"Wicnafta ^ a ^ t t a a g y Fija H. Coburgi*. 

.W. Magyar 
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Magyar Orfzdg* . . 
Ns Sz.Kir, Szeged Városa, úgy fzentelte Jan. 

2-dikán, jó Királyunk' meg koronáztatása Inne* 
p é t , hogy azzal is újra meg bizonyította magát 
cggy *gaz Magyar Városnak lenni. Érzékeny le 
írását közlótte annak velünk egy jó Barátunk, 
ezen itt következő Toraiban: 

„A* múlt Vasárnap, úgymint ezen folyó hó
napnak 2-dikán tartotta Ns Városunk, törvényes 
Királyunk i / . LeopoW fzerentsés meg koronázta-
tásának Öröminnepét, mellyen is reggeli 8 Órakor 
mintegy fzáz fzámra terjedő városi Iffjúság, mind 
kék fzinü öltözetben ( meíly * formaruhája Váró* 
sunknak) mentéíren, dolmány oíTari, isákóíTan, 
fel fegyverkezve, a' Város Háza előtt ló háton 
öfzve gyülekezett; a' honnét vévén £ Ns Város* 
újjonnan kéfzültt Záízlóját, minekutánüa mind a* 
bcl«d? mitid pedig a 'külső Tanáts j nem külöm-
ben a* váíafztott Község is öfzve jött vóína, a* 
Paláhkbéli Szeritegyház felé lett az indulás. Elöl 
irieíit Vend Kapitány Ür, a* Várnak őrizésére ren
deltetett két tsoport gyalog katonáival * kiket a' 
Városnak minden Tífztjei nyomba követvéri; jött 
hármaíTával a* lovas Iffjúság, előtte lévő Te -
2érje Hódi Imre Üfral, a' ki egy fekete tötök paripán 
olíy katoriáflan ült va l a , hogy a' jelenlévő Ide
genek őtet inkább eggy a* Király* Seregebéli * mint 
fem Városi Kapitánynak gondolták. Szemeiből 
ugyan tsiílámlott az öröm < és vidám tekintetű 
ábrázattya, magyar fzivének belső érzékenységét 
árulta el; de tarjagos bajuíka 's kemény hangú 

lza« 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



fcava az esmeretlenekben még is néminemű félel
meket gerjefztett. Ezen menetelben gyönyörűn 
futták a' tárogató sipot, mellynek hangjára buz-
dúlni fzokott a' magyar fziv. — A' Szentegyház 
előtt egy felöl a'gyalog Katonaság ; által ellen
ben a' lovas Iffjűság rendbe állott; Ns Grévcn Reg. 
jébolvaló Szabó Hadnagy Úr pedig a' maga / v e r 
bunkon lévő katonáival, a' harmadik oldalt fog
lalta eí. A' Ttged IJien ditsáürJk mondásakor 
lett lőrések után , háromfzor kiáltotta fel, 
az a' temérdek fokaság , mellyel még a' Szentegy
ház piattzát környékező úttzák is tele vol tak , 
ILllyen a* Király II. Leopotd; erre meg fzóllam-
lottak az ágyúk, mellyek a' jelen nem lévőket IÁ 
hasonló orom kiáltásokra gerjefztették fel. Vala
míg az ájtatoífág tartott oda b é , addig 12 musi-
kus vont ide ki olly gerjéfztö hangú válogatott 
magyar nótákat, hogy a' külÖmben hives időt 
meg íem érzettük, és tsak az óráinkról tudtuk 
meg) hogy vége lehetett az ajtatoífágnak. Az 
utolsó lövés után, a' midőn a' templomból jött 
volna ki a ' n é p , megént háromfzor kiáltották: 
Elljen a* Király II. Leopold! 's azzal viíTza in
dulván a' Városházához, el ofzlott az Ifíjúság, 
mellynek fzámára bor , kenyér, hús , és musika 
mind alsó, mind felső Városon bőven rendelte
tett. Ai Unikornis nevű Kávéházban, 140 fze-
méllyekre volt afztal terítve, a' hová a' Város 
Tifztjein kivül, némelly Szerzetesek, Katona, és 
a* Ns Vármegyéből való Tifzt Urak is voltak hi-
ratalosok. Az ebéd alatt fzántelen fzóllott a" mu-

