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Költ Bécsben, Novembernek 2; 
Nap ján . I 

" l6. 
zt írja Belgrádból, Nov. ig-dik napján 

hozzánk utasított Levelében, eggy érdemes 
Tagja Társaságunknak: „Majd eggy hóna-* 
pig nem tudhattuk, mit tsinál Boj\nya ha
tárain a' Wagenheim, és Barhatsi *) Ofz-* 
tállya. Ebben a' fzempiliantásban érkezik 
a* hir, hogy, Okr. aa-dik napján, Gróf 
Koílonits Svadronjára **), Lippnit^a körül* 

Q q e s§y 

*) A' Wurmfer Magyar Lovas RegementjébÖÍ. 
**) A' Gróf Koílonits Svadronja, jobbára Kánokból* 

Jáfzökból és H.ij^í-városiakból áll. Eleintén tartott 
a'Gróf tőle, hogy majd kevésre mehet 6, az iÉ}ú% 

és Katonákká tsak a' Had kezdetével lett Földi
jeivel. — D e , maga fz áj a vallása a' Grófnak % 
nem győzött eléggé tsudálkozni, midőn fzemléíte, 
minemű hideg vérrel, és bátor fzivvel hajtanak 
azok neki az eikaségaek. — Nem tsak' a'" jé 

Po®~ 
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eggy siitu etdöból, 4—foo-ig való Török-
ség, tüzeííen ki-omlott. A' Legénység meg 
kezdett rémülni az ellenségnek véletlen ío-
kaságatól; de, alig erefztette ki Száján Kol-
lonits, ezen élefzto *s buzdító fzávait: Meg-
emUkex^etekluegényék) hogy Vurmfer Ka^ 
tonái vagytok *.): már heveíTen neki nyar
galtak a'dühös ellenségnek, '$ közzüle 3?-öt 
le-fzabd alának. Ezek koztt volt a' Zvornih 
Kapitánynak-is a'Fia, kinek hóltt testét viíFza 
kérte az Attya, fegyverét pedig, melly igen, 
fzép, Vitéz Gróf' Kollohits Úr meg-tartotta* 
-*• Fogtak 11 lovat-is. Balog Kaprai, a3 ki 
tavaly Besánianál eggy Basát fogott; kér 
Törököt vágott agyon eggy agyúnk ..mellett, 
•melly vitéz tselekedete által, mind az ágyút,"-

Poétáról igaz az, hogy az ízületik; hanem a' jő 
Katonáról-is! — Azt-is maga befzéllette a' Gróf; 
Látván eggy éltes Hufzár , melly derekaflan 
forgatta magát az ellemfég ellen, eggy iffjá Hu
fzár Társa, midiim meg-tértek volna a' viadalból, 
meg-fogta ennek a' kezét, 's igy fzólloít hozzá; 
*, Ötséni! emberül viselted magad'! Eddig még 
nem tartottalak Pajtásomnak; de mái* örömest 
annak fogadlak. 

*) No!" már ha illyenkor, nem Magyar Nyelven 
fzóilitotta volna meg Magyarjait, a' Kormányozó 
Tifzt .Urvugyai-letr volna e'anayi fogaaatja?— 
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a* Török kezére való jutástól, mind Pattan* 
tyúsainkat, a' fsemlátomást való haláltól 
megmentette. — Ezek, hókig háládatos* 
fággal fogják Balog Káprál derék katonása* 
gát emlegetni, 's ennek aíkalmatosfágával 
a' Vurmfer Huízárjai vitézségekét-is magafí* 
talni. " — 

GlinábóLX'&oxvkt Qrfzágban) így.irt , 
Nov. 18-dikán, azon Vitéz ú r , kinek Voj~ 
nitsból költ forait írásunknak 500-dik Leve* 
lén közlöttük közelebb az_ érdemes Közön* 
seggel. „ M i , viflza jöttünk f^pfnitsról9 ar 

hová küldettünk vala a' Törökök ellen f kik 
if/oooen be akarnak vala ütni $%Juinnálf 

Horvát Örfzágba: de a'meliyböl, mint már 
jelentem, femmi.fem lett. *— Nov. 5-dik 
napjáig, fátorok alatt állottunk Vojnitsnál, ; 
holott, és a* mars közben, fzüntelen vert 
bennünket az efsó, 's vefztegettek a9 ízele^ 
és hideg éjtízakák; ú g y h o g y , az egéűz tsr~ 
rnélzet láttatott ellenünk öízve esküdni. — 
& mint értettük, égéffz Károly vára környé* 
két el-öDtötte a' víz. Szerentséje az ellen* 
scgnek, hogy oda nem főtt% mert éhei há
lásra j - to t : volna. Valóban^ a« idó" alkal* 
nrsatlansága., 's az áradások9 nagy okai vól* 
tak annak, kogy a* Törökök fzándékjokat 
vlltqétá^ak: jóllehet az-is felette fokát tett 
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arra, hogy a' Prihoi íantztól, nagy vefzte-
ségekkel viífza verettettek. — Bisifovk^ 
Begh * ) , el-hicerte vók a' Bofzniába gyúlt 
Albániaiakkal, 's Montenegroiakkal, hogy 
mihellyest meg-látják Őket, a' határnál lévó" 
Horvátok ;„', ezek töllök azonnal meg-fzalad-
nak, és ofztán annyit prédálhatnak,, vala* 
mennyi fzemeknek ízájoknak tettzik. D e , 
másképp találták ok a' dolgot: Vázért öfzve 
fzidván Vezéreket, haza felé indultak. ^~ 
Méltán lehet ízánni, ezen rongyos , és eggy-
ügyű embereket, a' kik mosts nzok közte a' 
ízörnyu havasok köztt, a' csikorgó hideg 
miá többnyire mind ei-vefznek. ** 

Az itt következő Levelet, írta,. Nov. 
12-dikén, eggy Német Lovas Reg. béli 
Svadronos Kapitány, Dubit^a mellől: 

„ Mi , minekutánna egéííz nyáron lem-
mit fem tettünk; Nov. első napján kezdettünk 
a' Táborozáshoz. Nov. f-dikén* egy íigár-
nyával a' Lovasfágnak, Dobretinba menteni* 
a' hová az ínS^tari Novln **) megy kerefzrül. 

