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TÖRTÉNETEK 

Kőit B é t s b e n", ." Júliusnak ag-áü 
Napján. 

indeneknek előtte botsánatot kérünk, azoti 
hibákról, mellyek írásunknak leg-közelebb Július
nak 21-dik napján költt fzakafzában, vagy a* 
dolognak értelmére, vagy a' fzókat formáló betűkre* 
vagy végre magoknak a' fzóknak nerá terméfzeti 
renddel való el-rakáfára nézve, ötölhettek az ér
telmes Olvasók* eleibe. Mi azokat l eg - elsőben 
éfzre vehettük *s vettük-ís, de már akkor rajtok 
liem fegithettünk, mind a' Nyomtatónak távól-léte 
miatt, mind azért, hogy a' Stempelezés (az Au* 
ftriai tzimernek fel-nyomáfa) fok időt kivan, leg
többet pedig, Iráfunknak a' Poftán való e l - indí -
táfa, mellyel még mind ez ideig igen nagy ügy
gyei bajjal boldogulhattunk. Erre nézve tellyes 
bizodalommal vagyunk, hogy az érdemes Közön-
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fégnek, az engedelem adásban kéfz hajlandoiagáfc' 
fogjuk tapafztalní, annyival-is inkább, mivel úgy 
talállyuk, hogy olly hiba, melly a'.fzónak el
hagy áfából fzármazott, 's következésképpen vala-
meíly homályofságot okozhatott volna, tsupán tsak 
eggy fordult elöl, a' 34-dik Levélen, de azt-is, 
&' több, ámbár ugyan tsak még fem fzámos hibák
kal eggyütt azért nem fedezzük-fel, ne talám ez 
által láttatnánk az érdemes Olvasókat azon rövid 
látáffal vádolni, mintha magoktól .azokat, minek- . 
titánná ki-találták, meg nem jobbíthatnák. — A* 
kezdete többnyire mindennek hijjánoffágokkal va
gyon egybe köttetve: azon lefzünk tellyes ig-ye- • 
kezettel , hogy minden réfzben hová tovább tökét-* 
leteffebb munkával adozhafíunk kedves Hazánknak. 

Ügy fzandékoztunk volt , hogy Berbirnek, 
Bubi-tea, *s ,Növi. dijjára lett jutáfát, a' fő Hadi 
Cancellariának utóbb, az az , Júliusnak 20-dik 
napján kl-adott tudósitáfa fzerént, intézett elő-
adásfal tehefiuk közönfégeffé: de a' fenn emiitett 
okokra nézve, ezen jó igyekezetünk-is az akarat
nak határán túl nem hathatott. Minekokáért a* 
mit akkor nem tehettünk: ime' moft tellyesittyük, 
még pedig úgy , hogy ezen következendő elő
adás a' már kéznél lévő Berbirröl való további 
tudósításnak , mindjárt ezen fzók után: ' s a' 
k é m e k - i s b i z o n y í t o t t á k , ragafztandó folytatáfa 
.'« végzője leheffen: 

Ugyaa 
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Ugyan tsak látta azt még-is a' benn 
lévő nép> hogy ő akárhogy akármint - is a? 

mieinknek kevefet tehet, mivel -ezek:) a9 

Várnak mind alsó, mind felső, réfzén kéfzí-
fcett föld-várakban > 's a* külömb-külömbféle 
menételü és mélyfégü árkoláfokban b mago~ 
feat úgy helyhették, hogy néki minden ágyú-
i?-áfat> 's puskázáfai 4 hova tovább > mind 
inkább hafzontalanok* De látta azonban azt-
is, és maga kárán tapafztalta> hogy a'mi* 
éink. a' várnák .mind.külső> mind belső ré-
ízeire úgy fzórják fzakadatlanúl rontó meny-
köveiket,, a' külömb-külömbféle golyóbiso
kat > "s tűzi tőiteket, hogy az* még utóbb-* 
is, Önnön magokkal eggyütt, a' végső pufz-
tulástól mentfc fémmiképpen nem lehet, any-̂  
nyival-is inkább > mivel kilentzedikfe virra^ 
dóra a' mieink azon nagy házat-is3 melly1 

a' vár árkában, a' várból ki 's be-járó Törö
köknek .egéfz menedék helyek volt, el-éget* 
ték> az úgy neveztetett Banyahikai kapu 
előtt, mindjárt a vár árkához közel lévő 
gyümölts fákat-is> mellyek eddig,a£ ágyu^ 
golyóbisok ellen nagy tartalékul vóltak> 40 
tábori átsok # aui Generalftaabtől VaíÓ Kapi
tány Makoviisnak igazgatáfa | és bizonyos 
fzámú Gradiskai Scutt&ofoknak őrizetek alatt^ 
mind eggy fzálig kivágták* Hlyen környüi 
állatokban annakokáért:,• a' várbeliek a' benn 
jnaradáífal toyábbra4| magokat fzerentsél» 
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tetni nem akarták, hanem ezen. folyó Július 
hónapnak 9-dikén, a' várat oda hagyták. 
Az említett napon tudniillik, már jó reggel* 
íárt a Törökfég fotóstól ki 's bé, a' várból 
a' táborba, mellyet midőn látnának a'mie
ink, kezdtek arra felé kartátsokkal 's go
lyóbisokkal lövöldözni, ?s az t - i s látták, 
hogy a' Törökök közzül fokán a' földre le* 
dobbantak. 

Ez as reájok lett tüzelés, még fem tar-
tóztatta-meg őket, hogy déllyesti két, és 
négy óra között, még felefebben ne rohan
nának nyakra főre az erdő felé. Fel-lehetett 
azt-is venni, hogy holmi ingó bingó jófzá-
got-is vifzhek magokkal, a' midőn azonban 
SL várból való tüzelés, majd tsak hogy egéfz-
ízen meg nem fzünt. A' mieink keménnyen 
tüzeltek, az erdő felé nyomuló Törökök 
u tán , és fokát el-is ejtettek közzülök, 
mellyre nézve, a3 több, életben meg-ma
radtak annál nagyobb iramodásra vették 
a* dolgot. 

