
H A D I 
TÖRTÉNETEK. 

Költ Bétsben, Decembernek xi-dik 
Napja a 

i~& fó hadi Tanáts, Dec. 9-dik napján » 
ezen következendő Tudósítást adta ki, melly 
a' nagy Sereg Generálkommandojától Beí*' 
grádból9 Dec* ív napján érkezett hozzá*. 

Karinovat^ nevezetű hellységben, a 
Moréivá vízén túl , {<—600 Török tar-
ttmk&dott volt már eggy Időtől fogva, Er~ 
t\y Mthtned Agának kormányozása alatt* 
Tartván attól Ob. Micltael&vits Űr, hogy 
a' Karinovát^i Törökökhez tobben*is talál
nak még joni * és a' tájjon álló Örizeteink
nek nyúghatatlanságot fognak okozni t fel* 
tette magában > hogy a? Törököket el-verje 
Karinovétiből. Illy meg-határozásfal meg
indult Nov6 17-dikén í r minekutánna meg
tette volna a* rendeléseket, hogy Csupriá* 
hán 4 Stuttzos, és a gyalog Kompánia ma
radjon j Jagódinhan pedig a Komp., 100 
Lovas, és 1 ágyú, Major Schmidt igazga-

U u tk-
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tása alatt. Magával vitte az Oberí'ter, a* 
melléje rendeltetett Gr éven Hufzá'r Ofztályt, 
és az alatta lévó S^erviai fzabad féregből 
10 Kompániát, 's i Svadron Hufzárságot. 
Hogy a'Sereg egéífz tsendesféggel marsi-
rözhaíFön, előre , 's oldalvást-is el - küldött 
az Oberíler visgálódóúl némelly fzabad fe-
regbélieket, a' kik azon környéknek minden 
zegit zugát jói tudták. Az elöl menő féreg, 
a' Lovas, és még i Ofzrálly fzabad fereg-
béliekbol állon. Azt vitte Kap. Simíts Űr. 
Az után ment a' több féreg. Midőn a' nép 
Taboriste-hez ért vSlna, melly éppen fele 
útja Karínovát^-nok , meg-állapödott; és , 
minekutánna el-végezte volna as főzést, '$ 
&z- etetést 9 újjra útnak „indult Krákojevt%c 
felé. Ezen az úton talám fólia lem ment 
fereg-is, annyival inkább ágyút nem vittek, 
's azért-is az egynehány órával hátráltatta 
a' menetelt, hogy előre az utat kellett, fő
képpen az ágyúkra nézve, egyengettem!.—-
Krakojevt^ében , mind a' gyalogság, mind 
a' lovasfág tábort ütött, *s meg-hált. 18-
dikon Csef^tinig ment Michaelovits ür ? de 
éppen olly nagy üggyel bajjal, valamint az 
előtt való nap, az útra nézve. Midőn a' 
következendő napon 9 .Gruffa patakjához, 
és a5 Kotlanik hegyéhez ért volna, dél raj
ban az Ob, Úr: el-küldötte Agjits Alhad-

na* 
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nagyot} némelly fzabad Seregbéliekkel, elo 
felé, Kap, Novakovitsot pedig, a5 ki tökél-
leteffen tudja a' tájon a' dörgést, egéíízea 
más úton indította egynehány meg-hitt 
emberekkel, hogy néznének körűi Karino-
vátxjiál mindent; az ellenség pedig, Ó mi-
attok éfzre ne vehetné .Seregünket. Agyits 
Hadnagy, a1 visgálódás közben, ' Kofeterik-
nél 60 Török lovasokra bökkent, a'kikkel 
meg-is vitt. — Réfzünkről, 2 emberből, és 
7 lóból állott a' vefzteség. Azon közben, 
a' Sereg Vitkovit\áhoi(_ ért. — Nem ke~ 
vefebb > ólt ezen a* napon való bajoskodása 
is az úttal, mint az elobbeni 2 napokon.— 
Itt négy {zeg formára állította az Oberfter 
Űr a' Gyalogságot, a' Lovasfágot pedig % 
tsata rendekbe , minekutánna körös környűl 
mindenfelé ki-rendelte volna,az örizeteket.— 
Kapitány NovahovitS, Nov. 20-dikán, jó 
reggel azzal i hírrel érkezett a' visgálódás-
ból , hogy 2L Karinovátx} fegyveres Törö
kök futó félben vágynak, 's egyet nráffokat 
kötözik öfzve erÖíTen. Ennek hallására leg-
ottan által indította Michaelovits Úr a' Mo-

r rava vizén népét', illyen rendel: A' Móra-
váhox_ ki-állott előre, két fel-kéfzitett ágyúk
kal, eggy 4 Komp. álló, négy fzegű Bata-
lion, mellyet jobb és bal felöi, a' Gr éven 
HuSzárjainak eggy fzárnyok fedezett. Ezen 

U n Í nép-
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népnek oltalma alatt, leg-elöíTzör-is a', fzabad 
feregbéíiek indultak, a' vízen által, a' kik 
a* túlsó réfzre érvén, leg-ottan a' tserébe 
vették magokat; ezeket követte egy Tzug 
Hufzárság, azután 3 fzabad feregbéli Kom
pánia, i ágyúval, Simíts Kap. Úr vezérlés«s 
alatt; végre az ugyan ezen fzabad feregbélí 
Svadron. Ezek után mentek 6 Kompánia"; 
% ágyúval. Ezentúl, a' Gréven Hufzárjaí-
pak 3 Szárnya, 1 Ofztáüy Gyalogság, és 
i ízárnyok a' Gréven Hufzárjainak. A' leg
utolsók, isrnét némeliy fzabad feregbéíiek 
voltak.. A' fzabad féregből el-küldéttek már 
előre Markő9 és Paulle Hadnagyok, amaz 
soo-ad magával, a* Kruffevt\el, e' pedig 
az Usit^ai «nra; ©Ily tzéílal , hogy az el
lenségnek el-állhatnák az útját, ha az, egy 
gyik, vagy másik hellyról akarna valamit 
próbálni. Minekutánna egéífzen által taka
rodott volna népünk a" vízen, és az Oberílef 
Űr, a' fzabad víííza menetel végett *, 100 
embert a' Morava vizénél hagyott volna f 
egyeneffen a' Karinovátt\al által, ellenben 
lévő hegyre nyomult féregével. — Az Ob„ 
Ür, a' féreg előtt ment; azért-is leg-hama» 
rább éfzre vette, hogy egynehány Törökök 
féregéinek az Ihar *) vizén kéfzitetr hidon, 