F 2 zsi-
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zsika, leg kellem etefTebb harmóniával. Ittunk Ö 
Felf. JL Leápold kedves Királjunk' egéfleg'éert, a' 
mikor is a* dobok 's trombiták meg fzŐllalván, 
s? mozsarakat is ki lövöldözték. Nem külötnben 
F . Királynénk Maria Luifa, és Sándor F, H. Nádor 
Ispányunk' egéffégekért is , mellyeket hasonló lö
völdözések, és Mlyen kiáltások követtenek. — 
Estvére fzabad Bál volt , meilyben minő feles 
fzámmal jelentek légyen meg, lehet gondolni. — 
Öröm és vidámság tündöklött mindeneknek a' íze
méből , 7s magyar Torsokkal való tökélletes meg 
elégedést mutatott ábrázattyok; más napra, ép 
pen viradtára lett vége a' múiattságnak. — Annyi
val nevezetesebb pedig ez az innep nap , hogy a 
Berlinbe utazó Török Követ Achmet Mu/z-EJfc-ndi 
éppen ekkorra érkezett hozzánk, ki is nem tsak 
a ' L o v a s Iffjúságnak gyakorlásán voltjelen; ha* 
nem még az egéfz tzeremoniát is végig fzemlelte, 
Klempai Tamás Tanátsbéli Úrnak, a* Szentegyház 
előtt lévő házából. Ebédre is me i jelent negyed 
magával, t. i. a' két Tolmáttsával, és Titoknok. 
Jávai; de különösen főzetett magának juh húst, 
tulajdon fzakátisával. A' Bálban különös' örö
mét mutat ta , és gyakran mondotta: SohaJe mt~ 
tem, hogy annyira fzcrejfék á*'Magyarok'a* magok 
Kirdllyokat. Emlékezetaek okáért, fok török pén
zeket el ofztogatott , 's el menetelével egy §&*• 
búsnak képét hagyta emlékezetünkben. Két fzoiga 
Jár vele minduntalan, kiknek hoíTzú ezüst gombos 
magas páltza vagyon kezekben; utazás közbée 
pedig paripákra ülnek ezek, 's távol egymástól 

a' 



^ » ( o ) ^ 77 

a* Követ' kotsíja előtt nyargalnak jő meflzire. — 
Ezen In népre, a' Ns Város egy Záfzlót készítte
tett veres damaskból, mellynék az eggyik ólda. 
Iára Szeged Városa t z i m e r e , i o örfzágoknak tzi* 
mereivel ( a' mint t. i. a' függő petsétes Levelében 
vagyon a' Iss Városnak) vagyon le festve, illy 
körül iráííal: Nemes Szabad Királyi Szeged Várö% 
fának Tzimere 1200. Másik felöl pedig Nagy B. 
Afízony képe, eggyik kezével a 'Magyar Koronát 
illetve, mellyet eggy Angyal tar t , ezen felülírás
sal: A Magyarok'' Nagy Affzonya ; alól pedig 
ezen versek olvastatnak: 
Midőn Szent Koronánk' végre viíTza nyertük, 
És azzal Lépoldot Királynak fzenteltük: 
Édes Szabadságunk' erősbb Jábra tettük; 
Akkor örömünkre e' Záfzlót festettül*. 

Erdély Orjzdg. 
Az Orfzág Gyűlése eleibe adott Feltételei Ö Fel, 

s^gének, II. Leopold Királyunknak , így kő« 
vetkeznek: 
%.) Mivelhogy á' mi kedves Bátyánk II. Jófef 

Rom. Tsárzárnak mag nélkül Jett meg halálozá
sánál fogva, valamint más örökös Orfzágokban 's 
Tartományokban, úgy az Erdélyi Nagyhertzeg-
ségben, 's hozzája kaptsolt Réfzeiben is Mi kö» 
vetkeztünk, az örökség nyerésnek ki tsinált fórja 
fzerént, mint leg öregebb testvér Atyafi, törvé
nyes Magyar Király fővel a' Trónusba: ahoz ké
pest, hogy a* Törvényeknek eleget tegyünk, 's az 
el múlt efzíendö IVIártziufsának 14-dikén a* Kor* 
•fnáoyfzékhez tett, *s az által kihirdettetett igé

