
H A D I 
TÖRTÉNETEK. 

[ölt Bétsben, Decemberek é 
Napja n.-

18. 
Bj hadi Tanáts, Dec. a-dikin, adta ki 

a* következendő Tudósítást, mellyet Hertzeg 
CQBURG, Nov. 15-dikén, botsátott Buka
restből. Meg-parantsojta a'Hertzeg, Leve-
néhr Reg. béli Ob. B. Kienmayer-tíék, hogy 
fekvése hellyébol, Kalagureny - ból 9 300 
Hufzárokkal, ugyan annyi Ts. 's K. Árnau-
iákkal, é£ aoo Oláh Orízági Arnautákkal , 
kerekedjen fel, 's két ágyút-is magához vé
vén , induljon azon környékeknek meg-fzem-
lélésére, a* mellyekre a'rai elöl vigyázoinkat 
kellene ki állítani. A' menetel közbea meg
értette az Ob. Úr, némeíly fel fogott lako
soktól , hogy a' Gyurdsovi (Giurgevo) 

Diftriktusnak *) (Raja) Vajdája, IJfuf Basa, 
S s ép-

*) Az ólt vize két réfzr« ofztja Oláh Orfzágot.— 
Az ölt vizén túllévő t á $ , a' tulaj donképpem 

való 
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éppen az említett Diftnktusna-k Qgnák Apyíl 
falujában tartózkodna $ egyiiehár 
Törökökkel eggyütt9 a vcg á 
Gyurdsov Vára fzámára juhot Is rnás elesS-
:get"fzereiteffen;öSzve. — Azoruiaj el-tökgl-
lette magában B, Kienmayér, hogy eggy 
próbát tegyen, t. i. a5'Vajdát, hozzá tarto
zóival eggyütt, meg-támadja 5

 5s kézre ke-
•rittse. E9 végett fzorgalnnatoíTan értekezett 
minden \&a& eíántt, Is VezétoM Va\aíztv'ati 
£ Tartománybéli Arnauták Elöljáróját. Mjm* 
Todin-t, el-ért 9 órlányi-mars után, egéífs 
népével, másfél v6rármyira Gurdsevo Várá
hoz,. A' meo-etel éppen nem áz igazándi 
útón. esett. Innen meg-indúlt tsak gyalog-
jibán az Oberíter, az Arnauták Elóljáíójá
val, Major JLevatsit^-ú * 's Barkó Reg, béli 
Kapitány Lovájfeaíi és ment a' bokrok kör
zőit egy fél óránnyira elo felé; hogy, Oy-
nakot jól körül nézvén, a' fel-tett dolognak 
fórját elÓmeneteleíTen el-intézheíTe. Az egéílz 

kör

való Oláh Orfzág, Ez i 12 fctruleteket, 'ée â  
Dana mellyékén lévő 3 Török Diítriktusokat 
(Ra ja ) foglal magában; úgymint: a' Br 
Gjur.dsQvi) és Turnoi Diítriktusokat. Az oh 
jnzén inneu való' réfz másképpen Erajov:;; Bá-
aámak-is nev««edk;! és 5 kerületekből áll. -
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környéknek helyes meg-visgálása után viflza 
tért az Ob, úr népéhez; és alkonyodás. táj* 
ban eMiüldötte Kapitány Lováf^t, f o Hufzá-
rokkal , és az Amauták Elöljáróját 30-ad ma
gával Oynakha, meg-hágyvan nékiek, hogy 
zz-IJfuf Basa házát vegyék körül, 5s magát 
fogják el. Major Dely Basára pedig azt 
bízta, hogy 300 Ts. 's K. Arnautákkal, és 
30 Hufzárokkal bal felé nyomúllyon, és a5 

mi fzarvas marhát, 's juhot öfzve fzerzesf 
Ifuf Basa s mind azt hajraíTa el. Maga az 
Oberfter, népének még meg-maradotí ré-
ízével, és az ágyúkkal, jobb felöl a' Gyurd-
sovi úton várta, ha valami módon fegittség 

- jóm a' Varból. — A'.'.dolog- o*ly-jó 
kí-theneteílel ment véghez, hogyi^u/Basa, 
egy Titoknokjával § egy Dervis-ÍQÍ *}, és 
több más Törökökkel el fogatott. A5 préda 
állott egynehány lovakból, egy falka Szar
vas marhából,--és 1700 juhokból.. Olly bá>-
tor fzivvel, ^s a5 Tőrökökre nézve olly vé
letlen támadták .meg Őket a' mieink, -hogy 
tsupán négy lövést tehettek: mert miheliyt 
látta Kapit* L-o'váf^ hogy a'háznak "eggyik 

S s %' fzo-

*) Dervis (Dervvis) Persiai nyelven fzegényí je
lent. A5 Törökök íg>? nevelik a' Török Bsxii* 

" tokát. 
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fiobájábói védelmezni akarja magát az ellen-
iség, és tüzelni kezdett az ablakokon ki felé: 
e-ugrott egynehány HuSzárekkal eggyütí a* 

lóról, be-törte az ajtót, 's meg-lepte a* Tö
rököket. Az Öb. Űr előre küldötte a* fog
lyokat ? és a* prédát; és. miaekutánna a' Her~ 
rzegnek parantsolatja Szerént a' környékek 
meg-visgálását, minden bántódás és vefzte-
$ég nélkül, el-végezte volna: viííza tért JS<z— 
Iagureny-b%. — KülöaöfTen magafztalta az 
Öberfíer, H. Cohurg-hoz tett tudositásában, 
YL&p.Lováfct, a'ki több próbáit-is adta már 
bátor vitézségének, és az Arnauták Elöljá
róját Maurodin-ty a' ki ezen alkalmatosfág-
gal hafznos Szolgalatot, tett. — A* Hertzeg, 
most-is igen jól emlékezett Ob. B. Kienma* 

yer-iöh — EIöbbeni Tudósítása után, ezen 
jelentést tet te, hogy a' B. Kienmayer vis-
gáíódó Vitézei, a* Silifiriai ínon, a' Duna 
partján, az ellenség visgálódóit meg-támad-
rák, *s mind egy lábig le-apritották. 

E L E G Y E S T U D Ó S Í T Á S O K . 

