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Kük Bétsben , Októbernek 30-dik 
Napján. 

« 

Híz előtt két napokkal érkeze a' Vulkáni 
Táborból eggy igen kedves Levelünk. — 
Benne fzép renddel elo van adva, a' Kara 
Mustofával történtt diadalmas verekedésnek 
kezdete, folyamarja, és vége. Mivel mind
azáltal már arrM, írásunknak elöbbeni Da
rabjában fzollottunk: az egéflz Levelet fzó-
fol fzóra ide nem iktatjuk; hanem hogy ról-
la 's belolle valamit ne említtsünk , meg nem 
állhattuk. — Örömmel teltünk el? mihellyt 
hozzá fogtunk az említett betses Levélnek 
olvasásához, mellynek kezdő fzavai ezek: 
«, A' mi kedves koniendirozó Hertzegünk 
3, Hoheníóe, bennünket-is vezet immár a' 
„ betsület nyerésének piattzára. Sokkal fzh-
„ mosabb eilcnSég ellen, fzoros utakon, és 
,i roppant hegyeken el-vitt bennünket, fee-

H h S9 ren-' 

Ráday Gyűjtemény 



4?& * * S 3 9 * 

g, reatséífea kormányozott, és diadaímaiían 
„ viífza hozott, s í -— Ezek a' gyönyörű ki
fejezések kézen fogva vezérnek bennünket, 
a* Hokenlóe gyózedelmének eggy • kivált-
'kippenvaló Szerző okára. Győzedelmeske
dett már az előtt diadalmas Seregei Sziveken 
Hokenlóe , minekelőtte Kara Műét áfán 
•győzedelmeskedett volna. — Az okos Ve
zér, *s bátor Eatoaa, úgy győznek,- ha Sze
retet uralkodik közöttök. — — Boldog II. 
JÖSEF, Szárnyai alatt nyugovó Tartomá
nyival , közelebbről Magyar , Érdé Ily , 5s 
Horváth OtSzIgokkái eggy&tt, hogy oily 
Főket adhatott vitézlő Seregeinek, kikben 
azok édes Attyaikat dSztelhetik, 's tíSztelik* 
is *). — Nem'olvashattuk továbbá meg

ül-

,*) MidÖn Nandoi'fejé'/'uárii Bástyáin &. fej-adási je
lentő fejér záíziók kezdettek lobogni: a'diadal
mas Seregnek ezen örvendetes kiáltozását ekhoz-
tatták viílza a5 föoinízéd hegyek; íílyen LA UDQN* 
— Szered a' Nép fo Vezérit, midÖa annak eggy 
fzívrei 'a Szájjal Fivátot kiált* 

fíeftzig COBURG, raidön a' Számára küldött 
'Tberésis nagy kerefzrjét vette volna, Sízve g ju j - ' 
tett-e Vitézeit,. 's az Adjutántja kezébe adott nagy 
kerefetre mutatván , így fzóliította meg azokat: 
w Kedves Barátim! Ti érdemiettétek nékem ezen 
., győzedelem fzép imáimat;• Tinéktek köízönöm 

'; ^ ezt 
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mániás nélkül j az érdemes Levél itb Úrnak 
az Oláhokról tett ezen nemes ízivű Vallás 
tereiét: 5, Az első Oláh Rege mént> úgy 
9, mond, mind elöl, mind oldalról víz közzé 
j , esett, de az elleníegnek eiiene való dü-
5, hösköJésér, minden változás nélkül, vitézi 
3, módon ki állotta.S6 —* Ekként esméri meg 
egy jó Magyar Vitéz külömbíég nélkül a' való-
fágos érdemeírnind-azokban-,- a*'kikaztíziyes-
fen keresték, 3s meg-is találták* . Meg-ditsérí 
$Z emiitett Levéi író üry- vele eggyütt fegy* 
vert vise ó Német Társait*is. -*¥- Ás TPoskáná 
Mtiízárjii kozzűl pedig, olíf••Embereinket 
nevez, a' k?knek példajokból ki~tetrzik, hogy 
tsak Magyar i Mágyájf ? mindenkor, és min
denütt; és- hogy Magyar Vitézeink, ama két 
ízives Barátok Thcfeus és Piritkous emlé
kezeteket újjírják meg nálunk. »fc s5 FÖhad-
„ nagy Cseh, kemény lövést-kapott a' bal 
j , karján, mindjárt az eho csatában $ és bi~ 
*5 zonnyal öíkve vagdalta volna z% elfenfégj 

fí íi s 3, ha* 

j , ezt — fel-teféem * és viselni' fogom: de a' Ti. 
j * Nevetekben." ^~ Ezen kegyes befzédei a' 
Hertzegnek, örömnek könyhuíiatásit fatsarták-kí 
hív Vitézeinek fzemeikbÖl;- és tsak darab idö 
múlva hallattak & zokogó fokafág kÖ2zül ezm 
buzgó fzeretetnek fzavai: „ Vígy minisét 
Qfctfg: el mi megyünk Te utánnade " <** 
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„ hanemha Tzugjabéli köz Legény Bartha 
„ nevezetű, mellé nem állott, 's mind ad-
„ dig nem oltalmazta volna, míg Kapitány 
„ Uhl i Tzug Savoye Dragonyosaival íe-
„ gittségekre jöhetett. — Kaprai Ko-
3, véts; hitasy, Vojnas és S%ékelly köz 
3> Legények, a' haláltól mentették meg 
„ Hadnagy Egermannt9 midón az ellenfég 
,s gyalogjaival viaskodtunk, hitasy ugyan 
3, akkor halálos fehet-is kapott , mellyben a 
3, óra múlva meg-hóltl •— Hajer és Varré 
3, nevezetüek, a' Pétsi Hadnagy Komendó-
35 jából, i ágyút nyertek el , ie-fzabdalván 
3, a' mellette állott 6 Törököket. Desiki 
3, Káprál'is el-vett harmad magával más á» 
„ gyút az ellenfégtól. — Egyébaránt vala-
3, kiknek fzerentséjek lehetett, a' Toskána 
„ Magyar Lovas Regememjébol, ezen fzép 
á, verekedésben meg-jelenni, igyekeztek, 
„ Oberűer Ott9 Major Báró S%entkeref%ti 9 

„ Kapitány Baranyai, Maurer, és Rad-
3, ványi; Int^édy, CW&, Péí^y F ő , és 
„ Egérmann Alhadnagy Urak nyomdokai-
3, kat követni, *s bátor fzívvel hartzolnt — 
,3 Szégyen-is lett volna ott minden Magyar-
s, nak két kézre nem dolgozni, a'hol maga 
4, Hohenlóe 9 ezen Nemzetünket Szerető, 
3, 's betsülö jó Hertzeg vala, mindnyájunk 
*3 vitézfégcnek fémmel látott Tanúja, 's a5 

,3 fel 
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55 kí maga'-is Hérosi módon min.denütt a* 
„ golyóbisok között járt, meiíyek kőzzúl 
n eggy érdeklette-is a' jobbik tzombjátfs *). 
~— így végzi a* gyakran emiitett érdemes 
Űr Levelét: „ Ogy meg-vetettük Kara Mu-
5, fiafának az ijjedtyit, hogy még Karbu~ 
?> nyejlen-h túl fzaladt, de nehezen állapom 
^ dottmegÜLr4/ová«^/-is vertt hadával egy* 
•„ gyütt. Es tsak fel lehet tenni, hogy nem 
„ eggy könnyen fog már 6 az Erdéllybe 
5Í való bé-ütésről gondolkozni. Mert ha 
n volt ezen verekedés elótt, a* mi élefzthette 
j , újj fzerentse próbálásra, r. i. a* Hétj\egi 
j , vidéken való tavalyi fzerentséje: moö 
„ meg-tapafztalta, hogy nem tanátsos néki 
5, Hohenlóe-vú fzembt Szállani. — Tsak 
s, lehet gondolni, hogy volt népünknek 
„ nyeresége, mivel többnyire mind aífzxr 
„ Szőlő Bort, 's Rosólist ivott a' népünk^ 
„ pedig az elsót 30 ? £ másikat aj garafiiU 
, , vai fizettük." — 

Her-

*) Hcrtzeg HibenUe-nek Nemzetünk erántt valé 
ügyelmetesfégének, *s hajlaadófágának az-is eggy 
nagy jele: hogy kezd már Magyar nyelven be-, 
fzéllení, mellynek meg-tamilására kiváltképpen 
való módon fcl-gerjefztcttf as Hertzeget a' HuíW 
árok unfzoló faárának; &ajt» 11! hallása* 
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Hertzeg Hohenlóe későbbi Tudósítása* 
bol, éppen moft adta ki £ £o bâ di Tanárs, 
azon Vitéz Iraknak neveiket, a' kik a* Por-
tsény , és Vajdeny nél tqrténtt... izcreníséa 
ütközetben különös ..ditséretre r ettek, mago-i 
jka? méltókká, JEzek azok*. X^cmardé^ és 
fiíaader Generálok. _ A' /Toskána Hiiízár 
jtieg, iéból azon érde%es Tifct urak, eggyűi 
eg.gyig9 a', kiélek betses Neveik faár óda 
íellyebb -elöl fordultak.}/ ül.^píónyi gyalog 
P.eg. .bol Oberív Deeen'child•,. .'Ob-er.fílh-ur, 
Adorján; liouviere^ és Sánd.op Majorok *, 
Főhadnagy Grompeter; az. .]&£deliyi.- elsa 
Oláh Reg. bol Gberfter Kray , Kettnev, és 
Stojanieli Majorok ^ a' óayoye Dragonyosai 
közzúl Qberft, Jandalil^ Major Hxrn,ami% 

Kapitány Neumann, GabeU<ofen, Strwpyi'., 
Fleifeher Főhadnagyok s Alhadnagy Eílen^ 
rieder ; . a5 Pattantyúsok kpzzúl Kapitány 
Griliet. — Ezüst érdem pénzt nyertek a2 

Hohenlóe diadalmas Seregéből öízveíeggeí 
34-én, úgymint: a' Splényi gyalog Reg. hol 
a-en; az Erdélly Orfzági első Oláh Reg. bői 
:<5-an; a* Toskána Hufzárjaí közzúl xo-en; 
a'' SaVoye Dragonyosai közzúl 15-án, és 3 
Pattantyúsok, — As Savoye Dragonyosai 
Jkozzül eggy, arany érdem pénzre keltetett 
•méltónak, 

F, 
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F. M. L, Vallis 'Úrnak Horváth Qr-
fzágb.ól tett jelentése Szerén t, a' Likai Reg. 
bol g-an; az Ottbtsánihól pedig. s-en-kaptak 
leg-közelebb ezüst érdem pénzt; és^í ugyan, 
tsak az Ottotsánihól aranyat* 