kik 

*) Az Ihar vizét lehet az áltálnak meg - kitldöte 
Mappátskán fzemlélni. 
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kik közzé hogy eggyet lövetett ágyúból, 
azok leg-ottan Karinovát^ felé hordták ma
gokat. A' mi Seregünk*, mtisika ízo alatt, 
fel-ment a5 hegyre, közben a* Gyalogsága 
jobb és bal felöl pedig, a' Lovasfág. Az 
Ob. Űr ezentúl mindenfelé visgáiódókatj-kül-
dözött, Karinovát\ba pedig, mind addig 
ágyűztatott, míg a' Törökök a' hellységbol 
ki nem jöttek. A' melly meg-is letr. Mi
dőn-látná az Ob. Űr, hogy a* hellysegeü 
líivul lévő térségen * öfzve tSoportozik az 
ellenség, de koránt fem olly formán, hogy 
ellent áilyon, hanem hogy:Jó móddal éU 
ilianthafíbn: el-küldötte Kap. Milloradövitsot 
egy Svadronnal az ellenség ellen, Kapitány 
Simitsnek pedig azt a' parantsolatot adta 9 

hogy-némelly fzabad íeregbéliekkel az Ihar 
hídján mennyen által, a' hellység kapuját 
átsokkal vágaíía ki , és marsirózzon be a* 
hellységbe, a' mellyet azonnal véghez-is 
vitt a' Kapitány. Azonközben Kap. Miliő-
radovits, el-kezdette az ellenséggel a* tüze-̂  
lést, fegictségére küldötte az Oberfter, La-
dánt^i Főhadnagyot, a' Gr éven Hufzárjai 
közzül: de hogy tsak nem tágított az ellen
ség: Kap. Jannovks vezérlése alatt, újjra 
eggyesitette magát egy fzárny5 tsatázó Vi
tézeinkkel , kiknek nem • is állhatott oSztán 
többé ellent az ellenség: hanem fzaladt, 

na-
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nagyobb réfzént nyakra főre; a* kik pedig 
ellent igyekeztek állani, vagy el nem fut
hattak, mind azoknak Hufzárjaink végekre 
jártak. Mivel az éjtfzaka elkövetkezett, és 
a' nép-is igen meg fáradt: tehát paratitsolta 
az Oh. Úr, Kap. Simlisnek, hogy az igaz
gatása alatt, lévő néppel mennyen be Kari-
novát^ba 9 a* több népet pedig a' hegyes, 
hálatta. A' következendő napon, úgymint 
Nbv. 21-dikén, az egéflz nép bé-vette ma
gát a' hellységbe, és, mivel úgy-is esett 
az eíTÓ: tehát tsak 22-dikén indult viífza félé 
az Ok Úr, féregének nagyobb réfzével. —~ 
Az ellenség Novipat^ar felé fzaladott. Üzó-
be utánna küldetett Nenanovits litván Had
nagy, i2G ízabad feregbéliekkel, a'ki hogy 
meg-jört a' kergeíésbol, azt a' hirt hozta, 
hogy az ellenség tsak eggy keveset pihent 
meg Lapadein nevezetű faluban, Karirío-
vátjtól 3 óránnyira: újjra ízaladásnak vette 
a5 dolgot. — Karinovát^ban találtattak 3 
ágyúk, fok búza, kukoritza (török búza), 
és ízéna; nem külömben holmi egyetmás ké-
fzületek. Ötven rabokat kaptak ott a' mie
ink, kiket. mind.-meg-fzabaditottak. A3 Ka-
rinovát%i kerületnek Elöljárói (Knéefen), 
minden lakosok képekben, az O Felsége 
hűségére esküdtek, és arra. kötelezték ma
gokat s hogy Karinovát^ oltalmazására 2000 

fo-
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foböl álló népet fognak ki-álUtani; más 30Q-
at pedig, vagyonosról eggyütt, által fognak 
innen a' Moraván ízállitani. — Mind öfzve 
a emberünk esett el , a'kikről már oda fely-
lyebb volt emlékezet, 1 ló vefzett el, 7 
pedig nem találtatott; 1 Híifzár Sebesedett 
meg a' Gréven Reg. ból, és a ló ; a' fzabad 
féregből, 1 ember, és 1 ló. —- Az ellenség 
vefzteségét nem lehet meg-határozni: mivel 
a' környúlállások meg nem engedték, a' ker-
getés alkalmatosfágával le-fzabdaltt Törökök 
fel - fzámlálását: febeífeiket pedig magokkal 
el-vitték a' Törökök. — Mivel a' JMorava. 
vize hirtelenséggel m'eg-ár.adt az eíío miá: 
tehát Michaelovits Üí parantsolatot adott, 
hogy a' Lovasfág, a' viz folyásának erény-* 
nvában marsrrozzon, 5s tartóztafía ar viz' fe-
beíTégét, hogy ekként a' Gyalogság annál 
bátorságofabban gázolhaífa a" vizet a* Lovas
fág mellett *) . Mind azok, valakik az Ob. 

*) Kevés külömbséggel, azt tselekedte Michaelovits 
Ur, a mit hajdan Nagy Sándor, midőn népét 
Áriában , a' Tigris vizén által vitte. Nagy Sándor 
fél-hóid formára (in Cornua) állította a' viz 
partján gyalogjait, azokat a' Lovasokkal egéíízen 
bé-keríttette , 's úgy indította a' víznek, mellyen 
által-is jiatottak fzerentséfíen, nem lépeti femmi 

e-
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Űr fzavának engedelmeskedtek % *s példáját 
követték: fzerentséíTen álcái hatottak a' vízen* 
D e , a fzibad feregbeliek külön válván a" 
többektói, belé haltak. Ugyanaz a'fzeren~ 
tsétlenség történt á* második. Pattantyús Reg* 
béli Hadnagy Gaudes-exi - is % a' kivel a' 16 
el-bukott. — Magafztalja az Öherfíer Űr , 
példás magok viselésekért, £ Gr éven Hufzár 
Ofztállynak, valamint a' Szerviai ízabad fe^ 
regnek-is minden Tifztjeit átailyában; külö» 
íiöfíen as Kormányozókat; név fzerént X^as-* 
kbvit$9 Milloradovits, Quojlenf^ovits, Si~ 
tyits, és Novakovits Kapitányokat. Ezeken 
&ivül, két Hadnagyokat, kiknek neveik Ste-* 
phan BenadovitS) és Marco Jvanovits. -** 
Ditsérettel említi az Oberíler Űr, im e* kö
vetkezendő Altiízteket, és köz embereket, 
Á' Gréven Bufzárjai közzul Mutter Strázsa-? 
mestert, Balog Kaprait; nem külömben9 

Gy'öri János, Danka Sándor , Györgyi Iíl* 
ttfltj .'s Nefcter Gergely köz embereket. — 

A' 

fgyéb károk t azon kivülj hogy nemelJy nyalábé 
fáikat eírvitte a* viz. — Nagy hafzonnal olvas-. 
Jiaíja eggy Vezér mindenkor, az eiotte ékt Ve-

. béreknek meg-irt tselekedeteiket.— Sokfzor le
heteti volna látni a' Nagy FRXDRIK afzíalán 
%mmsi9 Caejarti CuftmsiÁs,,. 
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A9 S^erviai Szabad féreg Lovafíai közzűl: 
S^tavnő, és Varga Káprálokat; Schmid 
Jóséi, és Vania ígnátz köz embereket. A* 
Gyalogság közzűl: Radoje Kusmanovitsot^ 
Kápr. Stanojlo Jovanovitsot9 és Buglin Baja 
Stephan Petrovitsot. — Az ellenség, fok 
egyetmásílt kéntelenítteten; a' mieinknek 
prédául engedni. 