. , Bét*,-. 
As Tsáfzár gyengélkedő' állapottal va

gyon. — Ferent^ fó Herrzeg, hozott ma
gával egy jegyző Könyvet, meílybe maga 
kezével le-irt mindent, valami napról napra 
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esett 9 Belgrád oftromának kezdetétől fogva 
a' végéig. A' melly fo embereknek fzeren-
tséjek volt látni, ezen jegyző Könyvét a* Ber
ezegnek, azt mondják felőlié, hogy az, nagy 
gondosfággai, 's igen hellyeífen vagyon írva. 
Tsak ebböl-is nyilván való, hogy néni tsupa 
Szemlélője volt ezen nagyra ízületett Her
tz eg, a* Laudon bölts Kormányozása alatt 
történt dolgoknak. — Örömmel fzemléii 1L 
JÓSEF ezen jegyző Könyvben, olly Unoká
jának munkásfágát, a* ki, annak idejében, 
hellyébe' fog elő állani, az Auftriai Biroda
lomnak kormányozására. Már ugyan eddig 
is tudva volt, a* Hertzegnek oda le el-köve-
tett fzorgaimatosfágaj ŐFelfége előtt; mert 
egy nap fem múlt el 9 hogy Belgrádból Le
velét ne botsátotta volna a' Hertzeg kedves 
Feleségéhez, olly Levelét, mellyben Szerei
mének meg-bizonyitásán kívül, más fontos 
dolgok-is voltak mindenkor irva; úgy hogy, 
ha az O Felségéhez mind untalan küldetni 
fzokott Hírmondóknak valamellyike, későb-
betskén talált érkezni, mint ki volt tsínálva 
érkezésének az ideje, tsak ment a' Hertzeg-
néhez , Ytöle kérdezte: Mi újság? 

Bar 
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Bár ísak azt-is ki-hirdethetnénk már ha
mar,• 'hogy Ö Felsége meg-halgacta azon 
Nemes Vármegyéknek kéréseket, a' mely-
lyek a' Törvénynek Magyar Nyelvünkön, 
lehető folyásáért efedeziek. Nem lehetetlen 
dolgot hifzürik,' midén hifízük, hogy ízeren-
tsénk fog még minékünk lenni, azt ki-hir-
detni* Ugyan iliyen hiedelemmel lévén., 
iktatjuk ide, eggy* hallomáson, épített kéré
sünket, •Értettük, hogy vaiameily érdemes 
•Hazánkfia, fáradozott volna már eggy oly-
Jyan- Könyvnek ki -.dolgozásában \ a' meily 
íi:?gy fegéd'lehetne, a'Törvénynek Magva-
ru-i -való fcdyhatMara. Kérjük egén jó Ha? 
.•zárikfiá't, hogy y - ha;- még ki -nern • botsát otta, 
vagy botsáthatta hafználatos tárgyú Könyvet: 
bennünket dicséretes- ízándékárói tudósítani 
ne'- terhekeífem • Nyerteseknek fogjuk ma
gunkat tartani, ha néminemű réfzben efz~ 
Időzök lehetnénk, Hazafiúi buzgó törekedé-
sének, óhajtott végre váló juthatásában.-

O Felsége parancsolatokat -küddö.tt, a3-• 
-Tseh és Monva<0\fmg@kbm fekvő-fegyver 
zes'néphez, hogy fel-kéíiülve várja a* további 
rendeléseket* Gen. Karátsay könnyű lovas 
Eegeméntjét pedig, • már meg,- is Indk= 
|atta a* H, Coburg féregéhez. 

Beh 
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• u Belpr átL 
. As Belgrádi Érseknek" neve s 'Pop^viíő1 

Dicn^s. A' mélly hálaadó1 Prédikátziór car-
rótt a rneg-nevezett -Éfisek., Qkt. i i-dikén $

; 

lllyriai nyelven a? maga Templomában , az? 

Itt Bétsben Németre fordíttatott, Js ki-nyom-
tattatott. Rövid: de fontos, ésfzépen el
intézett Prédikátzió. 

Naponként nevekedik a' Belgrádi lako
soknak fzáma9 h már nem tsak a' Görögök, 
hanem a* Katholíkusok-is tartanak közönsé
ges Illeni tifzteletet. A' Katholikusok Tem
plomához, Budáról vifzik a5 harangokat, 
azokat t. i. meliyek a' Franci'icánusük haj* 
dani Klaftrompk' Templomához válók vol- • 
r a k , '• •••*•'•;• 

\ 'Nov. 14-dikén?- érkeztek -ide £* Budai 
Polgárságnak 3 Deputatusfai, azzal az !t;í4"d 
cseber borral, a rrieliyet a5 lakosok magok, 
indításokból-gyűjtöttek őízve. As Deputá-
tusokac nagy indulattal fogadta a* Vár Co-
íiiendánsa Vallis Feldmarf. és mindent meg 
mutogattatotr" nékik., a' mit" kívánhatna Bel
grádban létébea látni az ember. 

Nov.*'20-dikán /wQitéíiE itt f'.. .a' nagy 
LAUDON Unokájának, Qberítiieut. Báró 
Laudon-mk halála. Teste által vitetett a* 
következendő nap, egy fzekéren Zlmonhaf 

a holott illendő" pompával ekemertetett.— 
.A3 
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A* ki esmérte ezen érdemes íífjú Bárót ». 
fajnálja élete virágának olly hirtelen lett el 
hervadását. Mert Szemlélt benne, eggy 
nagyra ment , de i még fokkal nagyobbra1 

menendő Férjfiat. 
> . Németh ••O&fz.ág*' 
A' Tsáfzár írt fok -Német Oífzági -Feje

delmeknek, és Regenfpurg-ba. - is,.. az ott 
rend'Szerént Széket ülö OrSzág' Gyűlésé
nek *) (Reichstag), hogy, ha kívántatni 
fog, maga-is kéfz lefzen, fegyveres népet 
küldeni, az imitt amott támadt zűrzavarok
nak le-tsendesitésére, —- Trevir ugyan ma
gába tértj és még maga kívánta, hogy a5 

zenebonának fzerzoi meg-büntetteífeneK. —~ 
De Lüttich-ben még fem állott hellyre.a* 
tsendesfég. A* Rendek azt kivannak* hogy 
Püspök Fejedelmek, eggyezne meg, az 6* 
általok lett változtatásokba, 's újj rendelé
sekbe* Irkáltak eleget egymásnak**); de 

min-

*) 1661-díktöi fogva, mind untalan tart itt az Or-
fzág Gyűlése. Tsupán 1713-dikban tevődött ál
tal eggy kevés időre V Pestis miá Augfpurgba, és 
1742-dikben, egynehány efztendÖkre, Fr«»Jf~ 
furtba* 

**) Ott hagyta LuttUh-et darab ídötol fogva s'Püs-
jpé'k f és most Trivir-hQü tartózkodik. 
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minden fogasat nélkül Nov. 7«díkén meg* 
Uftk maga a' Püspök a* Rendeknek, hogy 
már ki van rendelve a' Katonaság, meliy az 
döbbeni rendet Lüttick-bQn hellyre állirtsa; 
feddódzik a' Rendek ellen, hogy egyedül 
tsak az Ó igazságtalan, és vakmerő ellent 
állások vifz: be a' fegyvert a' Tartományba; 
ind, hogy engedelmesfégek áltál előzzék 
meg a' gonofzt, melly reájok következik.— 
De még eddig íigy irják minden felöl, hogy 
j;sak azok iJ Lütüch-iQk9 a'kik voltak; de 
írják azt is , hogy a* Prujfi(iai, Münfteri% 

