
H A D I 

TÖRTÉNETEK. 

JHL minek 'jelenteiét, még ez ideig, más 
jobb reményfégtöl tápláltat^án, mind tsak 
halogattuk: azt immár kenteiének vagyunk, 
akármint febheffe - is iiiy gyáfzos Történet 
fzivünket, magunk-is bizonyítani, hogy 
Nemzetünk difze, F. M. Gróf HADIK An
drás Úr, a' fő Seregnél többé a' kormányt 
nem tartja: —- — — A' miiia-
pában Örömmel vett, 's általunk mindjárt-is 
közlött Tudósítás fzerént, azt hiffzük vaia, 
hogy édes Hazánk kebelében fzületett, 's 
nevelkedett öíz Heróíunk, ott végzi ditsös-
fégeffen hadi pallyáját, a' hol azt, eggy 
fzázad felét felül haladó idővel ennekelőtte, 
valóban fzerentsés, és boldog órában el
kezdette. — Látta első Magyar Vitézünk 

0 Gróf 
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Gróf HADIK András Úr, mint verték-ki _a* 
Törökök népeinket Serviából, 's végre miként 
kerítek kézre híres Nándor Fejérvárát. A' 
Krotzkai fzoros úton, Belgrádon alól, mutatta-
is rrsár azon időben Kapitány fövel vitézíegct: 
bíztunk tehát, hogy eggy nagy tapafztalású 
Magyar fö Vezér, a* ki Belgrádnak , úgy-
ixiint a' réfzünkről el-végezett oftrom tárgyá
nak 's egéffz vidékének mivoltát, már oijy 
fok időkkel ez eiött ki-t'auúlta, azon Magyar 
vérrel fzerzett erösfégét, fzéleffen ki-térje-
dett környékével eggyütt, Orfzágunkai újjra 
eggyesiti, melly annak tűz fal gyanánt vala 
fck ideig, a' dühös Török ellen, — EhBeii 
hiedelmünk, és minden bizodalmunk, már 
látjuk fzomorúan, tsak édes álom vala. —• 
Bár tsak e? fzerént, ne-is mozdult volna heíy-
lyéből, 's a' mindenféle rontsolódás általa 
ne rövidítette volna drága életét, már ré
genborostyán kofzorúkkal ékeskedő Hazánk* 
Fia, kinek hanyatlott idejéhez* kéfz volna 
a'jó fzivű Magyarfág, a' magáéiból-is napo
kat ragafztani* tsak hogy annál tovább di

csekedhetne ez időben-is, eggy il lyenado-
mánnyával az Egeknek, a 'ki valamint maga 
vitéz Eleinknek nyomdokait követte, úgy 
máfokkal-is követtette, 's azon törekedett 
fzives igyekezettel, hogy Hazánk' Napja, 
melly úgy láttzik, de talám nem tsak látz-
tzik, hanem valöfággal le felé sietett, út

ját 
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ját változtaíía, és ismét újjabb, 's nagyobb 
fénnyel deröilyön-fel. — A* midőn a* nagy, 
Hadnak, kedves fő Vezérétől hirtelen 's vé
letlen lett meg-váláfát, vele eggyütt fzivef-
fen fájlallyuk? nem esünk mindazáltal kéts-
tségbe, a5 dolgok9 fzerentsés ki-menetele 
felöl: mert HADIK hellyébe LAUDON ál
lott ejöl, aa ki Auguft. 11-dik napján, Üjj-
Gradiskáról, ha mind némelly küfzködéfek 
után, 's között-is, népével Belgrád felé in
dult, Auguftusnak 14-dikén, már Zimony-
ban volt, a9 honnan, minekutánna mindent 
meg-visgált, 's el-rendelt volna, 17-dikén, 
Futakra ment, vele egyenlő idejű, *s vitéz-
fégü jó Barátjának, Gróf HilDIK fő Vezér
nek látogatáfára. Innen Fejérttmphmba átá
zott, a'hol gondos fi gyeimé tesféggeís fzély-
lyel nézvén, as fő Igazgatást által vette.-— 
Minémii dolgokat fog itten-is véghez vinni, 
5s vitetni, ezen diadalmas fő Vezér, azt ez* 
után meg-fogjuk tapafztalni: de míg a' len
ne , igéretünket kívánván tellyesiteni, elő-
befzéllyük, mi történt a' Had kezdetétől 
fogva Szerimben (Sirmiumban), olly móddal, 
miként a' Horváth Orfzági Történeteket le-
irtuk vala. — 

