
H A D I 

TÖRTÉNETEK. 

iölt Bé t sben , Júliusnak 2I-dik 
Napján. 

Berbirről, vagy Török Gradiskáról való to* 
vábbi tudósítás. 

agyok még ma-is ama* halhatatlan em
lékezetű FRIDERÍK-nek tselekedetei; &a« 
gyök voltak ítélet tételei-is. — Eggy ezek 
közzüi, a' LAUDON-ról való Ítélet tétele, 
Js egyfzersmind jövendöléfe, mellyet ll-dik 
JÓSEF-nek, Neuftádtel-nél lett egybe jöve
teleknek aikalmatofságával, ezen fontos fza^ 
vaiban nyilatkoztata-ki; Felféged ezen Re* 
rosfal meg refzkettetheli CL hét Tornyodat, —-> 
Jelen'vágyón az ideje, e^en nagy Lélektől 
fzármazott jövendölés' bé - teilyefedéfén^k. 
Meg - rendűitek Dubitzdnak *s JSovmak kő-

C fa-
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falai, hogy Laudon hozzájok közelgetett, 
meg-refzkette magát közelebb, ezen diadal
mas fő Vezér előtt Berbir vára. Ennek az 
őítrom alól lehető fel-fzabaditáfára, 5000. 
ember állott már talpon a' közel való erdő
ben, a' hová a* Travniki Basát-is várták 
volt, négy ezred magával. Sőt ezen folyó 
Július hónapnak 5-dik napján egy 3. ló-farkii 
Bála bizonyos fzámu Arnautákkal bé-is ment 
a' várba, annak fegittségére, mint ezt, a' 
naponként tifzteletére lett három ágyú-lövé-
fek-is jelentették, 's a'kémek bizonyították:&.SQ 
még-is, midőn látta volna aJ benn lévő nép, 
hogy a' mieink a' várnak felső réízén kéfzi-
tett négy föld-várakban, *s a' külömb-kü-
lömbbféle inenetelü, 's méüyíégü árkoló-* 
fokban, egy formán mind alsó mind 
felső réfze felöl magokat úgy helyhették, 
hogy ö ezeknek kevefet tehet, a' minthogy 
hélöllök Jul. 3. napjától fogva 9-dikig nem 
febefedett•- meg több 59-nél, 's nem efett 
több el 1 i-nél, midőn ellenben ezek a'vár
nak mind külső, mind belső réízeire úgy 
fzórták rontó ményköveiket, a' külömb-
külömbbféle golyóbisokat 's tűzi testeket *), 

hogy 

*) Már Júliusnak 3-dik napjától fogva 9-dikig p 
a' gránátokon, bombákon, kartátsokon, fzök-

döső 
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* 
hogy az a' végső pufótulástól foha mentt 
uem lehet, tehát ő- i s a' benn maradásfal , 

C 2 to-

döso golyóbisokon kívül, hánytak bé a' mie
ink a' varba 's annak fántzaiba más! tűzi tes -
tekét-is , minemüek a' Cohom grahattyai (co-
iiorni'che Gránátén), mellyek á' kézi gráná
toktól abban külömböznek, hogy amazok 6 
fontolok, és mozsár formájú ágyukból vet
tetnek. Neveket vefzik a' találÖjoktöl néhai 
Hollandus Cohom nevezetű Generálistól. T o 
vábbá a' németül úgy nevezett (Wachtel-ket) 
fürjeket, mellyek holmi fzurkos és más köny-
nyen gyuladható materiákból kéfzülnek, a" 
hova esnek, meg-ragadnak, mindent hirtelen 
meg-gyújtanak, és nagy világofságot tsinál-
nak, mellyeket addig, míg el nem égnek, 
femmi lett úton módon el nem lehet oltani. 
Egyfzerre több efféle tűzi testeket lehet mo
zsárból ki - vettetni. A' neveket onnan vet
tek, mivel a' mint repüléfekkel a' levegö-eget 
hasittyák, olly forma hangot adnak, mint 
a' fürjek pitypalattyoláfa. E' felett az úgy 
neveztetett por-zsákokat (Pulverfacke) mely-
lyek nem egyebek, hanem fából vagy pléh bőt 
tsináltt gömbölyeg edényekbe tömött, puska
porral 's golyóbísfal tellyes zatskók. Az e -
dényeken egy tső van, abba dugják a ' g y ú j 
tott kánótzot, 's úgy vetik az ellenfég vá
rába. Mihelyt a' kanótz el-ég, 's a' puska
port éri, azonnal megy a' golyóbis, a* fzéllyel 
fzaggatott edényekből minden felé,4és igen 
foK károkat tefe. Mind ezeken kivöl, még 

