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TÖRTÉNETEK. 

Költ B é t s b e n , Júliusnak l$~Mk 
ipján. Nai 

( Folytatája a* doöoeninek.) 

jLugufíusnak 9-dik napján éjfél után, DE 
VÍNS Hadi Tárnokmefter Úr, nagy tsen-» 
deffégben által vitte népét az Unna vizén** 
és az ellen légnek Dubitzándl táborozó fére
gére ütött még jó hajnalban. A' Törököket 
tsak hamar el-rémitette népünknek reájok 
lett ütéíe. Sokan ijjedtekben lovakra kap« 
ván, azokat farkalták, pedig a' tzövekről 
el fem oldották. Meilyre nézve könnyű volt 
a' hirtelen ott termett Gyalogfágnak az ily-
lyeneket paripáikról le-lövoídözni, vagy le» 
fzurdálüi. A' Török meg-futamodván, az 

A. egéfz 
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egéfá tábort kezünknél hagyta, mellyet az 
után de Vins Vezér a* győzedelmes katona-
fágnak prédául által engedett A' meg. 
futamodott ellenfég Agino Berdo nevezetű 
hegyre telepedett, a' mieink pedig hozzá 
fogtak Dubitzának ágyuzáfához • olly ke-
mennyen, hogy már Auguftusnak i^-dikán, 
inkább hafonlított Dubitza egy öfzve hányt 
rakás köhez, mintfem valamelly várhoz. — 
Ez alkalmatofsággal VEREBÉLYI Ingenieur 
Kapitány Ur , nagy érdemii Hazánkfia, ki* 
mutatta mind ferény munkáfságát, mint bá
tor fzivüfégét az áltál* hogy hirtelenféggel 
a* Török ellen, eg j igen vefzedelmes helyen 
fántzot kéfzittetett. •*"*— 

Auguftusnak i%-dlk napján LAUDON, 
fő hadi Vezér, Bétsből Dubitza alá le-érkeze* 
5s életének már fzintén estvéjén az egéfz fé
regnek örvendező fzivböl fzármazott kíál-
táfai között a' fő-igazgatást által vévé. E* 
meg- lévén, a5 vár lövöldöztetéféhez ujji'a 
hozzá fogatott. Az alatt az Agino Berdo 
hegyről a miéinkre le-rohant ellenféget olly 
hathatófan viffza verte, hogy a' meg-öletett, 
vagy febefedett elleníéguek fzáma hét fzázra 
fel-ment. De hogy a' nagy ízorongattatáfok 
között-is a? várbeliek magokat fel-adni nem 
akarták, Laudon a' vár-felé. görbén menő 
árkokat áíatott? 's más föld alatt való titkos 

mene* 
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meneteleket kéfzíttetett, a'fal törő ágyukat, 
is éppen a' vár foka alá vitette. A'várbeliek 
azon utolsó vefzedelmet látván, Auguftus-
nak 26-dik napján magokat fel-adták, mint
hogy az Agino Berdon fekvő Törökök-is 
akkorra viradóra őket ott hagyták. Az ok 
nélkül való vér-ontásban nem gyönyörködő, 
és a' fegyver közt-is embernek lenni meg-
nem fzünt Heros, a' Tsáfzárnak Szabátsnál 
adott példája fzerint, a* várban találtatott 
fejér népet és gyermekeket orfzágokba fza-
badon el-erefztette; a' vár védelmezéfén? 
volt férfiakat pedig, kik 4oo~/^/ valamivel 
többen voltak, mint rabokat meg-tartotta. 
Az el-foglalt Dubitza várát, melly alatt 
annyi vitéz katonánk vére omlott, a* fő 
Vezér azonnal a' levegő eget rontó fok hólt 
testtől 's dögtől ki-tifZtíttatta, falait ujjra 
fel-épittette, és őrizetére egyBattaíion Gya-
logfágot hagyván, Növi vára alá vezette 
győzedelmes féregét. Septembernek likén 
hozzá, fogván az oílromhoz, naponként kö
zelebb ásta magát népünk a' vár falához. 
Az ellenfég mindent el-követett, hogy a' 
közelítő,/s már ágyúival a'várban fok kárt 
tsináló katonáinkat az árkoláfokból ki-verje. 
Arra nézve mind a' várbeli népf mind pe^ 
dig annak fegittségére érkezett valami 7000^ 
való Bofznyákok nagy dühöfséggej rohantak 
népünkre, de diadalmafon viífza verettettek, 

^ Í A a Ha-
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Hanem más izbena'mieink-is fzerentsétlenek 
valának; midőn tudni-illik a' várnak már 
alkalmasint meg-rongált, 's meg-is hafado-
zott, falait akarták meg-hágni. Már az idő 
néki kezde elsősödéi, 's árkainkat tsak nem 
egy ember magáfságnyira vizzei bé-tölteni; 
de mind ezek fem voltak elégfégefek a'nagy 
lelkű Laudcra'nak tzérjá-tól való-el-rettente
iére, mellyet azután Októbernek %-dik nap
ján , a' kívánt vég követe tt-ís. Mert e' volt 
az a5 gyözedelemnek napja, mellyen as Lau-
don vitéz ferege..Noviba erő hatalommal a* 
vár falainak tsorbáin bé-rontott, 's azt 700 
főből álló őrző népével eggyütt diadalmafon 
:el-foglalta; adván egy felől igazfágának, 
más felől kegyelmefségének ízembe tünö 
jeleit. Ugyan-is az életben meg-maradott 
afízonyokat, H gyermekeket hazájokba bely-
lyebb kéfértette, a' febbe efett Törökök fzá-
mára, kik loo-nál többen voltak, azonnal 
gyógyítókat rendelt. A' Legényfégnek a* 
Strázsamefterekig dupla zsoldot ofztogatta-
tot t , a' főbb Tifzteknek hivfégeket, 's álha-
tatofságokat pedig a' Fejedelem előtt eleven 
fzinekkel le-festette, és maga közben-vetéfe 
által, fókákat nagyobb Tiiztfégre lépetett; 
KLEBEK Generál Majorral-is, a* ki néki az 
oílrom idején keze lába volt, a' Tillier gya
log Regementjét el-nyerette. RéfzünkrÓI, 
mind, öfzve £ vár meg-Yételéig, az él-estek

nek, 
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nek, 5s meg-rebefedteknek, vagy* el-fogad-
taknak fzámok megy közel ezerre. 