és Palatinátusi Seregek indulnak ellenek.— 
A' Neuvidi Újságban, még a* mars útjok-is 
le van írva, a* Lüttich-be ki-rendeltt PriuTz. 
Batalionoknak. — Oberhirch *) nevezetű 
Városotska-is háborog. — A' Hejfen-Cajfcli 
Landgráínak fő és lakó Városáról Cajfelt'dl 
fem jó hírek kezdettek vók jörű: hanem, 
Nov. 8-dikán írták Marhurg-ból, hogy e-
gyébnem esett ezeknél, úgymint: A'Land-
gráfnak eggy kemény kifejezésekkel teílyes 
ínítantziát adtak be, meliynek fzerzóje, örö
kös bilintsekre büntettetett; k-irója5 fele-

- sé» 

*) Ez, a' Stvafzhurgi Érsekséghez tartozik: <le a* 
Német Birodalomban vagyon, a' Rajna vizén 
innen; Strafzhrghoz 3 mévtföidnyitt* 
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ségestoi 's gyermekestől fzámkívetésbe kijU 
detett; a* bc-adoja pedig, 'meg aem h&tá« 
rozott időre, fenyíték - házba (Zuchthaus) 
tetetett. További: némelly fenyegető írá
sokat raggattak fel ? közönséges hellyekre» 
mellyek által főképpen két nagy embereknek 
akarták meg-vetni az ijjedijeket; Az eggyi-
ket, Fülön-fiú *) haíbrJitották egybe, és 
nékí-is hafonló véget jövendöltek amazéhoz* 
A* másikat feni igen kiméliették meg,- -úgy. 
vélekedvén felólle, hogy a'3 lett. volna oká " 
a* fa meg-drágúlásának, •— Ezek. így történ-, 
tek: oe a nép azért tSDnoeŝ eĝ oe-ix VoVt. — 
A' Landgráf-parantsolatokat adott ki, rnely^ 
lyek mind aJ népen lehető könnytíbbitcs..efz« 
közeinek fel - találására tzéloznak. Meg - is 
kiflebbitett. némelly adókat, 

Anglia. 
A' Londonból Nov. 10. és 13-dik nap

ján költ Levelek bizonyítják, hogy az úgy 
neveztetett napkeleti Indiai kereskedő Tár-

sa-

*) Fuhn^ MinifterségQí viselt, igen gazdag Fran-
tzia Ur vélt. ' Életében fok igazságtalanságot *$ 
"kegyetlenséget követett el; de megás adta $2: 
árrát. Mert ezen folyó efztendöben, Jul4 23-dik 
mpján* a* dühösködő Párisi lép kegyetlen n\óar$ 

• végira jlffc • 
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seság igO/OOO font Sterling árrú portékát 
vámoltatott meg közelebb, az-oda váló Vám 
hájban. Az emiitett Levelekből olvaíTuk azt 
is ? hogy a' Londonban •'.tartózkodó Fran-
piáknak-Száma 9 újjra nevekedett né melly ék
kel , a' kik Hollandiából mentek oda. Moft 
veíz hát valamit viíTza abból Anglia, a 'mit 
eddig nyert föle efztendönként Frantzia Őr
iz ág az által, hogy' fokán látogatták az 
4ng!usokból. 1777-ben múlattak Parisban 
£Ooo Anglusok. Ha átallyáhan egynek egy
nek efztendeig való költségét ÍÖQ font -Ster
lingre teíízük; as mindjárt fel-megy 300/QOO 
font Sterlingre. 

Angliában a' közönséges Sert-is komló 
nélkül próbálták moftanáhan FÓzni; mivel 
némelly írásokban azt kezdették meg-muto-
gatni, hogy a' Ser ártalmas az egéfzségnek, 
és a' Cálculus fajdalmait neveli. 

Svéd Orf^ág, 
A*Stokiwlmi újjabb Tudósítások fzerént 

nagyon kezdenek uralkodni, a' Svéd hajós 
Sereg köztt Carlskrona-nkl, a' nyavalyák, *s 
igen fok ember el-hull. A' Király feloí, 
Nov. 10-dik napján, azt 'írták, hogy még 
akkor Finnlandíának Borgo nevű városots-
fcájában volt, és hogy ott-is fog egynehány 
jietekig múlatni,' 

GenC' 
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Geneva. 
Sokat köfzönhet Frantziar Orfzág ezea 

Városnak, Mert e' izélte neki Neckert; 
mostani fzorúltiráltepotjában pedig pénzzel-
is kívánja fegiteni. Már 500/000 Livrára 
megy 9 a' mennyit öfzve adtak Genevays 
ízivia Polgári 9 Frantzia Orfzág fzámára. 

Ve lenibe. 
Azt irják innen, Nov, 4-dik napján, 

hogy foha fem volt a' közönséges Társafág 
©Ily vekengésben, mint most. Reá hagyta 
magát az el-múltt efztendóben vetetni, né-
melly Udvaroknak hitegetésekre, hogy a* 
Törökökkel tzimboráskodjon, holott már 3 
efztendokkel ez előtt, az Orofz Birodalom
mal tanakodott, 5s végzett as Porta ellen.— 
Fél a'Tanáts, hogy ha a' jövő efztendóben, 
Bqfc/tiát el-nyerné a* Tsáfzári Udvar: köny-
nyen Dalmatájáig tehetne ofztán a' lépése
ket, -r- Es akkor , nem a' leg - kivánatos-
fabb állapotja lenne Velentzének. — Ha 
az Orofzok Kiliát el-vefzik, a'Dunának a* 
fekete Tengerbe való fzakadásánál: akkor 
az egéífz Velentzei kereskedés femmivé lefíz. 

Török Orfoág. 
Nem tsak eleség, hanem pénz dolgá-

ból-is meg kezd fogyatkozai a' Török Ud
var. A* Szultán parantsolatokat adott ki, 
hogy a' régi Piafterek olvafztaíTanak el, *s 

az 
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éí ujj onnan verendő Piafteréknek ne legyen 
egéflz két harmad réfze ezüst $ ellenben 9 

több legyen benne eggy harmad réíznél a* 
réz. — Ez által, úgyqdifh&iyli; a' Porta 
meg-nyér 1^—20 miffiomofr^1- A' bizonyos 
egy réfzröl; de az-is Í»ízónyö$: más3 réízróí t 

hogy -az által fokát veizt, a* kereskedésre 
nézve. Vefzt a'Svéd Udvar-is, ha illyen 
Piafterekkel fizeti ki néki a' Porta a* meg
ígért íummát. — A' Smyrnai Tudósítások 
fzerént, öfzve esküdtek az Asiaiak, hogy 
többfzör ki ne jöjjenek katonáskodni Euró
pába. 

Frantxia Orfeág. 
A* Király, el-kezdett már , a* Nemzet 

Gyűlése által ki-tsinált lijj Titulusíával élmV 
Ez az: Lajos, Iften kegyelméből, és az 
Oizágnak rendelése (Conftitution) által, 
Ü Frantziák Királlyá. 