olly 
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tovább magát fzerentséltetni nem akarta, 
haaem Jul. 9-dik napján 10 órakor a* várból 
ki - költözött, és az erdőben táborozókkal 
eggyütt, egyfzerre úgy e l - t űn t , hogy a' 
Kémek, kiket Laudon fő Vezér a' várba 
's az erdőbe ki-küldött, egy lelket fem ta
láltak fem itt, fem ott az ellenfég kőzzük 
Nem irja a' fő Vezér, hogy hólt teílekre-is 
akadtak volna, ámbár hogy éfzre vette tu
lajdon maga, a' Törököknek költözéfeket, 
azon alkalmatofsággal, midőn az emiitett 
ellvén, az árkoláfokban az éjtÍHakára való 
rendeléfeket meg-akarta tenni, az ágyukat 
mindenfelől a' futó Törököknek fzegeztetvén, 
reájok keménnyen tüzeltetett. Hová vehet
ték magokat olly hirtelenféggel, nem tudó
dik. Az el-hagyott várban mit találtak 's 
eránta mitsoda rendelés lett, arról-is jött 
már tudósítás a' fő Vezértől, noha az még 
bizonyos okokra nézve közönfégeííé nem 
tétetödött. Annyit mindazáltal tudunk elő
re , egy nagy érdemű Generális Ur kegyes-

fégé-

olly fortélyos lövéfeket - is t e t t e k , hogy, 
mivel fok helyekre, ú g y , a' mint akarták 
volna, egyenes lineában nem lőhettek, tehát 
a* golyóbist rézsűt lőt ték-ki , bizonyos tóéira, 
melly azon helyektől nem mefi'ze volt, olly 
végből, hogy innen, éppen a' golyóbis oda 
pattannyon, a' hová akarták. 
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fégéből, mellyet fel-is fedezünk az érdemes 
Közöhí'égnek, hogy találtattak a' várban 35 
iiofízá ágyúk , négy mozsár formájúak, 
mind értzből , és négy rövidek vasból. — 
A' mieink, kik közzíü az oftrom alatt 38. 
eftenek-el, és 118. febefedtenek-meg, be
mentek a5 várba, de onnan ismét eggy kis 
idő múlva a* fö Vezér parantsolattyára ki-
takarodtak, és tsak körülötte telepedtek-
meg. .— Böltsen adta Laacon hajdan tanátsúl 
a' Trójaiaknak: Equo ne credité Teucri. Ne 
hidjetek a' lónak Trójaiak. — Laudon - is 
ezen tanúit és fokát próbált fő hadi Vezér, 
féregéinek: Ne hidjetek Kerefztények a Tö
rököknek. — 

E L E G Y E S 

T U D Ó S I T A S O.K. 

Felfége, darab időtől fogva olly for
mán láttatott lenni, hogy elébbeni egéfsé-
gének hamar időn lejendö tökélletes helyre 
áiláía eránt, minden körülötte valók egéfz 

fcV re. 
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reményíégét kezdettek venni. Már a* régtől 
fogva rajta el - hatalmazott hideg - is el
hagyta, más valamelly különös baját «fem 
érzette. A'-Laxenburgi kertben,, melly két 
óránnyira van Bétstől Sopron felé, napjában, 
gyakran féíálni indult , hol Ferentz fő 
Hertzeggel, és Erzsébet fö Hertzegnével,-
hol a5 főbb hadi Vezérekkel eggyütt. Leg-
többfzör a5 Tzirkaffziai leányka feni mara-
dott-el tölle *). A5 le tálas közben olly ele

ven- . 

*) Ezen Leánykát ö Felfége vette volt Krimeai 
utazáfában, Kajfa nevű városban, tudniillik 

; midőn a' váfárban Generál Kinski^vel fzéllyel 
nézne, kinálá egy Kalmár ezen leánykával, 
ha nem venné - e' meg? Ő Felfége hallván, 
hogy 50 aranyon adná, a' kért íummát azon
nal le-fzámlálta, és tár - fzekereivel eggyütt 
ide Bétsbe küldé. . A' minapában már meg-is 
kerefzteltetett. Ezen boldog tsillag alatt 
fzületett leányka, minden képzelodés felett , 
millyen attyára talált Máfodik JÓSEF ben, 
abból világofan meg-tettzik, hogy nem más
képpen nevelteti,, mint akár melly első rangú. 
kis-affzonykát. A' minap., midőn a* fétálás 
közben a' fel's alá menőkre függefztvén íze
méit, el-andalodott, és menéfében az ortzáját 
egy vad gefztenye fába ütötte volna, a' fő 
Hertzegnevel Ö Felfége nagy hirtelenféggel a* 
leányka felé fordult, 's Ötét nem másképp 
vigaíztalta, 's ápolgatta, mint akármelly édes 
atya eggy fzülött gyermekét. 
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venféget, vidámíágot és ferényféget muta
tott, hogy tsupán abból lehetett meg-esmérni, 
melly fokát kelletett kl-állani hoíízas beteg-
fégében , ezen nagy. de ugyan tsakaemberi 
erötelenkedéfek alá vettetett Fejedelemnek, 
hogy egélízen el-fogyott. Ollykor kotsira-is 
ült, ámbár, elébbeni fzokáfa fzerínt, nem 
maga hajtotta a' lovakat. Hogy meg-mu-
taffa ez a' maga kötelefségét jól esmérő Fe
jedelem, hogy ö tsak a' köz-jóért, Vannak 
tellyés tehettsége fzerint lehető előmozditá-
fáért kivan élni; nem á lháka-meg , leg-
terheffebb környül - álláTai között-is > hogy 
a' Közönfég állapottyáról voltaképpen ne ér
tekezzen, moft kivált, miöíta el-gyengült 
teltén a' nyavalyák már tágítani kezdettek, 
nem múlt-el egy,nap-is, hogy Cancellariája-
beli Titoknokja által a'közönféges, söt ma
gányos iráfokat-is maga előtt ne olvaftatta 
volna. Ezt tselekedte gyakorta a 'kertben, 
egy árnyékos fa alatt, mint azt mindennek 
bátran lehetett, magának a' Fellegnek ke
gyelmes engedelméböl, fzemlélni| valamint 
azt-is, midőn dolgai végzéfével musikálás-
hoz fogott. Inkább lehet gondolni, mint 
le-rirni azt az örömöt, melly ezen város la
kosinak fzivéket el-fogta, azon közönfégeffé 
lett hírnek halláfára, hogy Máíóüik]ÓSEF-et 
az Illeni hatalmas kéz a5 sírnak fzéiéröl vifz-
fza hozta, és életeért. efedezö népének még 