H. COBURG fó Vezértől jöva..a'..na
pokban egy Kadét bizonyos Tudósításokkal, 
Magával hozott egy darabot azon nehéz vas 
iántzok köz3Űl, mellyekról már írásunknak 
374-dik Lev. tettünk vala emlékezetet. Ezt 
tegnap tulajdon Szemeinkéi meg-nézegeténk 
as Ts. és.Kir. feyvertartó Házban, a' hol 
már fel-fúggefztödött, és tanárik örök em
lékezetnek okáért. El-ízörnyüködtünk en-
nek látására, a'melíy valófággai a5Törökök 
emberi érzékenyfégektól üres voltoknak,. ga 
a' KereSztények ellen való dühös indulatjaik
nak ellene mondhatatlan Tanúja. AMántz 
K fzeméllyre vagyon kéSzítve, a'.minthogy 
5 nyakvasak Szemléltetnek rajta, mellyeknek 
3-a, £ két;ízéisön kivül nintsen a5 lántznak 
bizonyos réfzéhez foglalva 9 hanem tsak-Sza
badon függ rajta* Bivalynak Sem kellene 
vastagabb lántz, mint .a5- rnillyen otromba 
..vastagfágú ez .az -embereknek .kéízíttetett 
lántz, -~ Majd' 4 ölnyi hoiízúílgn^ és ggf 

fanr 
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font nehézfégű. •---• Meg-mutogatta a" fegy
vertartó ház gondviselője, a' S^abátsnál 
el-nyertt záfzlókat-is, mellyek Ö Felfége íh 
JÓSEF képe mellé vágynak modoíTan el
rendelve. Nagyok, 's külömbkülömbféle 
lengereg felyemböl kéfzülttek. As többek 
között egy fejér vagyon, mellyre kék felyem
böl a* Mahomet keze 's kardja ki vagyon 
varrva. A* záfzlók felibe vágynak egyne
hány ezüstből kéfzűltt érdem bokréták fel* 
rakva, mellyek hafonlóképpen as Törökök
től vetettek eL — A' tolok már fok ízben 
nyertt gyozedelemnek más jelei, még mind 
oda le vágynak; igen nagy réfzént Pétervá
radon. 

Hogy Cohurg-YZ vűTza térjünk: Már 
Okt. 3-dikán parantsolatokat adott a' Her-
tzeg, hogy a' fátorok hellyébe föld kunyhó
kat kéfzíttsen a* katonafág, Vazt előre jól 
kl-égeífej a* melly annak a'jele, hogy ha 
egéíTz télen által nem>is; de ugyan tsak még 
alkalmas ideig a' mezon akarja féregét tábo
roztatni , mivel ott körül belől nagyon rit-
kák-is a' faluk. — Okt. s-dikán akafztatott 
fel a' Hertzeg egy Török Spiont, a* Milkov 
mellett, a* ki már gyakran meg-jelent volt 
a* Táborban, etzet árulónak neve alatt. -—* 
Tsudálkozásra méltó volt, minémü hideg 
vérrel mént az az ember a* halálra. *-<• 

F. 
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F. M. L. Gr, Wartenslehen parantso-
latot vett , hogy Mehádia mellól a' Supa* 
neki völgy fele nyomúliyon, a* minthogy 
Okc. 13-dikán meg-is indította arra fele, 
elöl menő féregéit. 

írásunknak 394-dikLevelén, meg-tettük 
/nár az előre való Jelentést, General Prug-
laoh úr féregének a' Rimnik tájfán meg
bizonyított vitézfégéröl. Az egéífz dolog 
miként ment végbe, meg-írta maga az Er* 
délly Orfzágí Sereg* fő Rormányozója H, 
Hohenlóe, 

A Hert^eg Tudósításának e% a? 
Summája. 

Generál Pruglach parantsolatot vévén 
H. Hohenlóe-xoX, hogy Rimmknél, *s ha 
lehetne, még Ollanefi és Orefenél-is zavarná 
meg az ellenféget. Ahoz képest Okt. 5-dik 
napján meg-indúlt, 's még pedig, hogy az 
ütközetre ki - rendeltetett napra Rimmknél 
teremheíTen, a rövidebb menetelt válafz-
tótra-az Oh vize jobbik partján Kosia felé; 
de a' mennyivel rövidebb volt ezen, mint 
a' más partján azO/t-nak Rimnik felé az út : 
annál bajosabb-is vóltj raerr jobbára igen 

* Szűk, 
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ízűk ? *s meredek hellyeken kellett a* féreg
nek' menni, *s hegy - patakokat kentelenít-
tetett gazolni, — Magoztál ja Gen. Prug«* 
lack-9 Gbeiftlieutenánt Vilhorfyky Úron 
kivil , &% Oláh fzabad féreg Majorit Klein. 
Urat 9 a' ki eggyütt támadta meg % BMmiki 
fzóilók alatt 3 említett Oberftlieut. ürral a* 
Törököket, és az Oberítlíeut. ur meg-febe-
fedésé után maga igazgatta a' Lovásfagot. — 
pitséri iC több -Tifit Urakat-is átállyábán» 
az egéííz néppé! -'eggyütt, melly állott 3 
Svadron Toskána Húfzárokból £ az Orol\ 
Reg emeittj ének' 4 Kompániáiból Major Csépi 
Úrnak vezérlése alatt; a* 'Bélgibjösó 1 Bata-
lionjából „ Merkandini Major Úr alatt; és 
né'rnelly Erdólly Orfzágí fzabad akararúak-
bók Az egéííz fzerents&s történet eló"adá
sában ím e' következendő érdemes Tifzt 
Uraknak neveik fordultak elöl, a* meg-ne-
védetteken kívül, úgymint: Kapitány Pó
tkor ányié az Orofe Reg. bol, a* ki 200-ad 
magával a5 tsata előtt, Okna felé .küldodött, 
hogy onnan verje el az ellenféget; Kapitány 
Cadeliniű a' Belgmjoso Reg. ho l , a5 kf ugyan 
tsak íOö-ad magával \Qllanejl felé" tartozott 
menni- V. végett $ hogy az- ott lévő Oláh 
k^-alaket ísernmei tartaná , és tiágMÜBmh-
bol er-k-rtgetodrié AZ eilenfég , íeregünknek 
hátölrfc. 6:u. I s &) 1$ 2 téay Simonyi 

Úré 5 
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-Űré t ,-aV Toskána- Hufzár RegemetitbÖl, 
_a5 ki. parancsolatot vett5; hogy egy Svadron
nal mennyen Rimnikm tú l , és ha rna}d.a?, 
.eilenícg. ezen hellyhol meg-fzaiad , ne ereSz-
fze -Qkrsa fele. —* Ezen Uraknak el-küldeté-
sek esett Okt. y-dikere'-virradóra, JTÍG|£ ..éjfél 
tájban ,i,zte' fOctpu Pisculwi nevű hegyről, 
ío#|l^?r^agyon Ritfimken innen-. -— Az. emlí
tett Simonyi Kapitány. Űr ..érkezésév:el vet|£ 
futásra a' dolgot, a? Vithorfy}y, és jüeí/z 
Urak ellen agyarkodo^~*""'sH rajtok fellyül 
fordulni akaró ellenfég.. -^ Ezen eddig elöl 
Számlált Vitéz Urak betses Neveiken; kivüj, 
elöl jön még a* Toskána. Hufzár Kapitány 
Fúldcc::\lxk9 ;;a* ki a', viadal közben el-külde-
tett Ohm ff lé , hogy Kapitány Pothorányi 
űrtól hozna hírt9 .vagy.ha kívántatnék, 
lenne fegittségére,, Az út közben rá.-hök
kent valami fzázig való embereire az eilen^ 
légnek , a5 kik magok kötöttek elébb belé, 
de meg-adták az árrát; mert Fúlda Űr Vi
tézeivel úgy tsapott kö.zibek, hogy minek-
utánna közzülök fzámoífan el •hullottak, 's 
egynéhányan el-fogattak, a* többek fzala-
dásra -vették a' dolgot. — Különös ditsé-
rettel említ Ge.n. Prugglach Úr végre két 
köz Embereket a' Toskána Hufzár Reg. 
feol., kiknek eggyike Rirm&s Mhály, %z O-
)}érűl> i'őik Svadronéból 5 a' s-dik. Sufcter 
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János, az i-sö Major i-ső S vadrónából. *$» 
Ezek kerefztű! vágván magokat az ellen
ségen, a* meg - febefedett Vilhorfi>\y Úr
nak * ) fegíttségére, mellette termettek, 
melíy alkalmatosfággal az elsőt vefzedel-
sneífen meg - febesitette eggy golyóbis. -<-
Lefcher nevezetű Klprál-is az első Major 
i-s"ö Svtdronából, igen jól vifelte magát 9 
Kap, Fúlda Út bizonyfág tétele fzerént. 

Közelebbi írásunknak 403-dik Levelén, 
a* hol Major Hertzeg 'Efcterháxy Úrról 
vagyon a' fzó, méltóztaífanak az érdemes 
Olvasók ezen igék hellyett: dkardot 9 '$ 
agyon vágván — így olvasni: d -puskát, 
*s agyon lővén. — A' hiba valamelly vélet
len történet miatt esett. 

sssssese 

ELE-

*) Vilhorfzky Ur, úgy tsapta a Törököt, a* kitol 
kapta febét, ködökön, hogy az azonnal fzörtiyi* 
halált hóít. 
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E L E G Y E S 

TUDÓSÍTÁSOK. 
.,. Bétshől o 

V-/ Felfége* hova tovább való erősödésé
nek jele, hogy már vadáfzni-is volt. — 
Az orvosfággal való élest ugyan, még fem 

- hagyta félbe. Tegnap elött-is ki-méne két-
Szer a'játék nczó' hellyból orvosiig vennú 

'•' A'jövó hónapnak, úgymint Novemb. 
i. napjától fogva, úgy fog az adó fizetésre 
nézve folyni a* dolog Aufiriáhan , 's a* 
több úgy neveztetett Német örökös Biro
dalmakban, a* mint az arról ki-adott újj 
Rendelések (Steuer Regulirung) tartják. **•' 
Az. effélékben való Praerogativát elsoféger, 
tudjuk nem irigyli kedves Hazánk a' Némec 
örökös Tartományoknak. De ezek Sem 
kívánták nagy réfzént a* felölök illy formán 
való gondoskodást. Befzélltek eleget, irtak 
js a* Steuer Regulirung ellen. Örömest nem 
Szeretnénk mi ennek magyar nevet-is adni? 
mert nem akarnánk* hogy ízukfég lenne reá* 
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Magy ar'O tfe ág. 
Örömmel értetríik5 hogy kedves Ha* 

zánknak minden réSzéiben, kezd a* difzes 
Magyar Köntösnek viselete mind .inkább 
inkább hellyre állani.. Különös,, érzékeny-
Seggei hallottuk, nevezeteden , hogy Bikér 
Vármegyeben még az AíTzonyíagok-is el
vetvén az Idegenekről kölcsönözött ruháza* 
tpkat, azzal-is meg - akarják • Nemzetekhez 
való. hajlandóságokat mutatni, hogy annak 
Öltözetet.nern fzégyenlik. — HeUyeífen, és 
Igen dírséreteíTen!! -— Nem kell az Hlyen 
3$ctgyar vérű Dámáknak Semmi • más külső 
jel erár.rr Szorgalmatoskodni, melíy által 
Hazájokhaz vonSzó ízeretereker nyilván va* 
lóvá 'teheííek. A'világ tzimerénél *) többet 
é r , 3s többet jelent diízes Magyar öltözetek. 
— Szefentsénk volt a' napokban, T. Mák* 
ripodári Vice Ispány Ürnak , eggy Szép 
Magyar foggal Szerzett, nyomtatásban lévő 