A* Szefimi Tsataknak elö-adáfa. 
Alig érkezett ide a' híre , hogf a' Tö

rökök, Aug. ió-dikán 1787. ©ízt* hadat in
dítottak az Orofzok ellen; már ment min-
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denfelé as panmtsoiat, hogy Seregeink a' 
Török Birodalomnak fzéleire indállyanak. 
Nagyobb réfze népünknek a' Dunán, Sze-
rimbe takarodott, mind azért, mivel a' vízen 
kevefebb költséggel, \s fáradtfággal tehetné 
az utat, mind pedig, mivel aJ Bétsi udvar 
leg-elöfízör4s Belgrád, Várának vifíza vételé
ről gondolkozott. —. Már három hónap alatt, 
egéffzen el-is lepte, a' temérdek katonaíag 
Pétervára '$ Zimon tájját. — — — — — 
Az egéffz télen nem annyira a 'hideg, mint 
a' nagy sár miá kezdették katonáink azon 
fanyarúfágot próbálni, mellyröl már,, a' fzin-
tén i.o. efztendöktöl fogva tartó békesfég 
idején igen el-fzoktak volt. Minekutánna, 
1788-dikban, Februáriusnak 9-dik napján, 
meg-lett volna Zimonból Belgrádba a' hir-
adás, a' Porta ellen kezdendő hartzN eránt, 
Gróf LACY, úgymint a' ki Ö FelfégétöJ, a" 
fő hadi Vezérféget meg-nyertea mindjárt a' 
tavafz kezdettel rajta volt, hogy a' rende
lést még innen Bétsböl meg-tegye, azon 
töltés erántt, mellyet már az előtt kezdet
tek volt hányni, Bejárna nevezetű falutói 
fogva, Zimon felé, a'" Száva ki-áradáfának 
meg-gátoláfára. Midőn már fok ezer, réfz 
fzerént^öld népéből, réfz fzerént katonafág-
ból álló munkásfaink foglalatoskodnának, a' 