Ezen látásra, tsak nem egéfz bizony-
fággá vált már moft azon vélekedés, melly 
fzerént eddig-is fokán úgy gondolkoztak: 
alig ha SL várbéli nép el nem tökéllette ma
gában , hogy a' következendő éjtfzaka a* 
várból ki-költözzön9 annak meg-előzéíére, 

hogy 
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hogy a5 mieinktől egéftzen. bé ne rekefztes-
fen. De hogy még-is annál bizonyoífabb 
legyen a* dolog, hat Legényeket magok 
akarattyokkal ki - válafztottak a' végre, 
hogy azok lopódnának a' Banyalukai kapu
hoz, 's gyújtanák-meg azt a' kunyhót, a* 
meJIy mindjárt a' kapu előtt volt. Hogy 
ezekre a' várból femmi lövés nem esett, 
tehát utánnak újjra húfz fzabad akaratuak 
nyomultak, -s a' midőn látnák, hogy ezekre 
fem adódik tüz, parantsolá General Kletek, 
hogy Major Barthodetzky, eggy már talpon 
álló Ferdinánd Regementyebéli ofztállyal, 
siettséggel a' várba indúllyon. A' fzabad 
akaratuak mentek bé elöffzör, kiket úgy 
követett ofztán az emiitett ofztály, üreffeu 
talÁlvAn erről, tudniillik az alsó oldalról a' 
varat. Tsak hamar azután General Brentano 
is, azon napra ki.-rendeltt embereivel elő
állott, és mellöle Ternyei Oberftlieutenant, 
eggy Nddasdy Regementyéböl való ofztály-
lyal, a' vár felé fel-kerekedett, a' hová, 
hafonlóképpen mint az előbbeniek, magát 
bé-is férkeztette. Ugyan azt tselekedte a' 
vár felső réfze felől Dedovieh Ingenieur Ka
pitány azokkal, kik a' Preifs Regementyé
böl munkára melléje rendeltettek vala. E* 
fzerént tehát, már femmi leg.kiffebb kétel-
kedésnek-is többé helye nem vala, az eránt, 

E 3 ha 
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ha vallyon az elíenfég valófággal meg--fz8katt 
legyen-e\ 

•Mi'g a" várbeli nép mozgolódott/ addig; 
Hz erdőben táborozók* is , nagy siettséggel 
fzedték vették a' sátor-fát, fs úgy el-horták 
magokat, hogy estvére kelve még tsak egy 
lelket fem lehetett közzülök látni. A' Hu* 
fzárok ki-küldettek üzobe, de ezek fem ta-
Jáltak femmi ellenfégre. Úgy láttzik, hogy 
azon okon tüntek-ei olly hirtelenféggei a" 
táborozók, mivel úgy gondolkoztak, hogy 
a' Szvinyérnálöfzve.hordott külamb-külömb-
féle hidak, arra valók volnának, hogy azo
kon a' mi feregünk által menvén, nékiek 
hátulról keriilheffem .: ^MÜHÜil^^^ 

Ezek, a^mint azután a'hirit meg-hozták^ 
-.egymástól -külön fzakadtak;. a' Basa az AF-
nautákkal, és a' Banyalukai Törökök kel meat 
Banyaluk a felé; a' többi Bofznyákok pedig 
el-ofzlottak ázom helyekre,, a' honnan jöttek 
volt 

Az egéfz oílrom idején negyveneggyea 
eftenek-el; hárman a'katonafág mellé mun
kára, vagy egyet mist hordásra naponként 
ki-réndeltetett föld népe közzüí, és 38 fegy
vert viselők, kiknek fzáma közzüi valók, 
a' Gyulay Sámuel Regementyéböl Rendel 
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Kapitány, és a' Deutfchmeister Regementyé* 
bői Oreíly Záfzlótartó. Sebet kaptak a' ka
tonák közzül I I '8- Í a'föld népe közzül pedig 
15-en. A5 febefíedtek közzé tartoznak, ar 

már más izben emiitett Draskótzy Oberfte-
ren, Michich, és Vijchoda Hadnagyokon 
kívül, a' Langlois Regementyéböi való, "s 
Generál, Schmdier mellett Adjutansfágot vi-
feltt Hadnagy Hrabie; a' Ferdinánd fő Her-
tzeg Regementyéböi való fő Hadnagy Bem-
gerle, és az árok ásók közzül Al- Hadnagy 
JS'orovfzky. ÍL'J.KS'Í 

A' várban találtak alkalmas böféggel, 
•.mindenféle fzükféges dolgokat, mellyek a* 
had idején meg-kívántatnak; e' felett 35. 
hoífzú ágyukat, 's 4. mozsár fprmájuakat, 
mellyek mind értzből kéfzültek,,., és négy 
rövideket vasból. 

A' kiben, a' virtus, Vvalófágos érdem 
lakozik: meg-tudja az azt másban-is esmérni 
Js betsülni. Példa erre LAUDON, ezen ér
demeit újjabb érdemékkel tetéző Héros, a' 
ki valamint máffzor, úgy moft-is az oftrom-
ról való Tudósitáfát ditsérettel fejezi-be; 

,olly ditsérettel, mellyet nem tsak a'nagyob
bakra ruház, hanem, követvén, a' maga 
áldott világával, mindeneket meg-újjitó, 5s 
meg-örvendezteto napot> abban kitkit érdé-
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mihez képest eggy formán réízeltet. Meg-
ditséri, fö igazgatáfa alatt , mindennemű 
kötelefségében hiven el-jártt egéfz népét, 
kitsintől fogva nagyig, maga lévén még a* 
leg-nagyobb vefzéllyek között-is ízemmel 
látott Tanúja, annak tökélletes meg-elégé-
désfel tapafztaítt bátorfágának, 's az eleibe 
ki-fzabott munkának, minden zúgolódás 's 
félelem nélkül való foíytatáfában, ki-muta-
tott kéfzfégének. 

A' fö Vezér' máffai, kik a' Főtől a min
den közbe vetés nélkül lelkesittetvén, az 
egéfz teftet, olly mozgásba hozták, mintha 
az tsupán tsak eggy lélektől vezéreltetett 's 
igazgattatott volna, Brentáno, Kkbek, Quos-
dánovüs, Schmackerj Schindler nagy érdemű 
Generális Urak voltak, Oberíler Lichtmberg 
Úrral eggyütt. Ezekről a* fő Vezér olly ne-, 
mes vallást tefz, hogy ők a5 népnek, nem 
tsak bölts igazgatói, hanem jó példa adói-is 
voltak. 

Különöffen magafztalíya> Báró Rouvroi 
Hadi Tárnokmester Urat, úgymint a ' k i , az 
ágyúk mellett forgolódóknak, mindenkori 
el - intézéfekben, el - követett , fzemeffége, 
okoffágaót fáradhatatlanfága által, mintegy 
őrző Angyal, nagy fegéd volt arra, hogy 
á* vár jobb móddal lehető oftromláfa végett 

fel-
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fel-vett terhes és bajos munkában, fok ercir 
ber vefztefég nélkül, rövid idö alatt, any-
nyira mehettek. 