F. M. L« Báró WallifcJi, azt írja Kd~ 
rolyvárábóli a* Bofeniába jött Albániai 
Seregekről, hogy ( a*mint a* S^luini Reg„ 
béli Ob, Bajalitstól értette) az Albániaia
kat nagyon fzük konyhára várták Biháts^ 
nál , femmi Várakba be nem botsátották 0-
ket a' Bosnyákok, hanem tsupán a' Vára
kon kivűl lévő épületekbe kellett nékiek 
vonódni, és kénteleníttettek, fát magok 
ízerezni magoknak* Már meg-is unták ezek 
a5 nyomorúk rongyos emberek a' fok Sanya
rúságot, és fokán viíTza tértek a' magok 
Tartományokba: a' kik még meg-maradta&, 
azok-is nyilván ki-jelent#ctck, hogyha tsak 
jobban nem bánnak vélek a* Bofznyákok, 
ok-is hátat fordítnak Bofzniának. 

Generál Jeliatsitstől| ezen Tudósítást 
vette F. Mi L. B. Wallifch: As Varasdini 
feabad feregbéli visgálódóink, Nov» 37-dikén, 
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egy fót Törökségre bökkentek, a' Kifco* 
vát^ nevű erdőben, a' mellyel öfzve-is 
tsaptak; két embert közzüle a' más világra 
küldöttek, 3-at meg-febesitettek. Sok lova
kat, fegyvert, ruhát, pénzt *s a' t. kaptak 
a* mieink. A' Törökök magokat $ az erdón 
kerefztűl, siettséggel viffza vonták; a' mi 
visgálódóink pedig, minden vefzteség nél
kül, elobbeni helyekre viífza tértek. 

ELEGYES TUDÓSÍTÁSOK, 

Béts. 
Kéfz II. JÓSEF, az érdemet mindenben 

meg-jntalmaztatni, a' kiben találja. Világos 
példája ennek Zehé Borbálya "AfTzony, egy 
tanúltt özvegy Kapitányné, a' kit Ó Felsége 
az el-múit hónapban, azon ház igazgatójává 
tett ittBétsben, mellyben bizonyos fzámű 
Leányok tartatnak, 's jövendőbeli Nevelök
nék el-kéfzíttetnek. Ezen meg - tifzteltetést 
azzal érdemiette, hogy 10 efztendokig volt 
Nevelójök 's Tanilójok Hernals-bm *), az ott 

Fun-

") Hernáls, eggy Falunak a' neve, a' melly mind
járt Béts mellett vagyon. Hires a' Kah árja he
gyéről , melly a' Pakjiina bélinek formája, és 
mértéke fzeréat vau építve. Az előtt Apátzák-

' is 
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Fundátzion lévő Leányoknak, melly Fundá-
tzióra való ezutánni fo vigyázás-is ugyan 
tsak reá vagyon bízva. Már Júliusban le
festette O Felsége, az emiitett AíTzonyság 
képét, Vej'kart nevezetű udvari Festő által. 
Ezen kép, örök emlékezetnek okáért, fel 
vagyon akafztva a* Fundátzió Száljában 9 % 
Tsáízár képével által ellenbe, és illy alól 
irásfal ékeskedik: „ A'maga neme jóltévó-
jének, és az Uralkodó kívánságainak be
töltőjének. A' Katona Tifztek Leányaik
nak, jövendőbeli Nevelőkké, és a' jó erköl-
rsöknek gyarapitójaikká való formálása által. 

Zehé Borbálának. 
Az általa el-intézett Leány - Fundátzió-

nak ip efztendeig való kormányozása után. 
A' Lélek, és fziv hajtásban ki-mutatött igaz 
anyai fzorgalmatosfág. Nyerte Jósef kegyei
métói ezen fejedelmi emlékeztetöt." Jul. 1789. 

Bétshen minden drága. A' napokban 
hozott ide eggy Komárom Vármegyei em
ber 6000 tojást, 's mind eladta ötét két két 
garasfávaL Az áruló Aífzonyoktól 2 krajtzá-
ron lehet eggyet kapni. Eggy kis tsirke 9 

10 

is voltak itt, most azoknak hellyébe a' Katona 
Tifztek Leányaiknak vagyon Fundátziójok, mely-
Jyet Jósef Tsiízh állított fel. 
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10 garas; % font Szalonna a* fe ; s krajtz'k-
ros zsemlye, olly kicsin, hogy nagyító üve
gen (JVÍikroskópiomon) nézve, fem láttzik 
nagyobbnak, mint a' régi krajtzáros zsenv 
lyék; i öl kemény fa n forint, *s azt le 
lehet mindennek kapni. A' húsnak annyi 
az árra, mint Pofonban, t. u egy fontnak 
7 krajtzár. 

Az Armadiátóí való viflza jövetele után 
ma ment leg-elóflzőr, FERENTZ fö Her~ 
tzeg vadáfzatra, Schönbrunn mellé: a* hol 
már előre 40 vad difznót el-rekefztettek, —-
Jó reggel el-indűk, hogy annál idejébben 
foghaíTon a' difznók abajgatásához. 

