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TÖRTÉNETEK. 

BE-VEZETÉS. 

A, -prilisnek zydik napján, éppen azon a* napon, 
mellyen a' Magyar Nemzetnek Dítee Gróf HADIK 
ANDRÁS fő hadi Vezér Béts várofsából Hazánk 
ízeiéire le-indula, hogy ottan a' nagy Hadat 'a 
Törökök ellen vezérelje: irtuk vala mi itten ezen. 
örvendetes alkalmatofsággal kétféle munkánkról való 
Tudósitáfunkat, azzal a'bizodalommal, hogy azok
kal az Érdemes Hazafiak előtt kedvet fogunk ta-

"u Hozzánk annyifelől utasított leveleik az 
előfizető Uraknak, 's azokban fzületett nyelvek
hez , 's iráfunkhoz mutatott hajlandófágok elegen
dőképpen bizonyitják, mennyire betsüljék a' köz
jóra tzélozó igyekezetet. Ki nem - mondhatjuk, 
raelly i'geu felgerjefztettek bennünket némelly nagy 
L'/demii Mélíéűtgoknak *s Tudófoknak betses leve
leik, mind azzal, hogy Iráfunkra fzámos Előfi
zetőket fzerzettefc, mind pedig hogy Hazánk ja
vára 's ditsöfségére intézett fzándékunkat annyira 
magaíztalni, 's benünket bátorítani méltózt^tak. 
Mellyhez képest egyedül tsak arra töréképugik* 
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hogy hitádatofságunkat meg-muiathaíl*ak, 's a ' fe
lőliünk való remén3Tfégnek voltaképén, meg-felelhef-
fünk. Söt olly tzéllal-is vagyunk a' Magyar nyelv
nek pallérozáfa és ar tudományoknak Hazánkban 
jlehetö előmozditáfa eránt} a' mellynek el-éréíében 
hogy az Érdemes Előfizető Urak-Is efzközök le 
he t tek , különös fzer^ntséjeknek tarthatják. Tzé-
1 unkát már moitan ki-nyilatkoztatnánk, ha attól 
nem tartanánk, ne talántán találkoznának ollya-
nok, kik tifzta fzándékunkat hamar másképpen 
magyaráznák, 's benünket azzal vádolnának, mint
ha azon jó tzélunkat tsak tzégérül akarnunk tenni 
irásink homlokára, 's azzal több Olvafókat hódítani 
magunkhoz. Hogy íllyen alatsony vádat magunk
tol el-hárithaffunk, jobbnak ítéltük lenni, ha annak, 
fel-fedezéfét még egy hónapig halafztaní fogjuk^ 
Azomban jóra intézett Igyekezetünket, vagy tsak 
y! fok igérgtünkböl-is által-láthatja az érdemes Kö-
zönfég. Ezeket a' Tudósitáfunkban már bővön ki
t e t tük , és ámbár fok költségben kerülnek-is, azo
kat mindazonáltal be-Is-tellyefétjük* -De láffuk rö
videden ez igen nevezetes háborúnak eredetét, 
kéfzületét, 's ez Ideig való történeteit. 

JT 
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Á9 moftani Török Háborúnak 
eredete. 

JJLZ Orofz Birodalom, mellyet, a' múlt fzá* 
zadnak fzintén végéig a' többi Európai Udva 
roktsak nevéröl-is aJig ismertek,, ezen folyó 
tizenoyóltzadik fzázadban, annyira el-hatal-
mafodott, hogy a' nagy erejű Ottománi Por
tán, már fok ízben diadalmaskodott* 

Kiki jól emlékezhetik, az ez előtt tizen
öt efztendökkel folytatott háborajokra az 
Orofzoknaka'Törökök ellen, a'mellybenama
zok, minden más Fejedejmek fegéttségek 
nélkül, a' Törököket tsak nem Konftantzi* 
nápolynak kapujáig verték. Európa méltán 
álmélkodhatik ROMANZO W-nak, az Oro-
fzok' fő hadi Vezérének nagy okofságán, ki 
az akkori Háborúban, az az ifj^-diAben, 
50 ezer katonáival Bulgáriában, Siliftria vi
dékén, a' Nagy Vezért, három annyi népé* 
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vei, bé tudta rekefzteni, *s arra kénfzeré-
teni , hogy . Romanzow - tói békefséget 
kérne, és azon nehéz kötelekre állana, 
mellyeket az Orofz Udvar tettzéíe fzerént 
eleibe fzabott. 