töl-
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t-öltés kéfzítéfében: Martziusnak 7-dik nap
ján, mintegy 800-ig való Törökfég, a' Szá
va vizén hajnalban által jöt t , olly fzándék-
fcal, hogy munkás fáinkat a' gáttól el-verjej 
magát pedig a' töltést el-rontsa. Az ottan 
örizetén lévő H. Efzterházy Miklós Rege-
mentjebéli Malovetz Kapitány Űr, kevés né
pével ellenzetté ugyan; a3 fok Törököknek 
által jöttöket, vélek a' izáfazon-is megetette 
vitézül az első próbát, de azoknak nagy 
Jzáma., Js embereink elött-is, eleintén tsudá-
latosnak, és rettenetesnek tettzett, dühös* 
íege miá ugyan tsak hátrálni kéntelenitte-
tett. De hogy a5 Wurmjer Lovas katonái 
közzül. eggy Tzug érkezett, és ez áltál néki 
bátorodván a' Gróf Gyulai Sámuel vitézeí-
i s , a' Lovasfággal eggylitt keményen fog
ták a' dolgot; a' Török hátat forditott, meg
elégedvén azzal, hogy eggy fiiegória for
májú őrző házat (Tsartákot), eggy, más 
nagyobb fa kunyhóval, *s SL munkáfoknak 
némelly fzerfzámaival eggyütt, el-égethe
tett , és Belgrádba , 4. ürefs hajóból álló 
prédájával, viífza térhetett. — Réfzünkről, 
ezen tsatában a' H. Efzterházy Miklós Rege-
mentjéből 70. Legény efett-el, 's két Tifzt, 
eggyík, Alhadnagy Traitmán Úr, a' másik, 
Fekete, eggy igen iffjú nemes Úrfi, és még 
tsak akkori Záfzlótartó, négyen pedig nem 
találtattak, kik vagy az ottan lévő motsárba 
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vefziek, vagy elevenen el-fogattak. Meg-
iebefedtek n-en. Maga Kapitány Maiovetz. 
Ür-is nehéz febet kapott, még pedig a* fe
jén: mindazáltal fem az éles fájdalom, fem 
fejének fzakadátlanúl való vérzéíe, erőt nem 
vehettek nemes indúíatin, mellyek bátor 
fzivét arra birták, hogy a' viadalnak mind 
végéig Kompániájánál maradjon. Ar Wurm-
Jer Hufzárjai közzül, egynehány izben vág-.-
ták-is kérefztül magokat az ellenfégen; még
is 4-nél többen febbe nem estek; tsupán 
eggy végezte életét A5 Gróf Gyulai Sámuel 
Regem entjéböl, tsak ketten kaptak febet. 
Kapitány Wurtzer, Főhadnagy Simoni; 's 
Záfzlótartó Beér Urak, az egéííz Kompániá
val eggyütt rheg-mutatták, mit leheffen e-
zen vitéz Regeménttöl, a* Török ellen való 
tsatákban várni. AJ Törököknek vefztefégét 
tette Gróf K1NSZKY, a* Lovasfágnak Gene
rálja (Generál de Cavallerie), és a* Szerim-
hen feküdt feregeknek, a' Gróf LASCY le-
érkezéfeig volt fő Igazgatója, i5o~re. Hogy 
a* tsata nem fzájok izént esett, egéfTz hat 
lietekig ezentúl, mind tsendesfégben voltak 
a' Törökök. Azonban eggy nap fem múlt
éi, mellyen vagya* nagyobb Generális Urak, 
Vagy a' távolabb feküdtt Regementek köz
zül, fzárazon, és vizén, ne érkeztek volna 
Zimonhoz. — 0 Felfége maga, Febr. 29-dik 
napján iadúlt-ki Bétshöl, minekutánna bé-
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petsételtTeftaraentomát, Hertzeg KAUNITZ 
Fő Státus Cancelláriusnak által adta volna.-
Útját Gr álmák, Lábak, Triest, Fiume, Bük* 
kari, Zeng, és Károllyvárojsának vette. — 
Meg-visgálta, a' Törököktől, ez előtt eggy 
hónappal ' el-vett Dresnik várát, a' honnan,-
Gliiián, a' mi Dubitzánkon, újj Gradiskán, 
Brodon, Mitrovitzon kerefztfil jővén, Már-
tziusnak 2.2-dik napján Zimonba érkezett, 

•Gróf LASCY, néhai Her, LÍCHTENSTEIN, 
és más Generális Urakkal, mint kiféroivel 
eggyütt. A' rendeléfek még-tétettek, ZU 
mórinak meg-eröfsitéfe, és Belgrád oítromá-
hoz már jó eleve való hozzá kéfzülés erántt. 
Olly nagy tzélnak el-éréfére, fzükíegesnek 
Ítélték mindenek, leg -elsőben -is. Szabáts 
várának meg-vételét. Ahoz képest, meg
érkezvén 0 Fellege a' Bánátból, a* hová 
kevés időre tsak úgy rándult vala el, leg* 
ottan parantsolatot tldott valami tiz ezerre 
való népnek, hogy talpra állana, 's indúly« 
lyon Szabáts alá. 