Do-

*) Ezt, már egyfzer el-fogták volt a' mi Kato
náink : de két el-fogptt Horvát Tifztjeinkért ve-

• ; ~ rébe viffza botsáttatott. 
**) Sztárt Növi, az etött-is miéak volt t innen esik 

az thua vizén» JVow pedig,' méllyrol itt vagy ci 
..- •- »ra-
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Dobretinig tér - földön mehet az ember; 
hanem innét el-kezdve, nem lehet egyebet 
látni a' hegyeknél, 5s nagy bértzeknél. Do» 
bretinnál egy ízoros járás nyílik Növi felé. 
Azon fzoros járásnak védelmezése végett, 
egy völgyben fántzot kéfzitettek a' mieink, 
az Unna vize mellett; ahoz közel, mást 
hánytak fellyebb a' hegyre;, és ezen fellyűl 
még harmadikat egy magaífabb hegyre, 's 
már talám meg fem fzüntek volna a5 fántz 
hányástól, míg a' Hóidig nem értek volna, 
ha fántzba való embereink elegen lettek 
volna. Duorba (Novihoz nem meífze) 
el-mentem Generál Jelatsits Úrhoz, kitol 
meg-értettem, hogy a* Törökök földünkről 
«l-takarodtak Biháts felé, és hogy az emii
tett Generál Úr, a' S^. Györgyi Reg. bol 
i Bataliont, 's a' a-dik Bániból-is ugyan any-? 
nyit GJinára *) küldött., Nékem pedig, 
meg-mondotta , hogy Dobretinban tsupán 
egy Tzug Lovasfagot haggyak, minthogy 
többnek helye fem lett volna; a' másikkal 
pedig jöjjek viíTzaDubit^a mellé, a*honnan 
oda mentem volt. — Dél után, av végsó' 

ÉÉ Óri-

emlékezet, a'Töröké volt, az Vnn&n túl. de, 
as mint tudni való, ez-is a' mienk már most, 

*) -Glina^ Károly vár a és Dubitza között esik. 
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Örizetén lévők fel-keresésére indultam, hogy 
azon környék mivoltát, valameddig-'tsak le
hetne, ki-tanulhatnám. Ezen alkalmatos-
fággal, kitsinbe múlt el , hogy az ellenség 
kezébe nem estem. Volt ugyan as végső 
őrizet hellyere, három gyalog Strázsánk ki* 
rendelve: de azok az úttól távol meg-búttak, 
hogy okét az ellenség cfzre ne veheífe; ok 
pedig amazt ízemmel tartnanak, és rnihellyt 
jönni látják: azonnal hirt adhaíTanak a* több 
Seregnek. En tehát ezekéi éfzr.e nem vévén, 
tovább kerestem okét, mint voltak valóság
gal, 's már éppen eggy patakon akartam 
kereízcúl menni, é melly el-válafzcja föl
dünket a* Törökökétől. Szerenisémre, na
gyon meg-áradt volt a/patak, a* fok efsozés 
miatT: és azért rajta által nem mehettem. —« 
Nov. 6 dikán, igen nagy égi háború volt 
JSfovi tájján, melly egéíTz éjtfzaka tartotta 
- ^ Az a' hire, hogy a' Gr éven Huízárjai, 
és as Stuttzosok, fooo Törököt, Dresnik 
mellől ($%luin és Biháts között vagyon) 
el-vertek. — Még eddig mind meg-lehetoíTen 
volt dolga a' Svadronomnak, mert tsak ao-an 
Szorultak volt belólle Ispotálíyba, és tsak 
hárman holtak el* D é , Iften tudja, hogy' 
\ mint leííz moft állapotja. •— Nagyon meg-
unatkozott illy fergeteges idŐbens a* rongyos 
fátorok alatt.*' — 

Úgy 
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Ügy írják, hogy a' Travniki £asa9 a* 
kinek, fo kormányozása alat$ fzandékozott 
közelebb a' Törökség Bofzniibói, Hqrvltfe 
Qrfzágba bé-rontani, nem iS^efe többé t 

as ki volt ez előtt; hanem valami Mj-ralm 
nevezetű. A' Szegény Szelim a' podrasni* 
t%ai Táborban meg-rojtatott a' Porta páran-
csolatjára *), azon az okon, hogy Berbw 
Várának fegittségére nem menü Ez, nem 
lehetetlen dologi mert már másfzor-is ke
vésbe menekedett meg az élete, eggyikérc 

D Bggy Basa meg-fojtatása, illyen tzeremoniával 
megy véghez; iSl-kűld a* Török Tsáfzár, «ggy 
úgy neveztetett Capigit, vagy Capidfcbit , a9 

halálra idéztetett Basához. A' Qapigi, kezébe 
adja ezen fzerentsétlennek, a' Tsáfzári parantso-
latot, mellyben a' füntentzía van meg-lrva, Ez„ 
a* mély tifztelettel el-vett parantsolatot a' fejérs. 
eefzi, és onnan le-vévén, minekutánna el-oivasta 
volna azt; így, vagy illyen formán fzóll: Á* 
mint az Iften, és af Tsájzár akarja. Azután, el~ 
vefzi a'feíyemsinórt-ic a' Capigi kezéből, maga 
rá köti a' maga nyakára, és minekutáuria eggy 
rövid Könyörgést el-mondott vdlaa, meg-fogják 
a' Capigi fzolgái, el-teritik a* földre, és a* sinor 
végeit két felől meg-fogváa, a' fzegény Basát 
fsak hamar meg - fojtják. Ezentúl el-vágják a9 

fejét testétol, és el-vifzik magokkal, hogy azt 
t' aigy Uraak bé-mutaffák* 
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azért, hogy Mahmudot, a* Skutári Basát, 
meg nem győzte; másikért pedig azért,, 
mivel mér régen gyanús volt, a'Kerefzté-
nyekhez való hajlandóságáról, mellyre, a* 
többek között, azzal Szolgáltatott alkalma-
tosfágot, hogy Udvarában eggy ollyan Szü
letett Görög Orvost tartott, a' ki itt Béts-
l>en tétetett Doktorrá. — D e , még-is tsak 
d-háritotta akkor magáról a' vefzedelmet, 
mert temérdek kintsel birt, 's volt módja, 
a' Konftantzinápolyi fo Rendeknek ajándék 
által való meg-fzéditésekben. Azonban az-is 
Sokat fegitett rajta, hogy a' Tsáfzári Házból 
jegyzett volt el magának eggy Szultánnét 
Feleségül. — Ha igaz a' S^elirnen meg-tör-* 
fenhetett .Izgreaisétleoscg*: -valóba lehet faj-
fialni. Mert o eggy meg-világosodott ér
telmű, ?s jó gondolkozású Űr volt. Egyéb 
Sok fzép tulajdonságaihoz az-is hozzá járult, 
hogy nagyon gyönyörködött Nemzetünkben, 
Va* Gavalléros Magyar öltözetben. Ennek 
bizonysága az, hogy addig nem nyugodott, 
míg eggy Magyarra fzert nem tett , a' kit 
vetés róka torkos, 's pafzomántos ruhában 
jártatott, és pompája nevelésére, mind 
Konílantzinápolyban, mind Belgrádban ma
gával hordozott: 1786-dik eíztendőnek a' 
végén, ide küldötte volt Bétsbe, egynehány 
Torok embereivel együtt, az említett Ma-

5Yar r 
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gyárt, kit már akkor Udvarában nagy Tifzt-
jevé tett vala. — Ezek többéi: itt hagytak 
akkor Szelim réfzéról 20,000 forintnál, 's 
vittek fzámára Travnikba*) eggy Wen pom
pás kéfzületű hintót, egy ig ezüst gombok
kal fel - ékesitt etett lekdkát, 7 paripát, és 
külömbkülömbféle drága házi ckesfégeket 
ss kéfzületeket. — íVS^limnél ízolgált Ha
zánkfia, Szolnokról való a' TUza mellől. 
.Méfaáros nevezetű. Nevét azért tettük ki 
hogy ezzel-is meg-munfittk% erántta való 
háládatosfagunkat, meílyre azzal kötelezett 
bennünket, hogy itt Bétsben létekor eggy 
igen ritka, magyarul Írott Könyvel ajándé
kozott meg, mellyet 6 Tekerdárhől **) 
hozott ki, / s a* mint bizonyította, néhai 
Rákötni Ferentznek Horvát nevezetű öfz 

feol-

*) Travniki Banyalukán fellyűl, mintegy g Magyar 
mértföldnyire fekfzik Bofzniában , Seraglioboz 
nem mefFze. Ott lakott Szelim. Maga a' helly 
nem igen derék. 