\ c 4 '"''"..; 7 v<,; egy-
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egyezer viffza ajándékozta. De valamint rit
ka Öröm az a* világon, melly ürömmel fel 
ne volna keverve, vagy a' mellyhez hamar 
keferüíég ne férkezne, meg-történt az itt-is4 

ezen városra nézve, midőn harmad nappal 
ez előtt, ismét ez a'nem vártt fzomorú hír 
töltött-be minden fzegeletet, hogy Ö FeHe-
gét njjolag a' hideg elöl vette, 's a* májjá 
körül nagy fájdalmakat érez, és ekképpen 
reményfégének már fzintén fel-derűit egét 
újj homályba merítette. — Leg-föbb Való-
fág, ki vagy Ura a' terméfzetnek,' tseíekedá 
azt egy ízavad által, a' mit a* világ Orvofa 
bár minden meílerfégét meg-veffe3 tsak leg-
kiffebb réfzben fem teheti 

"Aroa'fzép termetű Hertzeg PONYÁTOV-
SZKY, a'moí'tani Lengyel Király Teftvérjének 
fia, már darab időtől fogva a 'mi Udvarunk
nál fzolgált, á 'múlt efztendőbeli háborúban 
0 Felfége mellett Adjutánsfágot vifelt, és 
Szabdts várának citrománál, tzombjin egy 
golyóbis kerefztöl-is ment, közelebb lépett 

jst Modena könnyű lovas (Cheveanx-Iegers) 
Regementjében máfodik Oberfterfégre, moít 
pedig a' Lengyel Orfzági Rendektől Yiffzz-
hivattatván, Ő Felfége fzolgáiatját el-hagyta, 
*s Varjpv várofába ment, aJ hol leg-ottan 

• Féld-
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Feldmarfal-Lieutenantá tétetödött, és egy 
Lovas Regementet nyert. 

Midőn a' nyomós okok ferkentenek 's 
iel-nmitanak a' virtusnak követeiére, akkor 
a peidak mintegy kézen fogva vonnak be 
nünket. Mert ha láttyuk, hogy eggy em-" 
fen ero, gondos igyekezetével a' véltt lehe 
tetlenféget-is, ez vagy amaz tekéntetben le" 
hetúfséggé csinálta; abból mi-is azt a' túdo 
mányi veffzük, hogy arra hafonló környüÜ 
aliajok közt, másnak-is reá akarni menni 
nem képtelen, nem-is vakmeröfég. Azon' 
ban más referál el-telünk, néminemű nemes 
erzekenyfegü „agyra • vágyódásiái, meliy 
m m * addig, nyugodni nem hagy, mís ' 
velünk-is eggy p r o b á t ^ . ^ ™* n e £ 

eg hamarabb meg.történik, mentől köze
lebbről valók hozzánk a' példa-adók kik 
nek tehetségeikhez, ' , hajlandóíagaikhoz 
• mieink igen fokát hafonlitanak. _ M i k 
tehát kedves Hazánk nevendék fiainak, fzem 
látomást nagyobb tökélletefségre l»hétö iu" 
taíokban efzközök kívánván lenni, ezen tzé" 
lünk el-érélere úgy itéilyük, jobb utat nem 
vatafztnatnank, mintha a' Magyarnak Ma
gyart tefzünk-fel például a' k ö t é s r e . Szült 
a két Magyar Haza eleitör fogva Nagy Sán-