Major Roavroi, az emiitett Hadi Tárnok-
mefter Urnák nagyra fz illetett, 's már nagyra 
ment fia-is, hafznos fzolgálatot tett, az os
trom aikalmatoffágávai, még pedig tsupán 
maga jó fzántából, azoa Battériáknak he-
lyeffen's gyorfan való kéfzittetéfében, mely-
lyekröl a' fzökdösö golyóbisokat lövöldözték. 
(Ricochet-Batterien). 

A* Vámsai Körösi Regementböl Hiller 
Oberítlieutenant, ritka talentomi, 's a' do
logba való melly bé-látáfa által, olíy ked-
vefféget nyert a' fő Vezérnél, hogy mellette 
tett hathatós fzavára, ő Felfégétöl leg-öttan 
Oberíleri méltófágra emeltetett. 

Major London, meg-mutatta, hogy ő a* 
fö Vezérnek méltán Adjutántya, 's a* Londoni 
nevét-is, nem hijjába vifeli, kinek Major 
ffavd, valamint a'hivatalban, úgy az érdem-
ben-is Tárfa. 

Mindenütt Akadémia nyílik, a* hol olíy 
ember állapodik-meg, a' ki a" tanulni kívá
nóknak még távolról-is, reája való-figyel-
mezéfeket meg-nyeri, 's azoknak fziveket, 
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mágnesi erővel biró érdeméi által magához 
vonnya. Loudon jelen léte által, Berbir 
tájja-is hadi oskolává lefíz, meilybe kéred-
zenek a' nemes érzékenyfégu iifjabb vitézek, 
hogy onnan, a' Haza hafznára gyűjtött 
fzép tapafztaláfokkai, rakott méh módjára 
térhefíenek viíTza, ki-rendeltt helyeikre. — 
Ezt tselekedte nevezeteííen Kapitány 
Schwartzenberg , a' ki engedelmet kért, 
hogy a* nagy Armadiától, Berbir oftroma 
látái'ára, 's a'-Loudon böltsefíége tsudáláfára 
johefíén. Ezt tselekedték Dietrichftein, Kin-
*ky9 és Hadik Kapitányok, Gróf Vrönay 
Tíiaun,' és Rofenberg,. fö Hadnagyok, Gróf 
ííardeg Al-Hadnaggyal eggyütt, kik a' fö 
Vezér mellől foha nem távoztak, és mindent 
látni 5s tudni kivánó kéfzfégekkel, nyilván 
meg-mutatták, hogy belöllök a' Haza hafz-
nos fiakat várhat* 

* * 

Berbir oftromjáról, annak környuláM-
siról, *s hathatós foganattyáról, meg-kül
dött Tudósitáfához Laudoo fö Vezérnek, 
ezen következendő hiradás-is hozzá járul, 
nielly magához a'fö Vezérhez, Júliusnak n -
dik napján Kostainikzábói, Jellachich Gene-
rálmájor Úrtól érkezett, hogy tudniillik Jú
liusnak $-dikén* valami ezerre való, réfz 

fze-
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fzerént gya-logokból, réfz fzerént pedig lova
fokból álló népe, az elienfégnek, nap fel-
kőlte tájján, de Igen sürü ködbén, az úgy 
nevezett GracÁcwiíza*) Tfcharták mellett egy 
Kotlaráni nevű falunkba, nagy tsTfe'ndefféggel 
-$ hirtelenféggel bé -lopódott , ott tiz há
zat elégetett . De mihelyt M&JQT * Love/iberg* 
és Kengyel Kapitány, amaz• eggy..ofztállyal, 
e' pedig eggy Kompániával, a' Várasdi Sz. 
Györgyi Regeraentből, ott termettek: az 
elleni eg hátat fordított, meg-elégedvén az-
^al; hogy egynehány marhákat a' lakosok
tól el-vehetett, 's magával el-vihetett, 

VisTza mentében, a* Jamniizi völgyben, 
yeá bökkent Andriemch Zászlótartóra, kinek 
60..-emberinél több nem VGIÍY a' a-dik Báni 
Regűmentbőlí de azért az elleníégre olJy 

ke-
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*') Tfártákoknak nevezik a' Gránitzokon (hatá
rokon) Filegória formára kéfzített örzo há-
^atskj^kat. Ezek karókra vágynak magoffan 
tsiníilva, kívülről, körös környül folyosó keríti, 
a3 mellyen az ö'r-áüó mihelyt éfzre vefzi, hogy 
a' Török földéről való tsavargók valamit akar
nak: azonnal . eggy puska - fzóval jelt iá, 
Ezt tselekfzi utánna a' máfodik, harmadikos 
a' t, vigyázó: melly jel adásra a' határnokok 
azonnal talpon vágynak, a' jó fzomfzédoknák 
fzándé'kj okban való ineg-gátolálara, 
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keménnyen tüzeltetett, hogy az egéfz fót 
eJIeníeg zűrzavarba hozódott. Estek-is el 
közziile nérneliyek, máfok pedig meg-febe-
fedtek. De ismét rendbe fzedte magát, és 
már ekkor fennyebben kezdett beízélleni, 
hogy vagy adja-meg magát jíndrievich, vagy 
moíl mindjárt vele lévőkkel eggyütt mind 
eggy lábig kardra hánnya. De ittris bé-tölt 
az, Jiogy nem mindenkor a'fzám győz. Mert 
Andnevich a' fenyegetődzésre femmit nem 
igyelvén, a' Törökökre olly derekafían pus-
káztatott tovább-is, hogy azok , fzégyen 
fzemre, nagy vefztefégek után, fzaladásnak 
vették a' dolgot. A' futás közben ioo. mar
hát vettek, el a' mieink töllök, mellyeket 
Kottaránból hoztak volt magokkal. Eggy 
falujukat-is el-égették, és az ott találtatott 
marhát mind el-hajtották, mellyeknek által 
adáfa által a' Kottarániak' kára bőven ki-
pótolódott. 

A' mieink közzül tsak eggy ember efett 
el, h eggy nem tudódik > hová lett. Az 
ellenfég g. hóJttakat hagyott a' tsata-piatzon, 
és még több meg-íebefedteket. — Ez, tsete-
paténak nem alább való, mint Miltiadesnek 
hajdan a' Persákkai, a' Marathon mezején, 
'vagy a' nagy Fridriknek Rosbaknál Subisfeí 
lett ízembe ízáliáfa, nagy verekedésnek. 