**) Ezt , másképpen Roio/o-nak-is hívják, és ezea 
a' néven vagyon, az általunk meg-kűldött kis 
Mappán-is fel-téve. Kereskedő Város Rumeliá-
oan» Fekfzik a' Marmora Tenger pártján. Jó 
ki-köto heliye vagyon. Itt lakott Rákótzi Fe~ 
rentz, Hazájából lett ki-költözése után, 's itt-i$ 
hólt meg 1735. Apr. g. napján* 
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Szolgájától kapta s a 'k i azt vallotta, hogy 
az említett Könyvet,'Mikes Ádám, a9 jR<fc 
'kőtfi Társa.irta volna. 

Örof^ Bit oda lom. 
Az Udvar, Okt. 14-dik napján, vetm 

Hertzeg Potemkin fo Vezértói, a* Katsihay 
(Chodfchabey) Pálánka^ és Akierman %) 
Varainak meg-véteíekrol való bővebb Tudó
sítást , mellyé t ezentúl, Nov. ^dik napján, 
tetetett Pétervárosában közönségeíré. Azt, 
mi egéíTzenide nem iktathatjuk; hanem tsak 
tsupán ezeket jegyezzük ki belólle: Katsi
hay Vára, az egéífz Török hajós féregnek 
fzeme láttára vevődött el. — Sept. 25-dik 
napján, reggeli 4 órakor, indította meg két. 
tsapatokban, a* bajvívó feregeket Generál" 
Major Ribhas, a 'Vár felé. A* jobb fzár-. 
nyat vitte második Major Vojeikov; a' baltg 
Oberfter Chvofiov. Midőn már az Oberfter 
ísak 100 ölnyire lett volna a5 Várhoz, lár
mát ütöttek as Vojeikov alatt lévő Tserno-

mqfc-

') Katsihay * és Palánka^ nem nieflze vágynak 
ÁkkrmávMz* —- .—• — • — —• , Akierman, 
vagy Niefterfejérvára fekCzik Beífarabiában, a' 
Nie'fter (Doiefter) vizének a'fekete Tengerbe 
vájó fzakadásánál. Mint ezt a' meg-küldött Map-. 
páískábaa lehet látni. .••'••' 
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rnerfohi Kozákok, meliyre meg-kezdettek a* 
Várbéli ágyúk fzóllalni. Ezt lárván Oberít. 
Ckvqftov, Semmit fem várakozott .a' jobb 
Szárnyra $ hanem sietett, hogy minél elébb 
fel-akaSzthaífa az első lajtorját a 'Vár falára, 
meliy .példát midón mások is követtek volna, 
nem tölt belé egy fertály óra , hogy már 
meg vők a* Várnak bal oldala véve: ámbár 
keménnyen ágyúzott, s puskázott-is az el
lenség, mind a' Vár falairól, mind a* ha
jókról. Kevéflel azután, az egéíTz Várat-is 
kézre kerítette a' vitéz Oroíz féreg. Vojei-
kov, a' külsó' Városnak Serény el-foglaíása 
után, azon volt, hogy a' hajós féregét tar-
tóztaíTa, a9 minthogy ez , nem-is Segíthetett 
annál fogva Semmit a5 Váron, minekutánna 
pedig OroSz Pattantyús Major MetkeU el
lene hegeztette volna az ágyúit: egészen 
oda-is hagyta Katsihay tájját. Két hajójic 
az ellenségnek úgy meg-rongált a5 golyóbis, 
hogy azok magokat kéntelenítettek meg
adni. A' midón ez így történt: éppen ab
ban a' Szempillantásban érkezett GeneráU 
Lieut. Gudovits az -egéíTz Sereggel^ melly« 
nék tsak elól menő Serege volt, a1 Katsihay 
Váron diadalmaskodott nép. —- Nyertek az 
Orofzok 12 ágyút, % hajós, és 7 másféle 
záfzlót, aa Tonna puskaport, goo ktilömb-
Iküömbféle nagyságú golyóbist. Fogtak 
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egy %16 farkas Basát, Achmet nevezetűt, 
i Binbasát, f Agát, $ Bajrakdárt, i hajós 
Kapitányt, és 66 köz embereket; aoomál 
többen estek el az ellenség közzűl. 

Az Orofzok csupán 5 embert vefztettek 
és 33 emberek kapott .febet* kik kőzött? 
€gy főbb, és 1 Altifzt vagyon. 

Palánka Vára meg-vételét, Platov Brí-
gadirosra bízta H. Potemkin: K\ Palán-
kaiak még nem - is látták Platovot jönni, 
már oda hagyták Palánkat*, hanem a' ko-
mendirozó Agát ott nyomhatták még-is az 
Orofzok, és a' Váras el-foglalták. Találtak 
benne 8 réz ágyúkat, fok puskaport 's más 
kéfzületeket. — A' Kerefztény Lakosoknak 
fzáma rá megy mintegy 100 Famíliára. 

Akiermán meg-vétele módjáról a' jövő 
•PoMn. 

J ' ELÉN T É $. 

Mindjárt Öt hónapja most, a' miólta, Hadi Tör
ténetek nevezetet viselő írásunkat, édes Nemzetünk 
előtt, reménylett kedvesféget igyekezünk találni. — 
örvendező, és hálaadó fzívvel hirdethetjük most "is, 
umlt már egynehány ízben hirdettünk, hogy Hazánk
nak fok réfzeiben valóba meg-találtuk, a'mit keres
tünk. Ennek , mind több több jelenségeit tapafztaljnk. 
A' hozzánk bokrosfan jövő gyönyörű Levelek fzá-
mkvű» nevekedik hetenként, sőt naponként Előfize

tő-
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sÖinknek fzáma: kik kö'zzü! cémeílyek 3 's 4 dara
bokat jártatnak; fokán egyfzerre, az egéíl'z efztea-
dŐte való elo pénzt fel-küldötték; a' kik azt nem tse-
lekedték, azok közzűl-is el-kezdették már feleflen, 
a' más fél efztendöre való 5 forintot fel-kűldö'zgetni, 
—• Tellyes hiedelemmel vagyunk, hogy ezeknek tse~ 
íekedeteket, a' több érdemes előfizető Uraságok-is 
kivették volna, minden mi előre való emlékezteté-
sŰnk nélkűl-is. Tsupin arra kérjük egéílz bizoda
lommal , méltóztaílanak ei-tö'kéllett fzándékjok' tely-
lyesítését úgy intézni, hogy December' végéig mind 
ide fel leheílen az elo pénz. Kzt, hogy meg leílz 
ok vetetlen, már meg-is Ígértük, kívánsága fzerént, 
a' Postán lévő Expeditornak. Annyira meg vagyunk 
gyozettetve, kérésünknek minden bizonnyal lejendö 
tellyesedése felöl. 