Le-

*} A' minapiban a' Frantzia Dámák feregestül i ;é-
•-:.r.redzeíiek a5 Nemzet gyűlésébe, hová bé botsát-

fatván külömbkülöuibféle drágaságaikat az Orizág 
boldogítása végett által.ajánlották, s azon remény
kedtek, hogy rendeljen nékiek a' Nemzet gyil
lése oífy tifztes" tzimert, vagy felet", meilyet 
viseltedének Hazájok Szeretetének jeléül* 
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Leveles olvasni , mellyel hívott a* többek 
között innen Bétsbül eggy M, Gróf Urat , 
a' Posonhan tartandó közönféges "Gyűlésre-
(Generális. Congregatióra J. — A' Levelet 
£zóról fzora idfe iktattuk volna: de a' helly-
aekfziik volta nem engedte. Nagy remény-
íéget nyújthat ez , minden igaz ízivú Ma
gyar Hazafinak, hogy ízületeit Nyelvünk 
naponként jobban jooban fog éledni, és 
snég a'. Törvényes Dolgok5 folytatására-is 
aikalmaztatódni: a* melly meg-is lehet, 
tsak fzives. .törekedésfel fegítcsen e' munkán 
minden3;• a5 ki Magyarnak nevezi magát, 
ágy a' mint tóié telik. 

Ko n$í anf%_ináp oly, .. 

Hogy a'nagy ú r , III. SELÍM, talám 
inkább gondolkodik mára' békesfégról, mint 
Qrfzáglásának kezdetével; onnan fájdíthatni, 
hogy a' háborúnak eggyik fo okát a* Muftit 
fő Papi hivatalából ki-rette, és azt a' Cherif-
Zade-t állította helly ebe, a' ki már kétfzer." 
i-ízör Mustqfa*? 2-ízor Abdul- Hamid Tö
rök Tsáfzárok alatt, mindenkor azért: esett 
ki a' Muftisághói3 hogy a* békesfégnek ja-
vallása által az akkori fó Vezérek kezek alá 
fzollotu Ezen békesfég fzeretó" ujj Mufti-
na!k? az- ójj Kajmakán-is • Solimán Basa,. € 

nagy 
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nagy Űr* Sógora, vele eggyet értő belső 
Barátja. — 

Orofz Követ Bulgakow Urat-is (kiről 
írásunknak kezdetében emlékeztünk) ki-
erefztette volna már III. SELIM a* hét 
Toronyból, ha a5' Svét^iai Követ más gon
dolatokra nem vette volna. 

Frant^ja Orfi^ághól. 
Az újjabb Párisi zűrzavarnak mkfíz&t 

említett okaihoz még ezek-is járultak: 
Elóífzör. Hire lett, hogy a* Király 

Verfaliából másuvá meíTzebb Szándékozik. 
— Másodfzor. A' Királyné felól roíTzúl 
ítélt már régtói fogva a' nép, *s ellene, va
lamint a* Fia ellen-is ártalmas gondolatokat 
forralt magában. — A' meg-hólt clsó Király 
Finak halála-is gyanús. 

Nagy érdemű T. T . Ntzeli Jósef úrnak töbd betses 
és méltán kedves munkáin kivül, fognak a' jövő Veji 
vásárkor, Véfor Könyvnyomtató úrnál, még ezea j 
gyönyörű Szomorú Játékok találtatni: Merop, Tan-
Itréd Alzir. Ditséretekre mit mondhatnánk egyebet; 
Voltér munkái, 's íétzeli fordításai«. A* három árra 
30 kr. — A' kik fzámoíían kivannak venni, Véber 
úrral végezhetnek. — 

A5 Rajzolatot, mellyet mostanra kéfzíttettünk, 
el nem küldhettük; mert a' rei vaié J e g y z e k ' fel • 
nyomtatására neia volt idő. — 
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A z t írta VOLTÉR még t ^ -d ikben* az 
akkor Hágában volt Frantzia Követhez So« 
veién Markí*héz (Marquís de Chauvelaio ) • 
„ Mind az, valamit látok, egy nagy váíto* 
3, zást jelent, mellyé ok vetetlen meg fog 
rí történni; de már énnékem nem íeíz az 
„ a' gyönyörüfegem, hogy annak ízemmel 
„ látott Tanúja leheíFek. Á*Frantziák későn 
„ jutnak mindenhez ; de még-is tsak eljutnak 
5) ofztán valahára. Av világosfág laífanként 
9i mind meíízebb mefizebb terjedt, úgy hogy 
„ tsak alkalmatosfág kell neki, ki-üti magát* 
5, és leflz egy Fzép lárma. Az Iffjak fzeren-
„ tsések, mert fzép dolgokat fognak ízem-
„ lelni." — Látott előre valamit a* nagy* 
lelkű Voltér; de ki-is nem látott volna, a 
kinek látni való fzemei vágynak, holott XIV 
LAJOS-tól fogva fzembe tűnőképpen kez 
dett Frantzia Qfféág alább Szállani. ÍIV* 
LAJOS idejében ki mert kötni Frantzia Ör* 
fzág, Angliával^ Hollandiával^ Aujlriávát% 

I i lé 
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és.'Spanyol OrSzággal. De meg*ís erőltette 
úgy magát, hogy az időtől fogva mind in
kább inkább kezdett hanyatlani. Vergődött 
ugyan eleget, ha valami módon elébbeni 
hellyére viíTza állithatná magát; de nem ta
lálkozott olly Orvos, a' ki ezen nagy Test' 
bádj adózás a okait igyekezett volna SziveiTen 
£el - fedezgétni, 's ahoz képest Segíthetett 
volna rajta. Találkozott ugyan Orvos elégs 

talám fok-is; de eggy &m akadí rá, vagy 
iegvalább nem akart rá akadni a'nyavalyának 
kútfejére, azért-is éppen ellenkezőképpen, 
bántak, mint íem kellett volna, as sinlödöz& 
Testei. Erossito Szerekkel kellett volna azt 
értstni, mivel mód nélkül meg-erőteíeneilett; 
még-is mind untalan gyengítették, A'volt 
t. i. Frantzia Orfzágnak a' baja , hogy töhh 

"mént'ki eíztendőnként á* Haifából 5 mint a9mi 
bé-jött. — Nagybaj az Hlyen. — De honnan 
'Származott? Onnan, mert az Orfzág' élo 
kintses Kamarája megfogyatkozott — a' nép 
Szegényedett, nem volt honnan annyinak 

•Jbé-menni, mmt az • előtt. A v népen kelleti 
volna könnyíteni, hogy tovább-is haSznát 's 
még nagyobb hafznát veheífék: !s- mind tsak 
azr nehezítették. Ezer meg ezer módokat 
találtak ki, hogy húzzák vonnyák a' boldog
talan Polgárt; de akar mitsoda Szint adjanak 
bár a' huza vénának 3 csak húsa vona maraá 

a* 
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a'még-is; tsak meg-érzf bíz azt, a'kit érdekéi, 
ŝ fáj-is néki. Ugyan liogy ne fájt volna hát 

a* külömben-is érzékeny Frantzia Nemzetnek. 
*— Minüén belső íügallás nélkül fájdíthatta 

"hkt azt Voltér p úgymint a' ki Nemzete' forsái 
jó! tudta3 's fijlalta, hogy" nem foka fogja 
Szenvedni aT Frantzia 'maga nyakábatí-a'vas 
jármot, mellynek hordozására, tudfár hogy 
nem teremtetett; Ennek gyaoitásképphen-
való meg-jövendöíésére nem kellett Prófétai 
Lélek. Hanem, ha azokat irta volna meg 
Voltér, mellyek i7B'5-tol fogva meg-törte-
íiendok valának, 's nevezeíeffen a5 mik estek 
ezen folyó efztend. Jul. ia-dikétöifogva,: 17-
€ikig, és közelebb Okt. 5-dík napján Fr. Ör-
ízágban, már úgy tsak el lehetne mondani: 

: a' mi idonkben-fe támadott eggy nagy Fró» 
féta Vekér. — Mik történtek Júliusban r 
rnár azokat igyekeztünk írásunknak 'gi-dik 's 

• . *zt követő Levelein, a5 mini. akkor lehetett 
....a'naggyából elö adni, .de-Szándékozunk .egy 
bizonyos" alkalmatosíüggaí., róllok meg; bo~ 
•v-chben-ís -fzóüanii Moft, láíTuk, mit vittek 
"/égbe Okt. .f-dikérr, a' pallérozod frantzia. 
Orízág' fő Városa Lakosai? Ha -az igazat 

. fummáíTan. ki,akarjuk mondán! t ezt: Rétíe-
petes lármával raj.ta mentek, éjtfzakánsk ide
jén a* Király Palotáján.; -a' kerítés ajtajaír bé-
^ n é k ; &'TestÖrsÓket lön ék vágták,, *s egy-

I | % gyúl 
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gyűl eggyig halálra keresték. A* Királyai 
ellen iíízoayú Szidalmazásokat 's motskoló-dá-
sokat vittek véghez, Yháló fzobája ajtgját-ís 
bé akarták törni *s a'c. Tudni illik: Látván 
Fajett Marki (Marquis de la Fayette) *) a' 
Párisi Katonák Feje, hogy a'fel-indúlt népet 
le nem tsendesidieti: Adjutántja álra! meg
jelenteti Versaliáha £ Nemzet gyűlésének, 
hányadán legyen a7 dolog. A* Nemzet gyű
lése yiffza izén a* Markínek, hogy a nép ki-
vánfágát tellyesittse, *s vezefíe Veríaliába. —; 

j^Jioz képest meg - indult Fajéit Marki a" 
lármás féreggelp eílvéli ő órakor, és ii-re 
Yerfaliába érkezetn a' hol leg-első gondja-is 
a' volt Fajett'tiek, hogy a' népet a*Nemzet 
*s.. a'Király hűfégére meg-eskeííe. Ez. még
is-lett: de kevés foganattal, Mert ezek Sem
mivel fem levének jobbak, a' Veríaliai Polgár 

*) Marpií, Matchiót- vagy Markgráföt jelent. — 
De a'Frantzia és Olafo MáreHiók koránt femeggy 
rangúak-a* Német" OrízágiakksI,: Ezek mio-djárc 
a He.rtzegek iutáa vágynak: amazok pedig a? 