A* Nov. iQ-dik napján tartatott Nemzet 
Gyűlésében, eggy Inftántzia olvasódott el, 
meílyet a' Joijfonsi Apátzák *) küldöttek 
V Nemzet Gyülésének.o; Ezek az Apátzák 
arra kérték a' Gyűlést,- hogy Ókét haggya 

meg. 

*) Ezek az Apátzák a' Sz, Benedek Szerzetéből 
valók, a B. Szűzről neveztetett ^Notrs űstme) 
Apátii^ágbaa. 
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meg. A' volt kéréseknek utánná vette 5 
begy ók kéfzebbek életektől még - válói é. 
mint fem a' Klaílromot oda hagyni. 

A* Proteftansoknak dolgaik mind job* 
baá jobban kezdenek menni Frantzía Or* 
Szagban. Már közönségefien énekelnek*. 
ífannetumha (Nantes) Orgonát-is ízérzet-
tfek. Burdegalában (Bourdeaux) éggyütt 
akarnak a5 Reformátusok és Lutheránusok 
Templomot 'építtetni; és a* halotjaikat már 
egéfiz tzeremoniávál temettették". -— Majd 
minden Tartományokban választattak már 
Protestánsok-is, a' kik az Orfzág Rendjei 
•Gyűlésének Tagjaivá lehetnek. —*• A' vallás 
béli vüTzásfág 9 nem csinál hkitÖhbEertahti 
éjtfzakáját Frantzía Orfzágban. —~ Eggy-i$ 
fok vol tul 

Folytatása á? Tíizi Testekről való Jegyzéseknek* 

A' b'údösito , fojtó y vagy goz tsináló golyóbisok 
(Dampf kugel) arra valók, hogy , tíehéz fustjök 
által, a' Rafz'amatákból-is- ki lehefíen wtéaf az ellen^ 
séget. — Ezek nem egyebek, hanem tsepűbol, vagy" 
gerebeletlen kenderből, fzekér-kenÖttseí 4 faggyúval, 
és fzurokkal kéfzíiltt gömbölyeg testeké 

A' faurak - kofzQrúk* kéízitéseknek módja,, aeiií 
igen mesterséges. Mind öfzve ebből áü.: holmi 
étsjia küxéi .darabokat kofzerú formákra Sízve fonnák, 

's azo-
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% azokat forró fzarokba -mártják.' Ezeket (valamint 
% fojté golyóbisokat-is •) meg-gyújtva, kosarakra rak
ják, 's &gy vettetik az ellenség Várába. Ha.nem 
raondjuk-is, tudni, való; arra,a végre\ hogy gyúj
tsanak. 

A' lárma-fa, eggy o£ Síayi forma magasfágu 
pózna, vagy ríW, melíynek felső réfzét oíly for-
málag, mint a' Rajzolaton lehet fzemlélni, fzurkos 
fzalmával be-fedik* A* ízalma kötél, méllyel kó'-
rul van tekerve a' fzálma, le - nyál egeíízen a5 rád 
tövéig» hogy annál fogva, azon fzernpiliantatban meg 
leheílen a' lárma fát gyújtani, a' melíyben kívántatik* 
— A' rúdra némeilykor két kerek defzkákat-is tsi-
fiálnak? a' c huü aíatí látható formára- azokatfzurok 
kofzorúkksl, vagy más affélékkel meg-rakják, s úgy 
borítják bé fzalmával, és ezt azért tseiekfzik, hogy 
•4 túz annál tovább tartson. — A' li'niia-fákat, a' hol 
csak lehet, mind dombokra ásfák, a' í'zék'ó örizetek9 

fórjában egymáshoz nem mefize; Mindenik mellé 
eggy éggy Strázsa van rendelve. Mihellyt éfzre 
vefxi valamellyik ezek közzűl, hogy jö az ellenség: 
szonnal meg-gyújtja & lárma-fát. Ezt látván a' több 
Strázsák-is-, hafonlóképpen tselekefznek. Ekként* 
egynehány mértfoldnyire-is tudtára esik § igen rövid 
ido alatt, az egymástól nem meflze fekvő Katona
ságnak, az ellenség jövetele. A' lárma-fákat főkép
pen éjtfzaka fzokták meg-gyujtogatni. 

A5 betűkkel jegyes Rajzolatoknak magyarázatja 
így következik: Az a jelenti a' Gyalogok (Muska-
térosok) töltését; a' í a5 Stuítzosokét. Mind kettÖ 
papirosból kéízűlt, alól aa golyóbis fekfzlk > azon 
íellyűl puskapor vagyon. Az e ábrázolja az ágyú-
eölísért ( Stuekbf andl) ? melyről niár más izben 

fztl-
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fzóllottunk. Rézből vagy bádogból kéízul. Illyea 
töltséreket fzoktak a' Bombákba, és Gránátokba-is 
dugni; de akkor, laffan égo matériával vágynak ezek 
meg-töltvt, melly t. i. tsak akkorra ég l e , a' Bom~ 
bákaak és Gránátoknak töltelékjeikig, mikorra azok 
a' ki-intézett hellyekre le-esnek. A' d alatt lehet a? 

gyújtó tsítt fzemlélni. Erroi-is volt már fzó. A z / 
alatt látjuk a* Mozsár ágyúkba való poros zatskó for» 
máját. Ennek hoíTzasíga eggy lábayi, fzéíesfége 
pedig 4 újnyi. A ' fenekén eggy 6 fontos meg-töltcte 
gránát fekfzik, azon felül a zatskó mind puskaporral 
van teli. g. Jel adó Rakéta. Ennek a' tokja papiros, 
mellyet puskaporral keménnyen meg - töltenek. A ' 
felső réfzébÖl eggy kanótz nyúlik ki. Ezt meg* 
gyújtják, 's úgy vetik fel a* Rakétát, mellynek vi
lága által jelt ád eggy réfz a' másnak, b. Golyóbis 
próba. Ezt? nyeléaél fogra eggyik kezében tarthatja 
az ember, a' másikkal, rajta a* golyóbisokat kerefztíil 
boísátgathatja. Ha által férnek a' golyóbisok: az „ 
annak a'jele, hogy éppen alkalmas nagyságúak. /. 
Kézi gránátokkal meg-töltött kosár. A' gránátoknak 
jüzáma rend fzerént 14 vagy 19. Midőn a' kosár ki-
Jövődött a' mozsárból: belŐUe a' meg-gyúladt gráná
tok, jég-efsÖ formára, fzéllyel fzóródaak, 's el
pattogván, fzornyű károkat okoznak. Az efféle grá
nátokkal töltött kosárt Fürjnek ( Wachtel) hivják a* 
Németek, vagy azon hangra nézve, mellyet tsináí a* 
fcosárnak a' levegő égben való repülése, vagy p«aügt 

mivel a' gránátoknak egymást fel-váltó pattogása, és 
a' Fürjnek pitypalattyolása között-is vagyon némine
mű hal onlatosfág. h Meg-gyúladt kézi gránát, £z 
3 fontot nyora. 
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Tudományi jelentés. 