Á' fáradhatatlan fő Vezér Novinál mula
tott Októbernek közepe-tájjáig, a5 melly idö 
alatt abban foglalatoskodott, hogy a? várat 
a' fok h'ólt teltektől ki-tiíztittatván, azt ujjra 
meg-erőfsítheííé , és még ezeken kivűl a* 
Török Gradiska meg-vételére való fzükféges 
rendeléfeket-is innen ixieg-teheíTe. Meg
hagyván Báró de Vins Urnák, mi tévő lenne 
a' Horvát Orfzágban maradott feregekkel, 
maga a' diadalmas fő Vezér az újj Gmdiskai 
* ) táborhoz vette útját, hová meg-érkez
vén, leg-ottan a' külső városnak azt a* ré-
fzét, melly még eddig magának az ellen-
Ségnek tüzétől meg-maradott, hamuvá té
tette. De további fzándékában a' be-követ
kezett efsö és hideg miatt nem boldogulha
tott. — Novembernek i$-dik napjára Lau-

A 3 do'n. 

*) Hogy a' neveket öfzve ne. keverjük, fzükfég 
meg-jegyezni, hogy a' Száva környékén ha-
rom Gradiska nevű helyfég fekfzik. Ö Gra
diska, és Török Gradiska (másképpen Berbir 
a' neve ) , a' Száva partján egymásnak által-

.ellenében feküfznek. Újj Gradiska egy kevese 
távol esik a' Száva vizétől,, fekfzik 0 Gra-. 
diska és Pozsega között. ! 
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don Zimonyba (Sémiin) érkezett, melly 
napon a' Theresia rendjének gyüléfe tarta
tott, és az érdemefebbek, kik között LIPTAI 
Oberftlieutenant, VUKÁSOVITS Major, és 
SOKQLOVITS Kapitány Urak-is voltak, a* 
kifíebb kerefztel meg - tifzteltettek. Innen 
ismét féregéhez vifíza tért, és midőn a' fzük-
féges rendeléfeket meg-tette, Báró de Vins 
Urat maga helyébe hagyá, 3s úgy telelni 
Bétsbe viííza jőve. Seregei Novembernek 
zo-dik napján véget vetvén a* síkon való tá
borozásnak, Horvát és Tót Ó s á g n a k hely-
fégeibe téli fzáilásra el-ofzlottak. 

Már i t t , az ezen folyó 1789. efztendő-
ben lett történeteknek elö-adáfához kellene 
fognunk, hanemha még két dolog állana 
előttünk. Eggyik némelly különös magok 
vifeletti vitéz Uraknak meg-nevezéfe; máfo-
dik a' Mitrovfzky, de ugyan tsak Laudon 
fö igazgatáfa alatt lévő ferege, Tót orízág-, 
ban adott vitézfége próbáinak egy két fzó* 
val való illetéfe. 

Azon Tifzt Urak , kik több érdemes 
Tárfaik között kiváltképpen ki-mutatták ma
gokat, név fzerént ezek: Gróf Pejachevich, 
Czernel, Fröhlich, és Péhárnik Oberfterek; 
Hiller, Bajalich Oberftlieutenantok; Kovaáie-
vich, és ama' 70 efztendős Szakich Majorok. 

Ma-
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Maga az érdem ellen vétenénk, ha OTSKAY 
Oberftlieut. Urat, vezérléfe alatt lévő %-dik 
Batalionnyával a* Ferdinánd magyar gyalog 
Regementyénék említeni el-mulatnánk. Ma
ga a* fő Vezér alig talál fzókat az Oberft-
lieutenant Ur' meg-ditsérefére, népét pedig 
azon nemes vallás - tételével magafztallya, 
hogy ö néki valófágos Granatirofok helyett 
volt, ámbár a' Gréffen Lo vállaival, az Efir 
terhdzy 's Preis két Batallionnyával, valamint 
átallyában a' Horvátokkal való meg-elégé-
déiet-is bővön ki-jelentette. 

A* F. M. L. Gróf Mürovfzky féregének 
több apróbb gyözödelmei felett, különös 
figyelmetefséget érdemel, a' Török Gradis-
kánál fekütt ellenfég táborának általa, Sep-
tembernek í r . napján lett el-foglaltatáfa, 
melly alkalmatofsággal 50/íorökök ellenek
éi, Maga-is Saranlia Baja *) magát itten 

A 4 f e l" 

*) Ez a' Saranlia már (mint fzokták nevezni) 
két ló-farku Basa volt, igen fzép és vitéz em
ber Dubitzánál még a' Spanyol forompokat-is 
mind által - ugratta. I t t már a' népe meg
haladot t , 's még-is maga olly vakmerofegre 
vetemedett, hogy egyedül a' mieink tele ru-
gafzkodott, dsidáját fel-lökvén 's meg el
kapván, tsak ágy jádzodozott, hanem nudon 

mar 
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feláldozta, A' mieink közzül négyen meg-
ölettettek, heten meg-febefedtek, öten nem 
találtattak - fel. Qíiosddnovich Gbefter, moft 
Generál, Oberftlie-utenant Pongfáiz, és Ma-
jor Brefchem, igen vitézül forgatták mago
kat. De láffuk, mik eltek í-jSg-ciik efzten-
döben. 

Alig pihente-ki jól magát a' Horvát 
katonaíág, már ujjra fegyverhez kéntelenít-
tetett fogni, és Februáriusnak 33. napján, 
ámbár igen zuzmarázos időben, Vákap alá 
ment, melly tájon a' Törökök igen nagy 
mozgásban voltak. Itt ama' hires Töröknek 
Chachich-nék *) kuláját (kis várát) fel
égették, 's 21 Törököt magokkal el-hoztak. 
Azon a' Bofznyákok igen meg-boíTzonkod-
ván, fok kéfzületek után, 16 ezerén öfzve-

tso-

már népünktől nem meffze volna, a' fok fe
lől reá tett lövés után lováról le-fordula. —-
Testén tizenegy febnél többet találtak. Még 
élt, a' mikor a' fzabad feregbeliek hasát fel
hasították, fülét, orrát el-vágták; ezt az okát 
adván kegyetlenkedéfeknek, hogy ö velek-Is 
kegyetlenül bánt , míg földes Urok volt. 

) A* Horvátoknál eh úgy hangzik, mint a* 
Magyaroknál ts, példának okáért Kováchich, 
líovátsits. 
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tsoportoztak, és Májusnak 23. napján Lika 
felé nyomultak *) . Annak eggyík réfze a' 
mi vigyázatra ki-rendelt Legényeinket viíz-
fzá verte, és minekutánna fok helyíégeit, 
mellyeket tavaly vettünk volt el, el-égetie 
volna, egéfz Trubdrig jött, ámbár nem min
den akadály nélkül. A'még ez itt így tör
tént , más helyekém folyt a' kémélletlenül 
ontott kérefztény 's torok vér. A' többek 
között tsak egy viadal, a' mellyben mint
egy 800 bé-fántzolt emberünk, közel húfz 
annyid magával-fzállott fzembe* el-vitt a' 
két réfzről többet három ezer embernél. — 
Rettentő volt ez a' verekedés, a' mellyben 
Horvátaink mint meg annyi orofzíányok vias
kodtak. Ugyan-is, mivel, a'fegíttség távol 
léte miatt, idejében oda nem érkezhetett, 
a' porok-is, és golyóbisfok már el-fogyott 
volt, el-tökéllették. magokban, hogy inkább 
életeket Hazáj okért ditsöfségeífen fel-ál-
dozzák* hogy fem magokat rabfágra adják. 