Grófok után. Közönféges Nemes.ék-is meg-kaphat-
ják a' Frantziáknái a' Marquis, es az Olafzoknái 
az ugyan annyit jelentő Marchesi nevezetet, azért 
tsak. azok rn'aradnak ? a' Kik voltak, Marquis de 
la Fayette-t írásunknak 396-dik tevfléti . már 

• említettük. 
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katonáknál, és azon nagy réfzént afFzonyok-
ból álló tsoportnál * ) , a* melly Fajett-nek 
Parisból ietc eHndálása előtt, már Ver fali
éban termett. Iggyüft köpették el mind 
azon fzörnytifégeket, a* mellyekrél fellyebb 
tevénk emlékezetet. — Ha Fajett nem lett 
volna, 's ö a* maga hathatós befzédévet va
lamennyire nem lágyította volna a* nekidü
hödött népnek fziv£t: eggy Testőrző fem 
maradhatott volna meg életben; de a' Ki-
rályné-is veSzedelemben forgott volna* Mert 
már a' háló fzobája előtt lévő TestorzÖt-is 
agyon vágták; és tsupán a'háló ruhájában 
feladhatott a* Király fzobájába; a7 hová 
bé-menvén Marki Fajett 9 reá kérte a' Ki
rályt, hogy mutatná meg magát a' folyosó-
ról , a* Királynéval, 's a'Király Fival egy-
gyütt. Meg-látvan a* nép ezen három Fel-
féges Személlyeket! *Ó parantsolá nékik, 

*> Mihellyt ezek az Affeony ok.; Vevfaliába értek „ 
fokán kö'zzülök bé-rohantak-a'Nemzet gyűlésébe, 
ott lé-ültek, hatalmasan befzélltek, 's tanátsfcoz-
íak a5 kenyér árráról, 's annak meghatározása 
efzközeirol. — Némelly Tagjai ellen a' gyűlésnek 
ki-is ki$ltek9 és küló'nö?íFe»a' Pap Urakat érdek-
lettek. — A' Királynak^ eleibe terjefztettékV 
kenyér cránt való panafzokat, a| ki -ígérte, hogy 
mindenben fog Mviníégok renyesiítetai. 
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hogy jönnének. P á t ó a s és engedeímesfee--. 
denek. (Ezen ki-féjezések egy Párisi Le* 
veiből vágynak, ki-véve.). —? A3 Király- arra 
leérte a'1, népei, m -bántsa á' Test.orz.oit> és, 
a': kiket kqzzülök fogva tartott, azokat-Is 
botsáíía el; melíy kérésére a'Klrálytiaks an~ 
B|1 könnyebben hajlott a? nép, raive! tudta, 
.hogy-kevésfel az. előtt meg-eskette Fajetú 
i\ Testőrzőket ás Nemzet' húségére, azon
ban- látta 9 hogy .már azoknak-is kék ~s rozsa 
feinil pántlika lebeg a' kalapjokon. De a$ 

Toeg-oleíteknek fejeiket, fziveikety és nyel-
veidet meg fem vetette le a nyársakról 9 : 

méllyekr.e yóltak -fiíggeíztve. •?— Mi okos, 
esett volt a* nép- ©Ily • fzerteíen oühösfégbe 
a* Testőrzők - ellen, azért e'ts.upán, hogy 
az Qkt. %. napján tartatott vendégfégben fe* 
kete pántlikát kötöttek kalapjaikra; vagy 
ahoz még az-is járult, hogy nem akarták 
az aíTzonyokat bé-botsátani a* Királyhoz, *ís 
lőttek reájok: nem bizonyos. Magok a* 
Verfáíiai, és Párisi Levelek külörnbknlömb-
féleképpen adják elő' £ dolgot: és ugyan 
azért nem lehet más netnelly körriynlálláso-
kat-is meg-határoznL. 

Öt órakor .reggel lett- a' Királyi Ház* 
dLind&lasa Verfaliálöh -A- Tsak éh lehet 
gondolni, hogy nem tettzett a* Frantzia 
Udvar előtt foha-is olly méíTzinek Paris Ver^ 

fa-
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ialiához, mint moft. — A" kinek Szavára ez 
előtt fzáz ezerek oda mentek,, a' hova kí
vánta; moft mintegy fogoly, úgy hurtaol-
tátik 4000 aíTzony, *s mintegy 20—30,000 
elegy belegy fegyveres nép által, aJ maga 
Városába. — A* királyi kocsik mellett hor
dozták nyársokon némeliy maga gondolat* 
lanok a* meg-öletett Testőrzők* fejeiket?-,; 
iziveiket, *s nyelveiket, és ott alkudoztak 
egymásfal az aíTzonyok: Mit adfz (úgy
mond eggyik a' másiknak), ha meg-efzem 
azt a* nyársra függefztett fzivet. — De € 
nem tsuda, mert már az elótt eggy Test
őrző lovát meg-ölték 9 *s minden jutalom 
néikiil-is nyersen meg-ették.— A'kis Hertzes? 
kérdezte a menés közben az embereket: Néni 
bántják kentek az én AíTzony Anyámat? as 
kérte, hogy ne .bántsák. —• 

Folytatája, következik. 

S^ ervi a. 
Belgrádhói naponként fzalíingpznak 

viflfza Bétsbc, az itt telelni kívánó Tifzt 
Urak. — LAUDON fó hadi Vezérről azt 
beSzéllik, hogy Belgrádban vagyon, 's a* 
hideg vefztegeti: azért-is közelebb magát 
Budára fzándékozik hozatni, 's onnan egy 
kis pihenés után Bétsbe. -— Már az ide való 
Polgárfég, még Belgrád mog-rttée efsö 

hal* 
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hallásától fogva, veri a*kéfzülőt, hogy majd 
ha fog jönni a diadalmas fő V e z é r Béts 
felé: ícregestül eleibe megy; és ki-fogván 
a', lovakat kocsijából, maga fogja bevonni 
győzedelmi pompával egéíTzen a' Házáig. ~-
Vágynak, a' kik LAUDON leg-nagyobb 
mértékben lehető meg-tifzteltetése Plánumát 
igy tsinálták ki: hogy O Fellege eleibe fog 
menni, a' leg - pompáííabb Szekerében, 's 
jobb keze felöl ültetvén, úgy fogja be
hozni Béts Városába, — A'Kotsis leíTzL—# 
fő Vezér! — 

.Belgrádból írjak, hogy Okt, közepe 
tájján Gen. Csernél Úr, a' Brődi Reg, bői,, 
V a ' Gyulai Sámueléból 3 Batalíonokkal, és 
a Ofzrálly Wurmfer Hufzárokkal, Zvornik 

* Vára felé fordult, a'hol %'RqJnyákok nem 
• • jnagy kéíziúettel vágynak; 

Orfova tajjékáról utasított Levelekből 
©Ivaííük, hogy már Okt. 23-dik napján hozzá 
fogott volna népünk, ezen jó forma, 's a* 
Duna. közepin" fekvő Várnak o/lromához. 

Major Micháelovitsről nagyon hirlelik, 
hogy fL.Móldova vize körül . Szabad fere* 
gével, %zÁbdy Basa népére ütött, melly 
azt gondolván, hogy vaiófággal maga Lau~ 
don érkezik fzámos Vitézekkel ellene, ( mi.* 
vei ezt az említett Major Úr, már az előtt 
Wideauti elhirefztette) úgy meg-retten$ 
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kevés katonáink* első meg-látására, hogy 
Táborát fel-gyújtván 9 nyakra főre Szaluét 
JVi^r felé* Nyerefége ugyan tsak len Mi-
cháelovits Úrnak, mer: a' Magaziaomokat 
meg-menthette a' tűztől, 's egynehány el
hagyott ágyúkat- is-kézre* kerített. — Ezen 
történetet még egéíTz bizonyosfággal nem 
állíthatjuk, 

Magyar Or)\ág. , 
O Felfége meg-engedte, hogy az egéflz 

Orfzágban Vármegyék* közönféges gyűlései 
tartathaífanak, mellyekben a5 Rendek egymás 
között ki-tsinálhatnák, mi módon tellyefed-
heíTen O Felfége kivánfága, i-fzör: a'Sereg 
fzámára adandó gabona; és i-fzor a' fegyver 
viselésre hónaponként ki-állítandó IfFjúfag 
erántt. — Pofon Vármegyében Okt. 23-dik 
napján tartatott a* köz. gyűlés. Leg-elÓíTzör 
is a Fejedelem kivánfágát magában foglaló 
Levél olvastatott el. Az után aV-K, Kommís-
sárius, Űr Gr. Brunfcyik ? O Felfége elö-
adott fzükfégeinek fel-fegéllését, a' gyüíés 
Szivére kötötte. -*• A'Rendek azt felelték, 
hogy az iliyen fontos dolgokról való vége. 
zés, Orfzág gyűlésébe Yaló: melly értel
meket, egéíTz'tífzteiereknek, és fegíttscgek3' 
ajánlása mellett0 irásba-is fél-tették, azt más 
pap a\ gyűlésben el-olvastatták, és Ö Fél* 

fé-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



44* * 

íégének él-küldették. — így tselekedteks 
mint értjük,'a' Pesti gyűlésbe öfzve fereg-
lett Eendek-is, 

Bétsböl 
Moflanában f eggy ide való gazdag 

Kereskedő, és Könyváros, JVucherer neve
zetű, fzerentsétleiané tette magát, azon fe
lette tilalmas Könyvnek, Frantziábói Német 
nyelvre lett fordíttatása által, meílyet írt 
Valesiai de la Motte Grófné a'maga ment-? 
fégére, és a* mellyról már mi írásunknak 
g7-dik Levelében emlékeztünk. Ezer arany* 
és Számkivetés leve t. i. a' Könyváros tsele-
kedetének büntetése. —- Magához a* fó Mi-
nifterhez H. Kaunit^hoz küldött valaki a* 
minap eggy illyen Könyvet, de a' Hertzeg, 
mihellyt meg-tekintette, azonnal meg-éget-
tette. — Ez a' Könyv nagy oka a5 Frantzia 
nép bal vélekedésének, mellyel kezdett lenrá 
a9 Királyné felöh — 