Ezen kénfzeritett békefség fzerzéfében, 
azt tartotta az pttómani Porta leg fullyo-
fabb kárának lenni, hogy e' békefség által 
hatalma alól lírimeát ki kelletett ereízteni, 
's azt fenkitöl lem függőnek (Souverain) 
esmérni. Krimea fél fzigetét egy igen vad 
Tatár nemzéttség lakja, melly, a' mint 
Jiajdan Hazánkban, úgy az Orofzok tarto
mányiban fzornyü pufztítáfokat vitt vég
hez. Az Orofz Udvar úgy vélekedett, hogy 
még ezt a' rabló népet hatalma alá nem 
hajtja, 's meg nem hóditja, addig Orfzá-
gai [annak pufztítáfától mentek foha nem 
lehetnek. Azért-is , már fok efztendöktöl 
fogva, Kriméa meg-hódoltatáfa volt töreke-
défének tzéllya. Azonban a' Krimi Tatárok 
Kháiija, 5AHIN GUERAI ellen, (kit már 
az előtt az Orofz Udvar magához édesitett,) 
két Testvérje pártot ütött. Ennek fegéttsé-
gére a' Tsáfzárné nagy fzámu féregét kül
dött; melly a* Pártütőket tsak hamar fzél-
lyel verte, 's egyfzersmind AíTzonya fzá-
mára , tett költségének jutalmául, egéfz 
K-rimeát, Kubánt és Támánt, yj%$-dik efz* 
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tendöben el-foglalta. Saliin Guerai országá
nak el-rabláfát nem tsak nem ellenzetté, 
hanem még önként Orofz katona köntösbe 
öltözvén, fzáz ezer Rubla *) efztendönként 
való fizetésfel, a' Testőrzők' líapitánnyáva 
lett, 's nagyobb meg-tifzteltetéfé végett a' 
Szent Anna kerefztjét-is el-nyerte. 

Az Ofmanok ki-mondhatatlanúl felhábo
rodván Krimeának el-rabláfán, közönfégefíen 
el-fzánták magokat, hogy inkább el-vefznek, 
hogy fem a' fél-fzigetet ellcnfégeknek olly 
könnyen által engedjék. De midőn meg
értették, hogy a' Római Tsáfzár II. JÓSEF, 
az Orofz Udvarral tett fzövettsége fzerént, 
Magyar 's Erdély Orfzág fzélein, temérdek 

X 3 nagy 

') Egy Rubla tnoftanában l fi. 41 kr. ér nálunk, 
és igy 100 ezer , 108/3,33 forintokat, mely-
lyekkel a' Khán efztendönként bé nem ér
he t te , meg-fzokván a'fejedelmi pompát. Az, 
nagy álmélkodásra méltó dolog, hogy 1 7 8 7 ^ 
aV háború, előtt, az Orofz Birodalomból Kon-
ftantzinápolyba kéredzett, olly véggel, hogy 
magát Krimeának el-vefztéfe eránt , a' fényes 
Portánál meg-igazithaíTa. De oda érkezvén 
ez a' fzerentsétlen Fejedelem egyeneffen Rho-
dus fzigetébe kéfértetett, a' hol a' Porta pa-
xantsolatjára kegyetlen módra meg-öletett , 
mivel magát a' gyilkofa ellea nagy vkézfég-
gel „védelmezte. 

emény Jelzet 
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nagy haddal ijjezgeti a' Portát, ha az Oro
szoknak az el-rablott tartomáimyokat által 
engedni nem akarná; a* nagyobb erőnek-
engedni kénfzeréttettek , halaiztván jobb,id$-
re Krimeának viffza vételét. 