Réfzünkröl el-estenek 11 Tifztek, és fok 
fzáz vitéz embereink. 

A 5 De 

*) Lika egy kerületnek neve Horvát Orfzágnak 
végső tsátsán, a' Velentzet *Dalmátziával 
határos. 
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De a* Törökök-is meg-adták a' kerefz-
tény vérnek az árrát; mert ha tökélleteffen 
övék lett volna-is a' győzedelem: még-is 
úgy gyakran nem kívánnának győzedelmes-
kedni. Azonban pedig ugyan tsak a' mieink 
által, kik bátor későn érkeztek, a* tsata-
piatzról gyalázatofian el-verettettek; úgy 
liogy alig volt annyi idejek, míg egynéhány 
hólt teltet fzokáfok fzerint magokhoz vehet
tek, kénteleníttetvén nagyobb réizét hagyni 
a5 vérrel fejlett mezőm 

LÁUDON Fő Hadi Vezér, Május elein 
érkeze-le Horvát Orfzágba. Leg-elsöben-is 
áz eránt gondoskodott, 's tette-meg a' fzük-
féges rendeléíeket, hogy az elefégre nézve 
hátra-maradás ne legyen. Népét ez után 
Szluin várofához táborba fzállította, olly 
fzándékkal, hogy Czetin várát, melly ide 
tsak egy órányi föld, meg - fzállaná. De 
midőn ez a' bölts Vezér maga tulajdon íze
méivel meg-visgálta volna a' vár fekvéfét, 
úgy találta, hogy egy illyen tsekély, de 
nagy köfziklás hegy tetején fekvő vár meg
vételére több erőt kellene vefztegetni, hogy 
fem mint az azt meg - érdemlené. Mellyre 
nézve fzándékát azonnal meg-változtatta, 
és táborát Júniusnak 20. napján ó Gradiska 
alá vezette. 

Az 
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Az alatt még ezek így eftek, mintegy 
8000 emberből álló ellenfég Dubitza kör
nyékén földünkre bé akart ütni; de ennek 
Kufsevich Kapitány, a' ki maga mellé a* 
Kozaratü hegyre 543 embert nagy nehezen 
öfzve kéretett, olly hathatóffan ellent állott, 
hogy azt kéttzeri meg-támadáfa u tán- i s , 
diadalmafan viífza verte. 

A* mieink kozzül i-en eílenek-el, 17-0/1 
meg-febeíedtek; az ellenfég közül leg-alább-
is két fzázan végezödtek-ki, kik között 
hogy fö emberek-is lehettek, a' tsata-pia-
tzon heverő kardokból, ruha darabokból, 
's a' kézre került lovakból lehet gyanítani. 

júniusnak 22-dik napjára az ó Gradiskai 
táborhoz öfzve gyüit a' Berbir oílromláfára 
ki-rendelt nép a' fö Vezér parantsolattyából, 
i^dikára viradóra által-is költözött a' Száva 
vizén a* Török földére. Már jó hajnalban, 
ó Gradiskából hozzá fogtak a' mieink a* tö
rök várnak lövöldözéféhez. Minthog^ azon
ban méltán lehetett tőle tartani, ne hogy 
az ellenfég a' várnak fegéttségére jönne, 
tehát a' Szávától fogva a* Verbaska vizéig, 
melly Berbiren felül fzakad -a' Szává
ba, Laudon fzámtalan katonafága és föld-

népe 
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népe által árkot kezdett hányatni *). Ezen
kívül még négy föld-várak' -kéfzittetéíehez-
is fogatott. * * ) , az ellenfégnek, ha jönni 
találna, annál jobb móddal lehető meg-gá-
toláfárá. ladikén a' mieink fzénát és abra
kot fzedtek-el a' Törököktől; 0,^-dikre vira-
dóra az árkolás, és a' föld várak el-kéfzül-
tek, és fok katonákkal 's ágyúkkal meg
rakattak. Hogy még annál jobban környűl 
veheffe Laudon Berbirt, ó Gradiskának az 
alsó vároísánál-is hidat kéfzittetett a'Száva 
vizén. Ezen midőn júniusnak 25-dik napján 
eftve felé népünknek Schindler Generál alatt 
való réfze által akara költözni, minrd: a* vár
ból az őrizők, mind az erdőből azok, kik 
a 'vár fegittségére jővén, oda vették volt 
magokat, a' mieinknek által költözéseket 
meg-akarták gátolni. De midőn látnák, 
melly siettséggel nyomulnak a' hidon Sere
geink a' fok ágyúkkaf, azonnal az erdőből 

jöt-

*) Ezt a5 Frantz'ák retrárismánnak (retrenche-
ment) híjják, és ezen nevezet alatt minden 
árkolást vagy hányást értenek, a' melly az 
ellenféget a' kár-tevésben meg-gátolja. . 

**) Frantziáúl Redout. Ennek a* formája több
nyire négy fzegü, körül vagyon árkolva, és 
ágyúkkal, meg-rakva. 
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jöttek, el-fzélledtek, a' várbeliek pedig olly 
nyakra főre viííza vonultak, hogy marhái
kat fem értek rá a'várba bé-hajtani, hanem 
kénteieníttettek a' mieinknek prédául en
gedni. Szerentsétlen viííza téréíek után, 
keménnyen hozzá keztek az ágyúzáshoz és 
embereinkből hármat el-Is ejtettek, 's ugyan 
annyit meg-febesftettek, kiknek eggyike 
Draskótzj Ur volt, a' Gróf Nádasdy gyalog 
Regementye Obeltére. 

