
H A D I 

TÖRTÉNETEK. 

Költ Bécsben, Septemberaek 4-dik 
Napján. 

A Szerimhen *) 1788-dik efytemifrlen» 
történt hadi dolgot: €Íő -adáfának 

folytatáfa. 

1 íg a' Zimonnál meg-relepedett féregnek 
eggy réfze, S^akáts vára meg - vételéhez 

P való 

*) Szerim (Sirmium) eggy hajdani HertzegfJgnek,, 
ma Vármegyének a' neve >, melly valamivel Uj~ 
lakon ( illókon ) feitll kezdődik, és Bojsút ne'vtk 
folyó-vízről fogva, a' Duna és. Szerva hozott, 
tgéíTz Belgrádig ki-terjed. Szerimnek főbb VH-
rosfai ezek: a' mar megnevezett Ltjlak9 Sza-
lánkemén, (Zallnkemén) mellynél,a' Tijza a* 
Dunába fzakad, és a* hol 1601-ben a' Kerefzté* ". 
nyék a' Torokokon diadalmaskodtak, Cartovitz^ 
^éter-vára, Ziwon, és MhvQvifz* —« Cüfhnjit'z 
nzon felül,, /hogy az ó Hitűek' nagy érdemit 
Krsekjekaek, P ü X N í E Ur 0 ExceUentziájának 
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való kéfzületekben hafznoíían foglalatosko
dott: az alatt, úgymint Aprilísnek 22-dik 

nap-

lakó hellyé; nevezetes; A' Törökökkel 1699-
dikben ott kötött Békesfégröl; valamint Péter? 
-tára, a' Törökökön, i7i6-dikban, EUGENÍÜS» 
és Gróf PALFY János halhatatlan emlékezetű 
Fö Vezérek alatt nyerít ditsösféges g y ö z e ^ 
lemről. •— Zimon, nagy dolgokra emlékeztet; 
de egyfzersmind ferkenthet - is hathatoflan ben
nünket. Mert benne végezte diadalmas pállya-
íutáfát, 1456-dik efztendöben, August. n-dik 
napján, ama' győzhetetlen Magyar Héros HU
NYADI János, kit félt a 'Török, tifztelt a 
Kerefztényfég, 's tőle meg-fofztatván siratott 
I I I . CALIXTUS Pápával edjütt. — Mitrovitz-
ban fzületett Sz. Bemeter, a' honnan 'Dimitro'uitz-
rmk-is, és az Apátúr Abbas S. Demetrii de Sir-
mio, neveztetik. — Gróf MársilH, ki a' Pan
nóniai Régifég éknek olly nagy Búvára volt, azt 
liifzi; hogy a' Mitrovitz hellyén 's vidékén fe
küdt volna, ama' híres, roppant fzép Város , 
Sirmium, mellyben laktak, nem tsak a' Sirmiumi 
Püspökök, 's azok között Sz. Irenaeus, a' ki 
meg-ölettetvén, teíte a' Számba vettetett, és a* 
kiről hivattatik még ma-is a' Prépost: Vvaepojitus 
S. Irenaei de Swmio ; hanem még a' Tartomány 
Igazgatói, söt fokfzor magok a' Tsáfzárok - is. 
Benne fzülettek Aiirslius Probus,, Valentiniamis és 
Gratianus Tsáfzárok. Aurelius Probus Tsáízár, 
Pannóniában, leg-elöílzör-is, ezen fzéteüen ki-
terjedt Város mellé, Alrims nevű hegyre, plán

tát-
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napján, Belgrádból 3000-nel felefebb fzárrm' 
Törökfég ki-rohant, 's meg-vetette minden 
mefterfégét, hogy a' S%áva partján Refá-
nia felöl kéfzitett töltéfünket el-ronthafía, 's 
hidainkat el-égetheífe. Ugy láttzott, hogy 
hafzontalanúl tett hoíTzas tsavargáfa, 's él
nem sült próbái után, kártékony Szándéká
val fel-hágy, annyival-is inkább, mivel eggy 
ízben, a' reája ugyan tsak derekaíTan lövöl
dözött kartátsainkat nem fzivelhetvén, hát-
rálni-is kezdett volt. Talám nem-is merte 
volna magát többé fzerentséíietni, hanemha 
a' mieinknek kiáltozáfaikból ki-tanúlta volna, 
hogy porok, 's golyóbisfok meg-fogyatko-
zott; de hogy eggyfzer azt éfzre vehette, 
leg-ottan hajókra kelvén, a' Száván nagy 
hírteíenféggel által evedzett. Az innentso 
parron álló, KinsKy, és-Lohkovit%\Jhlk-. 