Nem fokára azután, az Orofz Tsáfzárn'é 
ezen uj tartománnyának Iátáfára kéfzük, és 
1787- Cherijon felé meg-is indult Nem kü-
lömben jófef Tsáfzár-is a' tavafz kezdetén 
egyeneíTen Cherfonnak *) vette uttyát, ho
vá raeg-érkezvén, a*'Tsáfzárnéval eggyüte 
Jírimeába utazott,, mellynek is nevezetefebb 
vároíait el-járták. v-' 

Az Öfmanok e' két Tsáfzári Fejedéi-
mek 'Krimeában való mulatáfokból, és annyi 
ezer Orofz fegyveres népnek a3 határ fzéle-

ken 

* ) Cherfon, egy újj város és vár a' Boriftenes 
folyó vizének jobbik partján, valami 9 mért
földnyire Otzakowhoz, mellynek Hannibál 
Orofz Gubernátor tet te első kövét 1 7 7 8 
efztendöben, Oftobemek 30 napján. Lakofal 
fzép ígéretek alatt mindenféle nemzetből fze-
dettettek öfzve, melly miatt tsak hamar igen 
meg népefedett. Itten 1782 efztendöben eggy 
Ariglus kereskedő Táríafág állíttatott fel; 
1783. pedig a! Vár, melly nagy siettséggel 
kéfzült, már 8°0 ágyúkkal rakattatott meg* 
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kén talpon való álláfából, azt hozta ki, hogy 
az Orofzok Otzakow Várát fzándékoznának 
el rabolni. Arra való nézve, Konftantzinápoly-
ban a5 Diván azonnal öfzve gyűlt, és egyné
hány napok alatt e' dolog felöl tanátskozott, 
'mellynek következéfe a' volt, hogy alattom
ban az Orofzok ellen nagy kéfzületeket tet
tek. Jófef Tsáfzár Cherfonból vifzfzá utaz
ván, midőn Lembergen kerefztül jönne, 
egy Kurir által azt a* hirt vette, hogy az 
Auftriához tartozó Belgyiumnak lakoíai tar-
tománnyoknak tsak nem minden fzegeleté-
ben háborognak, és az újj változáfok ellen 
már nyüván-is morognak* Mellyre 0 Felfége 
felette figen megboífzonkodván , útjáról, 
mellyet Hazánkban a* Tifza-mellyékén akart 
tenni, azonnal le mondott; és nagy siettség-
gei Bétsbe hajtatott. Minekutánna a' Bel
gákat fzép móddal le nem tsillapithatta, 
ellenek nagy fzámu Regementeket küldött. 
Már nagyobb réfze a' katonafágnak majd 
fele útját Belgyiumnak el-érte; midőn a* Ku
rírok azon váratlan hírrel érkeznek, hogy 
az Ottomani Porta az Orofzok ellen hadat 
indított légyen. 

Ugyan-is azt meghallván, á Porta, hogy 
jófef Tsázár annyi fegyveres népet külde Bel-
gyiumba Jobbágyai ellen, ezt leg alkaimatos-
sabb időnek tartotta lenni, a' meljyben egész 