A' fő Hadi Cancellariától ki-adott tudó*. 
sitás fzerint, Júniusnak 27. napjától fogva, 
a. Júliusig, fzakadatlanúl, ujj ab b lépéfeket. 
tett éjjel és nappal, a' fáradhatatlan fő Vezér 
a? vár oftromláfára, 's meg-vételére fzíikfé-
ges kéfzületeknek fzerentsés végre lehető 
hajtáfában. Ámbár az ellenfég keménnyen 
ágyúzott, 's lövöldözött-is munkáfainkra, 
nevezeteííen egyfzer a' többek között egéfz 
éjjel és nappal, ámbár egy ízben ki-is ütött; 
de még-is a' mieink már felette igen fokra 
mentek% úgymint: a' hidak fántzait réfz 
fzerint meg-nagyobbitották, réfz fzerint pe
dig ágyúkkal meg-eröfsitették; a' Verbaska 
vizén rekefztőt tsináltak, olly tzéllyal, hogy 
a* vizet meg-nőttethefsék, 's azt , a' mikor 
kívántatna, az ellenfég ellen hafználhafsák, 
a' teméntelen Battériákat, az az a helyeket, 
mellyekre az ágyukat az elleníeges várnak 

elle-
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ellenébe ki-fzegezhefsék, minden felöl el-
kéfzitették; a' Verbaska környékén a' fákat 
's a'bokrokat, mellyekbe az ellenfég köny-
nyen be-vehette volna magát, ki- i r tot ták, 
tsavargós menetelü árkokat hánytak, és azo
kat a 'vár alá igen közel vitték. A' midőn 
ezen mukákban fok fzáz és ezer ember, réfz 
fzerint katona, réfz fzerint pedig föld népe 
foglalatoskodott, máfok a* vár eggyik ka
pujára, bástyáira, fokaira ágyúztak, és a* 
vár falaira ki-fzegzett ágyúkra olly erölfen 
lövöldöztek, hogy azokat fekvő helyeikből 
a' golyóbiíbkkal ki-vettették. Hogy az el-
lenfégnek, a' munkáfainkra való tüzeléfét 
meg-akadályoztathafsák, közibe gránátokat, 
bombákat, kártátsokat (bádogba tsomóftól 
bé-tsinált apró golyóbiíokat) nem külömben 
fzökdösö (ricochet) és tüzes golyóbiíbkat 
hánytak, mellyek Júniusnak 30-dikáü olly 
tüzet tsináltak a' várban, a* melly egéfz éjt-
fzaka tartott. A' mieink közzül az emiitett 
idő alatt 7-en ölettettek-meg, a' meg-febe-
fedteknek fzáma megy 39-re, kik közzé 
tartoznak három Tifzt Urak-is, úgymint; 
Hadnagy Michich a' Gradiskai Regementböl; 
Hadnagy Vijchoda %.?, árok ásók (fappeurok) 
közzül; és Orelly, Záfzló Tartó a' Deutfch-
meiíter Regeinentyéböl, kinek a' golyóbis 
eggyik lábát el-hordta. Különöffen ki-mu-
iatták magokat vitézfégek 's áüiatatofságok 

ál-
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által a' már fellyebb említett Michits Ur a' 
Stutzofokkal eggyütt, a' Kkbek Regement-
tyéböi Bifchojf Hadnagy, nem külömben 
Hadnagy Blank a' Preifs Regementyéböl, —* 
Berbir oftroma annál nevezetefebb, a' Bubi-
tza vagy Növi bftrománál, hogy azoknak 
mindenike ellen tsak eggy eggy oldalról 
dolgoztak, ez ellen pedig két oldalról, íely-
lyülrol-is, alólról-is, Banjaluka felöl. 

Moldvából 

Príntz COBURG Moldvában, már Pora* 
•váig ment , a' honnan Jun. 19. napján azt 
írja: hogy F. M. L. SPLÉNYI, a* ki eggy 
falka külömb - külömbbféle Regementekböi 
maga mellé vett Legényféggel Petruskánf-
nál áll, az emiitett hónapnak 22-dikén, a* 
Barkó Magyar Lovas Regementyéböl Gerin-
ger Kapitány Urat olly parantsolattai el-kül-
dötte, hogy Kafsindtól fogva Kimpurdig az 
egéfz környéket, és ha lehettséges volna, 
még tovább-is fzemlélné~meg, adván kéfé-
röbe *s őrizetül melléje még fzáz embert a* 
Tsáfzár Hufzárjai közzul, Podmanitzky Ka
pitány Ur vezérléfe alatt. El-jutván még 
azon nap Kafsindhoz, ott találák Major Deli 
Basát 80 Arnáutákkal, vagy Albániabeliek-
kei eggyütt, kit-is, minekutánna nagyobb 
bátorfágaajk okáért, melléjek, vettek volna, 

más 
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más nap, az az 13-dik án} Kímpuráig nyö* 
múltak, holott az alatt míg Kapitány Ge-
ringer Ur, egy balomról a' környéket meg-
nézkélte, 's papirosra le kezdte venni, egy-
gyet kerültek; 's minden-felé visgálódtak. 
Tsak hamar azonban az Arnauták hirit hoz
ták, hogy 150. Török gyalogfág sr-dikén, 
eílvénden Kimpurába jött, 's minekutánna 
a' még ott maradott lakotoktól 4 fzekérre 
való eleféget ki-tsafart volna, Vifonta felé 
vette úttyát. Magának Geringer Kapitány-
nak-is fzemibe tűnt valameily bizonyos fzá-
mu népe az ellenfégnek. Minek okáért a' 
Viíbnti hegyről, fő Hadnagy Ofterhuber Ur 
Regementyebeli 20 Tsáfzár Hüfzárokkal, és 
30 Arnautákkal oda küldődött, ki-is azzal 
jött viffza, hogy a' fzélsö vigyázatra ki-ren-
deltetett emberei _az. ellenfégnek, mihelyest 
őket feléje közeliteni látták; futásra vették 
a' dolgot, a' melly réfze pedig az ellenfég
nek Vifontában volt, már a' Piákofsa felé 
vette magát. Erre nézve a' Legényfég pa-
rantsolatot vett, hogy Rimpurától a' Susika 
patakja mentében, Rákofsa felé indullyon. 
A' menés közben az Arnauták egy lakosra 
akadtak, aJ ki azt befzéllte, hogy tsak ke-
véffel az előtt egy Török Záfzló-Tartó, 45 
Jantsárokkal, a' közelebb való erdőbe vette 
magát. A' befzéd halláfára, Dely Bafa ön
ként ajánlá magát, hogy ö a' maga embe

reivei 
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/elvei rajtok megy a' Törökökön* Mineku* 
tánna tehát Podmanitzky Kapitány Ur, ve-
zérléfe alaft való népét el-ofztván, a' Susika 
völgye-környékét jobb és bal felől az erdő 
körül meg-visgálta, 's a'fzükféges rendelést-
is meg-tette volna, azon efetre, ha az er
dőben lévő ellenrégnek fegittsége találna 
jönni, az emiitett Dely Bafa be-indult az 

^p^erdöDe, népének felét lovon meg-hagyván, 
felét pedig gyalog vivén. Hogy az ellenfégre 
reá talált, a' melly egy olly mélly gödörbe 
vette volt magát, a* mellyhez tsak egy ól-
dalról lehetett menni, embereit három tso-
portba állította, és az éllenfégét eggy idő
ben három felöl meg-támadta. Népének két 
réfzévél az ellenfégre mind addig tüzeltetett, 
mig a* Törökök közzül 25-en el-eftek, fokán 
meg - febefedtek, és hárman el - fogattak, 
mellyet látván a'többiek, eggyenként a' sürü. 
erdőbe fzaladtak* a'hová nem lehetett lovon 
utánnok menni. A' mieink közzül egy Ar-
nauta efett-el, és egy ló , ezen kivül egy
nehány lovak febet kaptak, 's nevezeteífen 
az-is, mellyen a' Major maga ült, 