Ez előtt 6 hetekkei volt illyen múlats-
tsága a* Tsáfzárnak'is. *— Mag* mellé ? állít
ván a' fő Vadáfzmestert, Gróf Hardeg-et, 
íneg-mondá neki, hogy eggyütt süsfék el 
a puskájokat, abban az idő pontban, mi
korra O Felsége hármat fzámlálánd Ce^ns> 
•%wey, drey J. Olly fzerentséffen esett 
mindjárt az élso lövés: hogy arra, & nagy 
¥ad difznó le-esett a' lábáról O Felsége» 
mind a' fzarva&nak, mind a' vad difznónak 
mik a' lábát erányözza, *s igen derekaíTan 
találja. — Tegnap kezdett itt elŐfTzör jó 
formán esni a* hó; de nem foka tartott. 
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Belgrád Oftroma alkalmatosíagával, 

igen gyönyörű példáját adta, egy köz ember 
& H. Ef%terJiá%y Miklós Reg, bol, annak; 
hogy a' könyötületesfégét nem vetkeztetheti 
le a'jó fziwel,, a' pufztitások 's vérontások köze 
való forgólódás-is. A' dolog az elótt való nap 
történt, a' mellyen Belgrád külsó" Városát 
el - foglalták Vitézeink. • — AV mint vízért 
ment volna az emiitett köz ember, meglát 
íitjában eggy fzegény AíTzonyt, a' ki olly 
fzerentsétlen volt, hogy, el-esvén, a' lába 
ki - fitzamodott, 's már akkor három órája 
volt, hogy nagy kinok között hevert a* 
földön. A* jó ÍEÍVÚ Katona, mlnekutánna 
hellyre vonta volna a'lábát a-fzegény Afz-
ízonynak: fel-vette azt a' hátára, és tovább 
vitte 2GOO lépésnél; 's mivel nem volt ott* 
honn az AíTzony Férje, meg-is mosta annak 
a' lábát égett borral, 's úgy ment dolgára. 
Minekelőtte ei-marslroztak volna Seregeink 
Belgrád alól, el-índúlt az AíTzony Férjévei 
eggyütt, hogy majd fel-keresi az Ő jóltévő-
jéc, rá-is akadt„ *s hogy meg-bizonyithaífa 
erántca való háládatos voltát, el-hitta egy 
kantsó borra. De nem érhette el tzéllyát 
az AíTzony \ mert a' Katona titkon kifizette-
a* bor árrátP h a;szal3 mikor éfzre fem vet-

•. t&k 
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ték volna, el-ment, — Generálisnak-is oda 
illik az illyen nemes fziv, mint a* millyen 
ebben a5 köz Katonában vér. 

Olajx. Orfzág. 
A' Bétsi Újság biznyitása fzerént, Ro« 

mából azt írják * hogy Ő Szentsége a' Pápa, 
ÍZer felett való aggódásban vagyon. Gyak
ran t^nátskozik eggy titkos KommiíTzióval, 
melly feles fzámú Kardinálisokból áll. Va
lóba fók-is, a' mi rnoft egyízerre efett rajta. 
Semmire nem mehete az Anyafzentegyház 
hajdani hív Fiaival, a' Lengyelekkel. Tsak 
végre hajtották biz azok, a' mit magokban 
fel-tettek, hogy t. i. a5 Papi jófzágokat, as 

Status tulajdonaivá tegyék. — 
Már ••nem várhat a5 Római Udvar több 

Annatát *) Lengyel Orfzágbol, mást fem. 
Tud-

*) Annátoknak nevezte a' Római Udvar azon jöve
delmét, mellyet az ájj Püspököktől, ás'Ápátú-
raktól bé-vett. Ugy volt t. i. hajdan fzokásban, 
hogy, a' ki Püspökséget, vagy Apátürságot 
nyert: az, az első efztendei jövedelmét a' Pá
pának tartozott fel-áldoznu Ma már, a'helyett, 
bizonyos fumma pénzt kellett tsak Romába kül
deni, a1 mellyet közönséges Jkolgálatnak ( Servi-
tium commune) hívnak. E z , ugyan eddig fem 
volt így minden Kathólika Tartományokban: de 
ezentúl még keveílebbea fog így lenni. 
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— Tudjuk pedig, mi történt Frantzia Or-
fzágban-is. — Éppen moft foglalatoskodik 
a* Nemzet Gyűlése, a' Papi jófzágoknak, 
a' Nemzet fzámára vafó által vételében. — 
De Spanyol Orfzág-is meg - fzún a' lenni, 
Romára nézve, a' mi eddig volt. A' Papi 
Rend dolgainak fórja rövid időn változást 
fog ott ízenvedni. A'tulajdon Frantzia Job
bágyai a' Pápának, t. i. az Avenio béliek *) 
fem akarnak többé dézmálni a' Római Ud
varnak ; és egéíTzen hafonló karba kívánják 
magokat heiyhetni a' több Frantziákkal. 

Bé-

*) Avenio (Avignon) nagy és fzép Város Provincia 
(Provence) nevű Tartománnyában Frantzia Or-
fzágnak. 1203-diktól fogva, Universitás-^s van 
benne. A' Környéket Avenioi Status-nak , vagy 
Venusinus (Venaifíin) Grófságnak hivják. — 
Ezen Grófságot 1273-ban Pbilippus Audax adta 
X . GERGELY Pápának; Avenio Városát pedig: 
Johanna Siciiiai Királyné, és Provinciai Grófné 
engedte oda 8o,oco forintokért VI . KELEMEN 
Pápának. Avenio arról-is hires, hogy ott 7 Pá
pák laktak, 1305-diktol fogva, 1377-dikig, 
melly iclp fzakafzt némelly írók a' Pápai Szék 
Babyloni fogságának neveznek. 1766-dikban el
vette Avsniot, a' Grófsággal eggyütt, a' Fran
tzia Király, X I I L KELEMEN-tól : 1774-
dikben viíTza adta, némelly fel-tételek alatt: de 
1775-dikben, a'sfel-tételek el-múítak, és azólta 
úgy bírta az Avenioi Státust a' Pápa» mint az 
előtt* 
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Békesfég reményíheíé$J Oka. 
\ A ' nagy Vezér, oda küldött H. Pá* 

temkiri-hez meg-tudni, hogy nem kívánna, 
e'fegyver nyugvást, vagy békesféget kötni? 
A' Hertzeg, azt válafzolta t hogy az elsorol 
nem-is kell gondolkozni... — A' békesféget 
a' mi illeti, arra kéíz az Öfofz Udvar, jó 
feltételek alatt iek állani,; hanem arról fent 
akar addig hallani* míg a' Portánál.volt' 
Követje Bulgahm, kt nem botsáttatík a* 7 
Toronyból. Míhellyt V nagy Vezér, ezen 
feleletét vette H. Potemkin-ríék: azonnal 
írt Konjiant\inámlyh(t'x m el lyn ek. a' lett a 
foganatja* hogy Bulgakow, Szabadságát, vifz-
íza nyerte. Már oda-is hagyta Kotijiant\i°* 
nápolyt) é̂s most Tri&fl-ben tartja a* Kon-
tumátziát9 a' honnan nem fokára Bétsbe 
Jfogjohni/;','•',. , ' ,..' 

y | ujixiq. i B e tgy i o m. 
. • Nov;-2f-dikénújjra;. adatott ki OFelsége, 

egy jelentet BriííTzelbem, mellyben, minden ki 
rekefztés gs minden, feltétel nélkül k.egyelem 
igérodik, a' le-j-sendesedo, Pártosoknak. 