re* 
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retünket bé tellyesíttsük, •' telijes hatalmú Kir* 
BíztoíTá rendeltük B. Ralli ChriftidTWNep. János 
kedves Hívünkety a' mi Kir. Kormányfzékünk, '» 
a' három Nemzetéfcrxek egybe gyűlt Rendjeik által 
telíyesítendö híység rxesküvésnek réfzünkre való 
el fogadására; valamint a' Tartomány' közöns. 
más dolgairól lejendő értekezésre is. Reményijük 
hogy a 'Rendek, Eleikről örökség fzeréntreájok 
fzállott hív^égek's hajlandóságok fzerént,-mellynek, 
a* mi F. HázunV^ránt már fok alkalmatoffággal 
kiváltképpen pedig az 1722 és 1774-dikbéli Or^ 
fzág Gyűlésekben, igen fzembe tünö jeleit adták 
most is pontban a' mi Kir. gondolataink, és a* 
magok törvényes tartozások fzerént tselekefznek, 
a'fzokásban lévő törvényes mód fzerént hívséget 
esküfznek, a' jelenlévő Orfzág Gyűlésén fel vejendö 
dolgokról illendőképpen értekeznek, 's azokat 
nékünk élőnkbe fogják, a' fzokott mód fzerént, 
térjefzteni, , , , , ; 

2.*) Valamellyek emiitett Fejedelemségünknek, 
's az. ahoz kaptsolt Réfzeknek javára , bóldogúlá* 
s a r a ' s meg maradására fzükségeseknek és hafz-
nósoknak fognak láttatni, Ígérjük mind, azokra 
njézve, hogy mi a' Rendek' kívánságait kéfzek 
lefzünk meghallani,'sa'£özJQnak gyarapítására tzé-
lozó Fejed, gondolatainkhoz gépest, figyelmetef-
ségünknek tárgyává teífzük mind az t , valamit 
ísak, az előttünk különös bedben \é\ö Er<jle7yi 
Nagyhertzegségünknek *lőmenttére, 's a' Rended 
nek ditsöífégére és javára eránypsnak fogunk Ítélni, 
P e minthogy 

I 
i 
I 
Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



$£? ( o ) zg& n 
• 3.) A* tapafztalás bizonyítja, hogy igen fok 

is nagy vuTza - élések tsúfztak bé a' Vármegye 
Gyűléseikbe, Vmind közönséges, mind magános 
Gyűlésekbe a' Rendeknek, mellyek miá el nem 
érhetik a'Gyűlések, a'magok haíznos tzéllyokat: 
tehát M i , mindeneknek előtte azt kivánnyuk, 
hogy a' Rendek eggy új formába vétel módját 
tegyenek fel mennél elébb az eránt, mi módon 
lcheíTen valahára eleit venni azon vifFza élések
nek; a' felesleg való költségeket lejjebb fzállítani; 
a* közönt dolgokról, méltóságok »s nyomós vol
tok úerént való értekezésre, 's a' voksolásra néz
ve, a' fzeméUyeknek meg válafztása által bizo
nyos rendet fel állítani; és az adózó Népet, az 
ezen fzin alatt tellyesítendő taksa, 's napi pénz 
fizetéstől meg menteni. 

4.) Minthogy Erdélyben^ femmi bizonyos Ur* 
bariy,m nem vitetett volt bé ekkoráig; erre nézvp 
ügy gondoltuk mi kegyelmeíTen, ho^y még ezejj 
rooílani Orfz4g Gyűlésében állíttaíték fel, a' Ren
deknek kÖltsönos meg eggyezésekkei Qrfzág Gyű
lési Végzés ál tal , egy rendes Urbárium, melly 
által a' földes líráknak faját földjeiken lakozó 
Parafztoknak jobbágysága töröltetlek el; a' fzabad 
akarat fzerént való testi büntetés is hasonlóképpen; 
*z ö fzeméilyes fzabadságok helyhezteíTék b£tor, 
•iágos állapotba, 's engedtelek meg nékiek, a* 
földes Urak' tulajdonosi juíToknak meg sértődése 
n&kül való fzaba4 bánhatás a* magok keresmén-
nyékkel; tovább^, hogy az adózó Népnek java 
ízem előtt forogjon, olly alkalmatos efzközök 
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eránt fzorgalmatoskodjon a' Gyűlés , melljek 
által a' fzegény adó-fizető Népnek állapotja kön-
nyebbítteírék, 's jobbittaffek. 