Er délyböL 

A* moftani hadi Igazgatójától Erdély 
örfzágnak, Hertzeg Jfohenlóhe-t'öl, az a'tu-, 
dositás jött , hogy a' Vulkáni Pajjushoz, kö^ 

B zel 
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zel 600 Török tsoportözott Öfzve, annál a' 
helynél, a' hol aJ töveiknél be, de egéíizen 
el-nem vágott ágas bogas fák egymásra vágy
nak dötögetve, hogy ezek az ellenfég bé-
tsapáfa ellen tartalékul legyenek *). De 
hogy Krey Ur, az első Oláh gyalog Rege
ment Obeftere, 100 gyalogokkal, és egyne« 
hány Hufzárokkal a' Schyl folyó vizén túl 
mutatta magát, a7 Törökfég nagy hirtelen-
féggel hátrálásra vette a* dolgot, és hogy 
fellyebb jött-ís az Obeíler Ur, nem látott 
fenkit-is az ellenfég közzül. A' Fogarasi 
hértzeken-is mintegy 2000-ig való Török el
jött egéfízen a* Skerifora hegyéig. De mi
helyt éfzre vette, hogy jó fzámu gyalogfág 
3s lovafság veri ellene a' kéfzülöt, tsak ta-
nátsoffabbnak Ítélte magát fokáig nem mu^ 
togatni, hanem egyfzerre fel-kerekedett, 
"s a* bértzekbe el-tünt. 

Töltsvárnál Major Binnsfeld egy Sva
dron Székely Lovafsággal elébb nyomulván 
Oratyétöl egéfz Rukurig fzámos kerülő, ?s 
visgálódó katonákat küldött, de ezek fem-
mi ellenfégre nem akadtak. Minden bizony

nyal 

*) Ezt a' Németek egy fzóval Verhcm-nnk., a* 
Magyarok pedig vágés»n*k nevezik, 
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nyál tehát nagyot kellett néki kerülni, *s 
úgy ment vifíza Kitnpolunghaé 

Szében, 29-dik Jun. Az Arnautáknak 
fzabad féregé > melly Kineénnél fekfzík, újjrá 
meg-fzaporodott a" napokban, nénrielly által-
fzökött Havas^al-földiekkel* fzámokkal egy* 
gytitt bátorfágok - is nevekedik, Ugyan-isi 
a' minap egy tsöport közüllök Havassal-föl
dére bé-tsapotti 's majd ezer juhot, és fzáá 
ökröt által hajtott 

E L É G T E S 

T U D Ó S Í T A S 0 IC 

Gróf Érdödi Mdgjrár Lovas Régementjénék 
JeUáílítáJától fogva, e' folyé efiterídőw 

való röMd Históriája* 

zen vitéz Megément ez előtt fzáz efzten* 
dokkéi, az az, 16%9-dik éfztendöben, Fe-
bmáritisban > állíttatott - fel j adatott ieg-
elsoben-is Gróf CZOBOR Ádámnak> és még 
ugyan ebben &z efztendöbén Gróf PÁLFÍ 
Jánosnak, minekntánna pedig ezegy vafas 
Regemeatefc nyere, ifoo-dikban EBE&GENI 

B a Ge-

E 
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Generálisnak; 1724-dikben bírt Gróf CSÁKY 
Diénes fö Hadi Vezérnek ; és ennek 1741-
dikben történt halálával, Gróf NÁDASDÍ 
Ferentz, hafonlóképpen 10 hadi Vezérnek, 
amaz el-felejthetetlen Herósnak kezére. ~~ 
Most ifóz-diktól fogva viseli nevét Gróf 
ERDÖDY János Generális Úrnak, kinek 
tsak tsupán nagy nevének emlitéfe, fok 
magafztaló Orátziókkal fel-ér. Már mindjárt 
1702-ben, és azután következett táborozá-
fokban látta Olafz Grfzág, ezen Regement 
vitézfégének jeleit. Idő jártával, az -1740-
dikben kezdődött hadakozás alkalmatofságá-
val-is meg-mutatta ez a' Mars fzüleménnye, 
a' Mohit znál, Jloke/ifridbergnél, és Soorndl 
efett ütközetekben, hogy Magyar vér foly 
ereiben* Hirdeti Moysberg még ma-is vitéz 
tselekedeteit: úgymint a'meliyre 1757-^/2,. 
Septembernek y-dik napján rá ütvén, ma
gát , a'hegyről le - nyomatott Gyalogfágba 
keménnyen bé-vágá, és tőle 3 záfzlót el-
nyere; a' Landshuti ütközetben-is, 1760-í/iA 
efztendöben, §oo-at az elienfég közzűl el
fogott, és egy záfzlót a5 Lovafoktól, 1. ágyú
val együtt el-vett. Sok volna elö-fzámlálni 
ezen nemes Regementnek minden vitéz tsele
kedeteit, mellyeket mind az elöbbeni, mind 
nevezetefen az ez előtt 10 efztendökkel folyta
tott PruíTzus háborúban nyilván ^ki-mutatott 

A' 
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A* moftani Török háborúnak kezdetével 
ujj alkalmatosfágot kapott, érdemeinek tetézé-
fére. Az első remekjét hajdani vitézfégének 
meg-tette mindjárt, a5 közelebb le-folyt 1788. 
efztendöben, Böjtmás havának 22. napján, 
a' midőn Oberfter FÁBRY, Major RÉVAY, 
és SZÖRÉNYI Kapitány gyors és okos ve
zéri éíek alatt Moldovában Bottufán várofát, 
vidékével együtt, el-fogl-alta, és, ezen fzán-
dékában meg - gátolni kívánó IBRAHIM 
NAZIR Basát, 900 válogatott népével egy-
gyütt, Jdfz vároía felé, három mértföldig 
viifzá verte. 

Ezen hónap még el nem múlt, hogy 
Obefter Fábry a' meg - futamtatott Ibrahim 
Basát fel-kereste, azt Ldrga tájján meg
támadván, tanyázó helyéről fel-kergette, 
és ekképpen Jdfz várofához közelebb nyo
mult. A' fel-rezzent Bafa, népét Bulbosá-
hoz viffza vonvánjj Izmáéi felé verte a' kéfzü-
löt, a' hová IPSYLÁNDI a' Moldvai Feje-
delem-is fzándékozék: hanem más utón. — 
Fábry, véle fzületett fzemefségéhez képest, 
melly fzép tulajdonfág minden igaz katoná
nak ugyan, de kivált eggy jó hadi Vezér
nek, meg-kívántató tzimere; a' dolognak 
miben létét ki-tamilván, Ipfylándinak útját 
el-állá, fzeméllyét, udvari Tifztjeivel , 's 
minden vele lévő vagyonával egyetemben, 

6 3 kéz-
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kézíe kerité, és Csemovicsba küldé; maga 
pedig hadi népével eggyütt Jéfz várofsába 
t>é4zálla. 