így végzi ama' nagy FRIDRIK, a' Val
ter Henriásfa eleibe kéfzített Eiol járó Be-
fzédét: „ Úgy ítéltem, hogy , ha ezen, 
tsudálkozást érdemlő író (Vol tér ) , betses 
voltának jeleit ki-mutatom, azzal, néminé-
müképpen, a' mi Századunkat meg-tiíztelem, 
és leg-alább a' maradék firól fira által^£gj& 
egymásnak adni, hogy, ha a* mi Századunk 
nagy Embereket ízűit, meg-is esmérte^azokr 
nak egéflz érdemeket." — Támadtak ezen 
Századnak végére sietó' réfzében , kedves 
Hazánkban-is olly Férjfiak, kik haldoklott 
Nyelvünknek újj életre való hozásában> 
vagy külön külön , vagy öfzve vetett vállak
kal is munkálódnak. Mind azokat, mind 
ezeket esméri már réfz fzerént a' Haza, 's 
Anyai indulattal öleli. De fzükség, hogy 
kedves Hazánknak azon réfze elött-is esme* 
rétesekké legyenek, a* melíy talám még 
eddig, vagy femmit fem, vagy leg-alább 
igen'keveset tudott rójlok. — Ebben efzkö-
zök kívánunk lenni. Jelentjük azért öröm* 
mel , hogy azoknak fzámát neveli mostani* 

T t ; '•'. -: bsn 
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ban T. T. Tót Jósef Úr, a' ki az Anyaízenij 

egyház Történeteit, (mellyeket hafzonnaí 
tanit a Pesti Szemináriumban), ízületeit' 
Nyelvinkön Szándékozik ki-adni. Az utóbb 
említtetteken értjük azon Magyar Társasá
goknak buzgó Tagjait * a' kik Nyelvünk gya
rapodásáért élnek* halnak. —* Már magafz-
taítuk más izben, a' Komáromi Társaságot* 
A* mit felőle mondottunk, az érdem' meg-
esmerésé, 's az azt másokkal-is megismertetni 
kívánó igyekezetünk mondattá velünk. Ta£~ 
jainyfe Hazafiságokról, nem mi fzóllunk rn©sr$ 
érnem fzóllyon Nyelvünk mellett való hív 
fáradozások, fzollyon közelebb az az1 áldo
zat , meilyer a? forró Magyar indulat nyűj-
tatért vélek a* Haza Oltárára. Ertjük azon 
üo arany jutalom pénzt, mellyet ajánlnak 
a1 Haza képeben, annak, a' ki eggy ízép 
Magyar f^omorú Játékot *) íog ki-dolgozni, 
melíynek fumfnájat a' maga rettzése fzerént 
válaízthatja a* Szerző3 a* Magyar Históriá
ból. . - * A' Kajfai Társaságról, még nem 
ízóilottunk, Ez , 1788-díkban állott öfzve, 
Nyelvünk'' gyarapítására , ?s annak ölly 
N y e l v e való el-kéízitésére, mellyen mind 

V^J ':% '••?-•••• •; , ' írni., 

*) ErrÖI, rövid időn, bővebb ' Tud&itfot fĉ umk 
t«im.U , 
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feni, mind tanitrií, % mind pedig közonsé» 
ges doígokat-is ieheíTen alkalmatdífan foly
tatni; rtitséretes tzéljyának el érése' végett^ 
arra határozta magát* hogy M.agyár Mn~ 
feum nevezet alattj válogatott gyűjtemény' 
.Darabokat aJjon: kí5 a? mint már 4 Hlyen 
"Darabok közre-ís b'órsáródtaki Nerri mond
hatnánk mi ezen nagy érdemű Társaságnak 
méltó difséretéré annyit^ a' mit fokkal fely-* 
í^űí ne haladná niagának éggy okos Ölva-
sírnák ítélet tételé $ a' ki figyelmetésféggei 
c.:olvástá$ vágy bívásándjá av még-ríévezett 
Magyar Muféúmra váló Bé-ve^etést* thelly 
az első Negyedben i első hellyet foglal -^ 
Remek az* mindenképpen. — Mentől elébb 
rajta íefzünk^ hogy írásunkba égéízíeri bé-
iktáthaíííik. '•& Az emiitért első. Kegyedből 
kívántunk ez úttal iáé bérenni egynehány 
for Verseit ^ azori Társaság eggy érdemes 
Tagjának; Ezek azok; 

K 0 P 0 kS ó Í R A $< 
•p, . .... • • 

Álly meg, ó Hazafi! tekints e' Táblára: .f\ 
í t í njúgfzikj 's változik hajdani porára 
A' nagy ÖRTZY-aknak éékó Unokája, 
István, Magyar Iffjak' dicsőülte példája; 
Ki tizeniiyoltz nyarat fellyűl alig érs , 
Hogy éltének jutott hervaíztó telére: - ^ \ 
Mert a' halál otet már öregnek véka 7 

"'S liágy erköitséirol idejét ítéltei — ~~ 
T t 3 Mini 
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Mint fel-jovÖ Napját Hazája úgy nézte , 
>S ér'tte íbhajtásit az Úrhoz intézte. 
Néki másként tettzett! — 's azért bús végzése 
Nem engedte, légyen délre jöhetése! — 
Meg-hólt! . . 's a' ki elébb reménnyét fel-hozta, 
i,des Nemzetének gyáfízát az okozta I — — 
Eredj' már: 's kérd te-is Mennyei Atyánkat, 
Szánnya meg már egyfzer vefzni — tértt Hazánkat! 

B ats á ny i» 

A5 több tulajdanképpen való Tagjai a' 
KaíTai Társaságnak, Báróti S^abő Dávid, 
és Ka^int^y Tudós Urak, kik mind ketten 
már más munkáikról-is nevezetesek. — Az 
elsőnek, illy homlok-írás alatt való Köny
vét : Báróti S^abó Dávid" költeményes Mun
kái, Utolsó ki-adás Kaffan, 1789- köze
lebb volt fzerentsénk itt, éggy Méltóság
nál látni. — A' Könyvnek belső érdeme, 
meg-érdemli azt a5 nyomtatás által nyertt 
külső formátj melly, meg-vallyuk, annyira 
a' jó íznek regulái fzerént vagyon el-találva, 
hogy méltán első tsinos Magyar Könyvnek 
nevezhetjük. Ennek fzemlélése fel-indított 
bennünket,, hogy Ki-adójának Képét, a* 
Könyv nagyságához alkalmaztatva, fzépen 
ki-mettzetteííuk, és az elő fizető Uraknak 
meg-küldjük; hogy a' kik közzülök a' ditsértt 
Munkát meg-fzerezni kivánják-is : azt ennek 
eleibe köttethettesfék. — Miben fáradoz új-

jo- , 
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jolag T. T. S^ahó ProfeíTor Úr, az nyilván 
való ezen Híradásból: 

A' ritkább Magyar igéket magába foglaló Kisded 
Szó-tár, fókáknak kérésekre meg-egyengetve, bővít
ve , 's az A. B. C. rendi fzerént új formába fzedve, 
megint ki fog adatni. 