A 
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A* fö Hadi Cancelláriának Berhirröl ki
adott Tudósitáfához, toldalékul kívánunk 
ragafztani némelíy dolgokat, mel'lyeket egy 
érdemes levelező Társunk, Berbir alól, Jú
liusnak 11-dik napján hozzánk utasított Le
velében méltónak ítélt a' fel-jegyzésre. — 
A' Levél Írónak fzavai ezek: 

„ Midőn, a' mi mina ásóink (Mineurs) 
,-,'a* várban, minden föld alatt lévő titkos 
„ meneteleket, és lyukakat ki-keresgéltek 
,j volna: találtak a'puska-por tartó mellett 
»» eggy Rátzra, ki kéttség kivül, arra a' 
s, vakmeröfégre vetette volt fejét, hogy a* 
„ puska-port eggyfzerre el-lobbantván, ka-
„ tonáinkat magával eggyütt, fel-vettetheffe, 
,, 's izre porrá fzaggattathaíía. Hogy a'Rátz 
„ a' mina ásót meg-látta, fel-ugrott, és azt 
„ torkon kapta; de a? Minér-is meg-kapván 
A a' vad Rátzot derékon; a'földhöz nyomta, 
„ kit leg-ottan meg-kötözve, puska köztt 
„ a' mi régi várunkba által vittek. Ezen 
9i kivül találtak még eggy vén Törököt, a* 
„ defzkák között aluva, a' kit magam-is 
., igen jól meg-néztem. Reménylettem, 
» hogy itt majd valamelly ritkafágot kap-* 
„ hatok; de femmi kedvem fzerént válót 
„ nem találtam. Ugyan tsak a' midőn lát-
l5 tam volna, hogy egy m k a ásó egy kis 

,, ku-

Ráday Gyűjtemény 



70 ^..•':'.::3*5& 

„ kutyát a' Szávába akar vetni, mellyet 5 
s, a' vár alatt lévő Kafzamátában, a' hüvö-
,, sön feküve talált volt, de a' iftyelly az 
„ éhfég miatt egéíízen el-kénfzeredett, ezen. 
„ kis ártatlan állaton meglesett á; Mvem, 
>j ' s eS§y húfzafon meg-vettem. Találtunk 
„ négy Kerefztény fejekre-is ^ mellyeknek 
„ még a nyirett dupéjok* 's tzafjok-is meg-
„ volt. 

,,, Az ágyuknak iiémeíly réfze még tn.e|-
3, volt töltve. Az eleféget nagy réf?ént ki-
„ takarították•; egynehány hordó kölesen > 
„-'búzán, és lifzten kivül; ruhajakát pedig 
,', 's egyéb ingó bingó jófzágokat, a' mi 
„ tsak valamire való volt, magokkal mind, 
» el -vitték, tsak holmi rongyokat, ürefá 
„ ládákat, és réz edényeket hagytak itten. 

„ Az egéfíz Berbir várában nem ditséf*. 
3i betek egyebet, hanem tsnpán egy kutat, 
„ mellyben felette igen jó víz vagyon, a* 
„ mellyböl moítan többnyire as mi Tifzteink-
}, is ifznak. Benne nem maradt-meg eggy 
,/ház-is*. a' fzűntelen való égés. miatt, ha* 
„••nem tsak holmi deízkákból öfzve tsináltt 
j , kunyhótskák vágynak a' házak helyett, 
?, és azokban-is fok kárt tett a' golyóbis, 
„ a' melly olly sürttféggél ment a' vár felé, 
?, hogy már a' golyóbis a' golyóbist törte a* 

»> fal 
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„ fal;helyetr. Tegnap hozzá fogtak ez^i 
„ öfzve omladozott, 's rakás kőhöz hafonló 
í3 várnak épitéféhez, és a' mi mefterféges-
„ fen tsináltt fántzainknak el-rontá fához, '$ 
„azoknak az árkoknak bé - hányáfához, a* 
„ mellyek már tsak 150. lépésnyire voltak 
„ a' várnak tövétől, 's a' mellyeknek öfzve 
„ kaptsoláfával tizedikre virradóra fzándé-
„ koztak a' mieink kéfzek lenni; a' mint-. 
„ hogy 500. dolgosok ki-is voltak éjtfzakára 
„ rendelve; de a' Törökök ki-tanúiván ke
l m é k által fzándékunkat, meg-fzöktek, 
„ hogy benn ne rekedjenek. Berbir várá-
„ hoz vágynak itten körűi belől 31. faluk 
,, el-foglalva, mellyeknek Rátz lakosaik, 
„ hozzánk fzaladtak által, és nem-is mernek 

, s, lakó helyeikre viffza menni, tartván a' 
>, Törököknek dühöfségektől. 

„ A z eüenfég a 'mi régi várunkban az 
,•> oftrom alatt femmi kárt nem tett, tsupán 
„ tsak a' Templomot találta két izben, jó 
j , formán meg-dobbantani. Ezt-is kéttség 
„ kivöl azon három Pattantyúsoknak lehet 
„. tulajdonítani, kiknek ketteje töllünk ta-
„ valy fzökött által, a' harmadikat pedig 
„ ú g y fogták volt el, de ez, jó módját ta-
„ lálván, fzerentséffen viííza fzökött koz-
„ zánk. Székes Fejérvárrá való fi. — Sok 
„ volna elöfzámlámi, a' mellyeket ez a'föl-

„ dinfc 
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„ . dink befzéllett. Máffzor jobb alkalmatos-
„ fágom lefze-n azoknak meg-iráfára, mivel 
„ moftan a' faterban más helyem nem lévén, 
„ ezek'et-is a' köpönyegemen feküdve irom,— 
„ Éppen ebben a' fzempillantásban érkezett-
„ meg Loudon fő Vezér a'•• visgálódásból, 
,, (recognofeiren) eggy ofztállyal, a'vitéz 
„ Gréven Hufzárjaiközzül, és két magyar 
„ gyalog Kompániával, a' Ferdinánd és Gyu-
„ lay Sámuel Regementyéböl. Követői köz* 
„ zül Kapitány a . azt befzélli , hogy 
, a 'Törökök, a' merre mentek, mindent 

„ fel-égettek; ők egyebet nem találtak há-
„ rom febes lovaknál, mellyek közzűl egy

nek a' lába el volt lőve; de azért femmi 
3, képpen el nem lehetett fogni: mellyre 
„ nézve fzánakozásból, maga Loudon piiz-
„ tollyal főbe lőtte. 