X 4 ere~ 
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erejét az Oroszok ellen fordíttsa* A'rra nézve *) 
Boldog Aszfzony napján (15 ik Aug.) meg ize-
nödött az Orosz Követnek Bulgakownak, hogy 
más nap reggel nyóltz ora után a' Divánbajönne 
Audientzíára. Bulgakow előre látván a' vesze
delmet, minden írásait Báró Herbert Urnák, 
a' Romai Tsászár Követének által adta ; s* 
nagyobb bátorságnak okáért a' Porta fzán-
dékátkétKurir által,jkik közzüleggyik Bes-
sarabián, a' másik a" Tsáfzár Birodalmán ke
resztül intézte útját, Petersbargba azonnal 
meg- izente. Bulgakow és Herbert követek 
tsaknem egéífz éjtízaka, a'Divánbéli. Török 
Urakat járták, 's azon mesterkedtek, hogy 
őket a'Dwánban-fenn forgott háborús gondo
latokról le beszélhetnék. De szándékokban* 
az A* •* * és egy más esmeretes Követek mi
att , úgymint a' kik kasonlóképpen a*" Törö
köknek Nagyjait egyről egyre el-járták', és a' 
háborúra fel-ingerlettek, femmire fem me
hettek. Más nap, az az Auguftusnak iódik 
Napján, a' Diván Bulgakowtol kemény fzók-
kal azt kívánta, hogy Krimeának vilíza 
adására állana réa. Erre Bulgakow tehetet
lenségének jelentésével felelt. Ígérte ugyan, 

h°gy 

*) Ezeket eggy érdemes Hazánkfiától tudjuk, ki 
már sok esztendőtől fogva , és éppen midőn 
ezek történtének , Konftántzinápolyban mu
latott. 
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hogy a*1 Diván kívánságait, Affzonyának 
azonnal tudtára adja; de a' Diván, 's főkép
pen a' Nagy Vezér azt nem akarván várni, 
Bulgakowot 10 óra tájban lóra ültette, és 
Konftántzinápolynak keskeny úttzáin, ' sok 
Jantsárok által a'7 Toronyba kisértette. Ab
ban a' fzempillantásban, repültek a fekete 
tengeren a' Kurir-hajók, és a' földön a' lova
fok 'a ' fzélsö várokba, vivén magokkal a' 
kemény parantsolatot, hogy mihelyest jó 
módját láttyák, leg-ottan üfíenek az Oro-
fzokra. Éppen midőn ezek igy történnek, 
fzerentsétlenfégekre egynéhány Orofz keres
kedő hajók, Konftantzinápolyban a' ki-kötő 
parton napoltak. A'Törökfég hírtelen azokra 
rohan, azokat portékájuktól meg-fofztja, a' 
hozzá tartozandó népet pedig rabfágra vifzi, 

A' Római TsáSzár nagy kéSzülete-
ket teíz a' Törökök ellen. 

Mindeneknek előtte , a' Belgyiumba ren. 
delt, 's már jól el - haladott Regementek, 
parantsolatot vettek, hogy késedelem nél
kül viffza térnének, 's más több feregek-
kel eggyütt a' Török határokra telepedné
nek. Böltsen ítélte Ildik Jósef, hogy Bel-
gyium pallérozott polgárinak, mint maga 
tulajdon fiainak fziveken, atyai kegyesség-

X 5 ge 
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gel-is győzedelmeskedhetik , a* midőn ellen
ben a3 néki dühödött Törökön, tsak tűzzel 
*s vassal lehet valamit venni. Éhez képest 
a' Horvát, Tót, 7s Erdély Orfzág, és á Bá
nát fzélein c-lly rendelések tétettek, hogy 
a' Katona feregek, állásokkal egy Lántzot 
formáltak a' határokon. Azt-is kivált-kép-
pen fzűkségesnek ítélte^ ő Felsége, hogy a' 
Várak meg visgáltassanak , és a5 hol mi hi
bák találtatnának, azonnal meg orvosoltas-
iának. A' meg vísgájást, 's a' jobbitáfoknak 
megtételét, a' Fejedelem ROSTI Oberfter Úr
r a , egy nagy érdemű. Hazánk fiára bízta. 
A* váraknak nagyobb meg eröfsítéfére, fziin-
telen fzállitötták mind vízen, mind ízárazon, a' 
temérdek ágyúkat, puskákat, és más afféle 
had idején meg kívántató efzközöket* Az úgy 
nevezett Generális Congregatiokat Hazánkban 
ő Felsége meg - engedte , méílyekben 
el is végezödött, hogy minden helység b.K. 
zonyos fzámu katonákat állítana. Ez al- . 
kalmatosfággal, fok Atya meg mutatta Ha
zájához viseltetett buzgó fzeretetét, mellyét 
a5 Magyar Nemzetben kiváltképpen magafz-
talnak az Idegenek* Sokan egy fzülött fijokat 
fzeméllyekben vezették a'katona fzedőTifzt-
liez, 's azokat a'hajdani Magyar Vitézfégre 
bátorították* A5 Hajdú Várasiak, á Kunok, 
és á Jáfzok, az illyen alkalmatosságokban 
nyert ditsösségeket3 mostani készfégekkel, 