M i , a' mit Ígértünk: kívánjuk azt, ezentúl-is, 
hafonló buzgósága törekedésfei tellyesiteni j mint a' 
millyennel eddig tellyesítettük. Arra mindazáltal, 
ezentúl, főképpen a' Sterapel miá, magunkat nem 
kötelezhetjük, hogy minden héten eggy eggy Rajzo
latot fogunk küldeni. JE'réfzben, úgy ítéljük, ment-
jfég fem kívántatik, mivel, a' kikkel igyunk van, 
magok-is böltsen által látják, hogy mi, fem fáradtfá-
gunknak, fem költségünknek nem kedvezvén, mind 
ízt el-követjük, valamit tsak tehetünk. 

Azt fogadjuk, hogy a' nyerekedés, foha fem fog 
kív fáradozásunknak tzélja lenni: mellynek meg-bizo-
nyitására, annál többet fzándékozunk mind untalan. 
Sselekedni, mentől többekre térjefzkedhetünk. £ ' 
pedig úgy leílz meg, ha hova tovább, mind nagyobb 
nagyobb fzámmal kívánják kedves Hazánkfiai, Nem-
fetttuk diíkére, javára, é$ gyöayörködtitésére érány-

aotc 
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•2ött munkásfágunkat > előfizetésekkel gyarapitaöu 
Mert, ha igazat kell vallásúak, még ez ideig, nem 
tsak a z , hogy éppen fél éém maradott femmi-, 
a'bé-vett elo pénzből: haneni annak pótolására áldoz-
tatott-is fel velünk, tulajdon magunkéból-is a' Hazai 
fzeretet. De mi ezt fziVefien tselékedtük, 's tsele-
keílzük-is a' iehettségig: bízván, hogy a két Magyar 
liaza-is meg - tudja, 's még - is alkarja esmérni, kik 
fzeretik ötét Fiai közzűl igazán, í s kik igyekeznek 
boldogulását fziv fzakadva munkálódni. 

Igyekezetünk van ezentúl, az esmeretes érdemu 
Magyar Tudósok' képeiket-is ki-mettzetni. Már ép
pen, eggy .műben vagyon. Azt- is kivántuk előre 
jelenteni, hogy nem fokára kedveskedhetünk ama 
diadalmas öfz Vezérnek LAUDON-nak difzes képé
vel, — Már tsak azt emlitjük, hogy az efztendó 
végén, meg fogjuk egéílz efztendei munkánknak mu
tató Tábláját-is küldeni; mellyfeöi, minden unalmas 
keresgetés nélkül, reájok találhafianak vitéz Férjeikre* 
Magzatjaikra, Attyaikra, és Rokonaikra; a' Feleség., 
Atya és Anya, a' Fiú, Leány és Atyafi; ha midőn 
azoknak édes emlékezetű tselekedeteik1 olvasásával 
akarják magokat múlatni: ki ki reá találhalToii végre, 
eggy két forditásfal, azon Materiára, melíyröl kíván
sága van értekezni. 

AJ Magyar Lovasfágnak emeltt Dits&sfég-Ofelo-
pát, már két hete, hogy le-küldöttük Kajfára , és 
Eperjesre. Méltóztaffanak a' Kaffai előfizető Uraságo! 
magokat, fzives indulatú Barátunk Batsányi Tudó.-
CTrnil jelenteni; az Bferjtskk, Lőttetek, •VfcaUy^:>i: 
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H a 'Környékiek, Tek.• Fejérvári Kiről j AííeíTor 
Urnái, a kiben , eggy Nemzetét igazán fzereto, *& 
ugyan azon fzeretetnél fingva, a' mi jó igyekezetün-
ket-is hathatoílan eXé: m<?zditó buzgó HaZafit tifzre = 
lünk. . „....-. 

£l-kűldöttük immár a' Nemes Gr. Efzterbázy, és 
Gr. Hadik Magyar Lovas Regementjeikbéli Vitéz 
Tif2t Uraknak fzámofcra valókat-is. Ezekét Troppau-
ba; amazokét pedig, fzám, fzerént 15-öt Prágába. 

A' Nemes Erdody Regebeli Vitéz Tifzt Urak; 
nem küló'mben, a' más Reg. ekbÖl való érdemes Elő
fizető Uraink-is, kik Ujpalánkén, Belgrádban, vagy 
3L Drina folytában feküfznek, meg-nyerhetik a'ma-
gokét, 6 Nagysága Oberíler KofztoUnyí Üt távol 
létében, a' Nemes Erdody ü e g j e T.Páterétől, nagy 
érdemű Tbomán Úrtól. 

" J E G Y Z ÉS E K, 
Küldjük a' túzi Testeknek Rajzolatját 

kat, a* mellyéknek, ollyankor ízokták töb-
nyíre hafzaokat venni; midón valameíly 
Várat oftromlanak: mintmoft közelebb uv 
QrsováU Ezeknek hárma, úgymint": a* 
gyújtó golyóbis ? világosító golyóbis t és 
Mt% lapta között? nagy naíbnlacoflag va« 

f yon y külső formájaikra nézve. Nem vas-
ól öntettek ezek, mint más golyóbisoké 

hanem, tsupán kétfzeresen yetCj olly for
ma erős váfzoaból • kéízirtetnek, mint ii 
miííyenbólj a* zsákokat fzokták közöns&» 
geífc ís'náln;; ,h úfkkü oíljm matériává! 
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tőmetoek meg, nielly könnyen tizet kap* 
hat, és nehezen óliödik el, ha. egylzer meg 
gy úiadhat.* iiíyen mlténaT a' k-énko, fzu-
rok , terpentén, puskapor 's a' t. Az efféle 
matériát, oüy erÓíTen'he fzokták verni a' 
Pattantyúsok, £ golyóbis formára kéfzűlt 
zatskókba; hogy gyakran ki-álianak annak 
a' veréséből, h a' kezek-is fel-hólyagzik 
belé. Az illy formán meg-töltött zacskók
ba, midőn ki akarják ókét lőni, feílyülról 
egy fa tsovet tefzoek, azt meg-gyújtják; 
's úgy erefztík be & Mocsár, vagy Hau-
hit% ágyúkba, 's lövik az oíhrom alatt való 
Várban lévó házakra, Magazinomokra's a't, 
Az emiitett fa tsó formáját, lehet a' d betű 
alatt ízemiélni. Ez a* tsó meg vagyon tölt
ve , némelly sürü, 's tsak laíTan égő maté
riával ; hogy míg a* levegő égben repül a5 

golyóbis, addig, mind tartson a' tsű égése, 
és tsak éppen azon pontban érjen belölle 
a' tüz, a'golyóbis töltelékjére, a' midőn 
az , á' ki - tzélzott hellyre le-esett. Azon 
hellynek nagyobb vagy kiífebb mefizesé-
gcre nézve, aVhová keH lönni, a' tsővek is 
rövidebbek, vagy hoífzabbak fzoktanak 
lenni. 

Folytatója következik. 