Kiki által látja, minemű gyarapodást várhat az 
illy' munkából a' Nye lv , könnyebbséget pedig az 
í r ó , ha azt, a' mit homlok-irásál visel, nagyobb 
tö'kélletesfégre viheti. — Kérettetnek azért mind a* 
két Hazának érdemes Fijai, hogy azon, még eddig 
mások előtt idegenebb fzabácú 's értelmű igéket •— 
mellyek helyenként magyarabb Vármegyéinkben, 's 
Székeinkben -fzámosan találtatnak; értelmeket, 's a' 
vélek való élésnek módjait rövideden fel-jegy ez vén, 
fzabad Postán K&jfár&9 eggy két hónap alatt, ne faj-
nálják meg-küldeni a' Szerzőhöz 

Szabó Dávidhoz* 

B éts. 
O Felsége némellykor ki - kocsiz a' Vá

roson kívül: de, mivel a'hidegtől tart, eléb-
beni fzokása ellen, tsak hamar le Szokott 
estve fekünni. — Ugyan az Ő Felsége vál
tozó egéfzsége okozza, hogy az Űj Efzten-
dei pompa-is el fog maradni. 

Sok Generálisok, 's fóTifztek érkeznek 
ide naponként, onnan alólról. Vala fzeren-
tsénk látni Gr. Clerfé, H. Waldeck, Gróf 
Harrach^ 's más Generális Urakat.— Egy
nehány Húfzár TiSzt Urakat-is lehet itt fzern-
léini, kiknek fel-pedertt bajúíTzal ekés vitéz 

tekin-

Ráday Gyűjtemény 



n§ $s«35í*& 

tekintetek, Sziveket hódit. ~- Vagyruk ft| 
mostan fok küiso Orfzági Tifztek-is, Qtt&* 
J%pkt Frant^iák) Anglusak. 

Peílegriniy és Collorédó Feldmarsaloks 
még nem érkeztek viíTza. LAUDQN • F<& 
Komendirozó Vezér-is oda van, és nem 
bizonyos, mikorra jó viffza, a' hová menc, 
Coburg és Hohenloht ífértzegekheZí 

hr múltt Szombaton (Dec. f-díkén) 
vatsorára hívta a' Velent^ei első rangú Kö
vet ( AmbaíTadeur ) az ide való fó Uraságo* 
Jwt, Hogy husfai'is traktálhaíía as Gazda a' 
Vendégeket a egéíTz 12 óráig kellett a'Bdjc 
xnia várakozni. Éjfél után 3 óráig tartott 
a vatsorálás. Afztal után femmit Sem mú
latni, &s bevett fzokás ellen lett volna, «rx 
Mikorra ofzolhattak el egéfzlen a' Vendégek ? 
?s mikorra mehettek ofzrán a'Dámák ottnon 
feküdni; és vallyon, el-kéfzűlhettek e* más 
nap a' Sz Misére? Már ezen kérdésekre 
való felelettel nem fzolgálhatunk. 

A.' miólta a' Német Birodalmakban fel
állott a' Steuer^Regulirungi és annál fogvas 

magoknak kell ezentúl4 miveítetni a' földes 
"Uraknak Szántó földjeiket: az ide való Ura
ságok-is rakásra kezdik vetetni az ig:.s 
lovakat, 's azért-ís igen nevekedik azokna< 
%z árroL 

Tegnap 



$o<5K&e$ $92 

Tegnap tartotta Gallit^jn Herrzeg, az 
Örofz első rangú Követ, Bender Vára fze-
rentses meg-vételéért, a' Te Deum Lau^. 
dámust, maga udvari Kápolnájában. Örnlt 
a* Hertzeg, midőn látta, hogy más~ vallásy, 
Uraságok-is jelentek meg Feles Számmal as 
ó Kápolnájában. —•• A1 Bender meg-vételéről 
való egéíTz Tudósítás, még ezután fog PeV 
térvárosában-h közönfégefle tétetódni* akar
tuk mindazáltal most elore-is közleni, a* mit 
eddig lehetett arró! értenünk: Valamint 
Akiermán: úgy Bendems minden vérontás 
nélkül jutott az Orofzok kezére; T. i. oda 
érvén H, POTEMKIN Bender alá, meg-
izente a' Vár Kormányozójánák, hogy a* 
Várat adná fel. Izenetére, nieg-jelentek 
azonnal a'Várból 4 Köretek, kik 14 gon
dolkozásra való napot kértek a' Hertzegtöl: 
de ez , tsupán 4 napot engedett, értésekre 
adván elébb nékiek, hogy ha iringókat fzép 
fzerént fel nem akarnák adni: kéízen áll 
a' fzárazon 50 Batalion, és 6$ Ofztálly 3 a9 

temérdek ágyúkkal; nem, külömben a',Bnie-
fler vizén-is, a' hajós Serege Bender-nék 
erőhatalommal való meg-vételére; és, ha 
úgy történne a' dolog: tehát akkor eggy 
Léleknek fem fogna meg - kegyelmezni. -— 
A* Követek vilfza tértek; meg-mondták, 
lányadáft van a5 dolog, mellynék hallására 

a 
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a' Várbéliek fem foka tétováztak; hanem 
magokat meg-adták, — Azt írják, hogy 
Öfzveféggel mintegy 30/Ooo-en lehettek. — 
Közöttök, eggy, Seraskier , és két, 3 ló-
farkas Basák voltak. A* Várban találtatott 
ágyúk fzámát goora, tefzik, mellyeken kivül 
8000 mázsa puskapor, 's más temérdek 
mindenféle kéfzületek bírtak a' győzedelme
sek kezekre. 

A*Bétsi Magyar Kurírban azt olvastuk, 
hogy T. T. Gyöngyösi, és T. Horváth Á-
dám Urak fognának Verset írni, a7 Hertzeg 
Esterházy Antal Úr halálára: de mi kérjük 
a* meg-nevezett két érdemes Urakat, ne 
sieífenek a' Vers irásíal. Mert örömmel 
hirdethetjük, hogy a5 vitéz Hertzeg még 
él. Igaz, hogy volt valamelly hoíTzas álma % 
de abból fel-ferkenvén, jobban kezdett lenni. 
—- Ezt onnan tudjuk, a! honnan leg-jóbban 
lehet tudni. 