Wucherer°t\k\ még nagyobb boldogta-
lanfágot okozott magának Grofsinger Máté 

Fe-



Ferent?-,.- •• úgymint, a* k i , a' .napokban 
örökös fogíágca küldetem: líijJJJleinba. Ez, 
kedves Hazánkban - is esméretes vólc, 
agy ítéljük, avagy tsak azon nevezetes mun* 
kajáról, rnellyet Jus publikum Hungáriáé* 
nak nevezett *). — Mivel vonta magára az 
említett kemény büntetést, azt fok volna 
dó" befzélniY Annyit emiitünk, hogy Udva
rokat fértett: azon kivúl, mind untalan forsa 
felett kívánt héjjazni9 melly tzélíjának el
érésére fokát tselekedettj a5.-mit nem kellett 
volna tselekedoi. — A' ki bővebben akar 
ennek élete folyamatjárói értekezni j eJe-
get teher; kivanfágának azon Könyvnek még~ 
olvasása által, rneílynek felül Írása*ez?' 'Lé
ben und Schickfaie des berüchtigten Frant^ 
Rudolf von Grofsing, etgentlich Frant^ 
fáattháus Gr.qfsmger genannt. • • 

JEGX-

*) A' milíyen tiízzel irta vált úvofsinger Ur ezea 
Könyvét, mellyet azután maga-is meg-báa::-fzin-
tén olly tfizzel irt az ellen eggy fzó ki-mondó 

* Hazafi Kajetár Jósef Ur, illy felül írás alatt: 
Widerkgung des Grojsingerifcben Erireicíes in 
Ungurn. Von' Jofepb Kajetár 1787* ki-adott, de 
nap fényt nem láthatott munkájában, minthogy 
a' Ceafura tiizre ítélte, — Kitsiny a' munka: 
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"'f^'«T^"iwT,"fw~»i—rrn—mmi TI—r~—TiiiMi«mniii—í. 

J EG XZ É'S BK. 

,ÁZ Ide zártt Rajzolatban, azt kívántuk íöképpei 
.Szemléltetni az érdemes Kozönféggel, hogy esik a' 
sriarsirozás eggy 3 -fontos Tibori ágyúval, midou ás 
eÜenfégre kell menni* De minekelőtte ezen Rajzolat 
»fcg4 fejtegetéséhez fognánk-: fzükfégesnek itéltuk* 
Siogy az ágyak körűi forgolódó fzecnéllyekrol val*. 
süt emlittstink. — Az 5 felfége Ármádiájában, 112 
tulajdonképpen úgy neveztetett Regementek vágynak* 
Ezeknek hárma, hoíTzú ágyúkkal, és haubitzákka! 
bánó, rövidebben Pattantyús•',--"vagy ^^MJ- (Ganonier) 
IVfegément. — Ezeken kiviil vágynak 4 Companiák, 
mellyek : különöflen a'Mozsárok mellé vágynak ren« 
dejve, Mozsárosok (Bombardiers). — Az Agyúsok* 
vagy Pattantyúsok, mind egy forma, az az Barát fzia 
ruhát Viselnek, veres hajtókával. Tzip&kjö'k, feket« 
liarisnyájok, rövid kardjok, 3 fzégeletes pafzomántos 
l^alapjok vagyon. A ' k ö z Legények-is mindnyájan 
viselnek páítzát, raellynek fejsö végére eggy darab 
gyújtó kötél vagyon tekergetve. A' g Regementek 
tsupán azráltal külömböztetnek-meg egymástól, hogy 
•zz elsobéliekttek I ; a' másodikbélieknek 2 ; a' harma-
áftbélieknek pedig 3 fzám vagyon gombjaikon ki
formálva, Eggy Pattantyús Regement, valamint min
ién más gyalog Regement-is, áll 3 BatalionokbóL; 
minden Eatalionban vagyon ,6 Compánia. — -Eggy 
igyús Compániát ő&veféggel 171-fzeméllyek tefznek, 
ágaimat: 1 Kapitány, a' Compánia Vezére, 1 FÓ, 
és. t Alhadnagy, 1 Furir ( Feurier ) , 1 Strázsamester, 
j L Kaprai, i Farirsitz, 1 Dobos,, 1 Sipos, 100 ta
núit: KÖZ embejek, az mgy neveztetett/Hrö Ágyások 

( Ober 
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(Ober Caaoniers), és 5© Al-Agyútok (Unter CanoBie-rs), 
a' kik még az ágyás mesterfogét tsak most. kapogatj$k. 
Már ebbSÍ könnyű ki-tsinálni, hány föpö '$ alsóbb 
Tifztek, köz emberek, és más egyebek vágynak x 
ágyás Eataiibnbanf és 6Í2tán~í Regeméntbéö*is?, a£ 
úgy neveztetett Stábon ki.vűl, meliy mint tadnl Való 
a'. Regerueijthe2 tartozik , ,és i ü im e' kö /étkezendő 
fzeméllyekbölV úgymint:." a* .Generálisból, ti Öbe'r-
íhrböl, I Oberftiieutenintból, 3 .Majorból „ i 'Tör-
Tényhez látóbei (\-\udi torból ),* rHeg . 'Feltserbol, i 
Reg Káplánból, r AdjütífltbiSl, 1 Számtart'óból, 4 
Bat. Feltserbol, 1 Porkolábból (Profos), i Reg. Dö-, 
bosból ( Regiments Tambour), 8 MusikásokbóL — 
A' Stabbéli alsóbb fzeméllyek nem függenek a' Com~ 
pánia Vezérétől, hanem az Oberílertöl. 

A ' Mozsárosok, mint említünk, mind Öfzve fsak 
4 Companiából állanak. Egyéb ruházatjokra nézve 
meg-eggye.znek a2 Ágyúsokkal; hanem még-is meg
lehet Őket a' kalapjukról es-merni, mellynek bal olda
lán, a'hója'gomb van, eggy égő Bomba láttzaíik,, -

Moíl már egyeneííen jövünk a' Rajzolatra, ?s 
mind arról, valami tslk rajta fzemébe akad a'nézőnek, 
?s néminemű magyarázatot érdemel, fogunk fzóllani, 
— Azon 10 fzemélly éknek, a' kik gyalog-menve 
jTzemlélfeínek av Rajzolaton, háta Pattantyús, -mégyo: 
pedig abból a RegemeníbÖT,, vagy Bataliónbdl való, 
a' mellyhez van az ágj/ú rendelve. 

Hogy jobban elÖ adhaíluk, kinek kinfek mi a' 15* 
telesfége, az emiitett 10 fzeméllyek közzűl: tel^t 
mind eggyiket más más fzámmaj meg-jegyeztük, Az 
1. az ágyú fzája mellett megy, 's é' fzokta á' töltése 
az ágyú tsovibe bé'dúgni, ha mikor kívántatik a' lövés,, 
A* 2. kezébe* vifz eggy xúdat* mellynek az eggy 
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végía borosta , as másikon pedig a5 toló fa VagyőíL 
Ez, a' rúdnak borostás végivel, az ágyűt,. .minekelőtte 
a'töltés beté tevődnék, fci-fepri; a* másik végive! 
pedig, az,ágya tsövibe Be egyengetett töltést lé-tójjá, 
*s keinénnyea le-veri, Á' 3. eggy rudat tart, á- 4-15,. 
Eielly mind kettőnek kezében arra való, hogy azt az 
cggyik eggy felöl; a' másik pedig más felöl a' Ten
gelynek, az .ágyú fzája felöl váló réfzébol ki-nyúló 
vas • karikákba tefzi, 's néki feküven, agy toíjya 
eíébb az ágyút. A' nyakokból pántalíér módjára le-
függő kötelet azért viselik, hogy mídon a5 lövés kliú 
<riílka rugódík az ágyú; tehát a' kötél végin íévö vas 
karikát a' kerék fzegek' horgaiba akaíztják, V úgy 
rántják ismét hellyére. Az .5. az úgy neveztetett 
első Mester (Formeiíier). Ez igazgatja az ágyút, 
hogy a' lövés találoíían eílen. Ez döfi fel az ágyú 
gyújtó lyukán által, eggy nyárs forma hoflzátska vas 
efzközzel a' töltést; e5 tefzi bele a' gyújté lyukba 
a' gyújtó töltsért-is , melly meg-esvéu , jelt ád az el
sütésre. — A'gyújtó töltseruek olly hoílzúfágú tsove 
vagyon, a miilyen kívántatik a végre, hogy a fel
döfött töltést el-érheíle. Meg vagyon töltve, igen 
könnyen tüzet kapható sürü Materiával, melly már 
egéflzen bele tapadt. Ha az ágyú ki-lövodik-is: az
ért a' gyújtó töltsér hellyben marad; ámbár meg-esik, 
hogy ollykor ki-lökodik, 's embert-is öl: mint ezeíi 
fzerentsétlenfég közelebb az.ei-múlt efztendoben Du-
iitzánál meg-tÖrtént. A' 6*, kezében tartja a' gyújtó 
páltzát, mellynek végibe tsiptetett füstölgő kötelet * 
ísak hozzá érteti a' gyújtó töltsérhez; leg-ottan el~süí 
az ágyú. A' 7. a' lovak körűi vigyáz, Is a' kotsisc 
igazgatja. A1 g. egy nagy rudat vifz kezében, mely-
lyfil %' Iffvtildtfóés álialmstosrigáva] m ügyé tartóját 
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fenteli jobbra vagy baka, a' mint a' feükfég Hozza itia-
gával. Az emeFö rúdnak fogó végin efgy kéfefzt fa-
is vagyon, a' végett, hogy ha maga nem bírja emelni 
a' Jfc az ágyú tartóját1; akkor a* 9-is fegithet, a* kinek 
a'nyakában eggy tarifznya függ, mellyben a' töltés 
mindenkor kéfzen HÜ , 's mihellyest kívántatik, adja 
ieg-ottan az 1. fzáni alatt valónak. A' 10. a' lovak 
előtt megy, nyakában eggy tarifznyát vifz, mellyben 
Ú töltéses fzekérbol hordja a' töltést. A' töltéses 
fzekér mindjárt az ágyú talyíga után megy, de a* 
jnellyet mi 1« nem rajzoltattunk. A' mellé-is van egy 
.Nem - Pattantyús katona rendelve; úgy hogy már e* 
fzerént látni való, hogy minden három fontos ágyúhoz 
11 fzeméliyek kívántatnak Öfzveséggel, kiknek ó'te 
£özöníéges köz katona, háta pedig, mint fellyebb-is 
emliténk, Pattantyús. — A' 10-nek van még más 
&ötelesfége-is, mellyet mindjárt meg-mondunk miben 
á l l : hanem elébb az ágyú talyigáról kelletik;ízól-
lanunk» 