Kerettelnék az érdemes eíÖ fizető Urak, ^£gj 
ezen ide zám Tucfósitásínkat máítóztaíTanak más jó 
Hazafiakkal közleni, • kik taég eddig köz hafzóara ia-
tézéit Mu-s^áakat magoknak nem jártatták. 
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T. R>k!íi> Miklós Ü í , Hazájához vóüfzŐ indúw 
latból, és jó. reménység1 alatt, egffl ^£p KSheményeg-
"Gyűjteményt ízándékóZotí róír Si-adöfF fe jó ig^yéke* 
zetében (a ' mit valóban lehet fájlalni) mag-gátoltat-
Van, nem botsáthatott közre többet 4 Darab kólteme
nyes Munkáknál.'. Ezek azok: 

í . Darab, Faiuil ferentz költeményes Maradva-
feyi, V JegyzÓ Könyvvel eggyütt. Második meg-
jöbbíttatott nyomtatás^ 

í í . Darab. Révai Miklós* degyes Versei, és 
néhány apróbb köttétlen írásai. Függelékül hozzá-
jok adatnak másoknak-is aémeilyhozzá íratott Da
rabjaik. Végre néhány régiségek-is. 

Hl, Darab. -Költeményes'Holmi,' eggy" nagysá
gos Elmétől. Ennek Szerzője, minthogy már nyil
ván ki-mondhat]ak ; ^Nagyságos' Biró 0 r t %y £<©rint£ 
Ur. 

IV. Darab* Két nagyságos elmének költeményes 
Szüléménnyei. Ugyan azon nagyságos Bárónak, és 
B'artsiii Ábrahámnak Versei. 

Ezen elöl fzámlák 4 Munkákat, vagy & kiknek 
már a' 3 első Darab meg-volna, a' 4-diket külön-is 
lehet kapni: Győrött, Mai/er Ferentz Könyvkötőnél. 
Budán* Floridus, és Lindmer Könyvárosoknál, Pje* 

Jen, és Kaffan, Weingand Mihály KönyvárosnáL 
Pozsonban, Doll Aloyf. Könyvárosnál. Egerben? v 

Gyalokai ígaátz', a' Püspöki Kunyvnyotnöitó háznak 
Igazgatójánál. Erdélyben Szehenben, GröMésw,•'•&' 
Gtínizelmayer Kű'nyvárosoknál*. "y . 

Ha valameííy érdemes Urak, Pélu&í Munkált, ' 
inkább akarnák a' Gyvri első njrotetatásból meg-
fzerezni: azt meg-kaphatják két"kötetben Gyűrött ̂  
Streibig Jósef Kó'nyvnyomtatónáL —- Ez a ki-adá^ 
8 rétü nagyobb 's ékesebb formában t ét öregebb W 
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tűkkel vagyon; bovébb-is annyiból, hogy. benne ía* 
láltatik Batt'ü Erantzia írónak, á' Páfötor Kölfésröl 
Magyarra fb^íttatott Oktatásáé 

fi ii u in» i • i a——w—agaatai» 

Tudva van a* Haza előtt, hogy T. Horváth lg-
nátz Afíefíbr Ur, többvlüetsss Munkái között, eggyet 
ílly homlok irás alatt botsátott Világ éjeibe: CO»J-
mentatio praBicüt in Qrdinm Judiciar'mm, pro Foris, 
et Tribunalikm JR%BÍ Mungmae>:-étcJ- Vars I. — Moft 
ennek a' második réfze4ski-jött, és lehet akár mâ t 
gánofan, akár az elsavel egg^űtt kapni: Stahd Ur 
könyves Boltjában,, Bétsben és Pefien. Áz első réfz-
stek árra 51 kr., a'tíiásödiknak í ü* \% kr. 

.* . 

Béts. 
Ö^Fels4ge? tegnap dórt kí>lövagöÍ£ 

volt Schonhrunhha, és az nap estve, mind
járt roíTzabbúl érzette magár; mint az elób-
beni napot éstvéjén,. 

Úgy fréízéllík, azért fogna menni- Éáro 
Thugutt (a' ki néha napján Köretünk ¥hli 
KonftantzinápolyBan) Bukarestié j hogy 
áriríái közelebb légyeá, á* Békésíggróí va^y 
végzés hellyéhezV 

Igén állítják ítfp hogy egynéhány Pr 11 íV 
Szus Regement | e íiiént tolná Lengyel Or-
fzágba. 

Nagy heíí^íél értettük''éppW tegnap" | 
hogy a' Belgák h fognak tíeítdcfedni:' í a 

kivan 
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kívánságoknak, nem tsak tellyesítésébe; ha
nem annak^ más Hatalmasíagok áiral való 
meg-erösitetésébe ( Garanrirozrarásá%i) i s , 
meg fog eggyezni Ő Felsége, 

Az Örofz hagy Herxzegné, Maria 
Feodorovna, két Szekér: kis gyermek ruhát 
küldött a' Testyérjének, Ersébeth í'Ó Her
tz egAíTzonynak ajándékba. Mini igen fáin 
Battizból ( Battiű) vágyöiiv és egy réfze 
gazáig tsipkerel ran^örttyíil tarra. ^ " 

Mioita a' Steuer • Regulirung' bé - jötr fi 
Sokan el-adják, az "ide vaío Uraságok koz-
zűl , lovaikat, 's kévesíttik. tselédjeiknek • 
fzámát. 

v ^ Buda. . ;.j ,--• 
A.' napokíjan vittek^ ítt álfa!, x% Török 

Tíízteket, Novibél ya\ok$t a- MorvátkQfr 
ízágba, kiket onnan viííza fogna^adni íse-' 
rébe. Ezen Török Tifzteknek keué|e? eí-' 
merít Gróf Zichy ö Excell, jának tífzteietére. 
— Mindnyájan joi emlékeztek azon fzér*-
Barnákra, kiket láttak vók az el-múlt efz-
tendöben* midón itt kercfztűl virtek Őket*. 
Azt mondották 9 hogy feleségeiknek távol 
Sete, tette nékiek leg-kefervefebbé a5 fogság 
got; mivel már ff hónaljai,::k' míolta a& 
aífeonyi nemmel való minden nyl|sskodás: 

néikM el tellett lenniek. 
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Nov.s8-dika eítvéjcn, j óra után, gyií-
tpsfág efett .a' Várban. — A* Lotteria 
pénze be -íz eocének, Trodánovits -nevezetük 
ftek, eUmettzette valami iftentelen & gége-
ér. Mivel hitteíén lárma efett: meg-fzalads 
t* gonofztévő, és a' Kailza meg-martdt cp~ 
Igben. A1, mint van,a* beijed, sgySufzter 
las fogott Itnm V •gyilkos* • 

Oláh Orfeág. 
Nov." ipdikén, utasított Bukar csiholj. 