Itt úgy emlegetik, hogy Chrijiina fő 
H. AíTzony, 's Férje Albert Hertzeg, nem 
fokára ide jönnének Coloniából, a' hová 
mentek volt, a' Belgyiomi véres zenebona 
miá, rendes lakozások hellyéból Brüffzel* 
bÖJ. — 

Magyar Orfeág. 
Komárom körül, történtt dolognak 

Írják. — Azon tájjon, valamelly falú
ban 
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ban lakott eggy Obsitos, kinek fele fizetése 
ki-járt. Ennek mindég azzal volt tele a* 
feje, hogy 6 valamikor akkor 3 ló-farkas 
Basa fog még lenni; azért-is mindég a* Tö
rökökhöz fzított, 's éppen nem örömmel 
hallotta, ha á5 mi Seregeink gyózedelmelk-
rol volt a' befzéd. Hogy a' Falusiaknak 
hírekkel esett Belgrád meg-vétele: tsak 
az Obsitos truttzára-is el-lakták annak az 
örömét, és éjtfzakának idején felállítottak 
egy póznát, mellyre 3 tehén farkat kötöt
tek, 's valami defzka darabot fzégeztek, 
mellyre ezt írták: Szelim Szultán küldi a' 
maga hívének ezen tifztesfég jelét, és íme 
most 3 tehén farkas Basává tefzi. — Reggel 
midőn kijönne honnyából az ember, fze-
mébe tűnik a' pózna. Ennek első meg
látására, dühösfégbe esett, hirtelen hajlé
kába viííza tért, és magát eggy felyem si-
nórral meg-fojtotta, minekutánna ezt irta 
volna krétával az afztalra: „Mivel nem 
uralkodhatok úgy, mint Basa: tehát leg
alább úgy akarok meg-halni, mint Basa." 

G a 11 i t £ z a. 
Az el-múlt hónapnak 20-dika tájján, 

Lengyel Orfzágból, Ó Zámosc nevezetű 
Városunkba, némelly gonofz tévők bé
rontottak, a' Vámost meg-ölték, a' Kon-
trallórt keménnyen meg-febesítették, a'Ke-

rü-
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rülönek füleit el-vágták, a* JíafMhoí |* 
pénzt, melly mintegy i?/Ooo forintra rnee 
hetett, el-vitték. 

Lemberg-böí azt irták, Nov. 24-dikén?j 

hogy ama nagy vitéz Qeneráciis, Karátsay 
Űr ott vagyon. Midőn a' Játék néző helly-
ben meg-látta a nép; azonnal tapsolni kézr 
dettj *s kiáltotta örvendezve; Elíyen i f c 
rátsay ! A' Generális Úr meg hajtotta ma
gát a' Közönségnek. D e , hogy tsak nem 
hagyta félbe a' nép a' Vívat kiáltozást, hah 
latos fzóval meg-köfzönte a' Gen. a* tifzteletet, 
mellyel fogadtatott, és kérte, hogy hadd 
legyen már elég, utánna vetvén kérésének, 
hogy mind ez, az ö érdemeit fellyül halad
ná. Ember fzeretó*, 's baráttságos voltáról 
igen magafztalják. Különös hajiancjóságát 
mutatja a' Regementjebéit Tífztek erántt, 
melly most Lemberg-htn, és a' Környéken 
fekfzik. Meg-kérte a' Fejér Báránynál a* 
Vendégfogadóst (a* kihez fzoktak a* Lemr 
bergben meg-fordult Uraságod fzáliani), 
hogy femmit el . ne vegyen Regementje 
béli Tifztektól, kik az alatt fognának Lem-
bergbe menni, míg a' Generális ott fog 
múlatni j hanem a' mi fog kiváritatni, maga 
ki fogja fizetni. — Kérdezte eggy Gavallér 
a' Generális Úrtól: Hogy' eshetett a' meg,. 
hogy a' nagy Vezért, olly temérdek népé 

vei 
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.^d eggyütt, úgy meg lehetett reagálni? 
P?en kérdésre adott feleletében azt mondja, 
$• többek között, a' Generális Úr: „ A' rená 
^lótt kell látni az ellenséget, hogy rneg-
gyózÓdheíTen az ern&er̂  felőle, mennyire 
el-fzánnyak magokat á 'Törökök, minden 
^eg-támadás alkalmáíosUgával, hogy vagy 
győznek, vagy meghalnak. í s 

HarvátJí Őr/%ág. 
Nov. a8-dikán , indította F. M. L. B'. 

Wallifch) &% itt következő Tudósítását Gen. 
Jellátsksnak 9 a' fo hadi Tanátshoz. Nov. 
^7 dikén, fel kerekedett a* Predori Kapitány 
500 lovas Törökökkel, 's nyomult, musika 
ízó alatt, a5 Ko^arat^i hegyen kerefzcűl, 
határaink felé. Főhadnagy Boröjevh$y a'ki 
l^i tód magával Knet^nél, és Begovo^Pol-
íie-nkl visgálódott ; mihellyt éTzre vette az 
ellenségnek közelgetését: azonnal meg-bújf, 
es tsak egynehány embereit küldötte előre, 
a kik tudnák meg, mülyen forma erővel 
yólna az ellenség, 's miben mesterkedne* 
Meg-hagyta nékik, hogy, ha nálloknáí fok
kal felesebb fzámű ellenség fogná őket meg-* 
támadni: tehát vonnák viííza magokat azöft 
helly felé, a' hol állott volt lesben Bora-
jevits út. Mihellyt az ellenség meg-fejtettt 
a' mieinket 3 leg-ottan nekik esett $ és a* l€£ 

hfe-
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helyig kergette: a* mellyböl ekkor több Vi
tézeink egyfzerre ki-omlottak, és olly tűzzel 
tsaptak az ellenség közibe, hogy ez végre 
fok febesfeivel meg-futamodott, és 14 holt
jait az ütközet hellyéa hagyta. — Újjra fze-
rentsét próbált: de olly erőben állott ellent 
kevés népünk, hogyk az ellenség megént 
meg-futamtatott, 'sfzéllyel verettetett. Ha
nem, tsak nem akarta még-is a' Predori Ka
pitány tágítani a' dolgot: ismét öfzve vatzá-
kolta el-fziláltt népét, és harmadfzor-is neki 
hajtatott feregünknek. Kiáltott, hogy, a* 
több több vérontásnak el-távoztatása végett, 
adnák meg magokat; ő kéfz lenne, a' mie
inket, leg- ottan Török foglyokkal fel-tse-
rélni: még pedig olly formán, hogy 1 Tö
rököt, j emberünkéi, fogna fel-váltani. 
De réfzünkrol, ezen kiáltásra femmit nem 
igyeltek : hanem, tüzeltek fzakadatlanúl, 
úgy hogy az ellenség ez úttal-is kéntelenít-
tetett a'tsata piatzot el-hagyni, és magát 
egéflz Brédáig viflza vonni. — Mi, ezen 
aikalmatosfággal % Serejfánust vefztettünk. 
Maga Főhadnagy Borojevits kemény febet 
kapott. Rajta kívül, Nofcinits Záfzlótartó, 
és 6 Serefíanus febesedett meg. De ezeknek 
a' febjek nem igen vefzedelmes. A' mieink 
fok kardot, hangyán, lándsát, ruhát, pus

kát 
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kát találtak az ütközet héílyen, mellyból azt 
lehet ki-hozni, hogy fok holtjait, és febes-
seit kellett magával el-vinni az ellenségnek. 
— Magafztalja Főhadnagy Borojevits , No~ 
fcinits , és Jurifsits Záfzlótartóknak vitéz
ségeket, valamint a5 vezérlése alatt hartzoltt 
egéífz hegyi Katonaságét-is; különöíTen pe
dig Dmitar Butrovat^ nevezetű Sereífánusét, 
a* ki , hogy a' puskája el nem sült, midőn 
egy Török feléje nyargalt volna: meg-for-
ditotta a' puskát, *s annak az ágyával tsapta 
földre a'Törököt. 