f niég 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



még magaffabbra emelték. Alig efett tudtára 
az Iffjuságnak-, hogy jelen van a* jó alkalma
tosság , Hazájáért kardot kötni , azonnal 
tsoportosían tódúlt az Elöljárókhoz; úgy 
hogy ezeknek nem azon kellett törődni, hogy 
állithassanak ki annyi fzamű katonát, a' 
mennyi eránt parantsolafcot vettek; hanem 
inkább azon tűnődtek, miképpen kellesíék á* 
felesleg magát ÖÍzve adott iffjuságnak. nagy 
részét viszfza botsátani, úgy hogy azok 
meg ne fzomorodjanak. Innen Bétsböl-, a' Ne
mes Magyar Testörzöknek nagyobb része, a 
Török' ellen hasonló indulattal le-indúlt, és 
külömb külombféie Regementeknél, Hazája 
's Rirályja mellett való hív vitézkedésre, ma
gát le-k'Ötelezte. Az ollyan Tiszteket, kik 
a' fzolgálatrol már az előtt le mondottak, il
lendő tisztséggel megkínálták, már akár a' 
tanúit vitézek között tettzenék nekiek fzol-
gálni, akár pedig a' fza'bad feregeknél, mel-
lyeket tsak akkor állítottak-fel, többnyire az 
Törököktől által fzökött keresztényekből. 
A' tábori Vadászokat, Seb-orvosokat, Ke
nyér sütőket, Kotsisokat, és Hazánkban aJ 

Béreseket, a*Pakköló Legényekét; úgy nem 
külömben az ágyuk 's tár fzekerek alá való 
vonó lovakat, és ökröket, mindenfelöl nagy 
fzorgal.matossággal fzedték. Hogy annyi nép 
az élésben valameliy szükféget ne látna, 
hírül adatott minden Uraságoknak, és hel-

]ysé~ 
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lységeknek, hogy a* táborok fzámára-annyi 
rozsot, zabot és ízénát adnának a? ki-tsinált 
középáron, a'mennyi nélkül könnyen el le
hetnének. Ebben is kimutatták fokán; Hazá-
jokhoz, 's Fejedelmekhez való fzereteteket. 
Azomban siettek a' Magazinom ok készétésé-
vei Horvát ország' a' két Magyar Haza 's 
Bukovina' izéiéin , as mellyekbe az alkudt 
fzekeresek, de főképpen a'föld népe által, 
fzüntelenűl hordatták a3 temérdek eleséget. It
ten a' Hadi Cancelláridn, éjjel nappal abban 
foglalatoskodtak, hogy ollyan rendeléseket 
tegyenek, a'millyeneket tsak a'hosszas ta
pasztaláson fundált okosságtól, és a' bölts 
előre-valórlátástol lehet várni* E' végett a* 
titkos Írásokat is fel hányták, a5 régi 's kivált
képpen pedig a' halhatatlan emlékezetű EÜ-
GENIUS alatt tartatott Török háborúnak 
le-irásait, 's Planumit] ki kereffék* Maga Ö 
Felsége a' le induláshoz készüle, tábori fáto-
rait minden konyhabéli eszközökkel, fzínés 
paripáit, azokhoz tartozó lovászokkal eg-
gyütt, nem külömben egyébmás udvari tselé-
dit, 's tifztjeit bízta SOKI, Testőrző Kapitány 
Úr', egy nagy tapasztalásu , *s tudományú 
Hazánkfia vigyázáfa a lá , ?s réfzenkénfc 
Futakra le is indíttatta. 