Az ágyú talyíga öízveféggeí, ugy, a* mint a* 
Rajzolaton fzemléltetik, két egymástól el-válafztható 
téfzekbol áll. Eggyik az„ a' mellyen az ágyú fek-
fzik, nem liüiömben az ágyú tartónak-is az eleje; 
a' másik, mellybe a' lovak vágynak fogva* Ezt lehet 
első , amazt utolsó taíyigának nevezni* Az els'ő taíyi
gának az elejin eggy láda, vagy fzekrény fzemléitetifcv 
tielly tölíésfel van meg-rakva azért, hogy ha a' töl
téses fzekérnek valami bája találna-is lenni, a' midos 
azonban ágyúzni kell: ne legyen töltés dplgábó! fo
gyatkozás* Az első talyigára vagyon heiyhetve m 
ágyú tartóaak hátulsó fele, lyukánál fogva; 's hogy 
annál eroílebbeh álljon a' menés közben, le-is van 
Untz©lvaf A'lántz^ termék famm feík̂ ffen íll\ 

hogy 
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hogy tehát "midőn kívántatik, annál könnyebben ki 
lehefíen azt akafztani, 's az ágya tartónak hamarább 
nieg-esheffen a* le - emelése: a* 10. fzám alatt lévő 
katona arra-is való, hogy o , niihellyt a* lovak 
ineg-állanak, a' rudat fel-emeli, 's ezzel azt tselekfzi, 
hogy az ágyú tartó vége lejjebb fzáll, 's aMántz 
lógóba indul. — Le kell pedig emelni, az ágyú tar
tót az első talyigáról mind annye.fzor,. valahányfzor 
íoni akarnak vele, úgy hogy az ágyú tartónak .tsak 
első fele marad az ágyával eggyütt az utolsó talygán; 
a' hátulja pedig fekfzik a' földön, a'.mint ezen fek
vését a hoűzú ágyúknak fzemlélhetni, a* már meg
küldött Battériák* Rajzolatján az e* betii alatt. Ennek 
fzemlélése által azt-is könnyebben lehet képzelni, 
a' mit oda fellyebb mondottunk, a' 3. 4. 8. 9. fzámok 
alatt lévőknek kotelesfégeikrŐÍ..— A' három fontos 
ágyú alá két ló kívántatik, mellyeknek aggyikén Hl 
a* tábori kotsis. Ennek fejér ruhája vagyon, fárga 
hajtókával. A' Kaskétján nints femmi tzimer. (A* 
fzokott gö'rnyedése 's haja fonatékja fel kunkorcdása 
képzelhetőképpen fzemiéitethetik). A' 6 fontos ágyúi
kat négy négy; a* 12 fontosokat pedig hat hat ló vi-
fzi. —* A' 18 's .24 fontosokat, mellyek rend fzerénft 
Ojívom-Agyúk, fzekerekén vifzik, és tsak a! Battériák?-
b'áti kfeföitiií úgy fel, mint a Battériák Rajzolatján az 
:é. betű alatt lehet látni." 

A* moll küldött Rajzolaton ki van még tsinálva 
az ágyú talyiga felibe, eggy két hoílzú ágyúra való 
Battéria, ?s kivált az ellenfég felöl való réfze ízembe 
tűnőképpen fzemléltetik. Távol láttzik eggy .-lárma
fa, níelly már dérekaíísm ég. — 

Költ Bétsben, Nov. 3-dik napján* 
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Folytatása a' Frant^la Orfcági újjabb Tör* 
ténttefc! elő • adásának* 

10. 

JJL á risba bé-érvén, nem a* maga Paío-
rajához; hanem leg-elsőben-Is, a* 'Város-
Házához vitetett a' Király. Már ott kéfzen 
várta a' Tanáts* fó* Polgármester BúiÜ? or
ral eggyütt, Vízékek-is voltak ki-rakvaf a" 
Királynak, a Királynénak* a* Királyiinak, 
a' Király Kisaílzonynak; nem külömbeii a* 
Király testvér Öttsének, Vannak Felefégé* 
nek, és a' Király testvér Húgának Ersébet 
H, Aflzonynak, kik mindnyájan kiszállottak 
ugyan kotsíjaikból; de le nem ültek. A* nép 
az elő fzámláltt Feiféges Személlyeknek egy* 
gyüi eggyigj, Vivátot kiáltott. Mailt? üt 
idvezlette a* Királyt, hozzá tartozóival egy-
gytitt i nép képiben, 's emlékeztette ezen 
fza*aira: „ Én mindenkor nagy gyönyörű-
„ íeggel vagyok az én jó Városomban Pá* 
p risban.u — A* Király így felelt: „ Én 
„ ha tudhattam volna, hogy valóba kedves, 
„ az én Parisom' jó lakosinak a' kfrzöttök 
„való lécem, eddig-is bé-jöttem volna, é$ 
n ezentúl rend fzerént nállok fogok lak|ú<* 

K k A* 
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A' Királynéíis azt mondotta, l«ogy Q ma
ga Férjétol el nem,marad, és gyönyörüfég^. 
leíTz, ha oliy nép között .lehet, melly-éltó 
oliy kedves az 6 Férje. -^/Ezentiíl BaÜIy 
Ür a'néphez fordult, és mutatván £ Királyra 
így fzolla: ;w O Felfege egéíTz bizodalommal 
5, jó mi közinkbe lakni, és abban fogjk tó 
n vaitképpenvalöy őrömétí jtaláini, ha miM 
3,' az? el-kö vetheti* vajamivel tsak Jobbágyait 
„ boldogíthatja** \ -r- Melly>keízédeit Bailiji 
Újnak nagy ötöm kiáltások követték. , r*? E' 
meglévén, a* Király,,j,FelQÍ£gcvrél,;GyerH 
mékeivel':q és testvér Húgával -eggyftt6"3E«i£-* 
/érzés ^^nevezetü Palo tába menta A3 Jik 
rály Öttse pedig FekfégfegTOl más Palotába 
fzállott, melly -shajdanr LéU-xenhurginak^Mt 
veztetett, ma pedig Aureliápuminak hivafeí 
tátik. —Más napn, úgymint 0kt ; 7-dikén* 
feregesrül mentek a' hal árulö .aífeonYok ;&i 
Királyné látására j mellyet meg-értvén a7 Ka* 
rályné, azonnal azaWa^hoz jöt t , ' t karjai? 
közzé vévén a' kis Hertzeget, és jrielléje; ák 

iífiN : 

*) A' nevét onnan vefzi, mivel azotí keíyen a' hol 
épült, hajdan tégla pgeto* vóttV' v^en^rafötS 
I5Ő4*dikben Katalin Királyné kezdette építtetni'; 
JF. Hewfife 1600-dikBán egeflzen el^kéfzitteííév: 
XtP'.^Laiss iii'^g Királyi mÓdni_ .fei-4ktsjt'tetíe., ; 
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litván Hertzeg AíFzonykáját, megrmiitatta 
magát. A' Királyné látására így kiáltott fel 
hozzá eggy a? hal áruló aflzonyok közzűl: 
|j ;Mi azért jöttünk, hogy Félfégedet meg-
láíTuk, minekutánna már több 10 hónapjá
nál , hogy harisban nem fzemlelhettük. ..-—• 
Reményijük ezentúl azon fzerentsénket 5 

líügy Felleged' közöttünk váló léfémí iitse-
kedhetünk.a ^-i- Voltak azonban'^hitotífos 
ízemre hányások-is. — A'Királyné Mentelte 
magát, és kérte* h&gf arról, a 'mi már 
m&&- történt %f. felejtkezzenek el. c Nyilván 
vallotta, hogy ö meg rsalattathatott, mint 
fzintén más Nagyok-is; de-egyfzersmind azt 
i r%érte: -Megfogja tapafztaltatni a5 Fran
caikkal ^ h ^ éppen «azt fogják rá
l á tó , ' a ' kit kivannak* - Ezen fzókra ki-gör-
dűlt a' könyö, mind két fzemeiból a'Király
n é n a k . — A* nép ^ ^azokra |̂ >a? mellyeket 
hallott 3 és iáfótt> -belsőképpen meg-indúl-
t^án ^fe4-kiáltott t lÉlyin^* Királyné! ~* '% 
ezzel ef-ofzlott. D^ itt még^nem volt vége 
a'Királyné nyughatatlankodtatásának! mert 
rhár meg a' fzegényfég kiáltozott hozzá, hogy 
parantsolja, az Ó' zálogba vetett holmijeinek 
minden váltság nélkül való ki-adattatásár» -*-
A' Királyné olly fzót talált a* fzájján ki-bo* 
tsltanu.;^m.e}lyk&! azt hoztaki a'Szegény-
fégv hogy valofággal reá állott a' kérésére,, 

& k % az-
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azén-is, Sokan k t a ü l e , tajtokim*imk aa zálog 
tart6kona és ingyen kikaptak #l-zálogositot$ 
vagyonjaikat. D e , -meg-értvén a* Királyf 

hogy tsak a* foegényfégzálogjáért 3 milü® 
kívántatnék r k i tede t tette,, hogy 6 rtfoftanl 
környüláEisa&éi ? -é- s í ziagényíég * kivlníagác 
néfti fcliyesithenlí piadazáícal, hogy £' Kí-
ráiyné^oz-Talo.HzodabíBiiiíjsg ne gyengül
jön^ ^ S f e s ^ s f e a v á a í á g l t e f i M ^ ^ ^ ^ ^ 
ké&lefzen aVfi*aga íuliídan .jfCaíI^áfcól, i as 
oiiy el-zalogosátoK ruhákat ®%tn oltani $»*s 
gazdáiknak viüza adac t í r ^a ' i t t e ly tkv i^ i 
fzükfégeaebbek, , 'és^4 livráfc^**^-XLfrraJ) 
alól vagyöak zálogba :üsiv9i-rm 'Semmitől 
nem míáat afiííüclly^waianait isakha.fznos 
efzköznek lát ienni^, a', tsendesfégnek toeiyrt? 
állítására* és,úgy l l taík nem minden eiü-

. menetel aéik^^'fr-^vIk/a^^m^e^íGyuiése 
is bé-ikskozött r¥^r$.a&éböl JPárkha n hoiott 

. Okt. inaikén- .ük néiMf$r 'Izeket^. . éaJleg-j 
elsobéri-is azt végezze^ hogy a' Ikirilynítfc 
mtnjen tifzteleters, a' meily mégis lett dél 
előtt. Az ttáp, #l>uíán figyan a«t tseLtkedte 
a* Városi Tanács. ^*$ MinekeJÓtte, Parisba bé 
ment TŐlna a? <Syülés? fok; elóbbenLTagjai 
ott hagyták* nevezeteüeníJÉűunieríPréíes 

:v ; fc U ' .::• '"• • '$&* : 