c b doro-
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dórokat, Ulyiíeseket, és Hektorokat, kik * 
már ez előtt régen a' ditsöfség ege'g emel
kedtek volna fzép hírekkel, 's ragyognának-
is arjnak bóltozattyán, mint még annyi első 
nagyfágu tsillagok, ha Curtiufaik és Home-
rufaik lettek volna, kiknek, a' vitéz tsele-
kedeteket nem fzükfég lett volna nagyítani, 
hanem tsak a' magok valófágokhoz 's érde
mekhez képest illendőképpen le - befzélni: 
de fzült ollyanokat-is, kik a' Pallas táborá
ban nem kevefebb hafzonnal 's ditsöfséggel 
vitézkedtek, mint máfok a' Mars tsatázó 
piattzán, 's példájokkal meg-mutatták, hogy 
a' Magyar fzinte úgy rá fzületett mindenre, 
mint más nemzetek, kik talám darab ideig 
azon ditsö boldogfágnak, máfokat ki-rekefztö 
birtokában láttattak lenni, mintha Minerva, 
jhozzájok le-kötelezett különös hajlandófága 
eránt, tsak egyedül vélek kötött volna meg-
máfolhatatlan fzovettséget. Erről, ha vala
ha, moft kivált naponként, mind inkább 
meg-lehet gyözettetnünk mindnyájunknak, 
a' midőn örömmel meg-tellyefedett fzivvel 
fok olly jeles Hazánkfiait fzemlélhettyük, 
kiket maga Bellóna 's Pallas láttattak ne
velni, hanemha némellyeket (a'meily ugyan 
mintegy hitel felett való-is) olly balgatag* 
fágnak lelke fzállana-meg, hogy önként ki
vannak nemzeteket alatsonitani, fzégyenl-
vén talám fzép neveket-is: de meg-gyözöd-

nek 
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43 
nek az idegenek-is, mint ennek már fok 
izben fzenibe tűnő jeleit-is .adták. Adták 
leg-közelebb az Anglus Böltsek-is, bé-vévén 
Tárfafágokba nagy érdemű Hazánkfiát Báró 
VAY Miklós Ingenieur Kapitány Urat, azon 
alkalmatossággal, midőn a' látás fegitefére, 
magától találtt két efzközök iránt, azoknak 
egyenes Ítélet tételeket ki-kérte volna. Ezen 
Hazánk difzére fzületett Ur, valamint az 
Anglufokkal, magát, 's magában kedves 
Nemzetünket meg-tiszteltette: úgy fem fá
radságának, fem költségének femmit nem 
kedvezett, tsak hogy fziílötte földjére való 
viííza téréfével, az Angluíbk boldogfágában 
kedves nemzetét, 's az azzal eggy főt, es
mérő népeket néminéműképen réfzeltetheffe, 
és arra a' tökélletefségre, mellyel a' fárad
hatatlan Anglus nemzet bír, valamelly réfz-
ben által formálhaíTa. E5 végre, hozott-ki 
magával , külömb-kiilömbféle mesterféges, 
ujjonnan talált, vagy leg~alább még nálunk 
foha fem látott efzközöket, mellyeknek lá-
tafára, lehetetlen, hogy ne világofodjanak 
a' már valamit látó, de még fokkal többet 
látni kívánó fzemek;. az azokkal való élés
nek közönfégesfel-állítáfa által mit fog nyerni 
a' köz jó , azt kinek kinek akkori meg-ité-
lé'fére bizzuk/midőn az abból áradó hafz-
not maga tulajdon fzemeivel fogja fzemiélni. 
Hlyen eizköz a' többek között, az a' pamut-

fo-
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fonó malom, melly három kül(3mböző mal
mokat foglal magában, olly formán, hogy 
tsupán egy kerék forgatásra, mind a' három 
malom-'meg-indúl, 's jár; már a' kereket 
ofztán akármi íbrgalTa. Az első malom arra 
való, hogy az a' pamutot, pántlika formára 
ízünetlenülel-terítgeti, 's ki-fzélesítgeti, a* 
melly el-teritett pamut, a* máíbdik malom
ban két görgő (cilinder) által eggy edény
ben gyertya-bél formára öfzve fodródik; a* 
harmadik malom ofztán ezt a* fodrást két, 
vagy három külömbözö forgású görgőn any-
nyira vékonyittya, a' mint az ember akarja, 
's belőle vaftagabb, vagy véknyabb fonalat 
kéfzit, 's aztfel-is gombolyktya. Egyfzerre 
lehet két 's hárem ezer fzál fonalat, ezen 
a' hármas malmon fonni, és a' mit e'nélkül 
liúíz ezer embernek kellene dolgozni, azt 
liúfz fzemély azon idő alatt ezen a' malmon 
betsülettel el-végezheti. Gyermekek-is em
ber fzámot tehetnek ezen malom mellett, 
mivel tsak arra kell vigyázniuk, hogy ha 
a' fodrás, vagy fonál el-talál fzakadni, Öfzve 
tegyék , melly azután magától ismét öfzve 
fodródik. — Az érdem meg-jutaimaztatáfára 
kéfz Fejedelem, a5 fenn meg-nevezett Báró 
Urnák, 's még a* törvény, vagy maga fza-
bad rendeléfe fzerint való örököfeinek-is, 
ezen malomra nézve, máfokat ki-rekefztő 
ízabadfágot engedett tíz efztendőkre, a' pat

var-
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vark-odók ellen ki-adott olly fenyegetésfel, 
hogy a' ki a' Magyar és Német örökös Biro*. 
dalmakban, hafonló kéízületű malmot tsi~ 
nálna, vagy tsináltatna, 's azzal kereskedne, 
azon kivül, hogy a' malmát el-vefzti, még 
három fzáz aranyat kénteleníttetik fizetni. 
Ezen malmon kivül van még a' hozott rit-
kafágok között eggy olly tűzi alkotmány-is, 
melly a' fel-Forralt víznek gőze által, eggy 
Öt kerekű malmot hajt; vágynak Aftrolábi-
umok, és külomb-külömbféle mérő's látást 
fegitö efzközök, — Ha fzerit tehetnénk, ar 

mellyet ugyan reményiünk-is, kívánnánk 
az érdemes Rözönféggel ezen mesterféges 
ritkafágoknak avagy tsak némelly réfzét jaj-
zolásban fzemléltetni. 