£ggy. Ts... *s. K.. Öífitzír. ide Bétsbe, eggy 
gyönyörű Levelet,, meHynek .némelly; tzik- • 
kelyeit kívántuk ide.iktatni „Gyakran fer-
kéntette "H* -'CÖBÜRG, • j6*..Szivű 's bátor 
fetéjgeir,' av 'Bukarest . íé.14 val-6 Marrköz---
Sen, . iflyén;. ízokkal: '. I*ájt$úra+ nagy a% 

jídarsj de tniétqffdtok meg- , ^ogy Katonák 
vcLg^gk^theg n^únatko^ato'k: na á* tóéira,' 
fiitun k, Wiaj)l>' j&l \ ieffil' H o Igim, L Mi nd:> ón -
talán jó kedvét látta a' Hertzeg, az egéífz 
népnek f ' fökan így feleitek viíFza Serkentő 
Szavaira: Atyánk! még miólta melletted va
gyunk, nem folytak, roífzúl dolgaink. Tar
tson meg az Iften Tégedet továbbra-is íze-
rentsénkre; mi, megyünk a* Te vezérlésed 
alatt, a' hováv akarod. ' ~ A* Papság , és 
Nemesfég nagy örvendezésfel kiserte bé V 
3 iertzegér Bukarest Városába* A5' • kii 1 s 6 
Városban, egy Templomnál., mind meg
állapodtak. I t t , egy drága fuperlátos £ték 
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(Baldachin) volt mar előre -el-kéízítve a* 
Hertz ég fzámára9 mellybe bé-is ült a* Her-
tzeg. Ezentúl, E^ngy^liomot olvasták, és 
a' Hertzegnek oda vittek tsókolnf? Meíly 
meg - lévén, az Ö Felsége %us6gére váló 
esküvés (Huldigung ) ment, a' napkeleti 
fzokások fzerént, fok tzeremaniákkaí vég-» 
hez. Á* Templomból, Mavrojeni nyári 
Palotájához indultak, a* hol a Herfzeget, 
minden drágaságokkal megkínálták, és on~ 
nan, azon házhoz $, meíty már a* Hertzeg 
fzamára el yólt kéfzkvé a* Városban. '— A' 
Hertzeg:, mióka itc vagyunk, nagy ebédéíf 
ket, múlatt&ágokaít, 's Bálokat ád. -*»; K% 
Orfzág Rendjei arra ajánlották magokát 9 

hogy' az egéíTz Katonaságnak ingyen áának1 

s£ télen által kenyeret* zabtxt, fzénát és fát» 
Azért-is igeh alkalmatos téli .Quártélyaink 
vágynak ,- és úgy tettziky mintha Fáradt* 
ísomban, volnánk. Valamit tsak fzéget, 's 
rendest lehet a napkeleti mód Szerént gon» 
dőlni: mind azt fel lehet találni Bukarest' 
ben. — Minden ki - gondolható tifzteletet 
mutatnak a' mi Hemegünk eránt ; a* leg-
meHzebb hellyekról vágynak itt naponként 
Bojárok, h&gy meg-bizonyifhasfák engede-
lémre kéfz hajlandóságokat. Ugyan vvetéf-
kédnék égymasfal mindenek , hogy* mutat-
haffafö #mg T§gjú%%iY':ii(zxé^^ú';% barát* 
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fágokar, és jó indúktjokat, t, Nagyon jók's 
esik- • feregeinknek, oíly .fok vefzélíyek, 's 
bajoskodások után |a ' téli nyúgodalotfi, Mi 
mindenQekv^4fiben vagyunk4 pénz dolgából 
sints ^kmejí^^fzükéége, Foksáhnál, és 
Mariine$tjinél^^kiki jól kapott; 4-^5'000 em
berünk f^Mzik, a' Városon belől '$ kívül; a* 
Sereg több^réíke, $—6 mértföldnyire van 
a' Város körulr^fel-ofetva. u 

HertzegHóhenlohe népének-is jól van 
annyiban dolga), hogy oltson jut, Kr aj svá
ban* és az ott való környékén, mindenhez. 
Mert, a* mint Erdéllyböí írjak, a* húsnak 
fontját másfél krajtzáron, a' bornak píntit 
(máíFzát) pedig 3 krajtzáron kapja; hanem 
a' Quártéllya igen alkalmatlan. 

Hogy a' moítani ^©ksófág állandó le
helen Oláh prizágban^ megtiltotta Hertzeg 
Coburg, á r |ófnak, marhának 3 ss gaboná
nak, 'Erdétl|j>e váíp ki-hordasáf: az eggy 
Sertést a és törölt Büzát ki-vévén. 

14Q Jáfá$4 
fiorvtft Qrftágból Sok felöl írják, hogy 

'̂iriiife -, ĵQ̂ îrt*fiBB6&<fe' "itóggöiL̂  hó borítja ott 
*' íöidet, 's igen3kemény hideg uralkodik. 
'.»—í Érdéílyben , &(jeben Sorol, ííov. a4-kén 
kezdte a'havazást, 's Szakadt m M az, mind 
a' következendő napon, majd minden meg-

fzü-
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fzünés n$kűl, sót még aé-dikön-is, a* midón 
indult onnan, az ezt bizonyító Levél. '— 
Zimonban9 Nov. a$-dikén eredt neki a* hó, 
ésa6*dikon-is efett még, a' Pofta eljövete
lekor derekaffan; úgy hogy már némelly 
hdlyeken eggy lábnyira ̂  Y még annál-is 
magasabbra nevekedett. Kezd - is minden 
drágulni. — Budáról azt irják, hogy Dec. 
4-dike éjtfzakáján, fel kellett hirtelen venni, 
a' hideg miá, a* Duna hídját; de már moft 
alább hagyott az idő a* keménységben. — 
Az a' hire, hogy mídön az Aliion hegyéről 
el-ofzlottak volna Lúgos felé Seregeink, fok 
embert, és fok marhát le-ejtett lábáról a* 
hideg, és hogy a' latorokat *s ágyúkat-is a* 
hóban kelletett hagyni. 