<£» 
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Á? Római Tsászár háborút izén-a* 
T ö r ö k ö k n e k * 

A'-'midőn V Bétsi Udvar az Ottománi 
Potával már egéfsz 50 esztendőktől fogva 
fzakadatlanúl békességben élt volna, történt, 
hogy Febraariiisnak odik napján, i788bán el
lene hadat izenf, 's é következendő okokból 
magát úgy nyilatkoztatta ki, mint Ellensé
gét: tudnillik, hogy aJ Porta régtől fogva jól 
tudta, a3 két Tsászári Udvarnak fzoros fzö-
vettségét, mellynek ereje fzerént, a5 Római 
Tsászár a*fegyver fogásra köteles, mihellyest 
a5 Petérsburgi' Udvar ellen háború indíttatik; 
továbbá, hogy az Orofz Tsászári követet, a' 
minden Európai Nemzetek köz akaratul be
vett, és törvénnyé vált Jzokása ellen, a' hét 
toronyba záratta, .nem hajtván femmit a' 
Konftantinápolyban lévő más Udvari Mini-
ilereknek eggyefsült kéréseikre. Alig hatott 
a* meg izént háború a' Török határoknak el
lenében fekvő feregekhez , már azonnal nagy 
mozgásokban láttzattak lenni a'külömb külömb 
féle Regementek, óhajtván fzembe fzállani az
zal a'Nemzettel, a'mellyen, mint valameljy 
próba-köven vitézségeket meg-mutathatnák. 

Ezek között a' ferény Horvátok voltak 
a'leg elsők,, kik mindjárt azon, és 2? követ
kezendő naporAí Dresnik várát, az egész vi* 

dek-
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dó.kjével eggyütta' Töröktől el vették. Ha
son ló tűzzel indultak Dubitza vára ellen,, 
de nem hasonló fzerentsével : mfett 4oonái 
többen réfz fzerént el-estenek, réfz fzerént pe
dig meg-sebeséttettek. Hogy Hertzeg LÍCH-
TENSTEÍN Károly , a 'Horvát országi fere-
gek vezérlésére, AjSrilisbenmeg-érkezett, ma
ga is ezen hónapnak vége felé, népét az Unna 
vizén által vivén, Dubitzának- rendes oílro-
mához kezde* De fzerentsétien kimenetellel: 
ugyanis a' Dubitzabélieknekfegittségére gyűlt 
nép a5 miéinkre reá ütve i magát a" Hertzeg 

- az Unna vizén visszavonni kén szerittetett, vité
zeiben 700 embernél több kárt vallván, kik vagy 
el vefztek, vagy pedig nehéz febbe estek. Az 
elsők közzé fzámláltatnak annyi vitéz gyalog, 
de főképpen a' Gréven Hufzár RegementjebÖl 
mintegy fél fzázig való próbált Legények, 's 
azoknak Tifzteik GERGELY Kapitány, 's 
WIEDMANN fö Hadnagy Urak. A' meg fe-
befedtek között voltak három Generáliíok-is, 
(* kiknek eggyike KUHN Generális, ugyan 
tsak febében meg-is holta 