,:, Erdélyből, 

Egy Barátunknak Szebenből közelebb 
hozzánk utasított Levelében találunk Her-
tzeg HOHENLQHE, Erdély Orízág' mos-
tani fó Hadi Igazgatójáról, olly különös 
jegyzéíeket, mellyeket azért kívántunk irá-
funkba egy réfzént bé-iktatni, hogy azoké
nak olvafáfából, a' Hertzeget közelebbről 
meg - esmérvén , réfzt veheífen a' Magyar 
Haza-is Erdélynek azon méltó örömében, 
mellyet vett illy nagy érdemű Hadi Vezér
nek biráfából, kiben el-veíztett FÁBRIS-át 

meg-
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meg-elevenedni fzemléli. De más réfzröl, 
hogy az illyen példa által fel-ferkentefTenek 
Hazánknak minden nevéndék fiai, 's neve-
zeteííen a' kik kozzülök Hazájokért Fegyvert 
fogni kéfztilnek \ hogy a' telhetetlenféget, 
nagyra vágyást, a' puhafágot, mellyek 
mint még annyi meg-fojtó tövésfei ár virtus
nak , magoktól távóí űzni igyekeznének, 
látván, hogy egy ízületeiére nézve-is nagy 
méltófágu Hertzeg, kinek itt külömben 
femmi nem hibáz, hanem tsak az akarat 
mind ezeknek meg-eskütt elienfége. Melly 
kévénél meg-éri ö Hertzegfége, nyilván bi
zonyltja azon tselekedete, mellynek a' Ge-
neral-Staab - b eli M aj or, Gomez Ur ízemre el 
látott tanúja volt, azon aTkalniatbfát^gal, 
midőn Szebenbe lett jövetelével, a' Hertzeg-
nek Déváig eleibe ment. • A'dolgot, a'mint 
történt, ime' 3e -befzéljük: Öízye-jovén az 
emiitett Major Ur a' Hertzeggel, 's vele 
femmi fzakátsct nem látván, azon igen el
álmélkodott, 's azt tudakozza magától a* 
Hertzegtől, ha ugyan valófággal femmi fza-
kátsot nem tartna-e"? A' Hertzeg midőn 
viízontag kérdené, mi okra nézve tsudálkoz-, 
na azon oíly igen; a' Major Ur azt feleié, 
hogy Q Hertzegfége felette jó vélekedésben 
\6\i\a Eicdély felöl, midőn talán úgy gon
dolkozott, hogy Erdélyben mindenütt ven
dég-fogadókra fogna találni. De igen meg-

tsa-
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tsalatkozott, mivel, úgy mond, már ebben 
a'faluban, hol ebédelni kívánna, fe kortsma, 
fe más ollyas ház nintsen^ a' mellyben az 
utazó leg-kiíTebb meleg ételt-is kaphatna. 
Ezeknek halláfára a' Hertzeg tsak a' Major 
Urat fajnállotta, hogy úgy nem ebédelhet, 
a' mint fzokott. Magamat a' mi illet, úg# 
mond, mindjárt úgy ebédelek, a' mint az 
el-múit efztendöbeli táborozásban gyakorta 
ebédeltem. Azonnal parantsolá a' vele fel
nőtt öreg vadáíízának, hogy az által-vető
ből a' prófontot vegye-ki. Ebből a' Hertzeg 
jó ízűn evett, 's reá egy pohár vizet meg-
iyán azt mondotta, hogy valóban jól lakott 
volna; és minekutánna, bé - vett fzokáfa 
fzerint, pipára gyújtott, útját nagy kedvel 
folytatta. 

Szebenbe lett meg - érkezéfével, nem 
győzött eléggé tsudálkozni, ki - mutatott 
lakó házának nagyfágán, igy fzólván a' 
környül - állókhoz : Valóban ez d roppant 
épület nem katonának való, d ki, úgy-is tsak 
vándorlás lévén élete, kevésjel meg-elégedhetik. 
A* városi Tanáts -fzobáit újj vendég- falak
kal ( fpalier ) akarta ki - tsinosíttatni ; 
de jó indulattyát a' Tanátsnak megkö-
fzönvén, tsak azt mondotta: Eggy Ve
zérnek d fzobajába untig elég egy fa-fzék, és 
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afztal; nyofzolyára sints femmi Jzükjége y 
minthogy d földön-is el-hálltat. — Hol itt a' 
puhaiag 's nagyra vágyás! 