így végzi Levelét érdemes Barátunk: 
Már nintsen femmi kéttségünk benne, 
hogy innen egyeneffen Belgrád, és nem 
Bányaluka ellen megyünk, mint minde-

" nek állították volt. Már eggynehány gya
log Regementek arra felé, útnak-is indul
tak. Ha 1717-ben eggy Eugenius Nándor-

, fejérvárát meg-vehette: hiffzük, hogy ám
bár azólta a' Törökök-is többre mentek a' 

„ h a d i Tudományban, ugyan tsak két Euge-
„ niusunk, Loudon és Hadik* eggyesitett 

n éttzeU 
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„ éffzel, 's erővel, tsalhatatlanúl most-is 
;, kézre kerítik. " 

A' Bánátból 
Fejér-Templomból (Weiskirchen) egy nagy 

érdemii- Hazánkfiához, Júliusnak 9»dik nap
ján utasított; 's az által velünk•'kegyelten 
közleni méltóztatott Levélből, a' követke-
zendöket bátran bé-merjúk Írásunkba ik
tatni •: Júliusnak g-rfik napján, dél előtti 9. ó-
rakor, meg-izehte- Gróf HADIK fő Vezér a' 
Törököknek, hogy .ezentúl réfzéröi fem fog
j a ; a' tsatázástól való meg -fzunés eránt 
még az el-múlt 1788-dik efztehaöhék a* vé-
gtnl mind két réfzröl tett kötést; me*-tar
tani; vajahilnt'a' Törökök, annak fel-bon-
táfára való hajlandófágokat az által nyilván 
valóvá tették, hogy a' mi Tsajkáflainkat a* 
Dunán meg-támadták, >s a' Bmnianál vi
gyázatra ki-rendeltetett Legényeinkre-is tii-
zeltenek; mindenek felett pedig, mivel a* 
Duna mentében, a' Veteránt barlangtól nem 
mefizé, Svinitzát, más több helyfégekkel 
eggyütt el - pufztitották : Ahoz képest, 
még azon a' napon a' Berfaska «j-! tájjáií 

tzir-

*)• Berfaska á> Bánátban a* Duna partyán fekfeik, 
a' hegyek között, mintegy g, mértföldnyire 
Ujpalankától, Orsova felé. 

F 
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tzirkálódó Törökökre, két Kompániát kül
dött meíly-is őket onnan, el-kergette, el
fogván belőllök hetet, hatan pedig közzülok a' 
fpgokat ott hagytak. MóldovánáL mellya-' Du— 
,ú nwúán ecev fzieetrn ellet íekfzik, két Ba~ 
talion által menta' Öunán, és Grqdistiei, más 
három várouaí eggyűtt /fel - gyújtotta, így 
adván" viíiza a' köítsönt. A',. Moldvai Bá-
nyáfzok parantsolatot vettek, hogy magokat 
a' Bánátba bellyebb vonnyák. 

júliusnak 9-dik napján3 Gróf Colloredo 
Tósef, az, igyúk^ körül forgolódóknak fö 
Igazgatója, Móldován alól az Aliheg hegyé
hez sietett, hogy ottan föld- várókat há-
nyaffon. - . ^ 4 ^ " 

A' Gróf PáZJy János Regementyéből, 
Oberftlieutenant Liplajr Ur, ki magát az el
múlt .efztendöben olly vitézül viselte, hogy 
kevés idö alatt Kapitány fágból Oberítlieute-
nántfágra lépett, ,'s a Therésia kiffebb ke-
refztjét-is el-nyerte, a' Batálionnyán kivül, 
még 600, embert tartozott maga mellé venni. 

W mi Ujjpalánkánál lévő nagy föld-vá
runknak éppen ellenébe.5000. Török telepe-
dett-meg, ott magát bé-sántzolta, és eggy 
föld-várnak hányáfához kezdett, mivel azt 
gondolta, hogy Seregeink erről fzándékoz-
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nának, a' Dunán által, az ö foldj ökre be
ütni. 

Ma'két K/émeket. fogtunk-el, ...mind a' 
kettő ízületett Frantzia, töbákot , \és do
hányt árultak, 

f 

Erdéljböl. 

Feldmarsallieutenant Hertzeg HOHEN-
LOHE , -Erdély. Orfzága moftani hadi Igaz
gatójának ,' az ide való fő Hadi Cancellá-
riához, Júliusnak' 17-dik napján utasított, 
és az említett Hadi Caricellária által Július
nak -25-dikén közönfégeíTé tett Tudósitáfa 
e' mellett, némelly magános, de hiteles Le
velek fzerént, a' Tömösi Pqffusnál esett ne
vezetes tsatáról/ezeket irhattyuk: 

Ezen Hónapnak 13-dikától fogva, a? 

Bozzai, Tömösi; Ó'Mntzi, és Töltsvari Paf-
sufoknál, nagy tsopdríökban mutogatták 
magokat az ellenfég féregéi. A' mint a' be-
í'zéd volt, ezek az Oláh Orfzági Fejedelem 
Mavröjeni igazgatáfa alatt való nép közzül 
valók voltak, 's úgy fzandékoztak, hogy 
eggy időben rontsanak Erdély Orfzág hatá
rira minden felöl.- Tsak hamar azután vá
ló fágos hirit-is hozták, hogy Mavröjeni 
30000.ed- magával Kimpina mellől fel-kere
kedett, és Sinajig nyomult, a3 honnan Irat 

^ F 2 ezer 
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ezer embereit el-küldötte olly tzéllyal, hogy 
azok a' TömÖsi Paífusnál bé-üífenek. Ezek 
2L hónapnak 15-dikén, 6. órakor a' Predal 
hegyén a 'mi fántzunkra rohantanak, ng*Uy> 
ben a* Generálmájor Orofz igazgatáía alatt 
lévő nép úgy volt el-rendelve, hogy három 
Compánia a' fántzot oltalmazta, két Com-
pánia, jobb.és bal kéz felöl, as be - vágás 
megé vonta magát, a' többi hátulról dugaíz-
ban maradott. 

Az ellenfég, melly mind nagy brontes 
emberekből állott, igen tüzeíTen támadta-
meg a* mieinket,, Tsak eggy ágyú lövésre 
mintegy hatvanon eílenek-el közziüe eggy 
lapájban ; még-is nem siet jobban az eiies 
fas-keselyö a' prédára, mint a*, millyen fe-
befséggel rohant, ez a* íel-forrott yérii, és 
magát egéffzen el-fzánt Törökfég a* fántz 
elé, fokán az árokba-is bé-ugráltak , hogy 
onnan a' töltésre fel-kapván, a' fántzba be-
ronthaífanak, 's a* mieinket meg-lephefiek. 
— De mit tehetne az éífzel eggyesittetett 
erö, 's a5 próbáltt ekofságtól vezéreltetett 
bátor fzivüfég ellen, a' tsupa erö, és vak
merő bátorfág. 