Míg az oftromra ki-rendeltt feregek, a? 

Száván, hajókon, által takarodtak; az alatt 
fzállitótták az oftromi ágyukat - i s , a'•. fel
állított hidon, a'viz túlsó réfzére. ~ AprL-
lisnek 24-dikére, virradóra, már el-kéízül-
tek a'Batteriák-is, mellyekröl, azonnal ke-
mennyen kezdettek ágyúzni, a' vár felé.— 
A' Szabátsiak derekaíTan vifelték ugyan 
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magoka t , de hogy grahátaink as palánkjo-
kat meg-gyújtották, 's ezen alkalmatosfág-*' 
gal fzahad feregeink, a* Pétervári Stuttzo-
fokkal "eggyütt, a' vár falát erö hatalommal 
meg-hágták, a5 Hertzeg. Efzterházy Miklós 
Regementje-is, Oberfterével, Gróf Sztdray 
Úrral eggyütt, eggyfzerire, 7s leges leg-első-
ben ay várban termett; unfzoláfünkra ma
gokat fel-adták. 0 felfége, kinek bölts, 
fzemes, és bátor vezérléfe alatt , kéízült-
megj 's nyert ez az egéffz Oíirom re
ménylett boldog véget, a" várat védel
mezett 800. Törököket, 15, Tifztjeikkel, 3s 
Fejekkel Aga Mehmethel eggjrütt, Pétervárrá 
küldötte. Innen azután réfz fzerént Szei 
gedre, réfz fzerént pedig Aradra, azután 
Váradra, ismét Munkát-sra, 's moíl végre 
Kafsdra vitettek.•••sAz affzonyokat, és gyer
mekeket pedig, kik fzam fzerént 2000-én 
valának,- vagyorijaikkaT eggyütt, nem tsak 
fzabadon botsátottá; hanem Szoholovits Ka
pitány Úr, 's a' fzabad feregek által Zvor-
nikig el-is kifértette. ' Húfz záfzlók, ss 17. 
ágyuk •'találtattak- a' várban , más fegyve
rekkel , 's hadi kéfzületekkel eggyetemben* 
»— Közzülünk hatnál többen el nem estek. 
Sebet kaptak 11-en, kik között volt Ruvroa 
(Rouvroi) Hadi Tármefter Úr-is , és Her
tzeg Ponyatovjzky, kinek, a? bal tzombján 

eggy 
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^g.?y golyóbis kerefztöl ment/"— Az Iffjú 
de Liny (de Ligne) Hertzeg volt leg-elsö, 
a' palánknak meg-hágáfában, kinek-is Ő 
Felfége, ott mindjárt hellyben, a5 • Ífö/Ther. 
kisfebb Rerefztjével 'kívánta meg-jutalmaz-
tatní bátorfágát. Gróf Sztáray Qberfíer Úr, 
az egéfí'z fő Batalionjával a' Hertzeg E/z-
terházy "Miklós Reg'éméntjénék, különös -di-
tséretet nyert Ö Feífégétől, a'Tsáfzártól, 
a ki maga, minden jelen lévő Generálifok-
nak méltó -álmélkodáfokra, fzéltire nyar^a-
lódzott még a'leg-vefzedelmefebb helyeken-
fs: azt-is maga vette elsőben éfzre, hogy 
a palánk meg-gyúladáfával, a' várnak a' 
Száva felöl való oldalát, volna mindenek
nek előtte Ieg-jobb meg-hágni, melly még
is lett "parántsolatjára, fzerentsés ki-mene
tellel. — Száma nélkül fütyöltek-el füle 
mellett a' golyóbifok•: de minthogy nem 
volt ezekre-ís a'JÓSEF név fel-irvá, mint 
a5 nagy FRIDRIK-et környékezett golyóbi-
fokra a FRIDRIK nevezet, meg-kémellet
ték drága életét, méllyét ofztán ide haza, 
a5 nyavalyák kezdenek olly irgalmatlanul 
oftromlani. 