Meg-kérdeztetvén egyfzer ez a' ritka 
példájú Hertzeg: mitsoda muiattságbaa 
gyönyörködne leg-inkább, azt feleié repeső 
ízivvel: A vaddfzatba/i, úgy mond, és bár 
most-is az emberek helyett nyálakat kergethet
nénk. Meliy fzavaiból a5 Hertzegnek ha 
valaki azt akarná ki~hozni, hogy ö a' vadá-
fzatbeli mulattságat eleibe tefzi a' hadi győ
zedelem ditsösfégének, igen meg-tsalattat-
nék. Jó Vezér, és jó katona a' Hertzeg, 
a' fellyebb fel-hordott fzép tuíajdonfági-is 
erre mutatnak, hanem ezen befzédeket az 
emberi fzeretet mondatta véle. Vitézfégé-
nek próbáját leg-közelebb-is Aprilisben adta 
maga fzeméllyébön két Svadron Magyar 
Lovafsággal, a' Veres- Toronyi Paííusnál 
(Tzoros járásnál]), nyert győzedelmekben 
fel - fuvalkodott, 's már a' Kineeni táborra 
ütni akaró, de a' mieinktől meg-előzött 
Törökök ellen, kiket igen győzedelmeíTeii 
viffza-is vére. Maga a' Hertzeg nagy Öröm
mel emlegeti, hogy ezen véres tsata után 
egy öreg Hufzár hozzája fordulván, vállát 
meg-veregette, ezt mondván: Vitézid vifelte 
magát Hertzegjéged Hóló Uram! £azt akarta 
mondani az öreg Földink JíohenloheJ. 

itt 
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!tfc történt &z4s, hogy midőn a' Hertzeg 
két Hufzárt, kik hozzá nyóltz lépésnyire 
darabolták ofzve az eJlenfég máfodik Vezér*. 
jét> meg-fzóllitötta volna, hogy miért nem 
hagyták inkább életben* az eggyik heve-
nyíben oda feléiéi / bizon ni gib Pardon —* 
iialgatván ugyan ekkor a' bátor Hufzár> 
Inkább a5 fel-forrott vér* mint az emberifég*, 
diktálafára> mellytöl a' magyar íúv nem 
ürefs* 

Egy ízé annyi, mint fzáz, (így végzi 
az érdemes Barátunk Levelét )> Hertzeg , 
Hohenlohet mindnyájan fzeréttyük, meg-is".. 
érdemli egéfz fzeretetíinket^ mert ő derék 
katona > 7s a' mellett embernek-is igen jó 
ember! — Én azt tartom > 's Vélem fokán 
úgy álmodoznak > hogy midőn a' terméfzet 
Hohenloet ak arta formálni > Magyarról gon* 
dolkozottj 's Németre talált bámulni* 

Morvát ÖrfzágbóL 

Ama" hires Giubelich Vintzé* Likai Plé* 
bánusnak bátorfágáról három Levelek ízol* 
Iának nagy álmélkodáíTah Ennek kéréfére 
LAUDON fő hadi Vezér még-engedtev hogy 
a' Plébániájához tartozó> és más fzomfzéít* 
lieiyfégekből egy fzabad féregét izedheffen 
öízve* mellyel jó réméxiyíég fejébe az ellen-

D iég-
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fégre títheffen. Mivel ezt az igen derék }s 
katonának termett Papot mindnyájan ízere-
tik: tsak hamar 300-án záfzlója alá állottak. 
Ezeket ő, mint hajdan Capistránus, az ellen-* 
fég földjére vezette, onnan vélek eggyütt 
4000 ketskét 's juhot, fok fzáz ökröket és 
40 lovakat földünkre által hajtott. Népéből 
eggyet fem hagyott ott; hanem ö a 1 Törö
kök közzül hetet végzett-ki, hármat pedig 
rsbúl magával el-hozott, Czernílug nevezeti! 
falut el-égette. — Maga Jefsich fö Hadnagy 
Ur jelen volt ennél a' zsákmányozásnál, ki-
is 2. el-rablott lovat küldött haza Zengbe, 
a' hová való. 

Konftantzinápolyból, 

A* Brúnai Ujjfágból ide iktatunk eggy 
igen nevezetes Levelet, mellyet Himer Ur, 
a* Konftantzinápolyi fogfágából irt az édes 
annyának. Ezen meg-nevezett HimerUr 
fzületett Székesfejérv árott, a' Modena Rege-
mentyéhez kaptsolt Uhlánus Svadronnál Ka
det volt, 's az el-múlt 1788. efztendöben, 
Sept. 3. napján, Zimonynál efett tsatában, 
egy Töröktől el-fogatott, 's rabfágra Kon-
ftantzinápolyba küldetett, honnan követke
zendő Levelét botsáíotta: 