P 2 nus-

táltatdít volt fzölöt, 's kéttség kivíü azon neme 
a' fzŐlonek, melly közcnfégeffen Szeretni vagy 
Szerimi zöldnek hivattatik, innen vette neve
zetét. — .Ezeket réfz fzerént vettük Pliniusból, 
és Etctropiushól, réfz fzerént pedig Szörényi-
Püspöknek, és Bonbárdt:ak, &Z elsőnek ugyan 
Vindicj&e Sirmienfes, a' máfbdiknak Topograpbia 
Mnpii Regni Hungáriáé nevű munkáikból, a' hvl 
* mondottaknál tobb?k®t-k lehet íalilni* • 
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tíaikozásra, tsupán tí»ak rántotta öve melléi 
Péter kefét. 5s verte, a' rafzketó" gyalogok 
torkába, kik úgy hullottak előtte rakásra, 
mint a' vérengezö farkas előtt a' juhok. -— 
A' Kormányozoúl rendeltetett Generális 
Staader Ur , vezérléfe alatt lévő népe ve-
fzedelméből fzármazott fzorongattatafai kö
zött, két Kompániát, a' nemes Gyulai Sá
muel Regementjéből fegíttségre elő fzóllif, 
A' Gyulaiak, bízván karjaikban, és vezérlő 
Kapitánnyok' Falleti Ur5 nagy fzívvel egy-
gyesük okosfágában, egymást néki bátorít
ják, 's az öfzve tolult sürüfégen, nagy nehe
zen ? által vergődvén, a' vérontásban telhe-
tétlenkedő Törököknek bajonétjokkal neki 
esnek. — Azt az ifzonyú lármát, meily a' 
Gyulaiaknak nyomuláfakor, ezeknek egy* 
mást ferkentó únízoláfaikból, és: „ Rajta 
hajtás a^illym amollyan Pogánnyán" *) 
kiáltozásaikból; a' Törököknek fzörnyut 
rívalkodáfaikból; a' vefzedelemben forgót* 
*̂ { P 3 tak-

*) A 'Pofáé i nevezetet, tálára dnihösfégével vonta 
magára a' Törökfe'g, melly külömben, az eggy 
lílenen kivül, fem más idegen Ifteneket nem 
Mfz j fem bálvánjrt nem imád, " Muhameáet 
tartja az Iílen nagy Prófétájának4 de nem imádás 
tzéllyának. 
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íaknak pedig keferves jajgatáfaikból, fzár-« 
mázott, és az egéíTz környéket ellenkező 
Indulatokat okozott hangzáfokkal bé-tÖltötte, 
inkább lehet gondolni, mint voltaképpen 
le-írni. — A' Török nem kívánt foka a' 
GyulaiaK Szemekbe nézni, hanem meg
fordulván, nyakra fóré hajókra kapott , 's 
ugyan volt dolga az evedzóknek. A' magok 
vitézfégeket valóba meg - bizonyított Gyu
laiak, gyózedelmeknek jeléül, az el-nyertt 
négy ágyúknak kettejét*is viíTza vették a* 
Törököktől: de el-vefztették vitéz Fejeket, 
magok 's máfok elótt-is méltó kedvesíégben 
volt Kapitánnyokat Falleti Urat, 4. embe
reikkel eggyütt; 27-en pedig elölről kapott 
{ebeikkel, mint meg annyi, jeles vitézfége
ket ábrázaló béllyegekkel tértek viflza. — 
F. M. L. Báró Beckárd, az előtt , a' Bétsi 
Ingenieur Kadétoknak főbb Elöljárója, ek
kor pedig Befániánál a5 töltés hányóknak 's 
híd tsinálóknak Igazgatója, látván a' vefze-
delmet, maga-is eggy D''Alton Regementje
béli Ofztállynak eleibe állott, és azt kezdette 
bátor fzívvel kormányozni, de jobb keze 
hajláfán eggy fzegletes golyóbis kerefztül 
menvén, vitézfégét nem folytathatta „ melly 
febében azután eggynehány hetek múlva, 
jiagy fájdalmakközttmeg-Ishóít: el-vefztvén. 
benne kedves Felefége, meg-sirathatadan 