*&$$&$* 
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folytatása á Pétérv árosai hadi 'Tudósi-

t ásnak,. 
Kök B'étsbén, Dec* x. napján* 

ÍJ* 
MihelíycH. POTEMKIN túdosirafct vett* 

Pűlánkának? Brigadirós Platov által lett 
el-fogláltatása erántt; leg-ottan parantsolatoc. 
adott á* meg-nevezett Brigádirosnák , hogy 
útját vegye Akiermdn felé, *s izenjé még a* 
Török Comendánsnak, hogy* Ha maga jó 
ízámábol fel-adja a' Várat, tehát a' benn 
lévők j mind fzabadon fognak botsátóánl — 
A1 Basa^ gondolkozásra való időt kért, más 
nap reggelig. Akkor él-küldött egy Törö
köt* a' ki jelentette $ hogy Ó a' fo' Komén-
üirózóval akarna befzéileni: mellyre nézve* 
el - kísértetett Janjk Palánkéba. A' fó* Ve
zér H* Potemhin, azzal a' biztatásíal bötsá-
tótra el a' Törököt 9 a' rhellyet tetetett volt 
már á' Várbélieknek, Brigadirós Platov áltak 
A' Törökök, nem hogy fel-adták volna a' 
Várat, áz OrofzSeregnek feléjek való közei* 
getésére; hanem el-kezdettek* mirid a' Vár* 
ból, mind a2 hadi hajókból kéménnyen á> 
gyúzni. MidÓn ezt látná tíL Potemkin * pa~ 
rantsoita mind a'fzárázon lévó népnek* mind 
a' Katsihay Váránál álló hajós ferégetskének^ 

R l hogy 
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hogy nyoműllyatiak Akierman felé. Ennek 
fzemiélésére, úgy meg-fzeppentek a1 Törö
kök, hogy'-azonnal két Tifztet.H. Potemkin 
hez küldöttek azon mentséggel:, 'hogy Ók, 
nem érthették á?- Pktwv Örofz Levelét, és 
tsupán tsak a' fo Vezet akaratját kívánják 
tudni. A* felelet e* volt, hogy a* Várbeliek 
határozzák meg minél elébb magokat: más
képpen kiméllés nélkül fog a' vélek való bá
nás lenni, és ezen felelettel viíTza botsitta-
tott eggyik Tifzt. Ezentúl, tsak hamar jöt
tek a' Várból egynehány fó' katona és pol
gár Tifztek, a' kik kegyelemért efedeztek, 
és mind magokat, mind a' Várbelieket, a1 

győzedelmesek hatalmok alá botsátották. — 
Ezen magok ki-nyilatkoztatásokra a3 Török 
Követeknek, meg-igérte H* Poternkin, hogy 
magátTsáfzáméja akaratjához alkalmaztatván, 
vagyonjaikkal eggyütt fzáhadon fogja a' Vár
bélieket botsátani. — A' Török Követek 
közzül hármat magánál meg-tartott; a' töb
beket pedig viíTza botsátotta, 5s mindjárt 
parantsolta komendirozó Generális H, Dol-
gorukqy-n&k 9 hogy más nap a' Várat el
foglalja. — Okt. n-dikén adattak által a* Vár 
kúltsai, 's 13-dikban ki-költözött a' Várból 
Taysur 3 ló farkas Basa, Akierman Várá
nak eddig való Commendánsa 9 Théjfaloni-

ká-
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kának *) (Salonicbí) Kormányozoja, 3000 
embereivel egyetemben. — Az ellenség igen 
fokát költött volt erre a* Várra, nagyon jó 
karba-is helyhette. Nyertek itt az Orofzok 
32 záTziókat; 51 ágyúkat, és mindenféle 
tok hadi keízületeket. A'hajóiról-is el-vettek 
az ellenségnek 37 ágyúkan 

R" t a Nov. 

*) Tbeffalonika ( Salonichi vagy Selariiki) nagy és. 
gazdag Városa Matzedoniának- Ezen Város béli 
gyülekezethez bocsátotta volt Szent Pál a' maga 
idejében két Leveleit. — Moftani Lakosainak 
ízáma rá megy 40,000re, kiknek fele Zsidók
ból , más fele ismét réfz fzerént Görögökből, 
réfz fzerént pedig Törökökből áll. A* Görö
göknek itt irsekjek vagyon. A' Zsidók , azok
nak a' maradvánnyal, a* kik hajdan Spanyol Or-
fzágból ki-verettettek volt, a' minthogy ezek 
még ma-is romlott Spanyol nyelven beízélnek* 
Más Török Birodalombeli Zsidók felett fok Pri-
vrlegyiomokkal birnak, és különös igazgatások
nak módja vagyon, mellynél fogva, a' Török 
Portzió fzedoknek fok nyomorgatásaiktól ment-
tek. Akaderaiájok-is vagyon. — A' 17-dik fzáz-
íól fogva, derék kereskedő hellyé lett ezea 
Város, a' mellyet efztendonként fok Frantzia, 
Anglus, Olafz Kereskedők meg-látogatnak, }$ a' 
békesfég idején tőlünk, valók-is fzámoíTan meg
kerestek. A' fő kereskedés ugyaa tsak mégj eddig 
a' Frantziák kezeksél rélt. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



5^4 # 9 « e > 

Nov. 6-dik. napján jött ki> £ Péurvf* 
rosai Újságban ? a' Török nagy Vezérnek, 
Sepr- na-dikén ktx. meg-vereítetéscrol való 
bóv Tudósítás, mdjyet, R. Sz. B. Gr. Gen,. 
S U V A R O v J ^ ^ i ^ * ) , H. POTEM-
KIN fó Vezérhez Jktildött vók a' gyó'zede-
leni mán. Ezt Szóról fzóra bé-tették leg
közelebb a* Bétsi Újságba, Ha idö lett vók 
oa aJ kinyomtatására; mi Sefti múlattuk vól 
na el, írásunkba bé-iktatni Mert nem le
het aácm tsudálkozásra méltó dolgokról ele
get mondani, a* megyéket elkövetett Mar* 
íinestje tájjám, Cúbuxg és Suvarov korma-
nyomások alatt * az eggyesük diadalmas Se* 
ireg* Magunkat a* környülállásokhoz alkal
maztatván, fsak ezeket jegyezzük ki az em? 

Ktett Tudósításból: Az Oroíz Sereg, n 
Batalion Gyalogságból; t% Karabinirps Sva* 

droi*-

-*. 

*) A' R. Sz. B. Grófságot, a* Mártinestjei diadal* 
mas verekedés után, nyerte Gen. Suvarov, á* 
Tsáfzártól, még pedig minden taxa nélkül, *« 
meg az^n fellyől, e g g J d r á g a köves kardot-is; 
^ m«'ga Tsáfzárnéjától pedig e elÖbbeni nevéhez 

s fárúltt K Í V ^ M O J nevezettel tifzteltetett meg: 
annak. Sri* emlél^zetére, hogy a' Kimnik vize 
körül láttatta olly nagy erőben vitéz érdemeit, 

"Wlly?kért af világ kétsiiü $uuarm,%x* 
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di'onhói; ;és •% Kozák^*s'{ Arnauta Heg. bél 
aiiotr Volt. "-^ Leg-ttiseÜebbéti viaskodtak 
a1 lovakra kapott jáiitsErök, és a* iüzeretse-
pelí, kik egynehány ezerén voltak a 'nagy 
Vezér féregében. '-^- Mind öfzve 46-an 
est&k eí a' Suvarov féregéből, kik között 4 
Tifztek voltak. -*- Magafztalja Geo. Gróf 
Suvarov - Kimnikskqy, a' • H. Cahurg buz~ 
góságát, nagy tapafztalását, és bátorságát. 
A* több Római Tsáfzári Generálisokat, TiSz-
íeket, és az egéfís Seregét-is ditséri, *$ azokat 
a* győzedelem ditsósége méitó réfzeseinsk es
méri. —• Különöííeti említi Gen. Ka^átsayt^ 
ason alkalmatosfaggai, a* midőn a' Kringm 
Meljor erdeje körül való történetet befzélli$ 