(Folytatája következik.) 

0 5 A5 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



178 5*/<r=3*^ 

Ay Bánátból 

A' Fő Hadi Cancelláriának, Augustus-
nak 14-dik napján ki-adott Tüdósitáfa fze-
rént, G. CLERFÉ (Clairfait) Hadi Tármes
ter Úr, a' Káranfebesi Táborból népét iMie-
hádiához két mértföldel közelebb hozta, és 
Fenisnél meg-telepítette. — Aug. aő-dikán 
pedig, azt a'jelentést tette felöle a' Hadi 
Cancellária, hogy Fe/üs alól, ismét elébb 
jött Comiáig, holott meg-értvén Kémek ál
tal, Aug. 16-dikán éjjel, valami 6000-ig 
való ellenfégnek Mehádia előtt való .tábo-
rozáfát, más nap, az az. 17-diken a' nagy 
hegyeken kerefztül, igen nagy efsöben, a' 
Törökök,ellen jött , vélek Mehádiát, 's tá
borokat el-hagyni kénfzeritette. A' Hadi 
Tármeíter Úr, Mehádiához érkezvén, kivűl 
belől minden hellyekre őrizeteket rendelt. 

A' fántzoláfoknak eggy réfzét, a' hida
kat pedig mind, a' régi épfégekben találta. 
— Nem veízett-el több emberünk 3. vadáfz-
nál ; a' Törökök a magok holtjaikat el-vit
ték. 

Eggy Kémünknek hir adáfa fzerént, 
Tsernetznél 5000. , Schuppaneknél pedig, j 
16000-nél-is felefebb, ámbár az éhfég miatt 
igen el-kénfzeredett Törökfég tartózkodik. 
Niáts femmi Magazinnya, 's a' mi eleféget 
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Tsajkákon hoznak fzámára, azt hirtelen, 
éhes farkas módjára, fel-falJya. 

'^MÍMph E G Y E S 

TUDÓSÍTÁS-a 
....''. Bétsböl. 

-z el-múlt Vasárnap, úgymint' ezen folyó 
hónapnak 23-dik napja, vala azon eízten-
dötíként élői-forduló nemzeti jeies innepi 
nap, meliyet fzép Nemzetünknek, ez idö fze-
rént Béts várofában meg-telepedett, vagy 
nem régiben ide fereglett réfzetskéje, ki-
vküt , a' ditséretes fzokás fzerént most-is 
tartani, ama7 meg-betsülhetetlen ifteni jó 
téteménynek buzgó hálaadásfai való magafz-
taláfárá, meliyet 0 Felfége, Orfzágunknak 
Szent ISTVÁN KIRÁLY által, a'Kerefztény 
hitre való térjtéfében, meg-bóldogúit Ősein
kéi, és általok mivelünk - is kegyelmeífen 
közlení méltóztatott. — Fel - gyülekeztek 
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kötelesfégek fzerént a* Szentegyházba, ezen 
nevezetes Innepet fzentelni, a' Felféges Ma
gyar Cancelláriának nagyobb 's kifíebb, mél-
tófágú Tagjai, követésre méltó példát nyújt
ván e' réfzben-is, fő Cancellárius PÁLFFY. 
Károly Úr 0 Excellentziája, av ki valamint 
más izben, úgy moíl-is különös kéfzfégét 
mutatta, a' hívogató Tifztel. Atya jelenteié 
Örömmel való el-fogadáfában, 's tellyesité-
fé'bén. '— Meg-jelenték a' Nemes Magyar 
Testörzök-is, ezen Hazánk' ékesfégei, kal-
pagosfan, difzes' Fejekkel Gróf KÁROLYI 
Antal Úr 0 Excellentziájával eggy etemben. 
Nevelték a'pompát jelenlétekkel, más, Ha-
zánkbéli Urafágokon kívül, a' Pofonyi Sze
mináriumból fel-jött Tifz. kis Papok-is. —• 
Minden rendeletlenfégnek, és illetlenfégnek 
el-távoztatáfára, két magyar Granatéros volt 
a'Templom ajtajára rendelve. — Nagy ditsös-
fégeknek tartották, 's tarthatták-is méltán 
eleitől fogva, minden érdemes, és tifzteletes 
Egyházi fzeméllyek, ha illy különös alkalma-
tosfággal fzerentséjek lehetett, az Iílen fzéki-
böl, a'Bétsi difzes Magyar gyülekezetet meg-
fzóllitani, ditsosfégeííen uralkodott első Kirá
lyunk' példás életének, 's a' Kriftus esmé-
retének, Orfzágában lehető el-terjefztéíere 
erányzott fzives törekedéfeinek, élő nyelvel 
való hirdetéfében, nem külömben halgatóik-