Ezen Tudósítás végin a' van, hogy a' 
Báni Regementnek eggy Altifztje, OktoK 
3-dikán, Jefershynél ki - mutatott különös 
vitézsége által, arany érdem pénzre tet|e 
magát méltóyá. 

Oláh Orf^ág, 
Az ide való Bojárok azt ígérték, hogy 

4O/O0O emberünket, 's még többet-is ki 
fognak egéflz efzrendot által tartani húsfal; 
még pedig olly jutalmaífan, hogy 1 font 
és 1/4 réfz tsupán 3 kr. ba kerül. Széna-is 
igéródött elegendő, és 800,000 köböl búza. 
— Sok költséges Magazinomoknak fel-állí
tásától meg-menti e' fzerént Oláh Örfzág 
O Felségét, a' melly most annyival jobban 
esik, mivel Bukovinában, és Erdéllyben 
nem igen fok búza termem 
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Moft jött a' hite * hogy Gyütdsov Vá
rára Katonáink véletlenül reá ütöttek, ?s 
fzerehtséíTerimeg-ís vették. BrajJa Várát-is 
fzándékozik még az idén kézre keríteni HŐ 
Coburg. ** Ezek as hírek mind meg annyi 
még-ölo betűk, a*Török Birodalom fó Vá* 
rosáhak Kónfiánt^ináfolynak^ úgymint a* 
mellyé Oláh Orízágtól való nieg-válása 
által 9 fajnoíTari érzi eggy ölly élés Háztól 
leti nieg-fofztattátását j niellyboí efztendön-
ként 30 hajő eleséget ^ és 30,000 jühol 
várhatottá 

& % é r v i á. 
Gládovát vííTza akarta venni $ a* íeg* 

újjabb hirek Szerént^ egy Básá* nagy erek 
vei: de talpon állót* Katonáink által hátak 
maflán vííTza verettetett; 

Ujj- Örsovának rendes oííroma félbe4 

izakádt moít egyfzen Az Allion hegyed 
tsak eggy réízé maradt a5 Várát óíirorri" 
íott Séregtiekj úgy neveztetett Blok há
zakbari *); a ' több réfze pedig téli quár-
téíyökrá öfislötií —• - Az említett Vár fek

ve-

' » • " •-••'•' • '* \ ' — • ' — r ~ u — ' • 

*) Ezeknek formájokat, aJ reájok való fzükséges 
magyarázattal éggy'útt iteifi fökárá, még fogjuk 
küldenie 

Gyűjtemény Jelzet: 778 



>*ásér moŰ küldjük, a' jövő Poftári f>ec% 
Irni-is fogunk valamit rólla. 

Áüfiriai, Be\így iom. 
Várjuk jó reménység alatt, mire fog 

menni a' Öelgyiomi Pártosokkal * Gróf 
Cobent%eÍ Űr*j a' kiriek böltseíTégétÖl, 's 
hivségétől függéíztette fel O Felsége egéfz-
faetii Hogy valamit jónak látáiid a* zenebo
nának íe*tsendesitésére ? mind azr tselekédr 
heíTe; Ügy ítéljük* hogy azon két Jelen-
tésekre-is fokát tsilapodtak a5 Belgák, ntely-
íyeket az Ő Felsége Belgyíonti fő Mimiiére 
Gu Trautmannsdorf ki - adort Nov* io~ 
dikán/ és ai-dikén* az Ő Felsége nevében* 
Azoknak erejek által, minden dolgok viííza 
áilittataaki az újjabb rendelések, előtt vóir 
folyarhatjokbai Moítánában, a' Lovániurní 
Szeminárium még-fzTiní íenní, az Egyházi 
Törvény Sem fog már'ÉrüJ^clbeH'taníttatni. 
Kegyelmet nyernek mind ázok^ * valakik 
Fejedelmektől lett eÍ-hajlásokat meg-bánván5 

6 hetek alatt házaikhoz' vííTza térnek. *£ 
Ákármelly kemény fziveket meg lágyítható 
ki-fej ezésékkel vágynak az említett jelen
tések irva* Talám meg - lágyithátták hát 
ezek 9 a'tűzben lévő Pártosok Íziveiket-Is, 
kik ellen minderi Városokból Őfzve gyüjtött 
Serégéivel ( tsüpári Luxenburg, Antverpia, 
Namuf **. Váraiban hagyott némelly réfzc 
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Őrizetül), Táborba fzállott, Gént és Brüf^el 
között, már Nov. vége felé hadi Tármester 
T)'Alton Úr: mivel a* volt a' hire, hogy 
a' Pártosok Gent-h6l9 egyeneífen Brüjfcelbe 
Szándékoznak. 

•mm—mm nrnm—r-rrfiirním iiiii.nri •IMMMIIHMIIMIMH II 

Különös meg-illetÖdésfel kellett értenünk, hogy 
kedves Hazánkban, némelly Posta-Tifztek, olly 
fzörnyüségre vetemedtek: hogy, a' mi Munkánkra 
előre fizetni kívánó Uraságokat, a' fél-küldendö' elo 
pénz' által vétele alkajmatosfágával, meg-vonják, és 
a' Hadi Történeteket, efztendot által, 12 -forintokba 
akarják ; keríteni! — Mi, ezen nagy igazságtalan
ságot, a' FÖ-Pósta-Tifzt Urak előtt, bé-panafzlottuk,. 
és hatalmat vettünk tolok, illy jelentés tételre: hogy 
tellyesféggel nem köteles fenki, az Aerarimnnak 
is kárt okozó, efféle törvénytelen kívánságoknak 
tellyesitésére ; és, hogy méltóztasfék akarmelly ér
demes Ur , azon Taxállójának hellyét, 's nevét$ 
meg - irni, a' ki tőle fellyebb méréfzel kívánni, az 
általunk meg - határozott elö-pénznél* — Bár tsak 
azok közzül-is nyomozhatnánk ki vagy eggyet, a? 

kik Munkánknak fzámos Darabjait ei-sikkafztották, 's 
ekképpen, az elo fizerö Urakat fzomoritották, nékünk 
képzelhetetlen kárvallást okoztak ! — A' midcm az 
illyenek ellen , fzavunkat fel - emellyük : 
«.. — _ köfzönjük azonban, azon jó Lelkű Pósta-
Tifzt Uraknak buzgó Hazafiságokat,-a' kik, a' meny
nyiben rajtok áll , Hazánknak fzenteltt igyekezetün
ket, kivántt tzéljára fegíteni törekednek. — Kérjük 
továbbra-is, ne unatkozzanak meg a' jóban; és mutas
sák meg ez áital-is, hogy kívánják Hazánk' bóldo* 
gúlását! — Bétsben , Dec. #. napján. 
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