\ azt vatlya, hogy a* meg - nevezett -Úr, 
fc^ilönös próbáit adta olly bátor fzivüségé-
nek, mellyhez a' rettegés nem közelíthet. •— 
E16 hozza azt-ís, a' mit Oberfter Gráfén 
'Crnák adott, *s általunk közlött Bizonystg-
ífevelébe-is fel-tett volt, hogy t. i. Gráfén 
Cr, £ Barkó Hufzárjaival * ) , közel 30$ 

Jan-

*) Öfzveséggel, 62-en kaptak a' Bárki Huízárjai 
közzul arany és ezüst érdem pénzeket; a' Mér~ 
tinestjei verekedésben kí-mutatott titka vitézsé
geknek jutalmául. ~ Szék név fóeréat, 4* kik 
arany érdem pénzt nyertek? Qcringer igpktt% 

és 
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Jantsárokat le*vagdaltatort a' kergetés közben, 
— Ezen alkalmatosfággal meg nem állhat-

,juk, 

és Paksy Strázamesterek; Káprál Svientitzky; 
Ketskeméty, Kis György, és Mattá Márton köz 
emberek. •**• Ezüstre Ítéltettek méltóknak a' kö
vetkezendők: Varga* Póts Jósef, *s Kótzlik 
István Strazsamesterek. Bártha Sándor, Qatsó, 
Almásy, Egey, Pekáry, Zlattári, Antal, POK-
jráí2;, Turótzy, és Orq/ís Mihály Káprálok. — 
Horváth, Hamborsky, Rflífcűí, Dutká, Forgat?, 
T/fíáoy, Fogarasi, Horkai, Dorslei, Benko ? 
Safártsek, Pál, György, ^uhájx, Pápai, Giba, 
Hibái, Simon, Nóvák, Petka, Tót, Szennyes, 
Stropkovfzky, PŰIÍ Í , Fekete, Oláh, Tomkó, Ré-
só, Mistátzki, Bodner-, Tói András, Burján % 

Múlató^ Lodomerski, Dallos •> Méízáros János t 

Ffl2<!fcfl/, T&káts, Sotiski, Bodnár, Ettinger % 

Benyo-vjzki, Farfca.r István , Turtsáni Mihály, 
köz Legények. — Az eloí fzámláltt jeles Vitézek 
közzi'ií, nyertek volt már hárman Foksannál is 
érdem pénzt. Ez» meg-tettzik, az akkori nyer
teseknek következendő Lajstromából: Erdéllybol, 
Nagy falúból való Fejér Gergely- Strázsamester, 
arany érdem pénzre tette magát méltóvá* — 
Ezüstre ítéltettek érdemeseknek: Paksy István Strá
zsamester, Toka V. Madolsára való. Káprálok 
Dúl Jósef, Vátzi F i , Pest Várm* Réz János, 
Eperj. F i , Sáros Várni* Svietintzky Jósef, Pre-
mislai, Lengyel* Harsányt Mihály, Szántói, 
Abaújv. V. köz Legények : Rétz Dániel, Bélai 
Fi> Szepes V. Török István, Szikfzói Abaújv* 

Kets-
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juk, hogy ne közöljük, eggy Orofz Major
nak, Seregeink felöl való ítélet tételét. —. 
A'Major, eggyütt hartzolt volt vitéz né-* 
pünkel •M.artinestje-vik\, hozhatott-is tehát 
felőlié egyenes ítéletet. A dolog így tör
tént: Megkéri a'Majort egy Lengyel fo 
ember, hogy nyilatkoztatná ki, minden 
réfzre hajiás nélkül, mitsoda értelemben 
legyen a' Tsáfeár Seregei eránt. A' Major 
ekként felelt: „Az ágyúhoz való értés, az 
Auftriaiaknál, tökélletes (non plus ultra). 
A\ könnyű Lovasiag ollyaa, hogy talám 
nints annak párja az egéíTz világon. K Gya
logságnak állhatatosfága, tsudálkozásra mél
tó. De , femmi fém ejtett engem olly ká-

to« 

Ketskeméti István,, Ketxkem. Pest V . Szakats 
LÁfzló, Sz. Györgyi, Erdélíyböl. — Ezea Lai-
stomot, maga méltóztatott veli'ink közleni, a* 
nemes Barkó Reg. jenek nagy, érdemű Oberítere 
Képiró Ur , a' ki Strázsamester Fejérről különös- • 
fen azt jegyezte fel, hogy nem tsak kardjával 
vagdalta ez legényeflen az ellenséget; hanem, 
lovával-is tapodtatta: maga-is két igen nehéz 
febet kapott. A' tsákós süvege, egéfízen ke-
refztül vágódott a' fején, melly süveget, "em
lékezetnek okáért, Lovasfág Gen. Barkó ö Ex-
cell. nak küldó'tt az érdem mellett buzgó Oberííer 
Képiró Ur, 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



<£#g &»<25pe* 

tónai fzörnyüködésbe, mint mikor ízemlél-
n é m , minemű hickg vér re l , 's. minden bg~ 
kiíTebbmeg-hábörodás nelkűl, adta a* pára » 
tsolatokat H . Coburg* a' fülei mellett izéidre 
süvöltő golyóbisod között.^ — Nem-is kcfzüi-
lietett volna meg o.lly ditso gyíkedelcm 4 

más forma lelkű Kormányozó alatt, minr 
Cohurgs és a'1 .hozzá hafonló Suvarov. 

Az Örofz Tsáfzáme mennyire betsülre 
H- Coburg-mk Hérpsi érdemeit: hozzája 
Ibotsátott Írásának ezen fzakaíTzából nyilván 
való; 9% Eletemben most esik rajtam elóíízöro 
Síeta tudom 9 Hertzegséged* példa nélkül 
való érdemét meg-jutalmaztatm. Meg-esme» 
arem elégtételenségemet, és erróí örömest 
vallást tefzekj az egéíTz Világ előtt. Ez\x 

jnaga tanúbizonyságot fog énnékem arról 
tenni, hogy Hertzegségéd érdemének nagy 
voltát tsak érezni lehet; nem pedig elegen
dőképpen meg-jutalmáztatni; és , hogy ha 
én az utolsót, Tsáfztrne létemre, fem te
hetem: ugyan tsak azon kötelesfégemnek 
^eg-feleltem, mellyel tartozom, úgy,, míns 
ember 3 Hertzegségednek,M 

Henzeg Co^iir^-nak5 Bukarestbe, e-
géíTz győzedelmi pompával lett bé-vitelércl^ 
fokán fokát írnak. Azt olvafUík^ hegy a? 