Német Orf^ág. 
Nagy reményfég van fefóie, hogy a* 

Római Király válafztás tsak meg-fzületik már 
moft nem fokára. Dec. 6-dik napján, ment 
el Imperiális Coníiliárius Alvini Úr Régens-
burgba, és Mogunt%iábaf hogy ezen nagy 
munkának tökélletesfégre való juthatását ki-

,. dolgozza*•§*mellf abban fpg állani, hogy 
Toskánai fó Hertzeg í,eöpoÍd% ö Felsége 
leg - öregebb Testvérje, és Ferent% fó Her-
tzeg édes Attya, a* ifva&zal Római Királlyá 
koronáztaűek, 

V^. ^CC-:.':;\,35.^'. fg«n 
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Igcá meg-ijjedtek, volt ií .LUttickléSfL 9 
fnidon meg-értették, hogy mindjárt bé-top-
pannak moft náÜok a9 hivatlan fegyveres Ven-
éégek *).: de a* Frufíz. Királynak Miniíl, JDohm 
Úr, Nov. 37-dikén, meg-hirdettetté, min*' 
denek hallottára, a'Taníts Ház előtt: hogy,,, 
ha Sem magiban Lüttichben,. fern az ezen 
Tartománynak más Városaiban, ellent nem 
kivannak, 6ggy.» vagy m^ s módon,> állatil-
az Elöljárók: tehát leg-kifíebb erQfzaktételríI 
Sem lehet tartamok* Továbbá, hogy ha az; 
el-múlt Augufíus hónapban választott TifrM 
vifielók le íogják tenni hivatalokat: yiflzaf^g 
lllíttátni a! Tartomány azon átlapotjába^ 
isiellyben, vólt? 1634-dik efztendö előtt., A^i 
emlitétt 1684-djk efztendoben lel-állittatottii 
igazgatás formája, pedig, a' Püspök Fejede« 
lem meg-eggye?éséb$lí ;és a\Tartótfiány: ki-
vánfága fzereht, el fog töröltetni, De, mi?, 
vei árra idő kívántatik, míg a' kerület dok 
gaira vigyázó .ízek' (Ktjeisdirectorium) an* 

nak 

*) Ezt a* fegyveres népet, a'; Prujfam Király, 
mhi Cifaiat' Hmmgr é Colomai &rsek» miüt 
.^/fi^exi -Büspjökí £$ a? Pálatinaiusi Valaíztó Her-
•t*eg- küldőtől? Liittichie. A' meg-üevéz$tt Fe-s 
jédeli»e3ia Tagjai a' Vefifalm kerület' dolgára. 
vigyázó S*éka«h» 
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nak valóíagos esmeretére juthat, hogy' foly
tának 1684-dik előtt Jbüttickhen £ dolgok: 
addig az ideig, úgy fog az igazgatás menni 
mind Lüttkkhen, mind a' több "Városok.-, 
ban, a' mint a' kerület dolgaira vigyázó' fzék 
el fogja intézni. — Ezeknek hallására, öröm 
fogta el a'Luttichiek Szíreket, mert remény-
féget vettek azokból, hajdani Júliáiknak viíTza 
nyerhetése felöl; *s már, nam hogy irtóz* 
tak volna többé a hozzájok jövó* idegen 
fegyveres néptol; hanem, még a' Nemzet 
katonái, réíz fzerént gyalog, réfz fzerént 
ló háton, eleibe mentek annak eggy órány-
iiyira, mimika fzóval; magok a' Lütdchí 
Polgárok-is égéíTz vigaífággal fogadták azt, 
mellynek eggy Ofztállya Nov* 30-dikán l§ r 

pett bé közikbe. 

A ' midőn a* PfüíTziai Király, a* máfok 
le-tsendefétésére való eízkozök erárttt fzor* 
galmatoskodik : az alatt, a* maga Tartomá
nyaiban kénteleníttetik tapafztami, hogy 
még otM*s meg-fzállott némellyeket a' nyúg-
hatatlanfágaak lelke. Azt Írják BefUnh£í9 

hogy Magdeburgban kjtsinbeo; .'-, múlt el \ 
hogy a' Polgáríag, és az ott lévő Katonaiig 
között fegyverre nem költ a' dolog, a? meííy 
meg-is lett volna, ha a1 gonofznak, enge« 
delemmel mérféklett ígazfág által,. elejét 
nem vették volna. — Magában Berlin* 

hen~ 
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ben~is történt valami. El-iaáúltak tudniillik 
egynehány garázda Suhantzok az úttzán, 's 
kurjongatták elébb utóbb: JÉUyen a' Szabad
iig. A' Strázsával-is ízembe Szállottak*. •— 
Még eggy oda való nyomorult fzegény 
emberis hánykódni kezdett, a' közönféges 
rendelések ellen >-*s azzal állott elöl: Lám? 
hifzem Frantzia Örfzágban-i$ így V amúgy 
megy a' dolog. — Ezzel, valamint amazok-
kal-is fzámot fognak adatni vakmerÓfégekrÖL 
— Legtöbbre vetemedtek némelly Napke
leti Frisiaiak) a* kik DeputátUsokat-is kül
döttek, főit panafzokkar Berlinbe. De fun-
damentom nélkül valónak találtatott minden 
panaíTzok; és kéttiég kívül, meg-adják ők-is 
az árrát illetlen tselekedetekhek. 

Qrpf^ jBiradsAom> 
Pét trv áros áh öl írják, Jiogy a* midöpi 

az el-múlt. hónap elején, az Orofz Testór-
zóknek 3 Batalionjaik, oda viííza érkeztek 
volna a' hajós féregtől% meljynél vitézkedtek 
vbltt a* Tsáfzárné, a* ki maga ezen Test-
orzóknek az Öberíterek, eleibek kotsizott 
a'Városon kivű!, és minekutánna mind a* 
3 Bataliónoknak mii.ílráját Y köfzöntesét el
végezte volna, úgy indult viíTza as Városba. 
Követték Felféges Oberfterjeket a' 3 Batalio-
trok, és egéíTz pompával mentek bé Péter-
városába, ' ••"-•'<3— . -- •..-. ,•-.-• ..;. ., ^ 

Gen,. 
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Gen, GtbrSuvarovy nem tsak a' Rim-
nikskoy nevezettel tiíztéltetett meg Fejede
lem AíTzonyától; hanem a' Sz. György eí&o' 
rangú katonai Rendjének nagy ÍUreíztjét., 
és a' Sz. András RénHjérrek: jelét-is meg kül
dötte neki a* Tsáfzárné r égy Bnlliántokka! 
megrakott arany karddal eggyütt *)? mely-
lyen Hlyen felül" irás. vagyon: A nagy Ve-
\ér' ferege rneg-rojitásának emlékezetére. —-
Mind Öízve ^O/QQO Rublár.a becsülili, £ mit 
Gen. Gróf Suvaroy ajándékban kapott a' 
TsáízárnétóL— Hogy' ne uralkodna eggy 
II. Katalin ditsósfégeflen., á' ki V fziv ekén 
vaío uralkodásnak mesterfégét annyira érti! 