A' többi következik. 
Meg igértt Befzédét Fő Kormányozó öKegy. 

nek, mellyet J3ec. 21-dikén tartott a* Rendekhez, 
ime közÖUyük. — Az azt követőt mondotta Ren
dek Elölülője , Kemény Farkas ö &cgy. ge , Dee, 
22-dikén: 
Meltfoágos , Tekintetes , Nemes Státusok y és 

Rendek ! 
„Mindennek meg vagyon az 0 fzabott ideje, 

*eliát a5 j ó , és bal fzerentsének is. Ekkor már. 
:\z orom váltja fel a' fájdalmat, már a* fájdalom, 
az örömöt: holott nem fzinte ember a z , kiben az 
illyen változáskor femmi érzékenység nintsenu 
Annál nagyobb pedig az öröm, mennél nagyobfr 
alioz a' Izeretet, kinek javán örvendünk. í^ehet 
e9 pedig forróbb fzeretetünk valakihez, mint édes 
Hazánkhoz ? Azon fzereimes Anyánk adott néT 

künk életet, ölében hajlékot, kebelébői táplálást, 
tanító házaiból tudományt, törvénnyeivel ülendő 
fzabadságot, vitézeivel mind külső , mjnd belsd 
ellenségek ellen hathatós oltalmat.: nem méltó e* 
tehát hozzája leg nagyobb fzeretettel viseltetnünk? 

Ts Ns Státusok és Rendek! Mindenkor égett 
fzivem, édes Hazámnak fzeretetétől; és pedig olly 
annyira ég most is , Iiogy érette, Jaa a,' fzükség 
úgy hozná, Kéfz volnék áldozat lenni; mikor la* 
t o m , hogy az Egek eggy olly Fejedelemmel vi* 
gafztalták meg édes Hazánkat, kinek leg főbb tzélja, 
hogy áztat boldogítása. 

Ból-
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iSóklogíiásunknak fundamentomáűí tette Ns 
Hazánknak törvényes egybe gyűlését; azon gyű-
lését tudniillik, mellyet mindnyájan óhajtottunk* 
de nem mindnyájan reménylettünk; mennyivel 
tartozunk tehát vagy azért is kegyes Fejedeli 
in linknek. 

Ezt a' boldog fzempillantást, hogy immár el 
értük,. látom kinek kinek tekintetéből ki ütö örö
mét, Engedjék meg nékem a 'Ts Státusok és Ren
dek, hogy igaz ízívbéli örömökhöz hozzá kap-
tsollyam az én igaz hazafiúi örömömet., Eggyütt 
törekedtünk — eggyütt örvendjünk is. 

Én ugyan eddig í'em vontam ki édes Ha^ám-
pak gyámolítása alól vállaimat, ezután is élni, 
vagy halni Hazám' hafznáért, és boldogulásáért, 
xn:g a' lélek bennem léfzen, kéfz vagyok. É s , 
tálam éppen ez eránt való bizodalom hajtott* 
eddig is a' Ts Státusoknak és Rendeknek fziveit, 
az én méltatlan fzeméllyertihez.; és a' midőn kü-
jUinös háládatoíTággal vefzem a' TsNs Státusoknak 
és Rendeknek nékem gyakor ízben mutatott fzives 
tekinteteket, az egyedül fáj én nékem, hogy a* 
mini akarnám, akképpen hálaadó fzivemet ki 
nem terjefzlhetem. Azonban mindnyájan abban 
rrieg hitted lenni méltóztafíanak, hogy oíly igaz 
híve kívánok lenni a' F . Udvarnak, hogy foha meg 
ne fzűnjek igaz fia ienni édes Hazámnak. 

Ugyan is nem egéflzen helyes az a' vélekedés: 
Ez, jó Jíazqfi; tehát ne?n lehet Udvari: úgymint 
az is által ellenben: Ez, Udvari; tehát nem jó 
Hazafi: sőt éppen Udvarinak kell lenni, ha akarja 

tud-

Ráday Gyűjtemény 



tudni , mint lehelten Hazájához való fzeretetét 
•koíTan meg bizonyítani; az Udvariság és Haza
fiság, kiváltképpen egy jó f és a' törvény' útján 
járó Fejedelem alat t , nem ellenségi egymásnak. 
A z , ennek utasítója; ez , amannak kedveltetöje. 
Mind a' kettő pedig azon drága arany lántznak 
meg bfctsülhetetlen miveíT i , melly a' Király' fzi-
rét a 'Hazájéval, el ofzolhatatlanúi egybe kap-
tsollya. 