Pap-
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Papság,"papi ékeflegéhe fél-öltözve, a 'Ne-
mesíég, közei 8oo-ig való, egéfTz pompájá
ban, és egynehány ezer lakosok, réfz fze-
r£nr 16 háton , réfz fzerént gyalog, eleibe 
mentek, i óránnyi járó földre, a' Hertzeg* 
riek; meg-állapodtak egy kis Templomnál 9 

•és ott fogadták nagy örömmel, *s mély tifz-
telettél a' Hertzeget. A' Hertzegen volt a* 
F, ldmarsali öltözete, *s mellyen fzemléltet-
tek minden Rendeknek jelei , mellyekkel 
meg van tiízceíve méltóságos fzeméllye. T— 
A* Városba, harang fzó alatt lovagolt bé 
a* Hertzeg, a* vele tévó" íbkaság között, 
azon drága kéfzületu paripán * ) , mellyet 
a5 Bojárok vitettek eleibe a* Hertzegnek. — 
Valamerre ment a' Hertzeg, mindenütt tele 
voltak az úrtzák emberekkel. A' Bojárok, 
leg - elóflzör- is egy Templomba vezették; 
onnan pedig, a5 Mavrojeni Palotájába. — 
Maga a'ház gazdája, nem várra meg* a* 
hozzá kéfzüló' Vendéger! 

A' mint S^ehenhől irják, Rustsuk **) 
nevezetű heilyben vagyon a* nagy Vezérnél*, 

a'1 

*) A" kengyelek-is aranyhal voltak kéfz-iüv-e. 
**) Rustsuk •> vagy RustsJ^ Bulgáriának Oláfr Qrh* 

felöl való ízeién vagyon, Az.áltdgak mz* 
'küldött. i\íappátskéi3-is.-. ffii vm 'eve* 
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ü ki, a* hírek fzerént, ujj feregeket fzándé-
kozik ott rakásra gyűjteni. — S^ebenhol ír
ják azt-is, hogy H. Hohenlohe maga fze-
méllyében,; Nov. 13-dikán, kerekedett fel, 
•** Rimnik mellől Krájova felé; és, hogy 
azon feregek-is bellyebb verekedtek volna 
Oláh Orfzágba, a'mellyek a' BrajfőnállévÓ* 
Szoros járásoktóf 'Kimpolungig nyomultak 
volt. 

Minthogy Bukarest mostanában fzóba 
Forgó Városía lett: kívántuk, a' mit eddig 
tudunk felölje, közleni. 

Bukarest, Oláh Orfzágnak fo Városa, 
a' Fejedelem, és eggy Érsek lakó hellyé.— 
Nagy és fzép Város. Valamennyire még
is van erősítve. Az Írók többre tefzik 40-
nél, a* benne lévő nagyobb Templomoknak 
's Klaftromoknak fzámát. A* kik pedig ott 
voltak, azt vallyák, hogy'apróstul tsepres-
tói közel van 300\ Templom és Klaftrom 
Bukarestben. Az EvangéÜkusoknak-is meg-
engedódött 17^4-dikben, hogy Templomot 
épitheífenek, melly a' Svédek védelme alatt 
vagyon. A' Várost egy Dombrovit^a nevű 
víz kerefztúl follya, mellynek innentso ré-
Szén lévő fzakaíTza a' Városnak nem igen 
derekas; hanem a' túlsón, úgymint a' nap
keletin más forma épületek vágynak. A' 
házak az udvarok közepébe vagyrtak építve, 
hogy ha tűz támad-is, ne terjedheíTen mefz-
Szire. A' kerítések 4 fzegéletűek, 's a* te-

be-
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hetÖíFebfeeké mind köböl kéfzülttek. A1 fe
jedelmi Palota pompás. Négy fzeg a' for
mája. Sok ablak van rajta. Azon oldalán, 
meliy a' Dombravíttéinak fekfzik, egy fo
lyosót kéfzíttetett Mavrojeni, reá 1 ágyút 
ki-fzegeztetett, ss ©tt fzokott volt pipázni. 
.-—• H. Coburg jó aikalmatosfágot látott a* 
Mavrojeni palotájában reá , hogy magát 's 
a5 Tifzt Urakat, ízomorú és víg játékoknak 
izemlélésével múlattathaíTa. EJ végett, Er-
déllybol jádzókat vitetett, és , hogy a' Bo-
jároknak-:s vaíamelly műlattságot tsinálhas-
Son, fognak a' Komédiások úgy neveztetett 
Pantomim-okai-h jadzani. 

(A' Pantomim-ok^ némajátékok, mely-
lyekben tsak mutogatásfal megy végbe min
den. Mesterséges tántzokon 's ugrálásokoa 
végezódnek ). 

Az Aliion hegyén fekvő Táborból, 
Nov. 18-dikán, utasította hozzánk, eggy 
érdemes Barátunk betses Levelét, mellyben 
ezt irja: Okt. 27-dikén érkezett az Alliort 
hegyére, Belgrád alól, az Erd'ody Reg* 
nek-első Ofztállya; azon Vitézeink pedig, 
a* kikre a' néhai Belgrádi Törököknek el
kísérése volt bízva, Nov. 3-dikán jöttek ide. 
•— Laudon fo Vezér, már Nov. első napján 
itt volt, és a 'Vár vívása végett, el-kezde«* 
kéfzületekben, 's ki-adott rendelésekben, 

né* . 
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némelly változtatásokat' tQtt. 4-diken s e, 
küldötte az Erdody Reg. ének eggyik OSzJ 
táUyát Ts-ernet\he (Oláh Qrfzagba) 
a' parantsolattal, hogy ha talám Törökök 
találnának még ottan la'ppangám» tehát 'azo
kat verné el, és az oda való l&pravnikoz 
hozná el. Az emiitett Ofztáüy, híven el
járt a' reá bízott dolgokban. De nem min* 
den vefzteség nélkül. Mert â  házakba rej
tetett ellenség ki felé lövöldözvén. Sójába 
érdemes Főhadnagy Úrtól, és % köz ember
től a* Regementet meg - föSztótta. Kettős 
Sebbe ejtett. ~~* Vitéz népünk s i e t vége
zett ki az ellenségből, nyert tőle 30 lovat, 
— Nov. 6-dikán, érkezett Ferent^ Hertzeg* 
Az említett, nap, Gen. Fáhry Ür, Gládova 
ellen küldetett^ (Itt Gladovának mar tudvt 
lévó él-foglalását adja el6 â  Levél í ró) . — 
Ugyan azon a* napon, el-mene Piát só-
Major Úr-is, maga Ofzt'allyávaí TsemttT^he?. 
és. azólta ottan vagyon." 'llly"módoris Or
sóvá egéíízeu be van kerítve, és. ha ágyú
inknak ellenek való ménydürgésére fel nem 
adják-is magokat a'Várbeliek, az éhség bi
zonnyal meg-fzelidítú '•** Miólta Gen. Fábry 
Gladovát él-íoglálta: már Negodintől-is eU 
verte a'Törököket; sót Viddm alatí-is mu
tatták már magokat Hufzárjainfrj az em: 
Vitéz Generális' vezérlése slarr, 
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SQV, ai-dik napján kökt írásunkban, 

aágy reménységet nyújtottunk volt a' Bei-
Syíomj zűrzavarnak lé -tsendésedésé felel. 
Azután újjra fz ömorú hírek jöttek, hogy 
c l . a'Pártosoknak fzámá ujjra nevekedik; 
hogy hozzájok két Hertzegek-is állottak; 
úent Városát fortéllyal, de valóban az em
beriséggel ellenkező, fortéllyal meg-yették; 
hogy már Brüjf^el ellen kéfzülnek, hogy 
Chriftiná H. AíTzony, H. Maximilián Test-; 