Hogy a' gyözedelmekre* nem tsak vak~ 
tában találtak az Erdődi Húfzárok, hanem 
liogy átallyában jó katona a? Magyar más 
elienfég eüen-is, különöííen pedig a' Török 
ellen, meg-bizonyitották ök azt, több más 
regementbéli véreikkel eggyütt , Chatzim 
tájján^is, Szent Jakab havának 2%*dik nap^ 
ján, itt az elienfég fzáma állott 4000 em* 
bérből, réfz fzerént Törökből, réfz fzerént 
pedig Tatárból, mellynek-is ö a* nagyobb 
réfzével népünknek jobb fzárnyát akarta 
ineg-kerülni Efzre vévén KÉPÍRÓ, ezen 
nemes Regementnek fő Strázsamestere* az 
elienfég' fzándékát, fzava után halgató né
pét nagy gyorfafággal 's okofsággal Öt tsoport-
ban annak ellenébe állítá. Az elienfég el* 
kezdte ugyan az ütközetet; de ekkor tsak 
hamar hátrálni kezdett; hanem máfod ízben 
annál nagyobb dühöfséggel rohana, ifizonyú 
íijjadáfok 's rémitő kiáltáfok között, fokkal 
kevefebb fzámu népünkre; 's a5 mi igaz, 
tsak igaz, olly eröffen fogta a* dolgot, hogy 
már Húfzárjaink tovább véle ki-kötni nem 
meréfzlettek Volna, hanemha Képiró Fő 
Strázsamefter Urnák ritka bátorfágú példája, 
latiéjek újj lelket adott volna, meUytoJ lel* 

ke-
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kesíttetvén, már nem egyébről, hanem tsak 
vagy gyözedelemröl, vagy Hazájokért való 
magok fel.% áldozatokról gondolkoztak; mi-
nekokáért-is magokat egéiízen el-fzánván, 
már lankadni kezdett karjaikat, mintegy 
meg-újjúlt erővel, a' további viadalra ismét 
fel-vonták, villám módjára az ellenfég közzé 
tsapának, azt vifíza verek, és három órákig 
tartott verekedés után- is , a' tsata piatzot 
diadalmaífan meg - tárták. Ezen tsatában 
egy Makrantzi nevezetű köz ember igen kü
lönös bátor fzivüíeggel forgatta magát, úgy 
hogy egy nagy érdemű Generális U r - i s , 
hozzánk botsátani méltóztatott, 's hálaadó 
fzivvel vett betses levelében méltónak Ítélte 
tselekedeteit az emlitésre. Tudni-illik az 
emiitett Makrantzi néki vága egy izmos Tö
röknek. Ez a' vágás közben amannak kard
ját meg-kapá. Makrantzi mindazáltal meg-
nem ijjed, hanem torkon kapja ellenfégét, 
*s a' földre teríti, de ennek máfok fegittsé-
gére érkezvén, Makrantzit árkánnyal el-fo-
gák, de Makrantzi itt-is meg-mutatá, hogy 
nevét magával hordozza, mert a* vélt pré
dájával febeflen viífza fordult ellenfégének 
utánna ragafzkodik, '$ azt le-vágta. 

A* nemes Erdödi Húfzár Regementnek 
nagy ditsöfségére fzolgál továbbá, hogy 
kebelebéli vitéz Kapitányról, PIÁTSEK Ur. 

fi 4 *&, 
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ró l , a*'virtust betsülni tudó ELMPT Orofz 
Generális Urolly nemes vallást te t t , hogy 
ö a ' fenn nevezett Hufzár Kapitány Ur vitéz-
fégének köfzönheti nagy réfzént, a* Priith 
vizénél ioöo-nél fzámofabb ellenfégen, ma
gának tsupán 8» annak pedig 200 ember 
kárával vett gyözödelmét. — Ugyan Augus-
tusnak §o-dikán adta Képíró Ur, ujj Tifzt-
fégre, úgymint Oberílleidinántfágra lett emel-
tetéfének aikalmatofságával, ismét újj pró
báját maga, 's Húfzárjai vitézíegének. Mert 
az említett napon, Beltzestinét tsupán eze-
red magával 7000 ellenféget nyoltz izben 
diadalmaífan viffza vert; és midőn az ellen-
fég még kilentzedfzer-is vakmerőfégre vetné 
magát, azonban pedig Gr. NEMES Oberstlei-
dinánt Ur, vitéz Székelyeivel alkalmas idő
ben érkezvén, az ellenfégnek hátulról kerüle, 
mind a* két réfzröl tüzeffen fogván a* dolgot, 
a* 7000 embert a* bámulásig úgy meg-verték, 
hogy ioQ-an közzülök el-vefztek, i%~an ra
bokká lettek, 's három záfzlók-is a* mieink 
kezekre birtak. Itt KÁLMÁNY Kapitány Ur, 
maga Svadronnyával 50 Törököt végzett- ki 
a* világból, egy Kralikovits nevezetű köz
ember pedig, a* Képíró Oberííer Ur bizo-
nyitáfa fzerint, tsupán maga öt tsalmásnak 
járt végére. A* vert hadat a* győzedelmes 
nép egéfz Jdfz várofáig tízé, 's az újjonnan 
válafztatott Fejedelemre 's Tatárkhánra-is^ 

kik 
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kik még két Basákkal eggyütt Jáfz várofá-
ban valának, úgy reájók íjjefztett, hogy 
azok minden népeikkel eggyütt, siettséggel 
a' városból ki-lopódván, nyakra főre egéfz 
négy mértföldig fzaladának, 's el-távozá-
fokkal, az újj vendégnek, úgymint SPLÉNYÍ 
hadi Vezérnek, népével eggyütt, ha mind 
kéntelen-is, fzállást engedének. 

Valamint jól kezdték, ditséreteífen foly
tatták, úgy derekaífan-is végezték az Er-
dődi Húfzárok, az ei-múlt 17%%-dik eszten
dőben Októbernek i^-dik napján vitézkedé-
feket. Történt tudniillik, hogy az emiitett na
pon, az ellenfég, három tsapatban, igen 
feles fzámmal a'Feldmarsal-Lieutenant Splé-
nyi alatt lévő, két folyó-viz, úgymint Sze
réül és TaCros között fekvő népünkre dü-
fiöífen reá tsapott. Midőn látná Fábri Ge-
neral-Major, hogy az ellenfég, főképpen a* 
fcal felöl négy fzeg formában álló népnek 
esett, oda rendelé. Major NOVÁKI-t, }s 
Oberstleidinánt NEMES-t, amazt eggy ofz-
tály • Erdődi, ezt pedig eggy ofztály Szé
kely Húfzárokkal eggyütt, kik bé - vágván 
magokat az ellenfég közibe, tsak hamar 
54-ítf le-áprítottak. Mellyet látván az ellen
fég futásnak vévé a'dolgot. A3 mieink köz-
zülök $rÖt elevenen el-fogánakv a záfzlót-is^ 
4& lovakkal eggyütt el-ve vének. 