Meg lévén már teáját ezen a' napon, örven
detes kezdete Ns Hazánk' Gyűlésének , mindenek 
felett ezentúl azon iparkodjunk, hogy egyenes 
értelemmel, és akarattal bírjunk. Legyünk pél
dájára, sőt tsudájára is a' külső Nemzeteknek; 
hogy külömbkülömb Nemzetekből és vallásokból 
állván Gyülekezetünk, mindazonáltal olly egy-
gyefleg virágzott közöttünk, mintha mindnyájan 
egy Nemzetből, és vallásból állottunk volna. 

Azután olly híven ragafzkodjunk töryénnj'-eink-
fcez, hogy a' környüláüásokatis fzemeink előtt 
hordozzuk; jobb eggy ideig, jó kötés és megha
tározás alat t , ha egyébképpen nem lehet, kis 
tsonkúlást is valamiben izenve'dni, mintfem dere
kas dolgainkban, vakmerösködésünk ál ta l , orvo, 
tolhatatlan fébeket ejteni, 

ViselteíTünk F . Fejedelmünkhöz, mint örökös 
Urunkho?, mély tifztelettel; és mint édes Atyánk
hoz , fiúi fzeretettel. Mély tifztelettel mint Urunk
h o z , midőn Törvényünk' sérelmeit, vagy egyéb 
dolgainkqak meg kívántató jobb jobb igazítását 
eleibe terjefztjük —* mint édes Atyánkhoz, pedig 

fiúi 
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fiúi fzeretettel, nem kéttségeskedvén femmit i s , 
hozzánk járulandó kegyelmei eránt. Légjen Ifte» 
után benne tellyes hiedelmünk, és bizodalmunk, 
—- És hogy' ne lenne! holott az ő kegyes fzive 
tsupán tsak azt várja, hogy mi jelenségeit adjuk 
hozzája való bizodalmunknak, és leg ottan reánk 
tfrafztja maga atyai kegyelmeit, 

Vettünk véget immár ezeknek; de ne veffiink-
az egymáshoz való fzeretetünknek, és bizodal
munknak. Legyünk egj^másho? fegedelemmel, 
minden ügyeinkben: így fzerentsés léfzen édes 
Hazánk, minden dolgaiban. Én azonban, midőn 
magamat, buzgó fzívvel, és igaz hazafiúi fzere
tettel, továbbra is a' Ts Státuseknak és Rendek
nek fziveíTégébe ajánlom, azzal fejezem bé ezen 
befzédemet, hogy éljenek és virágozzanak a' T$ 
N« Státusok és Rendek; virágozzanak a'Király
hoz és Fejedelemhez való hívségben, és bizoda
lomban ; virágozzanak az egymás koztt yaló fze-
retetben, és eggyefíegben, Nékem pedig leheflea ; 
aíkalmatoírágom, azon igaz hazafiúi fzeretetem. 
nek meg bizonyítására, a' mellyet úgymint eleim
től vettem, és mindenkor tifztán meg tartottani:, 
Úgy minden maradékaimra is által - a^ni kivi* 
nom. " 

„Azt a bátorságot, mellyet ezen nagy tekin
tetű Gyülekezet' tifzteletére tett bé lépésiemben, 
A* Kir, Rendelésnek méltósága, 's annak követé
sére ohi' noző köteleííegem lelkesített, #'TsReri« 

dek. 
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óeknek bölts eggyezése, 's a 'felsőbb tettzésnek 
a' törvénnyel.lett meg eggyeztetése, helyben hagy-
ni méltóztatta, a' mint a' Királynak önként való 
kegyelrneiTégét mélly alázafojj&ggal hálálom, 's 
annak bizonyságtételére, életem, mindenem fel 
áldozom; úgy léízen, míg élek, íeg fzoroffabb 
törvényem, a ' T s Rendekben a' meg ofziott Ha
talmat üfztelve, annak -fzentüí való megmaradá
sára tellyes igyekezettel törekednem. Egybe fo
gom kaptsolni mind a' kettőt, örökös Fejedel
memhez viseltető fegyhetetlen hívségemet bizo
nyítani fogja főbbképpen, törvénnyeinknek uta
sításaira elintézett magam viselete, 's édes Ha
sam' foóldogítására tzélzó köteles munkálkodáso
mat a' Királyba vetett bizodalmam fogja gyámo
lítani, 's ezen eggyesültt erő' hathatóíTága örven
detes következéseiknek el érésére pedig, a* Ts 
Rendeknek példája. Tanáttsa fog efzközlö 5