jó , 
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jó Férjéts édes Hazánk olly hív Fiát,, a' ki 
ezen háborúban-is, nagy hafzonra fordított 
mdománnyával, és különös vitézfégéveí, 
magának fenn maradandó fzép nevet fzer-
zett, 's Hazájának nevelte ditsósfégét. •—«;• 
A* U}Alton Regementjéból 93-an méfzárol-
tattak fel, kiknek fejeiket*is mind eggyig 
el-vitte magával az eílenfég. Ezeknek fzá-
ma közzűl valók voltak, Kapitány Moslenge, 
Főhadnagy Aujfenberg, és Baptisit^ Záfz-
lótartó Urak. Sebbe estek 140-én, azok 
között Kapitány Bouchot% Főhadnagy Betta, 
nem külömben Baronio és Plunkett Záízló* 
tartó Urak. A' Kinfcky és Lobkovit^ Rege-
mentjeiből, az ágyúk körül forgolódók, 
és Vadáfzok közzül, mind öfzveféggel ^7-re 
megy, az el-efteknek, 's meg-febefedteknek 
a' fzáma. — A' Törökök Sok holtjaikat fit-
ték-el magokkal, ugyan tsak 105"-en marad
tak még-is a' viaskodás hellyén, kiknek 
hólt testeikről az oda való, 's a 'prédát 
leső fzegényebb föld népe, minden ruhát 
le-vont.—• Bámulásfal töltek-el mindnyájan, 
a' kik fzemlélték a' hóltt Törököknek temér
dek, 5s felette kövér testeiket, és azokat 
a* mieinknek hólt testeikkei eggybe hafon-
Htották. — Hogy S^abátsnál, maga a' Fe^ 
jedeleoi,.. már fok ízben ki -mutatott bátor* 
fzivüfégénekj és mind az előtt, mind kivált 

P 4 1766* 
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1766-diktol fogva Szerzett vítézfégének re~ 
mekjét, tsak kevés idő alatt, egéfTz Európa 
váráfa fzerént meg-adta: nagy reményféget 
nyújtott mindenfelé, hogy el-kezdett hadi 
pallyáját, azon tűzzel, mellyel hozzá fogott* 
továbbra-is folytattya, 's a* jól tett első 
lépéshez hafonló fzerentsével ki-is futtya. 
Nem volt már benne fenkinek is kéttsége, 
hogy mindjárt a' S\abátsnál meg-tejendo 
rendeléfek után, azon hevenyiben, egye-
neííen Belgrádnak ne ví^ye győzedelmes 
Seregét, és maga fzemélíyében el ne kezdje 
ll-dik JOSEF9 Nandorfejérváravivkskt, a* 
mellyet már három hires Török Tsáfzár 
oftromlott * ) , de a* Német Tsáfzárok köz^ 
xűl, fzeméllyeíTen, eddig ugyan tsak egy fem* 

Bizo-

*) í í . Amurates Török Tsáfzár, Belgrád el\&a jött 
1437-ben 40,900. válogatott katonáival; az a* 
két Tsáfzárfágökon, és 12. Orfzágokon gyözö-
delmeskedett II. Muhamed pedig, 1455-dikben, 
400,000. emberrel, kiket mindazáltal mind ket-
töjoket, HUNYADI ritka vitézfége, fzegyenneí 
viOza téútetu IL Soliman volt az a'nyertes» 
*' ki 1521-ben, mikor t. i. nem volt már többe 
HUNYADI rá mehetett Belgrád vára meg-vé-
telére, melly attól fogva, égeflz 161. efzteri-
dökig, meg-is maradott ofztán, a' Török birté-
kában* 
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Bizonyos pedig, hogy a' katonafág-is? lát-, 
van ízeméi előtt vezérlÓ Fejedelmét, kinek 
még a Nagy THERESIA édes Anyai karjai 
köztt való fzemléléfe-is, a' hív Magyarfág 
fzivét már annyira fel - buzdította vala, ~-
kéíz lett volna tfíznek víznek neki menni, 
törekedvén kiki közzüle ízembe tüno' pró
báit adni vitezfégének, mellynek az érdemet 
nyomban meg-jutalmaztatható, 5s jutalmaz* 
tatni meg-is akaró Fejedelem maga fogna 
lenni Tanúja. 