A' mi S%ékeíly, 's Toskana Hufzárjainks 
az Orofz Regementbéli Oberíl Batalionnal, 
és az Ejzterházy Antal Regementyebéli 3-dik 

Ba-
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nek adózunk, midőn az elienfégben.~is meg-
ditsérjtik a' dits&ni valót, és a' Tudósitá-
fök után bátran azt mondjuk, hogy a' me
zőt vérekkel^ festett Törökök, Catilina ka
tonái módjára hartzoltak. Erre nézve nem 
tsuda, ha a' győzedelem réfziiukröl-is vala-
melly vefzteféggel kéfzülhetett-meg; sőt az 
a' tsuda, hogy tsak annyiba került. Nem 
eílek-el tudni-illik többen öt vitézeinknél[| 
úgymint: különös vitézíége .által maga után 
nagy. emlékezetet hagyott, 's virágzó FamU 
Hajának újjabb, érdemet- fzerzett Gróf Kun, 
a' Székely Hufzárok közztil; eggy Al-Tifzt 
a' Toskána Magyar Lovas Regementyéből; 
két Orofz gyalog Regementyebeli köz legény, 
és egy pattantyús. Az Orofz Regementyé
ből tizen Öten íebéfedtek-meg. 

Ha fz óval meg nem ditsérné-is, Orofz 
Generálmajor, igazgatáfa alatt illy példás 
vitézféggel, hartzolt tnépét , kitsintöl íbgva 
nagyig: maga tulajdon tselekedete ezt elég
gé meg-ditsérné. Mert, mint elő adánk; 
ollyan dolgokat vitt véghez, mellyet Hiftó-
riákban-is nagy álmélkodáfíal olvafunk. A? 

íátitzban kormányozta volt a' népet Major 
Layritz, az Orofz Regementyéből, kit ö 
Felfége mind az el-múlt r-fztendöben, mind 
moíl újjabban ki-mutatott okofságára,'s nagy 
lelkűi egére nézve Oberftleidinántfágra emelé. 

JEGY-
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Júliusnak 2 1 . napján költ Ifáfunkal, meg-
küldoctük vala a' föld gölyőbiffának rajzolattyát,,; 
meliy tsupán arrál való képzelődéfünket fegíti^ 
miképpen függ ez a' nagy teft? a' mi földünk, a' 
levegő égben, •'felhőkkel minden felől környül-
véYe. Ugyan erre nézve tsak a' négy nevezetes-
febb refzei a' földnek vágynak rajta k i - t é v e , a' 
nagyobb Tengerekkel eggyütt. 

A' moftani .Trafónkhoz tett rajzolásban fzem-
léltettyük az érdemes Közönféggel (és bár tsak ne 
fzemléltethét'nénk) 'azon rontó", 's meg - sirathatatlafi 
károkat okoző/efzközoknek az ágyúknak némeíly 
réfzét, meliyöket az az ember gondolt-kí, maga 
*s felebaráttya vefzedelmére találás efzével, a' k i 
nek fö tzéllya tartozna lenni, maga 's ember tárfa 
bóldogitáfa. 

A' moltani ágyúk, formájokra nézve, fokát 
kfílömböznek a' régiektől. Küzőnfégeffen három 
neműek: Tábori, OJfrotn és Mozsár ágyúk. Az 
it t le-rajzoltt négyféle ágyúk Tábori" ágyúknak 
neveztetnek azér t , mivel nem olly teftefek, *g 
következésképpen nem-is olly nehezek, mint az, 
Oftrom ágyúk, mellyhez képest egy táborból a* 
másikba könnyen lehet Őket fzállitaní. Ezeknek 
hárma, mint ezt tsak első, tekintet tel- is éfzre 
lehet venni, hoffzabb, a' negyedik fzembe tűnő
képpen rövidebb, és fokkal vaskofabb. A' három 
h-offzabbaknak 'eggyike, három fontos, melly más
képpen Régemmt ágyú] név alatt-Is jő , a' más ket
tők pedig, hat és tizenkét fontolok. A' fontos 

ne-
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nevezetet vefzik a' beléjek váló golyóbistól, alioz 
képest tudniillik, a' mennyit ez , vagy amaz go
lyóbis nyom. A' negyedik, 's a' többiné^jjóval-is 
rövidebb és izmofabb agyú hét fontos, 's Haubitz-
nak neveztetik. Ebből többnyire gránátokat lő
nek; ámbár ollykor kartátsokat-is. 

A' nyelnek eggyik végével, mellyen a' borofta 
vagyon , az ágyát fzokta a' pattantyús ki-fepreni, 
ss azt hirtelen meg-forditván, a' másik végével a' 
totóst bé-tolní. . , . . 

A' ferétes (srétes) Katulyát (iskátulyát vagy 
skatulyát) a' c. betű, alatt lévő rajzolásban lehet 
leg-jobban fzemlélni. Ez bádogból vagyon ké-
izi tve, alól a'fenekén vagyon a' puska por, felül 
harmintz, közönféges dió nagyfágu, és két na
gyobb golyóbis. Az illyen golyóbifokat sréteknek 
Jhíjják a' pattantyufok. A' srétes katulyát , a* 
mint vagyon, bé-tefzik a' Haubitzbe, melly, ki-
lövödvén, 's a' puska por ereje által fzéllyel Szag
gattatván, fzórja a' golyóbist minden felé. 

Az a. betíi alatt vagyon a' Kartáts töltés ki
rajzolva , ez eggy zatskó, mellynek allyán puska 
por, feiűi, egy tsomó bádogba foglaltt ap/ó go
lyóbis vagyon. 

A' b. betű alatt lévő rajzolás jelent eggy 
zatskót , mellyben alól, a' puska por vagyon, 

, felül pedig; ez vagy amaz nagyí'ágű, 's nehézfégil 
golyóbis, azért híjják Golyóbis totésnek. 
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Fr ant zia O rfz ágból 

kiíTebb 's nagyobb Tárfafágokban vaié 
meg-hafonláfok, 's egyenetlenfégek, hafon-

lók a' nyavalyákhoz, mellyek akkor férkez* 
nek gyakran a'testhez, mikor talám ingyen 
fem gondolhatta volna valaki, ámbár a 'do
logba való mélly bé-látásfal birjon-is. Vilá
gos példáját találjuk ennek Frantzia Örfzág-
ban, melly, minekutánna fok ízben külömb 
külömbféle, külső és belső háborúk, 's val
lásbéli fzakadáfok által, igen meg-rongáló-
dott, 's formájából gyakor ízben ki-vevödött 
volna, moftan uralkodó Királyának, XVI-dik 
LAJOS-nak fzárnyai alatt, a5 tsak nem kö-
zönféges remény fég, és várás fzerént, any-
nyival méltóbb fundámentomon láttatott, 
amaz áldott IV-dik HENRIK arany idejének 
állandó birtokába lépni, mentől fzembe tü-
nőbb jeleit adta XVI-dik LAJOS, hogy ma-