„Moft. 
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,s Móft ötödfél hónapja, hogy véletlenül 
olly alkalmatofság adta elö magát, mellyel 
az éhfég miatt el - erőtelenedett kezembe 
pennát foghatok, a' végett, hogy az én 
nyomorufágos állapotomat le-irhafíam, melly 
£tgptembernek 9-dik napján kezdődött. Az 
akkori tsatában, midőn már kardra keltünk, 
a5 lovamat alattam meg-lőtték, melly le
dobbanván, a'jobb lábomat úgy oda nyomta, 
hogy lehetetlen volt olly hirtelen réggel,, mint 
akartam, magamat fzabaditanom 's védel
meznem. Ekkor, egy Török le-ugrik lóvá-
rói, meg-kap hajamnál fogva, a 'kezemet, 
hozzá vágván, úgy talállya, hogy véle többé 
nem foghattam. Eggy másik-is kefével fe
lém j ő , hogy fejemet vegye/ de azt az 
elébbeni meg nem engedte. Mig ö engem 
talpra áílfta; addig a' lova el-fzalada. Azon
nal engemet a' Belgrádi Basához vezetett, 
a' ki néki a' lova árrát mindjárt ki-fzámlál-
tata, 's e' felett ötét egy pár paripával még
is ajándékoza. A' Basánál fzorgalmatoffan 
el-kérdezték tőlem, mennyi lehet Zimony-
ban a' fegyveres népnek fzáma, valamint az 
oda való környék mivoltáról-is fokát érte
keztek, és én három annyira mondottam 
leg-alább-is mindent, mint a' mint volt va-
lóíággal. E' meg-lévén, a' Basa nékem ke
nyeret 's dohányt adatott; de femmi fem 
efett jó.izun. Innen a' Bástya alá vittek, 

Q 9 hol-
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holott-ís 6% tőlünk való köz-legényre, és 
4 MtMztfé taláiék, kik ktilömb - külömbféle 
Regernentyeinkből valának. Ezek nékem 
valameiJy kevés piskóta forma enni valót 
adának, de a' tele volt féreggel , és olly 
fekete volt, mint a' fold. Más napra kelve 
Tok Törökök jovének látáíimkra, kik nékem 
majd két Tanra» az az,, i. forintra valót 
ajándékozásiak, és-utollyára az-is oda jőve, 
a 'krel-íbgott volt, *s nékem fejér kenyeret 
ada, Belgrádban et napokig• valék. Aznap 
előtt való eftve, mellyen oíztán el-mdúkunk,, 
egy Török énnékem efj veres fellyül vaíé 
xuh'át* *s 5. forint úti pénzt ajándékozott-,; 
De ennefe én femnii jhafztiát neití vehettem;* 
mert még nap'fekkölte előtt jöttünk--el Bel-
grááboi^' ^•-vahtta-kutá-aiia- egy iítáMoba, ap 
hol háltunk, bé-zártak bennünket, a' lió-l 
kenyeret :?s. vizet fém kaphattunk annyit/ 
.a'menny| ; elegendő lett volna.. Szekereken 
.vittek tennünk et,, mellyeken pároffan olzve 
voltunk lántzóiva. Egéffz iiyóítz nap alatt 
nem találtunk egyebet el--égett ,-helyfé-gek-
nék Kilentzed nap múlva értünk ofztán 
Szupriába^ ott YÓlt Ofmau Basa, és nékem 
3. Zeehinót ajándékoza, (egy zechínó any-
nyit teízy mint nállunk eggy arany) •—• 
Onnét Vidinbe vittek bennünket, a'liol me
gint 400, fogoly pajtásinkra akadánk, kik 
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velünk eggyütt Konítantzinápolyba küldet
tek. Már Novembernek 25-dik najáig 150. 
vefztek-el a mieink közzül, az éhfég, fzom-
jufág, és hideg miatt. Nem lehet eléggé 
le-irni azt az inféget, mellyet nékünk az 
utazásban ki-kellett állanunk. Ha valamely-
lyik rab- haldoklott, azt a? fzekérrői mind
járt le-vetették, ~vi mikor a' lélek még ki 
femment belölle,, a' két. fülét el-vágták, 
és az út félen hagyták heverve, mint a* 
döglött kutyát. Egy Kapitány, 'nem néz
hetvén tovább, hogy bánnak a'Törökök a* 
liiieinkel, ellenek ízóval ki-kolt, a' kik ez 
által magokat-••meg - sértetteknek. ítélvén, 
néki-is mind a' két fülét el-vágák, 's ele
venen a' vízbe vetek. Még Belgrádban a5 

Törökökben fok emberiféget lát az ember: 
de az úton íemmk nem egyebet, hanem 
yadfágot. Én azonban egéffégefíen Konítan
tzinápolyba jutottam: hanem as nagy has
menés miatt tsak hamar Ispotályba kénte-
leníttettem menni. Négy fzáz hatvankettőn 
voltunk, hogy Konftaiítzinápolyba értünk, 
és itt találtunk még 600. köz legényekre, 
5. Kapitányokra, 2. fő Hadnagyokra,- 2. 
Al-Hadnagyokra, és 4. Záfzlóíartókra. -— 
De mindennap 8—10. emberünk-is meg-hal, 
a' melly nem-is lehet másképpen, mert a? 

fzegény köz emberek, már mihelyt világo-
D 3 • fo-
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födik, oda, a' hol a' hajókat tsinállyák, 
dolgozni hajtatnak, 's azonban viznéi, 's 
kenyérnél egyebet nem kapnak. " 

Spanyol O rfz dg. 