Ezen 

^ MagaLichteiiíreinHertzeg-is nagy yefzedelem-
ben forogván, életének meg-maradáfát, réfz £ze-
rínt -gfellacsics Obefter Urnák, réfzfzerinta* pis-
tolyjal való próbált ferényfégének tulajdonít
hatta..* Egy Bofznyák vérengező fzablyáját már 

fzínte 



Ezen Dubitzánál máíbd izben vallott ká
runknak okául közönfégefen azt adták, hogy » 
népünk kevés fzámmal volt* Minekokáért-is, 
a'Hertzeg kéréfére, azonnal mintegy 10 ezer 
ember Dubitza felé útnak indula, és 4 hét múl
va az annak-ellenében fekvöCzerovlyá'íii tábor
hoz nagyobb réhént el érkeze. E'fzerint,a' Her-
tzeg népe már alkalmas fzámmal volt ugyan, 
de még is ezután nem annyira SL Törökökkel 
kelletett küfzködni, mint, a' majd három egéfz 
hónapokig tartott rekkenő, hévséggel, melly 
felette fok nyavalyákat okozott, Éhez járult 
a'teméntelen legyeknek, otsmány férgeknek 
9s más bogaraknak- alkalmatlaokodáfok. Jú
liusban maga a' Hertzeg betegségbe • efett, ' 
azután későbbre Bétsbe hozatott, a* hol'vég
tére meg-isholt, hagyván maga után példás 
ember fzeretöségének örökké fel maradandó 
emlékezetét. Hertzeg Lichtenftein, után az 
egész Horvát országi féregét ismét maga ve-
zérléfe alá vette Báró de VÍNS (* egy mind 

szé-

fzínte a' Hertzeg' nyakához-is mérte, a' mikor 
a'Hertzeg piftoliyát kapván, a'Boíznyákot úgy 
főbe lövé, hogy azonnal lováról le-fordula. 

*) Eredetére nézve külső Nemzet ugyan, de már 
az Eleje, az Indigenátot meg n y e r t e , és a* 
jelenvaló Hadi Tárnokmeíter Úr (General 
Feldzeugmeifter) Révfaluban fzületett, Győr 
mellett* 
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szélefen ki-terjedett tudománriyára, mind pe
dig különös vitézségére nézve, igen neveze
tes ~V érdemes Hazánkfia. 

(Folytatáfa következik.) 

A* jovÖ héten meg küldjük az Erdödi Hufzár 
Regementjének, fel állítáíától fogva, ez ideig ki mu
tatott vitézfégének hiftoriájáU Előre, is Képét ide 
rekefztjük. — Egy árkafon kezdjük, a'jövő héten 
kettőt küldünk. Ezután az űj történeteket is ki 
adjuk. Ma, az az gdik Jul. nagyon hirlelik, hogy 
LÁUDON Berbirt-meg-vette. 

• 

Kik ezen iráfunkat meg-fz'efzeni • kívánják, 
méltó z tartanak Levelekbe irni Neveket, tifztsége-
k e t , és lakó-helyeket , és, az t , melléje zárván 
az öt forintokat, illyen Kopert-iráfial .fel-kíüdeni: 
An die K. K. Oberft-Hof-Poftamts-Zeitungs-Expedi-
tion in Wien. Pro Hadi Történetek. E' fzerént ne 
féljenek, mert a' pénz a Herrn von ^ n á l e l - n e m 
tévelyedik. Sokan kivánják tudni neveit e' Tár-
fafáguak j de , meg-engedjenek, azokkal még mo-
ftan nem fzolgálhatunk: elég az , hogy a' kik e z t 
a' költséges munkát olly tsekély árron adják, azt 
némelly különös tzélból, tselekfzik, meilyet egy 
holnap múlva fel-is fedezni fognak. Ámbár nem 
igen ízámofan vannak-i?, kik azt kivánják, hogy 
Iráfunk kéttzer járjon egy hétben: mindazonáltal 
mivel az talám a' többi Előfizető Uraknak-is ked
vek ellen esni nem fog, azon vagyunk, hogy a' 
Ts . Kir. Postánál el-végezheffük , hogy ha kétz-
fzer jár-is, még-is az érdemes Közöml'ég a5 l o fo
rintoknál többet ne ázeffen. 
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