' G 
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gának €)sei közzül IV-dik HENRIK-et vefzi 
fel. aJ követésre. De, a' már darab idötöl 
fogva tartó fzomorú tapaíztaláíbk bizonyít
ják, melly ellenkezőképpen folJyanak Fran-

.-, tzia Orfzágnak dolgai. Ez a'virágzó Orfzág, 
melly a' fzép rendtartifoknak mintegy mus
trája *s az egéfz Európa fzemei előtt követésre 
méltó például vala,. meg-ízünt egyfzerre 
olly testet formálni, mellynek feje az Ural
kodó. A' hafznos eggyet értést, a' veíze-
deimekefc fzülö réfzre hajlás váltotta-fel. A' 
gorioíznak ki-irtáfa végett, már meg-próbált 
az tfdvar mindent, valamit tsak az afféle 
állapotban, az okosfág 's a' mefíze látás nyúj
tanák efzközűl. Száma nélkül tartatnak 
Gyüléfek, dé rMnden hafzoh nSTkUl, és úgy 
láttzott, hogy a* nagyobb következéfekiíek 
el-távoztatáfára, már egyébb orvosfág nem 
lehet, hanem ha a' Király keményebb efz-r 
közökhöz nyúl, és fegyveres erővel áll el
lent , a' mint hogy fókákat fzámkivetésbe 
küldött, és möíl újjra parantsolatot adott-
k i , hogy Paris alá 30,000 katonafág fzáíyr 
lyon táborba; melly maga meg-határozáfára 
a' mindennapi zenebona, és főképpen a' kén-
ízerítette, hogy a" minapában a' fel-zendűlt 
nép a' Testőrzöket a' tömlötzből erőfzakofíaii 
ki-vette, kiket azért tétetett-bé a' Király, 
mivel többé tőle függeni, és fzolgálatot tenni 
nem akartak..— Semmi orvosfág nem hafznál^ 

mi-
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midőn rnár a' nyavalya el -hatalmazott a3 

testen; nem fegítiietéttItt-is az, erő-is, mely;--
lyel külőmben a5 polgári Tárfafágokban tá
madott zűrzavaroknak le- tsghdeütéfére utói-
só orvosló efzközLÜ már fok ízben lehetett 
hafznáini; söt nem tsak nem fégített, ha
nem még rontott. Mért a' Király zsoldján 
lévő katonafágnak Paris alá lett takarodá-
fától fogva, még naponként nevekedett a* 
lárma, és a' zűrzavar:, .Eleibe^terjefztette 
erre nézve a' Királynak, az ö maga enge-
delmébol öfzve , fereglétt Orfzág. gyüléfe, 
melly a* néphez hajló, Papi, és .Semesi ren
den kívül", nagyobb réfzént aJ nép Deputá-
tusfaiból állott, hogy a' fegyveres népet 
Paris alól fzállíttaná-el,. és-ne annyira ra-
gafzkodna alíóz, rriínt bizna inkább fzeretö 
népe fzivéhez, melly tsak egyedül érette 
vér. Midőn látná a' néb, hogy a' Király, 
fel-tett kivánfágát nem . téllyesíti, azonban 
a' nagy fzükfég-is be-következett; mellyek-
hez még az-is hozzá járult, hogy a' Király 
ama' nevezetes NECKEÍÍ-rel , és más eddig 
volt, 5s a' népnek ízivét lelkét meg-nyert 
Minifterelvel eggyütt a' hivatalt le- té te t te , 
*s nevezeteffen amazt 24. óra alatt Frantzia 
Orfzágból ki-köítözni parantsolta: tehát az 
egéffz nép Öfzve adta magát, a' Király fegy
veres házát ki-üresítvén, és minden fegyver 
tsinálókkal eggyre dolgoztatván, fegyverbe 
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öltözött; az úgy neveztetett Bastille .töm-' 
ltftzéböl a' benn volt rabokat mind el-bo-
tsátottá, az épületet magát Öfzve rontotta, 
annak fö igazgatóját meg-ölte, valamint a' 
városi Tanátsnak első Tagját-is, kiknek fe
jeiket karókra húzván, a' várafon fzéllyel 
hurtzolta, telteiket "pedig nagy dühölFéggel 
diribröl darabra fzaggatta. Ez a' rémítő 's 
inkább képzelhető> mintfem voltaképpen le 
irathatáhdő zenebona, melly, fok vérontás-
fal, erőfzak tétellel, 's pufztitásfal, volt 
eggybe köttetve, igy tartott ezen hónapnak 
15-dik napjáig, mellyen a' Király két Öts-

-tsével e'ggyütf meg-jelenvén, az Orfzág gyű
lésben, közöafégeffen meg~igérte, hogy pa-
rantsolatot ad ki/ a' Regementeknek, a" fö 
város alól mennél hamarább íejenáö eí-öfz-
láfok, és az el-botsátott Míniílereknek viífza 
íiivattatáfok eránt? 's e 'mellett magát a3 

népnek fzeretetébe *s védelmébe ajánlotta. 
Alig végezte-el a' Király fzavait, hogy mind
nyájan repeső fzívvel kiáltották: Éljen a 
Királyi Éljenek az Örjzág mind három 
Rendjei! Éljen d Jzahadjágl — E' meg
esvén , a" Királyt két fö Deputátus Urak 
vitték vállaikon a' maga Palotájába, az e-
géífz jelen lévő népnek öröm kiáltáfai kö
zött. Ez igy jól volna, ha még ismét vala
mi gonofz nem' következnék. — Míg a' Tár-
fafágok emberekből állanak, nem lehet ad

dig 
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dkg tökélletesféget várni. — Bóídog Orfzág, 
melly más kárán tanulván, az eggyeffégnek 
fel-bomláfától fzorgalmatofan őrizkedik. 