nak 
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nak az István nyomdokai kovetéfére való 
fei-ferkentéfében, fzép tehetőségeiket volta-* 
képpen ki-mutatni» — Tifzteletre méltó Bil-
lisits Aloyzius Úr, első Remete Sz. Pál ízet-
zetéböl való Pétsi Pap, az emberi okosfág, 
és a5 Sz. írások fzerént való tudományoknak 
aéljai érdemes Tanítója, volt közelebb az a* 
nyertes, a' ki a' Sz. Jánqs Templomában", 
valamint Apoftoli nevezetet érdemlett Kirá
lyunknak érdemeit egéffz erőben elő-adni; 
úgy a' Kerefztény Vallásfal való fel-hagyás
tól, és a' már fok helJyeken módikká vált't 
vefzedelmes következésű feslettségektöT, 's 
el-fordúltfágoktól, fzép és hathatos magyar-
fágú ki-fejezéfekbe foglaltt buzgó intéfeivel, 
mindnyájunkat, kik Szent ISTVÁNT első 
Királlyunknak nevezzük, el-rettenteni, ?s 
továbbra~is el-idegeníteni törekedett. — Mi
dőn ezen Tifztelendö Úr, a' papoló fzékböi 
fzavaifc végezte, hellyekböl a'Cancelláriához 
tartozó két Urak fel-költek, és az el-mon-
dott, V m á r nyomtatásban-is meg-lévő pré-
dikátziót, a' jelenlévő Urafág között, el-ofz-
togatták. E' meg-lévén, a' további iíleni 
fzolgálatot, gyönyörű musika fzó köztt, vé
gezte Gróf Sauer Kanonok Úr, a' F. M. Caa* 
celláriának, aí! Papi rendet kttlömbkülömb-
féle tekintetekben illető dolgokat elejébe ter-
jefztő Tanátsos Híve (Refer.endáríusfa>. -— 

Hogy 
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Hogy Szent Iftván innepe, mind e* mái na
pig, ezen fő Hertzegi Városban-is egéffz 
pompával tartatik, fzenteltetik, annak igen 
nagy efzköze P. Hermolaus\ a' T. Kaputzi-
nufok' fzerzetebéli Pap, és egynehány eíz-
t.endöktöl fogva, ide való Magyar Prédiká
tor; a' kiről meg kell ditsekedve vallanunk, 
hogy femmit-is el nem múlat, a' mit tely-
ly-es tehettsége fzerént kedves Hazájának 
difzére, 's boldogitáfára el-követhet. Nem
zetének javára tzélozó törekedéíéiick meg-
bizonyitáfára, moft ismét e'ggy munkát ada 
k i , illyen homlok-irás alatt: Böldög halálra 
el-kéfzitö Imddfágok, és Őktatáfok. —• Elöl
járó Befzédében, azt igéri munkájáról, a* 
1\ Atya, hogy abban lehet találni: Először 
igen válogatott, fzivet lelket gerjefztő Imád* 
fágokat, mellyek jobbára, a'Szt írásból íze-
degettettek, és a* betegnek, 's haldoklónak 
minden lelki fzükfégére alkalmaztattak. —-
Máfodfzor, embert, boldog ki-muláfára fe-
gitö, -lelkének külörnbkülömbféle állapoty-
tyához fzabott, fontos oktatáfokat: mind 
a' lelki Atyáknak, a' betegek körűi való 
forgolódáfokban, ezen főben járó munkában 
lehető könnyebbitéfekre, mind a' magános 
Kerefztények hafznokra. Ajánlja-is azért 
Könyvét, nem tsak a' T. Papfágnak, hanem 
átallyában minden Keresztényeknek; sőt még 