*) Bg|y Urrábaa .vagyis ^ iga**; 
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thtf a* kit nem .akarok, ligya'iré el*et efetenij é t 
azt faleke: fttiant -maradhatok #§nem'is.' tar* 
fozom maradni: nem. «alUrok^fejp^?éfz3$ 
Mftnf •'— fem< -hibásnak találtatni. J?m Mif tftf 
kart Mounier Ér 9 vzm f^avaival jelenttfö^ 
alig ha röv id j én nyilvánvalóvá >aem U#$»5r 
Az Aimliánumi Henzeg CDuc B'Orleajas S 
sints. többé a* Gyűlésben. El ment Ang^iéf 
b$ét Külömbkülömbféiek <arvéiekedcfcek. ecr.Ó) 
a! Hertzégr&l, -V:ki .-NeGjkerrel eggyütt ^ 
nép, bálvánrt^a :valau Sokan azt mondják* 
hogy,? a* Király: küldötte valami nagy dolog
ban köyetttégb^ az Angliái förálykoz* De 
mások nyílván állítják, ltö§y;féltibfn fzaladt 
volna el i- mivel d volt: azA-oka mindennek; 
annafeisy :o$f mi köi&lebb Okt. 5-dikén tör
tént, J*** .Már;retó- hallottak, a' kiket pén
zem, meg* vafztegeterê ^̂  -*~ Koronára vágya
kozott,, vagy 1eg~álább Szeretett volna Fran-
tziVörfzágaak < fo Kormányözója len«i Kirá* /* 
3yi Tkuhis nélküi-Is. -*;.* ->J& • . - ei ."• ' 

Jiujirijai ű&elgiurn. 
•,?*•.,'. Szörnyű gondolatokat forraltak itt a* 
párt ütök elmej ékben. ^ Harmintznál több 
nagy; Házakat kéíáwiltek puska - porral fel
vettetni ; a' minthogy, egy Polgár házában^ 
Sejes. Számú puskaporos* <-s tőkés ékkel meg« 
rakott hordókra akadtak* «? Ki rok közttök 

• • .v ," ' a z * 
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az-is tsinálva, hogy a' fó kormányozó Szék 
Tagjait mind eggy fzálig el-oltsák. Eggy 
egy Tifztviselónek ki-végezésére 6, 6 párto
lok rendeltettek. — A* ki ezen rettenetes 
ízándékot ki^nyilatkoztatta, if/OOGforintGtj 
?s értendőnként* való. fizetést kapott jutalmuk 
:^- Sokan elfogattak, a - gonoízt gondolok 
közzul, -r^ Hanern (úgy értjük) hogy a* 
páriosok-ís el-rfbgtakn más felöl a*-Vice Can-
cellariusr, a'maga jófzágában. Léilló Vár|t-
is el-foglalták, a' Selde part|án. — Ezek 
azok as pártosok, a' kik Brédáha Sereglet
tek volt őfzve: de mivel ott meg nem ízen-
vedte okét a' Hollandiai Köz. Társaság; 
ízillást keresni.indultak. 

/_.,..'' Anglia. 
A5 'Mwokk/ői Tsáízár Követet küldött 

Ltondopbai%\ a5 ki a' Jíirályi^ak Í I fzep. Arabs 
lovakat;• vitt ajándékba. — Sokan vágynak 
itt a' Borisból ekfzaladt fó Rendek közzül* 
a' kik még előre .nyílván beízéllték, hogy, 
majd ez, amaz Fog történni Versaliábany 

Okt. első napján, *s már moít azt rnondják, 
hogy eggy Gróf v,6lt fannak az oka, hogy 
úgy rel nem sülhetett a' dolog, a1 mint ki 

,-vólrt§iná|v#e.. ,, 
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;, Svéd Orj\ág. 
Van, iiiibeh fójjön a'feje, a' Svédek* 

Királiyánák,; a' miőíta ferégeic mind as ten
geren, mind a' fzárázon5~ .derekaíTan meg-
%bajgatták az Orofzok. Fő baja," a* pénz 
ízük volta, meliy miatt gyakran efzébe*jut
tatja a' Török Udvarnak *aTmeg-igértt i% 
milliomokat. -— A* minapában, a' ~PmJJ^Jai 
Királyhoz folyamodott Kövétĵ e által, "hogy 
a%a neki rovásra^ más fzükféges '"hadiaké* 
ízületeken kiviil, még tsaíí katonai ízárnára 
való füvegeket^ lábbeliket, és ingeket-xs.— 
Meg nyerte, a* mit keh. 

i -Bétsí 
O Felfégc meg-engedté, ho^y a* jővo 

efztendónek első napjától fogva, fzabadoft 
ízáilíthatódjék a" gabona (ki-vévén az abrak
nak Valót), Magyar Orfzágből, 's a* hozzá 
tartozó Tartományokból, által a* Német 
örökös Tartományokba; fzintén úgy,. vala« 
tnínt" iímen, eddig-fé lehetett amoda fzállí-
tani, 's ezután is meg fog engedodni. 

Az el-mákt efztendoben lett fel-fzámlá-
lás fzétént, as Ts. 's K, Német örökös Tar,. 
tományokban találtató Protestánsok fzáma, 
ment 156/8^5-re.' ;— Ezek közzul .7^236*311 
.férjfiúi 9 77/629-en pedig tí&Qnyi íiembé! 
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vágynak* 

feeföélletté © a f * # * $ $ hogy. Bcttíká*' 
báti-Aét&é&k'l"% vvóít &rents§jé 'íWMhyf:á^-
AtiizVhffi^gűlY(Madame á£T81ignSé} rfzM*-v 

2aní1T£3 Ei^iZ';M256'fíyíagVf,^ntiIa Orlzági; 

KirJt^áenak .'SSD". ifávad^-BMrája1 volt/- De 1 

ítelt#'vi,v4.^bttícyrífg!ösHil f"ké- olí^ári'népt kő
sói* való maradást, melly kéízíflf, mind 
azokat fel idézni dühös- indulatiaafe^íí' ki
ket gondolt az Udvar meg-vefztegeróinek, 
5s az 0 ellene dolgozóknak lenni: *-*- PánW 
fzolta, melly sietve kefíett eí:jóni ; úgy hogy 
# feokn^állláorai ízokórt'hdímrjeiből töb-
Wt el nem riozh%t©tti Búpáh a mi rajra vólr; 
Vugyíari árért Bctsilétiban legf- elolízör - is 
gy olts vasiról ni M é h . ^ Kérdezte á^Her-i 
tzeg a' GtMois ha ° ̂ alí^otí1 rtehi tudakólríi 
a* Polirfyáh hftz&áy{$t%ib\, el jÓVéteíe okát3? 
tnelíy kérdésre így felelt a' Gróf: fzorgal* 
matoífan orjj^«df ejxu hogy4sak azt meg.á* 
találjam valahogy tu4afeozm^?-*- * 

Miá'óéi^iáf^l *^ffeíte^rd$$öl egy 
Barátonk"), meg-lát&ítt Bvlgrád épületeinek 
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imitt amott fe«in ál%)d^abj^.ií: ,£g^ tettéét* 
mintha Vijfegrád Várát % Magyar Hazánk 
Korongja' hajdani hhwtfkgos fa&llkút ízem-
lelném. Bele lépvén elfzőrny$Hg|dtem azon 
az ilfzonyú romláson, mejlyet LAlíIjQ-H 
tüze okosott benne egynehány napok aíattv 
Tsupán a' Kafzamátok (Cafematten): marad? 
Jhattak meg épségben, és eggy fe^)§cbeif{ 
lévé kút. «— Nints^oUy ház,,. vfgy *w?|s; ajk$r*. 
melly hafzon v-ehetó épület azegéífz Várhat 
melly kiflebb , vagy nagyobi) leralmet; ne 
Szenvedeti volna. Az utóbbiak közzíli valók 
kéj gömbölyeg tetejű házak a'piajzonpMgy 
m|nt a mellyek eggy&ének tetejin 3, a má
sikáén pedig a lyukat tört a' golyóbis^ Amaz 
a fördo^ házoli: v^k ; â  T ö r ^ ö ^ e i ^ :m€lly 
belölrpl ki ván. márványozva. -,Négy- fzege* 
feteinu^yaa, annyi Jds fzobátsHk agynak 
^ ' máikba a*.Kávés vette niagát addtg*i$s, 
^ íg más rendelés leher. A* piatzon volt s' 
nagy, Dsamiriii t T)*U;\d^\&msik tejfe^rísü pa]F 

*) üsami, Dsjtfíih blljr Tcmpfoöii^k "a* jneve* 
jöfllybta az Osmaaok a'pénteki különös Iílect 
íifkelettttiíiftHt^églaBZy ae# Mlöraben a' Tsá-

is Temploméit > rl* nem ollyan fzeotek, mktl 
amazok, — Ézttó"«» "mindsansp {jf̂ Vi fz®ktafc 
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lása egéíTzen Je-rogyott: tsak a* falai állanak 
fel,„ mellyek körül Szemléltetnek még réfz 
fzerént fedél nélkül, réfz fzerént gömbölyű 
Kápolna forma épüietetskékben hat drága 

emlékeztető Ofzlopok, mellyek nagy temé-
lési alkalmat^síagokkal kéfzítrettek. Matériá-
jokjóféle fejér márvány. ígen fzép méttzi-

.%§)&, aranyozások 's festések ékesítik; rí-
M Dsami régenten ar Sz. Ferentz "Szerzete 
Templomayólt. — Annak felső réfzén áll 
a* tsonka Torony* fele: mert a' más feje | e -
omlott. — A' Basa házának feni maradt 
egyebe>a* négy falánál / 

A* Vízivárosban leg-inkábbmeg-m árad
tak aVj&afzárnyák; tsnpári eggynek roskadt 
le közéj) tájjpn a* teteje: a' többi tsak imitt 
amott kapott lyukat. Ezeknek még Kerefz-
tény kezek vetettek volt meg furidamentom-
aikat; jól-is vágynak épülve, kiváltképpéri 
eggy, melly a5 Lovasfág ifzámára vagyon 
kéfzítve. —• Egyéb épületek itt-is, a* Rát^* 
várőshan-is nagy réfzént, a5 Várbéliek dij~ 
jára jutottak. ...... 