B 5 Való-
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Valóban eggy egéfz könyvet kellene ír-
níink, íia ezen nemes Regementnek minden 
vitéz tselekedeteit elő akarnánk fzámlálni. 
Elég léízen, ha meg-jegyezzük, hogy a' 
kiknek fzerentséjek lehet ezt a' nemes Reg
lementet közelebbről esmérni, közönfégeffen 
meg vallják, hogy tagjai mind vitézkedéfekre, 
mind pedig külső tekéntetekre nézve eggyröl 
eggyre Marsnak vaiófágos magzati. Szük-
fég azonban, hogy ezen itt következendő 
Tifzteik, a' maradékoknak például fel-te-
tefíenek as vitézkedésben: Oberfter (már 
moftan Generális) FÁBRY; Major (moft 
Obefter Barkó Regemwitjében) KÉPÍRÓ; 
snoftani Oberfter KOSZTOLÁNYI; Kapi
tány (moft Major) PIÁTSEK; Major NO-
VÁKI; azután KÁLMÁNT, B. SZÖRÉNYI, 
RAKOWSZKI, SZARVASI Kapitány Urak, 
végre PALUGYAI, KOTSI, SZABÓ Had. 
nagy Urak * ) . 

Az 
-.Tiinwn •rwitiii i i /wi i i • u r i u MMiif im i. i n i — » n <•*• 

* ) JEz a' nemes Regement a* múlt efztendőnek 
vége felé Moldva Orfzágából jö t t -k i , és moltam 
a* Bánátban fekfzik. A'Legényfég többnyire 
Fejfrvár, Vejzprim) Vast és $oprony Várme
gyéből valö. Mo&m a* Hertzeg Efzterhlzl 
Antal gyalog Regementjéhez tartozó Rekru-
tákból fzedik belé az Iffjakat, ha mikor reájok 
ízükfég vagyon. —- így fogjuk a' többi Ma
gyar Lovas és Gyalog Regementek^ek hifto-
riajit-is képeikkel meg-küidéni*~ 
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Áz el-múlt napokban, két érdemes Tag
jai az eggyesült Magyar 's Erdély Orfzági 
Cancellaridnak, úgymint Gróf SAUER Ka* 
jetán, és MIKOS Mihály Udvari Tanátsos 
Urak, a? köz-jónak elö-mozdifcáfára tzélozó 
hafznos fáradozáfokra nézve , ö Felfégétöl 
méltóknak Ítéltettek, kik a* Szent litván 
kiíTebb kerefztyével meg-tifztelteffenek, A* 
mennyivel hathatófabban ferkentenek min
den nemes fziveket az ollyan példák, mely-
lyek nyilván arra mutatnak, hogy a? való-
fágos érdemet, maga gyakran a' fzerentse-is 
nyomba követi: annyival köteleffebbeknek 
esmértük arra magunkat, hogy fenn meg
nevezett Mikos Udvari Tanátsos Urat Ha
zánkfiaival közelebbről meg-esmérteííük. — 
Ezen Urnák fzületéfével ditsekedhetik Sop~ 
rony várofa. Már gyermekfégében belőiie 
ki-tsillámló elmebeli tehettségek, 's fzivének 
fzép tulajdonfági, Nemes Szüleinek ?s Taní
tóinak felőlié nagy reményféget nyújtottak, 
Meg-járta Orofz és Frantzia Orfzágot, An
gliát, Hollandiát, és Belgium Catholicumot. 
1764-dikben jelen volt Frankfurtban, a* Ró* 
mai Király válafztáfakor; Bétsben, a' Hadi-
Cancellarián eleintén tsak Aecefsistává tété* 
tett. De minthogy az arany fzembe tűnik, 
ha a'földönhever^is, innen tsak hamar Media* 
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lánumba küldetett Concipistafágra; és onnan 
nem fokára Gaüitzidba Hadi Commifsáriusnak. 
Minekutánna ujjabb érdemeivel nagyobbakra-
is alkalmatos voltát bövön ki-mutatta volna, 
az utolsó Prufízus háború alkalmatofságával 
Tseh Orfzágban Igazgató Hadi Titoknokká 
lett, honnan a* békefség meg-kéfzüléfével 
ugyan tsakTitoknoki rangal, a' fő hadi Can-
cellariához viífza került. Hogy a' Fejedelem 
illy fáradhatatlan's nagy tapafztaláiu Tifztjét 
még annál inkább-is meg-jutalmazhaíía néki, 
a' Magyar 's Erdély Orfzági Cancellaria nagy 
érdemu Tartátsos Férfiai között fzéket ren
delt, a' kik-is ez értelmes Hazafiokat olly 
örömmel fogadták, mint a' millyen belső 
meg -illetödésfel váltak-meg tőle elöbheni 
Tifzti táríai^| | |É| í | jL. 

Horvát Orfzágból egy levelező Tárfunk 
a' többi között ezt írja: „ itten Károly vá
rafában napoltak a5 minap a' VUKÁSOViTS 
fzabad feregebéli Lovafok. Nagyobb, réfzént 
mind Magyarok; valóban fzép Legények, 
vígak, ugrálnak 's tántzolnak. Tsak azt 
fajnálják, hogy a'lovaik roffzatskák. Okául 
azt adják a' földieink, hogy a5 fok gyakor
lásban ( exercitium) romlottak-meg. Ezek 
az eUmúit éjtfzakán meg-próbáiták, ha vall

jon 
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joa tudnának eJ. fzabad feregek. módjára lop
ni. Egy kereskedőnek az udvarán lévő ól
jába bé-vették magokat, a'jáfzolrói a' borjút 
e l -o ldot ták , 5s v i t t éka ' Kulpa partyához 
egy hajóba, ott fzaporán vérét vették, meg
nyúzták, és a' bőrét, fejével eggyütt ott
hagyták. Más nap a' kár vallott reá akadt 
a' borja 'h őrire,, és midőn ottan áltában 
minden- felé gyanakodna, fzemébe tűnik 
egy kis papiros a' börju fülében, mellyre 
a' tsintalan zsákmányozók ezt irták: Ezt 
a bor jut d farkafok ették -meg. " — Fur-
tsának tettzik első tekintettel ez a' tsele-
kedet: tsak hogy ha az ember meg-fontol-
lya, igazán farkashoz illő: noha mi ezen 
történetet inkább furtsa találmánynak, mint 
fem valófágnak tartyuk. 