a' 
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a? nem Kerefztényül élöknek-is, hogy belőle 
ezek-is, ha leífz idejük, tanúllyák-meg, mi
ként kellesfék Kerefztényi módra jól meg
halni. — A' Könyv találtatik Bétsben, Po
fonban, Budán, PélseCl a' T-T. P. Pr Kapu-
tzinufok'; Egerben pedig a'T. T, P. P. Servi
ták5 Klaítromában. Közel 18. árkus, árra 
36. kr. ^ ^ ^ s t 

Budáról. 
Néhai drága emlékezetű Grpf Daruvári 

Jankovits Antal Úr ő Excelíentziája, életé
ben, a' Sz. litván Rendinek Comendátora, 
a' Felfégnek belső Tanátsosfa, Szerim Vár
megyének Fő Ispánja > Magyar Orfzág' Fő 
Kintstartója, a' Septemvirális Táblának Bí
rája, meg-hóit ezen folyó hónapnak ró-dik 
napján, életének 60-di'k efztendejében. —-
Teste vitetett, halála után két nappal, úgy
mint Aug. 18-dikán, Sopron Vármegyébe, 
Csepregre, melly, benne mig élt, Urát tifztelte. 
— Ezen meg-boldogult Gróf Úr, kitsinbői 
ment vala nagyra, de meg-emlékezvén róla, 
honnan, és hová emelte-fel őtet az Ifteni 
gondvifelés, azzal mutatta-meg, a' fel-ma-
gafztalható, de éppen olly könnyen meg-is 
alázható Felféghez háládatos voltát, hogy 
az ő elébb eni állapotjához hafonló forsu 
ember tárfai' igaz ügyöket fel-vévén, azo-
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kat, mind tanáttsával, mind tehettségével 
fegitette^ melíy Iíten előtt kedves cseleke
detének el-is vette már minden bizonnyal, ' 
az igaz Biró, és könyörülő Ifíen kezelői, 
minden világi kintsnél drágább jutalmát. 

Toldalék. 

Fohjáriböl Augultusnak- 9. és nádikén* 
hozzánk utasított, és éppen tsak moft vett 
három igen betses Levelekből, a? mint a* 
rövid idő, és helly engedi, néme'lly jegy-
zéfeket ide iktatunk, úgymint: Az Orofzok 
voltak 4000-én. Üízveféggel az eggyesült 
féreg valamivel több lehetett 2coo#nél. Azon 
Agát, ki a' Klaftromban volt, és olly fok 
munkát okozott Törököknek a' Fejek volt,' 
egy Barkó Regem, béli .Horváth János nevű 
Káplár fogta-el. —̂  Majd minden embernek 
fzép nyerefége volt. A' Török íator fzinte 
több már moft, mint a' miéinké, ámbár 
olly-fátorok-ís kerültek viiíza, mellyeket 
tavaly nyertek-el a' Bánátban tőlünk £ Tö
rökök. — A' Hertzeg Aug. 7-dikén tartotta 
a' győzedelmi pompát Oláh Orfzágban. 

Másjzor többet, 

. v ' - ' ; .r>;'~V-:'-' •̂'•"-•/-•í" .-/•'-.' 
f • 
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