De tsak nem leve Belgrád oftromábóí 
femmi. A' S^abátson diadalmaskodott fe« 
regeink, azon az úton, mellyen az ellenfeg 
földére által mentek, viíTza tértek, — Má
jusnak 16-dik napja felé, a' temérdek' öílrom 
ágyúkat takarították Zirnonha; kéfzen ál
lottak fzáma nélkül a' fántzkosarak; hid-is 
volt fel-állítva a' S^áva vizén* Azt gon
dolta az egéíTz világ, hogy illy nagy ké-
ízületek után, tsak leíTz már valami: azon* 
ban egyfzeriré más parantsolat érkezett, 
mellynek ereje ízerérít, a' hidat újjra el-
ízedték, az oítrom-ágyúkat viíízaküldötték* 
Tehát ekkor-is el - haladt Nandorfejérvárá 
ofíroma. — A' teméntelen fegyveres nép , 
kénteleníttetett magát, eggy 300. ágyúkkal 
meg-rakott , igen fok munkába 9 's köl« 

F 5. $&fr 
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tségbe került *) töltéfen belől ^ Zimontól 
fagva hátra Pétervárd felé, két mértföldnyi 
fzélesfégü, és hoíTzafágú Táborában tartóz
tatni, 's fzintén az egéíTz nyarat sürü főhajó 
táfai között el-tölteni, hogy bár fsak már 
eggyfzer az ellenféggel ízembe fzállhatna, 
—- Maga, tsupán az ellenfég elótt való hofz-
fzas veíztéglés, el-kedvetleníri a?jó katonát: 
éppen nem lehet tehát tsudálni, ha fere-
geinknek ábrázattyaikon-ís lehetett a' meg-
unatkozásnak jeleit fzemlélni: kiknek vefz-
tegléfekhez a' fzámtalan tsipó bogaraknak ys 
otsmán férgeknek éjjeli *s nappali alkalmat-
lankodáfával eggyütt, a* fzörnyu, és majd 
tsak nem tűrhetetlen hévfég-is hozzá járult ̂  
oily hévfég, melly miá nem tsak a' lato
rokban ; de még a' földbe bé-ásott gödrök
ben fem találták hellyeket. Olly kemény^ 
nyen sütött a 'nap , fzintén fel-költétöl fogva 
le - nyugtáig, hogy a* fegyver gyakorlás 
közben által melegedett puska-tsó, a 'kato-
nafág markáról, mint valamelly meg-tüze-
sített vas* a* bort le-vitte. e-r Azonban, a* 
mi felette különös dolog y a' nappali rek
kenő melegféghez képest, fok éjtfzakák 
igen hidegek voltak. — Ekként küfzködtek 

ka-

*) Neonként 300c. ember dolgozott; rajta 
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katonáink, nyughatatlan vefztegléfekben, a' 
Töröknél fokkal hatalmaílabb, 's vefzedel-
meflebb ellenféggel, az ellenek öfzve es
küdni láttatott éltető állatokkal, az Jdonek, 
a' terméfzet rendes folyáfával annyira ellen" 
kezett moftoha vifzontagfágival,-tiemkülöm-
ben, m,int hajdan a' Il-dik FILEP győzhe
tetlen hajós ferege *) a' Szelekkel, es a'ha
ragos Tenger habjaivaL Meilyre- nézve , 
nem tsuda, ha még a' leg-erösfebb termé-
fzetűek'is embereink lcözzűi, ar tartós tu-
fakodást, mellyet eggyfzerire kénteleníttet-
tettek próbálni, bádjadozás nélkül ki nem 
állhatták; közel 20000. pedig ispotályra-is 
Szorultak, . 

Augtis-

*) I I . F I L E P , Spanyol Orfeági Kírálly, 1588-dik 
efztendöben, a' pártos Hibernusok fegittségére, 
Anglia ellen, eggy győzhetetlen nevezettel gö-
göskö.dö. hajós féregét küldött, melly 24. millió" 
Tallérokba került; állott 15O. hajókból, mellyé-' 
ken gcoo. hajósok, 20,000. gyakorlott katonák, 
és 2650. ágyúk voltak. — De nem felelt-meg; 
a' győzhetetlen hajós féreg maga nevének: mert 
alig indúlt-el, hogy nagyobb réfzént a' fzélvé-
•fze.s Tenger habjai' prédája léve,, a' meg-mara-
dott réfzetskéje pedig az Anglnsoknak, és a' ve-
lék frigyes Hollandusoknak kezeikre birf. Mi-