Negyedik KÁROLY, a* moftan uralkodó 
Király, ezen folyó eíztendőben foga Attya 
haiáia után, fzéleífen ki-terjedett Birodah 
mának igazgatáíához. A' miólta a' királyi 
fzékbe ült, naponként hathatófabb remény-
féget nyújtott fzemcit reája fiiggefztö népé
nek, hogy benne nem annyira Urát, hanem 
egy olly Attyát fogja fel-találna a' kinek 
főbb gondja, _'s minden kivánfáginak .fuin
ni A ja tsnpán tsak az onnan fellyül gondvi-
feléíe 5s páíztorfága alá bizott nagy fzámú 
drága nyájnak boldogfága; úgy annyira, 
hogy ennek kéfz a 'maga gyönyörüíégeit-is 
fel - áldozni, llly atyai gondoskodáfának 
fzembe tünö, 's követésre méltó példáját 
adta ezen jó Király, az 'el-múlt Májusban, 
Aranjuez-ben. *) való mulatozáíának alkal-

ma-

*) Míg a' meg-igért Földnek le-iráfa az érdemes 
Hazafiaknak kezekhez juthatna, jónak ítéltük 
addig-is némelly várafoknak lé - trafókat köz
leni. Aranjmz, egy hafonló nevezetű falú 
mellett épült Királyi nyári Palota, két viz 

kö-
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matofságával, tudniillik fzivére vévén ott 
azon temérdek károkat, mellyeket a* meg
boldogult Attya idejében felette igen ei-
fzaporodott vad tsináít a' fzegényfég vécé
iéiben. Ez az embert a' vadaknál fokkal 
drágábbnak ismérö Fejedelem el-tökéllette 
magában, hogy azoknak fzámát meg-keve-
sittse. Erre nézve fok puskáfokat, hajtókát, 
és vadáfz-kutyákat gyűjtetett öfzve, és.ilíy 
kéfzülettel, az emiitett hónapnak majd min-

D 4 den 

között , mellyek a' nap - nyügott felől való 
végén öfzve í'zakadnak. Ez a' két víz moítan 
egy fzéles tsatorna áltál öüzve vagyon kap-
tsolva, és azólta Aranjuez egy valóí'ágos fzi-
getté lett. A' palota mind külső, mind belső 
tekintetére nézve igen pompás. De mindent 
felül haliad a' kies kert , mellyben kiváltkép
pen a' bolt-hajtáíbfan kí-tsinált for fa (alléé), 
emlékezetre méltó, & mellyek fzélét mind 
két felöl a' tsatornára vett víz tsendefíen mo-
fogattya. Maga a' falu az Udvar költségén, 
hová tovább mind fzépűl. Ennél a' helyíeg-
nél igen nevezetes a' Király' vadáfzattya, 
mellyre, mivel az Udvar Madritból gyakorta 
k i - já r t , tehát az*út a' meg ~ nevezett hely-* 
fégtöl fogva egéfz Madritig, Római formára, 
^övekkel k i -van rakva, mellynek tsak egy 
mért-földnyi hofízafága-is három milliom ezüft 
Reálba került. — Egy -Reál tefzen 12. 
krajtzárt. 
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déri napján vadáfzrii el-járt; nem annyira 
ugyan mulattság kedvéért , mint a' meg
boldogult Király, még áz Örfzág' leg-teí* 
hefíebb dolgai félre- tételével-is tsélekedett 
volt, 's olly gyakran, hogy a'miatt egéffzeft 
néki barnult: hanem azon jó fzándékból, 
hogy a' vadak' ki-irtáfával a' panafzt a' fze* 
gény föld-műves fzájából ki-vegye, és a* 
helyett fzivét azon örömmel bé-tellyefední 
engedje, mellyet a'fáradtíagos munkát ko* 
vető bőv aratás méltán, okozhat* Hogy ezen 
tzéllyát még annál jobb YikÖnnyebb mód* 
dal, és előbb-is el-érheííe, egy olly próbát 
tett a' vadáfzatbaii, mellynek példáját nehe
zén találhatnánk a' Hiftoriákban. Tudniillik 
egy igen hoffzú hálóval, vagy ponyvával, 
melly égy ölnél fzélefebb fzokott lennie egy 
nagy helyet bé~kerittetett» ugy hogy a3 hálót 
a' föld félé tzövekekhez le-fzegez£ette, felül 
pedig rudakkal e röffen ki- fefzíttette s hogy 
a' vad fe alól, fe felül azon által ne fzök* 
hetne. E' nagy kerítésbe fok ezer Vadat bé* 
hajtata, belől pedig egy battériát kéfzíttete, 
mellyre 6.'.nagy ágyút fzegeztetétt-fel, 's 
ekként a* nagy tsorda vadat, mint vaíameíly 
dühös elléíiiéget, két egéfz nap kartátsok* 
jkal fzüntelen lövöldöztette* Ez alatt az idö 
alatt több vadat Je-v'etek 4000-nel a' lábáról, 
*s minden fel veit fóabaditvá,. hogy annyit 
viheflen haza, a' mennyit tettzett. 
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