A' midőn Frantzia Orfzág moílani álla-
potjáról emlékezünk, jút efzünkbe eggy ne-
vettséges, dolog, melly éppen az első Or
fzág gyüléfének alkalmatoíTágával történt 
volt Verjáliában * ) : tudniillik eggy fő Afz-
fzonyfág, eggy Paristól távol lakozó Depu-
tátus .Urnák a7 felefé'ge, el-indúlt a' királyi 
kertben fétálni, eggy régi Gothus formára 
kéfzűlt drága, ruhában. A' fétálas közben 

fzem-

') Verfaittes a' leg-pompáfabb Királyi Palota a* 
világon , három, kis mért - földnyire fekfzik 
Paristól, mellyet XlV-dik LAJOS Frantzia 
Király 1679 efztendöben építtetett , 's a* 
melly 160 milliom Livrába került ( egy livra 
nállunk majd £3 Krajtzárt tefzen). Itten 
lakik rend fzerént a' Királyi Udvar. Az Or
fzág gyüléfe-is itten tartatik. Az ide való 
kert felette mefteríegés, és éppen azért nem 
betsülik azőlta annyira, a' miőltamár az An-
glus íz fzerént, a' kertek kéfzitéfében inkább 
arra vigyáznak, hogy bennek a' terméfzeti 
eggyügyüfég találtafsék - fel, mintfem hogy 
igen mefteríegefek Jegyének. Maga Verfália 
várofa annyira el-népefedett , hogy lakofíai-
nak fzáma többre megy go ezernél. 
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fzembe találkozik egynehány Híjakkal, kik 
a' Dániának régi öltözetén nagy .katzajt kez
dettek indítani;'söt közzülok a' tsintalanabb 
ki-váliaikozváo., az Afízonyiághoz járúi, 's 
ruhája prémjét meg-tsókolja. Az Affzony-
fág az iríjá tseiekedetén álmélkodván, meg
állott, '& azt kérdezi az ifijútól: Hát ugyan 
már ma a" ruhájokat fzokás talám a' Dámák
nak tsókolni? Kern, Afízonyom, felele az 
iíijú, hanem én cliy nagy betsülöje vagyok 
B&inden régifégnek, hogy femmiképpen meg. 

• nem állhattam, hogy az Aífzony ruháját-is 
tsókkaLne tifztélném. Miért nem mondotta 
azt az Ur mindjárt, válaízoía a* tréfás Dá
ma , én adhattam volna az Urnák mást-is 
tsókolni valót, még pedig ollyat, a' melly 
s?o efztendővel régibb lett volna. ?— 
Ennek halláiára nevettfégre fakadtak az iff-
junak többi tárfai, jól értvén, hogy az Afz-
fzonyfágí gondolatjával nem mefí'ze járt attól, 
a5 init a! mi Magyar Dámátnk-is a5 Módi vi
lágbán C* de Paris-n&k fzoktak nevezni. 

A' -Baftille, tnellyről felíyebb emlékezet vak, 
eggy régi vár Parisban. Ennek eggy vártája, 
(propugnaculum) és nyóltz "tornyai voltak. Még 
5-dik Károly alatt épült 1371-dik efztendőben. 
Moft, tsupán tsak rabokat tartottak benne, főkép
pen pedig a' nagyobb méltófágíi foglyokat, 's a' 
volt ez Frantzia Orfzágban, a' mi az Auftriai 

Biro-
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Biroialomban, Tiroljában, Kufjhm-, az Orofz Búro-
dalomban, Sihériában, Tobolsk. A'.Borufsiai Biro
dalomban , Brandenburg-Iában Spcmdcm, , Angliában, 
Londonban, a* Tower, sőt még azabb — Sok nagy 
embereknek ürömöket változtatta ez a' hely sira
lomra ; de fok el-nyomatott ártatlanfág-is főhajó 
tott itt fel , az igaz ügynek Bírájához; az erő 
hatalommal kezet fogott hamis lelküí'égnek, fok 
gyáfzos áldozatját nyelte b e , ez az érdemet 
bűnné változtató Trofónius barlangja, — Nagv fö 
hadi Vezért-ís küldöttek, ide bé, de hogy fzükfég 
volt reá, ismét ki-hozták. — Ebben ölt közelebb 
Strásburgi Érsek, Cardinal, Hertzeg Rókán, ebben 
ült , ama' mefés, és tsudáiatos Cagliojlro-h; i t t 
öntötte fzivének kefemfégében, b:as. könyveinek 
özönét, fok ezerfzer, ama' fzerentsétlen fzép Dá
ma, Válesiai de la Motte, Grófné, kinek maga 
tneg.-igazítáfa végett, tulajdon maga által irotfc, 
's illyen felül iráJTal: Menőire* jujlificatifs de la 
Comtejje de Falói, de la Motte. Ecrit par elle 
mimé. Avec figures MDCCLXXXIX, két darab
ban k i -adot t munkájának bé-hozatáfa, ' s áráláfa 
által, éppen moft eggy hafonló fzépfégű, itt Béts-
ben lakott Frantzia iffjú Affzonyka, Madame de 
R £ * , tette magát fzerentsétlenné. Mert tilalmas 

tselekedetéért, az egéilz Tsáfzári 's Királyi Biro

dalomból ki-tíltatott, —-

A' ki a' BaíiilUnak feorgalmatoiTan titokban 
tartatott b3ls^mivoltáról , többet kívánna tudni, 

ki-
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kivánfágának eléget tehet , azon nevezetes Könyv

nek olvafáfával, mellyet, ama' fzó kí - mondó, 

nagy Orátor L i n g u é t , maga fzomorű tapafztaláfa 
után írtt. A' Könyvnek felül iráfa e z : Memoires 

fur la Baflilíe, par Liéguet. — Annyit még em
l í tünk, hogy a* vár igazgatója alatt, hatvan em
berek voltak, eggy Kapitánnyal, és Hadnaggyal 
eggyütt , és hogy, midőn valamelly örvendetes 
alkalmatoffág adta elö magát, a' Baítillben minden 
ágyukat ki-lőttek. 

JBétsbő'l.'^^ 
Magunkról, más igaz fzivü Hazaiiakra-is bát

ran hozhatván ítéletet, állhatatoffan hiffzük, hogy 
az éfzaki népek, nem óhajtják fziveffebben hoffzas 
éjtfzakájok után a' dél fzinben ragyogó napnak kívá
natos ábrázatját fzemlélni, mint a' millyen kiván-
fággal várta minden igaz Hazafi, kinek ereiben ma
gyar vér tsergedez , azon boldog órát, mellyben 
őrző Angyalát, fő Vezér Gróf H A D I K Andrást, 
nem kevés aggódást okozott erőtelenkedéfel u tán , 
meg-újjúltt erővel, 's vidám tekintettel láthatja, 
vagy leg-alább egéfzfége tökélletes hellyre álláfának 
hírit hallhatja. Erre nézve , méltó örömmel meg-
tellyefedve kívántuk jelenteni, hogy még egyfzer 
drága kintsünket Gróf Hadikot az Ég viffza ajándé
kozta. Az örvendetes hír , mellyet közlünk a' két 
Magyar Hazával, hatott hozzánk kevés közbe vetés 
által, kedves nagyobbik kis Affzonyától, Nemzetünk 
difzéiiek, kihez maga í r t t , az elébbeni erejét, *s 
egéfefégét vifl'za nyert Fő Hadi Vezér. 
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