, ' dön 
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..:. Awgusfusnak.i8-.dik napján költ Iráfimk 
Toldalékjában, a' lO/OOO. helyett, hibáflaa 
sooo. nyomtatódott, •— Azon Toldalékhoz 
hozzá adjuk még tf Fokfáni gyozedelemre 
nézve, a' következendő meg-jegyzézre mél
tó dolgokat, úgymint: A' Hertzeg, kinek 
a' THERESIA Rendjének nagyobb kerefzt-
jenkivel, Ó Felfége maga képét-is, "bríllian-
tokba foglalva meg - küldötte, tartotta as 

győzedelmi pompát\Fökfán alatt, ilágyuk
kal való hárornfzori iovéfek^ és az égéíFz 
féregnek Salve adáfai között, el - énekeltet
vén a' Te Deum laudmnus-x. Ugyan azon 
napon, az az Aug. 7-dikén, nagy vendég-
féget adott as Hertzeg, hol-is minden Ge
nerális és Stabális Tifzt Urak jelen voltak. 
•— Az egéííz féreg eggy napi zsolddal töb
bet kapott, V még a'mellett lifztet, bort 
és juhokat* — A* gyalogfághak az-is még-
volt igérve, hogy a3 tövis és tsere bokrok 
között lett által vergodéfe álkalmatosfágá
val , ^ f zve fzakadozott nadrága *s lábbelije 

hely-

•dcra e' fzomorú történet hírét meg-vitték voltra 
a' Királlynaky azt felelte hutrayáfzkociva * & 
nem parantsoíta, hogy hajós ferege a* fzélváfzes 
Tengerrel hartzollyon* 
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hellyett, újj fog adódni* —•• Az ütközet 
napján, parolának volt ki-adva: Gott Lob 
(Hála íftennek) és Fokfán. A* Strázsák 
réfzünkrol JOSEFET, az Orofzok KATHA-
RINát kiáltották, — Olly lehetetlenfégnek 
tartotta az eiieníég, az előtte eggy óránnyi 
járó földre, sürüen nótt tövis bokrokkal 
elegyes 'tserén lehető által verekedéfét né~-
pünknek, hogy arról az oldalról, magát 
még tsak bé fem fántzolta. De mit nem 
viíz véghez eggy bátor fzivü, gyakorlott 
vicézfégü, 's nagy réízént már fokát pró
bált féreg, olly fo Igazgatója alatt, a' kiről 
meg-jövendölte a' nagy LAUDON -előre, 
hogy az olly dolgokat fog tselekedni, a' 
miilyéneket Ö maga kívánna még véghez 
vinni, ha hanyatlott ideje engedné, *s a' 
kinek moftani győzedelme után hozzá irott 
Levelében, nagy índiúattal meg-köfzönte., 
hogy a' Törökökön lett diadalmaskodáía 
által, rajta-is, további lépéfeire nézve, mely-
lyeket tejendó, igen fokát fegített. — Nem 
tsuda, hogy az ellenfég közzűl, ifoo, mint 
maga a' Hertzeg jelentette volt Tudositáfá-
ban , vagy, £ mint azólta még jobban ki-
bizonyofodott, közel 2000. ember húllott-
e l , mert mind untalan 102. ágyukból tű
seitek réfzünkrol ellene. Pedig a' Hufzárok-is 
fokát le-kafzaboltak, Lováfc Kapitány .Ur, 

• • « * ' 
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a' Barkó Regementjébóí, maga kezével 9 

tsak hamar eggymás urán kettőt végzett-
ki a5 világból > a' Putna vizénél; valamint 
Grabarks Károly fiatal Strásamefter Ur-is, 
a' Tsáfeár Regementjéböl Fokfán alatt. — 
Hogy a' mieink közzűl olly keveíTen estek 
e i , ámbár még mikor a* sürüfég közzúl 
kezdettek ki-érni, ágyúztak-is ellenekbe a* 
Törökök, 's hányták feléjek a' gránátokat, 
nem lehet tsudálni , mert a' gránátok, 
többnyire még a' levegő égben, mincí 
fzéllyel fzakadtak, az ágyúk - is , a* körü
löltök forgolódóknak alkalmatlan voltok 
miatt, tsak eggy emberünket fem ölhették 
meg. — Réfzünkról, az el-estek közzé tarto
zik, a' meg-nevezetteken kivűl, Zsombor 
Vr t ez elótt a' Barkó Rege mentjénél Záfzió 
hordó fzolgálatot tett, közelebb pedig az 
Arnautáknál Kapitányi fzép hivatalt viselt 
bátor fzivű jó katona; ki a' Putnánál, az 
elsó tűz adásfal mindjárt, tsuda méréfzfég-
gel az elleníeg közzé ugratott; de ez 
úttal, éietével-is fizette ritka bátorfágát. 