Temérdek gabona, és tzvibak találtatott 
a'Várban* mjsllyet mind ^vizbe^ vagy göd
rökbe akart ..hordatni Laudm fo Vezér,, a* 
mint már el-ís kezdette volt: hanem eggy 
köz jóra termett Hazánkfia Tholdi Jósef Úr 
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alázatos írásiban- elébb terjeízfette: hogy 
vajmi jó néven vennék azt a' Szegény-polgár 
munkások, ha valamijuttátódnék nékik abból 
a' fok életből, bár ha egyébképpétt nem 
zsóldjok fejibe, mivel úgy fém kaphatnák 
fóképpen abrakot pénzekért-is; ar több ré -
Szét pedig az életnek, a' fel félé menő ha
jókra lehetne rakatni, 's édes orömBst meg
vennék azt Magyar Orfzágon, a* lovak, 
fzarvas, és apró marhák fzámára akárnöhis; 
sót hellybe-is jönnének vevők, tsak tudhat
nák meg, hogy lefiz el-adni való 'gabona* 
,AS mint vettek-is már némellyek bélólleÍóf>-
va, meg-próbálták, 's nem találták ártalmas
nak. '.— Az említett jó ízivű Hazánkfia jelen
tésének , s á* mellé ragafztótt kérésének a* 
volt as foganatja, hogy már niőft félbe fza-
kaíztatta'a*.fóGVézér a' gabona el-ásását^ 's 
vízbe" való holdasát, és varia éráhtta a* fo 
hadi Taníts végezését, a' raellyhéz háfonló* 

' kéfjpen küldötte TholdiÚr Inítantziaját. — 
Mi köfzönnyük avfzegényfég képiben, fe
lőlié való gondoskodását, Tholdi Úr
fiak. 

<Sróf K* eggy a'fo Vezér Galopénnyai 
*) (tjálöpaíns) közzül, közelebb érkezett 

vifz-

*) Ezek azok, a' kik a' fő Vezér körül nyárgaloz-
tak, és paraatsoiatit iraide amoda fzéllyel b©rták» 
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v&fza Bzígw-ádbóí' Bzéremsénk• volt <6i&, 
fíémellyv.,dolgokról,j.tudakozódni,:- $s ..ím- Ú 
következendéfeet étram;: OSTKŰH.: Basa*"*1 4cl 
fel•-adta a* .Várats: nem: a* ren^esHBelgrádi 
Bisatáblt, hatitm-annak.tsakr képét viselte;: 
AÍMME, kev.csieigá? Vár m&g-íziHása- elótt, 
»kment <rör a' fó Vezérhez;,: hogy: vele be^ 
Ifelg3eih.,eífen;áá*Vár_ emut$~*s jzojjban, a* 
$n;ésnk betíáilsttel^kií&örítMták,.; 39&0típjiS| 
^asa íiép tifzres'. ember; L A W D O N ^ Í Q ? Ve>; 
lér gebedjem méltóztatta.; -6-is m$g>ny£He 
a'. fo .Vezért kávéra, *a eggy.igen fzép, éft 
4rága kéfzületű'iiérék paripát-is ajándékozott 
ftélfciess El -ín^lása;elótt egyűfot ök öt megg. 
-stnórozt&tott*.' 's a* döglött lovak kö^zé 
vettette* —* s- A iTe rök AíTzonyok.,- ki-jövett 
$V Vá'tból:, mittdnyáfan?égyí J i^y.^olá fátor 
alatt tartózkodtak. Nem lehetett na artzu? 
latjaikat;látni *).' Eggyet még-is meg-láthat-
fci '..:. '- - tak;3;;; 

*) Vátig kivontak volna Tifztjeink a' Török Áflzó-
ayoksák *s Leányoknak 'ifeMéík közzé nézni; 
de nem lehetett az eggyesfégnek ereje fzerént, 
még tsak igen közel-is menni hozzájok", annyival 
|nkább> ineg~tapogatni a képeiket, mint NovináL 
öit bé-ayúltak volt az artzúlatjaikat fedő kefz-

. - keiSk aíT,"'" '$ körül tzlráHlták állaikat, végire' 
kivánván*:$mphz nem, ölt&tek" e* Frantzíák 
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§ak'Bémeiiytkfeinröi.fitiniér^s"ditséöék. .•**-
'Látták a'Basa ágyasainak fzjba leányaikar-i$; 
Üe 'tzpk. nem létezettek,, dinert feretsenek 
f óltak. - * Sok pénzünket, jehviitt^k a' • T% 
.tökök,. Mecti ekintep ugyan, olts Vn\4cezde $ 
tek adni mindent.; ét? hogy:,•• Járták, . roeftjt 
igen kapnak a' mieink mindennénrirj pat«éká> 
kon, £2Után 3—4 annyira-ís feltsaprák. dm-
Egy pif2-toly* mellyet még-y€hetetr,v.A' ki 
j&feör: járt, két aranyon: et-mint más .nap 
g***^uranyon. <*- A* vásár kezdeíjvei'kaps 
hatott mz ember öt aranyon gyönyörű Szó* 
pyeget, ? «4 aranyon oüy izep nagy kefzke* 
nót,- mint a' :meilyeknekj eggyikét; utollyára 
ab-^30; a* másikát .pedigi. 1 % aranyokon vet* 

t ték némeltyc kedve tök tJrak^ «*-- Tsalárd-
kodtak-is aVTförökök* eladván a' mi Tartó* 
mányakkbéM r ̂ portékákat, Töt ök portékák 
gyanánt tirága, pénzen. Egy Tifzt ür ollyan 
kefzkenöert 6 aranyat adott, mellyen azurán, 
vette éízre a' Ts. Y K." biiíy eget, 's a' mely* 
lyet itthon t Talléron meg-vehetett volna, 
Kereste a Törököt^ a* j^tót vásárjotej de 
nem talájta. 

1 . . . •> 

ylEddíg-
'fin ii 1 j i i i — u M I I I . I . » . I — m m — m — — — . . — • — m m m — * m — * m m — R 

aíEsonyi fiaiba. ( $i- jÜUvem ÍU?0g$*fclroaás*áJi 
r»a bajosabb-is). 
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(Eddig-is «lég* Török kefzkénöt ieKetéft 
iártii a* Bétsi Dámák fejeken *s nyákokban? % 
de még többét tárhatni ezután ). *— *Már-kí-
t^ináleá'k: Belgrádban *i3,000 fegyveres; né2* 
ptinknek alkalmas helye fog lenni. — jLaii* 
döníö Vezérnek, a' Rát^v árosban kéfzitet-
tek kvártélyt, .melybe- Okt. 18-dik napján! 
belé -is Szállott.- * - A' Tifzt Urak, midőn 
visgalták vótóa übRát^p árosbán az egéíízen 
öfzve nem omlott házakat s el nem találhat
ták, mire valók lehettek azok -a'ffiagy alma-
riom formák, mellyék a^falakba vólrak bé-
tsinálva, mód nélkül tágas fiókokra. < Ha-
nem a' meg-marádott Belgrádi Rátz Lakosok 
magyarázták, hogy azon almánom formák
ban feleségeiket hálatták a'Törökök zár alatt; 
fmtidenik fiókban eggy egy aíFzony&afc vók 
az ágya, V 1 ^ kié felíyebbetske ~ esett, az 

laj-

*) A' minap, még a';Tsáfzár elott-ís, Török kefz-
kenőkkel ékesittetett fővel 's nyakkal jelent ~me£ 
eggy Aflzony, a' maga IhíhntZiájávál; kit meg-
tekintvén Ö Felfége, azt monda neki mófóryodva: 
Az Afízony a' maga Uralkodójához menjen. — 

- látván a'Fejédelem, hogy az AíTzony meg-
- hökkent ,. monda továbbá neki: Az Aílzony Ural-

r kodója Konjlmtzínápolyban vagyon, mint- az oT-
"'̂ tözeté-is 'mnt'atjí, é& így oda menjeay Ha mi ke

féimé vagyon. 
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lajtorján máízott a' magáéba. — Kéltség ki* 
yi|t ezen afFzony tartó ? almáriomok ajtajain; 
keilett lyukaknak lenni s tkülömben meg? 
roMottvódaa a' portéka. —*HDlly n a g y o l t 
*\ -fe4*dö«fég" benn. a' i Várban , mig ki néni 
tifztítOtcák, hogy a? kik eldffzöT hé-menipkt 
fcföqítenítfetrek orrokat bé-kötnu 

r.'" • • 

Bétg* iFohadűü^gy Úrnak (k4 Eá\£z$m>k 
Bütijféí&ik nevezik) fzomorúí ecetei; jLevélf, 
bhmls itták hozzánk, a'felryebfcs említett Gróf 
Ür-is béfeeilette. 'Berg Úr már. r ég# l •fegva 
igen óhajtotta, hogy bár rsak néki alkalma-
tosíagií l^hetner; ' vitezfégét, minél'^bővebb 
mérrekben ki^rfiutatni; Ez okon * által ké* 
igézett T:d MSjwmfer Reg. :feöl* & Grévmébe9 

irigyben gyakrabban adódna Szerentséje^. 
a' Törökkel Szembe Szállani 9 mint am%bbaru 
— Be rsak hamar fzerentsétlenfég találta. 
Történt t. i. a' midőn egykor visgálödnánák, 
meg la: i a' nállánál feljebb való THzt].útf 

ho;9) rggy fa a' földre le - dűlt i ímonája 
rnínüirt a' vitéz Hufzáröknak, hogy rsak 
v; .zárának, mert a' fa el-dtilése bizonyoí-
fari az Ö jövetelekről való jel adásn fogott 
lenni. Ezentúl Berg Urat egy hellyehmeg-
áilitia i maga pedig tovább vefzj útját. -*•* 
Merg>Gr a* ki-rendelt heilyea te-fzall lováról, 

'sLe-
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?s Jjegérrnyeit-is. le-fzillitja, neki biztatván 
éket, hogy tsak igazgaflak meg jói nyer
geiket; azután jöjjön bár akármelly Számít 

. elleníeg, még-is rajta hajtsanak. Alig vé
gezi el ízavair, hogy meg-lepi vagy aoo ig 
való Törökfég. A* lovára igaz, hogy fél* 
kaphatott, de az Anglus nyereg, Vázzal 
ó-is le-fordúlván a* lóról, az ellenfég kezébf 
esett,"^ Meg-izentette LAUDON mindesé 
felé a' Törököknek, hogy tsak adják viűz» 
Berg Urat> akármitsoda Törököt kivanhatnal 
érette vifíza tserébe. 
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JELENTÉS. 

Streibig Jósef ü r újjonnau ki - nyomtattatta «' 
•Bélytéii Gbsípír Krónikáját, az ^74-dikbeli Kohs^Ari 
nyomtatás sfzerent. A' munka két Réfzböl állj: mélly 
miMeaik -külön kötetre raló. Ezt, beJso érdemé* 
kivul, moíl a' küls5 formája fzépfége-is valóba ked-
vtóetnetL, A' papiro.íla-.nagy nyolzad rétű, fejér, 
egyeniö ; betűje gyönyörűséges. Szép mettzett Ké-
pek-is ékesítik. ^- Az ára 4. forint. — Találtatik 
Győrött* PcJlen-\$, vasán alkalmatoíl'ággal, a' Fejér* 
Báránynál (beym weifsenLampel). 

Magafzt&ljuk a' meg-nevezett érdemes Úrban 
a* fzületett Nyelvünkön írott jó Könyvek fzáma leve-
lést erántt való fzor'galtriatoskódását. 

•Költ BétsHn No¥. 6-dik napjára 

!^ r W »l - -
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