júniusnak 11-dik napján Kár ánfebesből ̂  
hozzánk utasított Leveléből egy érdemes 
Hazánkfiának ezeket olvaífuk: „ Mi itten 
békeffégefen táborozunk. Vitézeink (érti a' 
nemes Erdődi Regementjét) magokat, a* 
többiekkel eggyütt, fegyverben gyakorolják. 
Híre az éllenfégiíek még fehol sintsen. A-
zonban tsatáznak a1 Vármegyék az ide való 
hegyi tolvajokkal. Júniusnak i$-dik napján 

10 
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IO ollyan rabló Oláhoknak fejét hozták ide 
A3 táborba, kiket eggyenként Jöttek áltaL 
A* fiaik többnyire fzabad feregbéliek, de 
ezek-is attyaik példájokat követvén> tsak a* 
íninap negyvenen l*zÖktek*eÍ záfzlójők alól ̂  
minekutánna Kapítánnyokát igen kegyetlen 
módra meg-ölték volna. De egynehányan 
közzülök már kézbe kerültek, — A' tábo*. 
roknál fzünnek a' betegfégek, a* míolta Ö 
Felfége kegyelméből^ és 6 krajtzlros boro
kat ihatunk." — Az Egek adnák, hogy 0 
Felfégénekás fzünne már régtől fogva rajta 
uralkodó betegfégelj 

. ^ 

Az újjra el-indított Mindenes Gijülyteniénynek 
ezen hónapnak első napján Komáromban költ első 
levelét , valamint mi itt Bétsben netri külömberi 
vet tük, mintegy drága kintseti úgy meg-^vagyunk 
felőlié tökélleteffen győzettetve, hogy ©zt az ér-
demes KÖzÖnfég-is fzivbéíi valófágos Örömmel *$ 
belső meg - elégedésfel fogadta, Ugyan azért néni 
itéllyük fzükfégesnek, egy oílyan gyönyörű, *s 
a' Közjónak elő - mozditáíaía erányzott munkát 
kedves Hazánk* fzerető fiai előtt hotfzas befzé-
dekkel magafztalni, a* melíyet tsak a' kezekhez; 
érkezett zsengéje - is már előre elegendőképpen 
meg*ditsér mind azoknál, valakik jó íz érzésfel 
bírnak, '* Hazájokhoz tifzta ízívvél Viseltetnek. 

Tsu-
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Tsupán tsak az olíyan érdemes olvasó Urakhoz 
intézzük kérésünket, a* kiknek még talám nem 
volt fzerentséjek, a' Komáromi Táríafág meg-be* 
tsülhetetlen igyekezeté felől egéí'z tudományt ven
n i , hogy az eránt munkás hajlandóságokat meg-, 
bizonyítani, 's máíakkal~is meg-bízcmyittatni tar
tsák olly kötelefségeknek , mellyet •• Hazájokho» 
vonfzó fzeretetek ír eleikbe. 

Az említett tiízteletre 's fzeretetre méltó' 
Tárfafágnak fzándéka az, hogy ha Gyülytemények 
olyasóinak fzáma kilentz fzázra, vagy ezerre rá 
megy; tehát minden efztendoben leg-alább ezer 
Tallért fognak a' Magyarnyelvnek, és azona'fzlik> 
féges tudományoknak virágoztatáfára, fordítani. 
A' ki hát a* Ko máromi Mindenes Gyülyteményre' 
fél efztendore 5 forintokat előre fizetni nem faj— 
náll: az azon felüt, hogy magát minden héten 
ké t tzer , eggyegy árkus Gyülytemény őívafáfávaí 
liafznofían gyönyörködteti, Hazája fcoldogítáfában-
is efzköz leffz. . A' Betsi Magyar Urafág ugyan. 
azon kilentz fő Grófokon kivül-is, kiknek előre 
való fizetéfekröl a* Gyülyteménynek első Levelé
ben emlékezet vagyon, eggyező fzívvel el-töké!-
lette magát , hogy az érdemes Tárfafágnak nemes 
igyekezeté t , mind maga elő fizetésfel fogja gyá* 
molítani, mind máfokat-is példája követeiére feí-
ftrkentcni el nem mulat, 
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Levelét kiki illyen felül-irásfal frankózhatja: 
Ai Mindenes -Gyülytemény fzerzöinek. 

Komáromban. 

A' két árkushoz ezen mettzést-is Ide rekefz-
te t tük , melly a* peretzes golyóbist (fphaera armil-
laris) ábrázollya. E z , és még illyen három metz-
tzés azon Könyv eleibe fog köttetni, mellyet iíy-
iyen név alatt: Fűidnek rövid ie-irdfa, fogunk ki-adni, 
és mihelyest a' múlt efztendöbeli tsaták' hiftoriáját, 
az Armádía állapottyának, a' katonafág' külömb-kü-
lömbféle nemeinek's fel-ofztáfának s, a. t. elő-adását 
el-végezzük, vagy Poftán, vagy pedig más különös 
alkalmatofság által az érdemes Olvasóknak igéretünk 
fzerint ingyen le-küldjük. A' nagy Mappák, mely-* 
lyeknek ki-mettzéfe fok időt kivan : ezentúl fognak 
egy két hónap múlva le-küldödni. Ne vélje tehát az 
érd. Pubiicum, hogy á' meg-igért Mappák tsak i ly . 
1yen nagyfáguak lennének. -̂ •••̂ » 

Ezen úgy nevezett peretzes golyóbisra, moft 
előre rövideden tsak ezeket jegyezzük-meg: hogy 
a' Mathematicufok, a' föld golyobifsának könnyebb 
móddal lehető, 's bizonyoffabban váló ki-méréfe vé
gett némelly pontokat és peretzeket, vagy abron-
tsokat gondoltak-ki, melly'ek mini eggyütt öfzve-
féggel a' peretzes golyóbist formállyák. A 'ké t pont, 
az éfzaki és déli fark. Ezen két pontnak egyikétől 
fogva a'másikáig, egy lineát vontak a'föld golyóbis-* 
fán kerefztűl, mellyet föld tengelyének neveztek. 
A 'pe re tzek , vagy abrontsok két félék: nagyobbak 
és kiffebbek. A' nagyobbak, mellyek a' fold golyó-
bifíat két egyenlő réfzre ofztyák, ezek : Déli abronts* 
Meridicmus; középső abronts Aeqnator; határozó 
Horizon; állatos Zodiaats; nap útja Eclipticd; két 
Kolurus Coluri. A' kiffebbek pedig, a' két farki ab
ronts , Circuli poíares; és két térítők Tropici. 
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