A' Her. COBURG féregénél, melly 
még Fokfán alatt, a' Milkov vize mellett 
áll, g-an nyertek arany, és a4-en, ezüíl 
érdem pénzt, Aug. i . napján, rnagánoífan 
meg-bizonyított különös vitézfégeknek ál-. 
Jandó jutalmául. A' nemes Barka Magyar x t ^ 
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iLoras Régementjé'böl, tsupán magából í r 
vágynak, azon emiitett 24. nyertefeknek 
fzáma közzúl valók, a' kik magokat, az 
ezüft érdem pénzre méltókká tették: kik 
közzúl eggynek, Fifcher Kapitány Ur által 
le-rajzoltt, 's fzépen ki-fzineltt valoíágos 
képét, a' Regementnek nagy érdemű és az 
érdemre másban-is reá esmérő Oberílere, 
M. Képíró U r , minékünk meg-küldeni 
méltóztatott, mellyet mi-is azon formában 
ki-mettzetni, és. az érdemes Közönféggel 
fzemlcitetni el nem mulatunk, valamint az 
érdem pénzek formájukat-is, közölvén u-
gyan akkor mind azt ? valamit róllok tudni 
fzükféges. 

A' Bohrai PaíTusnál Aug* 3-dikáo ré-
fzünkrol 76. embert velzteuünk, kik köz
zúl némellyek el-fogattak * 11. ni. S'^ékelly' 
Kapitány ímgarten Úron kinti1, Orof^ Re^ 
gementbéli Főhadnagy Vetsei Ur- is , kik 
mind ketten Bukarestben febbe feküíznek,, 
honnan inak is már. —• Az ellenfég többet 
Vftíztett 400-nal, azok köztt Vezérét-is*-
Sülejmart i ló-farkú Basát. 

A* 
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A' Bánáthői Aug. ag-dikán CLERFE 
Hadi Tármefter Uf > a' hasmári fzoros 
járástól 2000. Török lovasokat, f. Batalion 
gyalogfággal, és 11. Ofztáily Lovasfággal 
viűza vert, el-vévén 30 hadi kéízületekkel 
rakott fzekereiket, 's egynehány záfzlójai-
kar. Az elíenfég valofágos vefztefégéról, 
még ezután fog bóvebb tudósítás következni. 
Réfzünkről az el-esteknek 's meg-febefedtek-
nek fzáma rninteggy 30-ra megy. 

Erdéllyböl. A' Toskana Hafzár Reg, 
béli Major, Gr. Wilkorftky Vr, 1. Bar. 
Gyalog, és, más fél Svadron Lovasfággal* 
Aug. aa-dikén, a' Veres Toronyi PaíTustól, 
a* hol -állott volt, el-indúit; 14-dikhen C^a-
párnál az ellenfégre olly fzerentséíTen reá 
ütött, hogy közzüle fzázig valónál több ott 
maradott, a' többi pedig elfzéledt. Eggy 
ágyút-is vett el tőle. — Ezen történetről 
való híradást-ls, fogja még más holízaíTabb 
Tudósítás követni. — Már több ízben-is 
ki mutatott illy példás vitézfégeért, Oherft-
Lieutenantíagot nyert a* Gróf Ur. 

Küldjük a'F6 Vezér Gr. HADIK András ü r képét, 
ki Aug. -$-én Futakon-, majd g. órákig tartott ájúlásba 
efett} melly gyáfzos történet halláfa azt a' fzomorító, 
és majd egéíTz Bétset-'is búba merített bírt okozta, hogy 
azt a' nagy Embert, a' guta ütötte volna meg. — Egyne
hány Német F. M. L. Urak konyveztek —•- ;"'-dikeif 
még-is jobban lett a' meg-rongáltt Fo Vezér, és 29-dikén 
ágea lafsú jovésfel Béts felé indult. 
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