 ss 
tsaíhatatlati fegedejmet nyújtani, Melly eránt 
midőn esedezem, támogatom is reménységernet # 

kérelmem' meg nyerhetése végett egéfz bizoda
lommal; mert a' mennja fzemély neveli ezen Ts 
Társaságot, annyi yálafztott Hazafit képzelek, 
ki Hazája' igaz fzeretetétöl gyúladozva, törvén-
nyeihez• ragafzkodik; Fejedelméhez való hivségé-
Ben él és hal; 's eggjáitt a' kettőben keresi a' köz 
boldogságot, melly re egyedül, minden félre való 
tekintetek nélkül, igaz fzivvel .'s, lélekkel egye-
neííen igyekezem. Bóidogííísen íften minket ezen 
tzélban,. '$ engedje, hogy élőnkbe vett pállyán-
h&Jt futhaíTuk úgy, hogy Hazánkat fzere.ntséitetve, 

az 
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"' 

az Uralkodónk is kívánságunk' igazságáról, tör* 
fényes engédelmeíTégünkröl, örökös hiységünkről 
nieg győződve, vegye édes Hazánkat fok hányat
tatásai után kegyelmébe, s nevekedjék Nagyfe
jedelemségbéli Ts Státusokba és Rendekbe hely. 
heztetett biztos hiedelme. Kiknek én magamat 
kegyefíegekbe, fziveílegekbé, fzeretetekbe, jó in
dulatokba, igaz és illő tifzteíettel ajánlom. Ex-
celientziádnak pedig e' bé iktatásom alkalmatos* 
ságával is bizonyított nagy jó voltát , alázatoíían 
köTzönÖm," 

' i i .1 m i 

Kolosvdr, Január. 9-dikén. „Éppen moít 
vefzem azt a' tudósítást Oláh Orfzágból, hogy-
által menvén közelebb a* Dunán, lbrailánál a? 
ürofzok•', Bulgáriának 5 nevezetes Városait pré* 
dálták fel, és égették el, a' Duna mentében. ~ 
A' Bukurestben tartózkodott torok kereskedőknek 
fzoros parantsolatjok ment, hogy haladék nélkül 
által takarodjanak a' Dunán. ~ Vékony remény
séggel vágynak, a' Sifztovi Kongrefíznek óhajtott 
ki menetele erántt. — A' Török: Tsáfzár, meg 
fzaglott előre valamit kéítség kivűl: mivel olly 
kemény katona-fzadésí (rekrutirozást) paranlsolí 
egéíTz Európai Birodalmában, mellynek nem volt 
niég mafla, a'háborít kezdetétől fogva." 

Bukur.-stpöl érkezett közelebb hozzánk zgj 
betses Levél, a' melljr Xfmail Vára vívásának *ö 
meg vételének köcnyülállásairói eggy olly tudó
sítást foglal magában, mellynek nagy réfzént val<S 

köz-
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közlését ei nem múlathattuk. A' tudósítás Székely 
Reg. béli Föhadn. B. Entzmbergí, ki is Adjutanti 
fzolgálatot tett volt az egéfz Várvivás alatt Gróf 
Suvarov mellett, 's ugyan attól küldetett Bukureji 
b e : ,,Az tftnaeli tuíajdonképpenvaló őrizet 15000 
válogatott Vitézekből állott. A' Lakosoknak fzá-
ma mintegy 25 ezerig való volt. Ezek közzül is 
tettek fzolgálatot minden fegyver foghatók. A' 
fzárazon 25000 emberek; hajókon pedig 3000 Ko
zákjaik voltak a' Mufzkáknak. Az egéffz Öfíio-
rriot Gen. Suvarov-Rimnikskoi igazgatta. Földi Se
regét 4 tsapatokra ofztotta fel. Hárommal indult 
-a* Várnak; eggyet pedig tartaléknak hagyott. — 
Reggeli 5 órakor kezdődött a' várvivás, képzel 
hetetlén ágyúzás között; de a'Várbéliek is olíjT 
tűzzel állottak ellent, hogy az első meg támadás 
ugyan femmi reménységet nem nyújthatott, a* 
Vár ' meg vehetéséhez. A' második meg táma
dásnak következése még inkább el tsuggéföthettí 
vóína sC Mufzíi*a Seregnek fzivét: mert már al ker 
&> palánkokat is meg hágta, két battériákkal q y -
gyüt t ; még is nagy vefzteséggel verettetett vlíUa 
a' lineákig: nem hagyott azonban harmadfzor í. 
békét a'Várnak. Látván már a'4-dik tsapa*, melLf 
egy Dragonyos, és a' leg fzebb Granat. Keg. b i 
állott, melly súllyán légyeri a' dolog, a'lovas re-
fze is gyalog ízállott, 's magát a' más 3 tsapa-
tokkal eggyesítetíe. Ekként egéffz erőre!; de 
^gyfzersmind azzal az erős meg határozáíTal, hogy 
vagy győz, vagy hal neki iramodott a* Várnak 
AZ Orqfziá^íi ámbár'őIlV' rettenetes folt is ;;z 