Vérjéhez * Coloniába jöt t , }s a* t. Ezeknek 
hallására 9 arra határozta magát O Felsége, 
hogy az el-hatalmazott gonojíznak orvoslá
sához megént gyengébb efzközzel fogjon, 
-T- Ellene fel-keltt Jobbágyaihoz Közben]á* 
roűí rendelte G. Cobent^eltj a' Status Vice 
Cancelláriusfát, kihez a' Belgáknak^is -nagy 
bizodalmok vagyon. — Annyival fundamen-
tomosabban lehet az emiitett gyenge efz~ 
köznek jó végét reményleni: mivel a ' kö 
zelebb érkezett Belgyiomi Kurír vigafztaló 
hírekkel jörr. — Tsak a' Papság gondol
kodna úgy átaiiyában, minta* milíyen gon
dolatokkal vágynak fzerentsére fok tanúkt? 
pé kötelesfégeket voltaképpen esmérj Iférj* 
fiak közzüle,, mindjárt másképpen fordulna 
itt a* dolog. —̂  A* ki» úgy véli, hogy o j 
az lilén ügye mellett fogott fegyvert» leg* 
iaeh emebben botsátja |tí 
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Frant^ia Orf^ág. 
Ezen Orfzágról, most-is azt bizonyít*, 

hatjuk Örömmel, a' mit Nov. 24-dikén ir
tunk felőlié. — Több a' j ó , mint £ rofls 
jel. -— A* Királynak okosílga, V az attól 
vezéreltetett könnyen hajló jó fzivüsége* 
fok gonofznak el-hárítója. 

J3 ét's. 

N0V0 -29-dikén érkezett vifFza Bétshe 
Ferent^ fo Hertzeg. Kedves Feleségét Er~ 
sebet íö H. Aífzonyt, óhajtott állapotban 
találta: a' ki nem fokára el-is fogja nyéretni 
vele az Atyai nevezetet. 

Nov. 30-dikán jött eggy Orofz Kurír, 
azzal a* hirrel, hogy már Bender fem a: 
Portáé többé. — Úgy befzéllik, hogy IQÖ 
ágyút találtak benne az Orofzok. A' be-
iölle ki-költözött fegyveres népnek fzámát 
15—lőooo-re mondják. 

Nov. 16-dikán, igen különös múíatrsága 
volt Ő Felségének. Meg - lát eggy embert 
azon a'folyosón s a* hol az ínfíantziákat el 
fzokta fzedni, *s meg-fzóllitja * hogy talám 
ö-is valamit akar kérni? S8 Nem, (felel az 
ember) hanem egy nyulam van, azt aka
rom meg - mutatni Felségednek.*' Kérdi a' 
Tsáfzár: Mitsoda nyúl ? Az alatt, eló 
vefzi az ember a' nyulat t le-tefzi a' pa'df-

men 
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mentomra, ss mellé egy dobot. Ezentúl, 
ízóll a' nyúlnak, verje el a'' Laudon, és 
Coburg Marsát. Mellyet midőn megcsele
kedett volna, monda neki továbbá, mu
tatná meg , mitsoda dühösfégben vágynak 
a' Törökök, midón a* mieink ellen jönnek. 
Akkor, neki állott a' nyúl a' dob fájának, 
azt karmolta 's harapdálta. Azután ismét 9 

azon. fzavára gazdájának: „Hogy jöttek ki 
a' Törökök Belgrádból ? hirtelen le-kushadt, 
3s úgy tsuízkált meg-lapúlva elébb elébb, mint 
a' vadáfz kutyáktól váló féitiben fzokott búkál-
ni a' nyúl. Mikor ez-Is meg-íett volna: ki-
fzollicoita a'Tsáfzár a'Cancellaríájabeli Ura-
kar, 's még egyfzer meg-láttatta a' mezei 
nyúl a7 maga tefyettsegeit. — Ezen nyúlás 
emberrel, eggy Dely nevezetű Miskoltzról 
való Magyar vagyon, a' ki a' Világnak majd 
minden réfzeif meg-járta, és fok tengeri rit
kaságokat gyűjtött, mellyeket most ittmuto-
gat , és Linneus fzerént hellyesen, 's viláT 
gosan magyaráz. 

Folytatása, o? Tűzi Testekről VOIQ Jegyzéseknek* 

Hogy pedig az ellenség el ne ólthaíTa ezea már 
égö tűzi testeket: tehát a' zatskókat meg - rakják 
golyóbisokkal meg-töltött apró értz tsŐ vekkel olly 
formán, hogy a'töveknek tsak a' végek láttzik..ki 
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a' zatskó oldalán. Midőn már a' zatskó eí-&ezdté az' 
égést; mihelyt a' tűz , az említett ts$vek közzűl 
eggyhez ér: az, azonnal el-sűl, és mivel fok vad 
Hlyen tsűeggy zatskóban: tehát eggynek el-suíésé 
után, tsak hamar következik a' másifeé-ás; és így . 
a' ki arra merné vetni fejét * hogjr Q majd el-ólrja az 
égÖ tűzi testet, egyetiefieri meüne a2 halálra; mert 
az egymás mán sütllén fcéllyel pattogó golyóbisok
ból tsak még-találná valamellyik. Az emiitett 3 tűzi 
Testek, főképpen tóltelékjekre nézve j kűlomböznek 
egymástól: z gyújtó golyóbisba-clly matériát tefznek 
kg.-bővebben, a' melly hamar gyújtson ; á'füz laptába^ 
a' melly gyájtson-is, yilágosittsoh-is V. »' -világasitó 
gblyóbisb* pedig * jobbára ollyat tömnek, melly nagjr 
lánggal égjen j 's yiíágbsfágot okozzon. ; Arra nézve 
J£g-inkább éjtfzakának idején, lÖVöldífeik a' világo
sító golyóbisokat bllyas..helyekre, a' hol az ellenség 
fántzot hány, vagV másban fogíalatoskodiki A' meg
nevezett golyóbisok világánál fogva t, i. foganatosad 
•'ágyúzhatni az ellenségre, 's el-is lehet verni az éjt-
frakai munka felni. Az 'efféle golyóbisokat tsupáa 
Jíaubitzákboí lö'yík. — Hogy a' golyóbis - zatskók 
annál eroffebben állyanákl m"e^l^öktá¥ Bket kívülről 
er6s madzaggal fzorongatni, és ofztán ibrró fzurokba 
mártani. . A' körül kötözések módjában van némi
nemű kűlombség, a' mint azt, fe-rajzélt formájok-
ból első. tekintetre-is éfzre lehet venni. Felül min--
deniknek karikája vagyon hagyva, mellynéi fogva* 
ide *s tova lehet hordozni. Alól , vas pléhbol ké~ 
fzültt horitékjok ,'fzoko.tt lenni, azért s hogy a1 \iw 
lövés alkalmatoságával, meg ne gyújtsa az ágya 
fenekéről fel-Iobbantí puskapor az allyokaí. Azért-
i s , hogy a' repülés közben az égo fa tsöves réfzek 
legyen fel felé; a5 másik pedig, alá felé* — Az ágyú1-: 
üregjeiknek kiírebb vagy nagyobb voltokhoz képes:, 
a' golyóbis ziískók-is iíVgyobbak vágy kiílébBek-* 
~Púlytutása következük*. 