ágyú-
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ágyúzás, hogy majd minden lövésre 50 \<J go-aa 
hullottak el; még fem tágított a' dolgon. — Ger*.-
jefztette a'Katonaságot, a 'nyerendő gazdag pré
dának reménysége; 's még nagyobbra nevelte 
tüzét, a' ki ontott Orofz vérért vejendö boíTzá 
állásra lett únfzoltatása a' Tifztek által. Nem is 
lett ezen harmadik próba hsfzontalan: mert a*, 
vefzedekmmel truttzoló Orofzok, által hatván 
végre mind a '3 bástyákon, bé férkeztek a* Várba, 
holott is kimélletlenűl hányták kardra az örege
ket, affzonyokat, 's még a' tsetsemöket is. — 
Magok a' Mufzkúk 4500-at vefztettek , fok Fő 
Tifztekkel eggyütt; másfél ezerén kaptak pedig 
közzüiök febet. ( A' Török' vefzteségét nem ízük* 
ség említenünk: mivel már az bőven elő van adva 
előbbeni Levelünkben). Százig való felette gaz
dag boltokat zsákmányoltak fel a* diadalmasok. 
— Átallyában nagyobb volt itt a' préda, mint 
a* Martinejti mezején való. Az Orofz hajó* Sereg 
Kormányozója Gem Hidas, kiváltképpen efzköz-
lötte Gen. Suvarov vallástétele fzerént * a' győze
delmet: mert hogy az ellenségnek hajós Seregén 
ditsöfíegefícn diadalmaskodott, 's a' Város réfzé-
röí fei emelt battériákat fzéllyel lÖvöidöztstte , ki 
fzáliitotta 3000 Kozákjait a' hajókból, kik is egy-
fzéfré el lepték a' vizi Várost , és fzer felett fe-
gitették a' földi Sereget a' Várnak meg máfzásá-
ban. — A' 2 dik meg támadásnak fzerentsétlen 
ki menetelétől fogva, a' további viadalnak végéig 
fzakadatlanúl könyvben valának ízeméi; mellyet 
népe vefweségének. fzomorú fzemlílése; U egy-

fcer-
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fzersmind talám azon előre képzelt wéTzáriásnák 
is meg gondolása okozhatott 4 mellyet végbe *Í2 
Jéndők valának neki keseredett Katonái, — A' 
Vár meg vételét köreteit nap , valami 10 ezerig 
való fzabadakaratúakat, Kozákokat 's Arnautá-
Jtat fzillitott Gen, Suvarov a' Dunán á l ta l , Bul
gáriát égetni 's pufztítani. — Ibraila felé is itt* 
ditott némelly eló Seregeket, melljet, mint erős* 
ség nélkül való Várost, minél elébb fzándékczik 
íaeg venni. 

Fr antzia O rfz ág. 

Az új Polgári alketványnak minden réízeí^ 
meg vágynak már nagyobb réfzént munkálva, 
&z egy Nemzeti nevelést ki véve. 

* * * * * 

Brüjfzelbe^ Jan. 4-dikén érkezett Gr. Mercjp' 
Argenteau, kit Németalföldi tellyes hatalmú Mi-
iíiflerré rendelt, eggy ideig ö Felsége. **. Azt 
irják, hogy a'Polgárságnak «!ö kelő léfzeegéfz-
ífcen ki kelt volna a' Rendek ellen, *s kéri / / . 
Leopoldoi, hogy azokat büntéfle meg> mint Nép 
Csábítókat. Többnyire , másutt sints meg elé-
gedve a' Nép a' RendekkeL 

A' Lüttiohisk Követeket küldöttek Bétsbe. 

Költ B&sben, Ján. 21-dik napjám 1791. 
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