Hogy azOroíz Blrodalomíiáá annyira 
virágoznak minden tudományok, és mesrer-
legekj afinak az az oka: mert I, Péter ide
jétől fogva, és kivált a' moítam Tsáfeárné-
riak boldog uralkodása alatt, forrt oda a* 
derék ember minden felöl, az. illeadó meg-
jutálmaztatásnak édes reménysége alatt. — 
Közeiebb-is, az el-múlt hónapnak 16-dikán, 
egéflz Ser eges 161 indultak az iífjú Festék,9s 
Mettzok Dresdáhó! (S&mnihbbl) ILKáta-

lin-

*) JofefTs-dfzdT, drága ffrilliántos PikCsi'st küldö'tt 
fiéki ajáadékba* 
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linho^y a* ki az. említett Ifi akii .$ fftirid j& 
fizetésre v£rja, egy Kadét -Futidatzió meli^ 
mellyet újjonnan állított feL 

A* Király, áz el«mmt Eónapnak i'S"fó&-. 
volt eloíTzör j egéfzíeg^nek hellyre állása 
után, a* játék nézó~ helíyben. Ki-mondta-
tatlanúl örültek *' Nízok, hogy kéSves Ki-
rállyokat frifs egéfzíeggel Szemlélhették ma
gok között. Olly nagy volt a* tolongás, 
hogy a'Királynénak^ udvari Dámája, Mif^ 
Jeffries * ki-yette ílileiból, nagyobb bátor-
í|gnak okáért, a' fsggojit, es zsebébe retteg 
de mid ón nézte yóína zsebjét a' Lpzséban 
(Loge) *): fem a* fülön függőket, fem 
pénzes erfzénnyét nem találta. Öt ízáz font 
Sterlingre betsükék a* fülön függőket. Eggy 
Özvegy Hertzegnének, Beafturáninak oda 
lett a* lábáról a* drága tzipo tsatt, #'$% ma
ga a* tzipő-is. 

Azt irják Londonhót> Kogy áz AngKá-
fol el-fzakadt AmerikaiTártomártyoknak **), 

bé-

*) így nevezik a" Jít^nizŐiiéll^'ékfeen tsfc-rekeíz-
tett kamarátskákat, mcllyckbea az Uraságok fzok-
tak ülni* 

**) Ezek,. i9g3-dikí»an esmértetek fenkitol cem 
függőknek r a* S^aijrolokkal, & Fraátziákkal kö-

i:- é- —•*---"- —- •* 7t6'tt 
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Iré-mégy efeféndeig 933/OOO fentSterling* 
jek, es így i a* IB| fzátíilalásünk fzerént, 
több 8' ncűj[li6 forintnál. Be-érik pedig efz-
cendot álral ^ÍI?O,OÓ kgl;ségg€l, odafzámlái-
Tán '":$%. adosfágért való Xnrerest-is. Ezen Tar
tományok pen. VasMngton-mk igéíifokát 
tÉiiíínhetnek: azértJs felség tituluííal akar* 
iák meg-tifztelni; dé cl ncin fogadta a'Tar
tományok ajánlását,. 

kengyel Orfzág. 
Eggy hires Lengyel ftetzeg Rad^ivil 

Lithyániábaii, a* Vílnai Vajdaíagnak Kor
mány ozója, azt ízokta y.6lc mondani, hogy 
0 kéfzebb volna fzeroei világától meg-válni, 
hogy f^ mint a' bor itallal, :-'éi leány ozás-
íal fel*hagyni: moft már meg lehetne kér
deni^ örömestebb ei-van ea az élsö, mint a* 
két utolsó nélkül ? Méft, mind két fzeméfe 
meg-vadult. — Az illyen, vakpíg, fok látnv 
aem. akaróknak fzemeiket felnyithatja,. 

A' Lengyel hadi KommiíTzió, ezen írt 
következői Tudósítást adta bé közelebb a* 
RendekL^yüleséne^ jugymínt: .A*. 65,074 
embejrnek* mellyec avagy tsak raöftanra ki-

•:• .'.- Áo^i^j-éi -.vu•••--;=- ••'' - .. van 

íottBéke&fég alkalmatosfágával ? múl/ ífékgsfég 
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ván a'Köz. ThtMkg^éhklíkml > még at/Ooo 
héjjá vagyon. Áz emiitett fzámnak ki-póto
lására, af^^íö^lMloLovűsíkgt és 37660 
Gyaíogök'; kivántataak. Ennyi népnek tar-
tásáraY '-fel-'megy efzcéndónként 33 millió, 
421/645 Lengyel forint; fegyverre pedig, 
és a' lökéshez való kéfzületek meg-fz érzés ere 
5 millió, 737/35:0 Lengyel forint; Berlinből 
goóo karabélyt (Karabin) 15000 pár pifz-
tolyt, és ugyan : annyi Muskatérosoknak 
való puskát kapott Kontóra a' közönféges 
Tárfafág. De s mivel még fok fegyverre 
van ízükíeg: tehát Berlinben ujjra 70Ö0 ka
rabélyok, 11/136 Muskatérosoknak valö pus
kák, és 2967 pár piíztolyok eránt lépett a* 
KommnTzió Kontraktusra ; másutt pedig 10, 
yvf- kardok eránt. — A ' Seregek el-rendeíé-
séiiek- hellyét 's módját,' á*'Rendektél-füg-
gefzti fel á' KommifFzió. — Ezer lemte &\, 
fzarentséjék a'Leíigyeleknek, ha á* Vrtt$\jüí 
Királyban: oliy Bararjokst találnák fel, mint 
a' kit reménylettek. •'— Tőlünk, a' mint be~ 
fzéllik 3 12. Batalión- Gyalogfág, és 4 'Lovas-
i&egertient vagyon ^GálMí^iáha-rendelve, %.' 
Lengyelek mozgásaiknak ízemmel való tar
tására. Az emiitett 4 Lovas Regementeknek:., 
tggyikét, a Váídek-ének$ másikat ,j-jóse£. 
Tc-kdna-hmki harmadikát pedig-^Jftirá*-
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tsayénak '(méily az előtt Richeeourt é vók) 
mondják lentii. 

(Nem fog hát a' Cohurg Seregéhez menni a' X*-. 
t&tstvy Regementje, miat elébb volt a* híre. — Maga 
ez a' Regement, Morva Orfz4gban feküdi; tsupán az 
abból'való Ühlánusek voltak Le'totergben,' 's ctt »' 
környéken Quínélylm,) 

... j , <g£y z és § k Ujj Or sóvár 6 & 

"ÖÍTÖ-ÜÖ nevet visefó hellység kettő vagyon, 
% y w t : O és l'jjj Örsova. Amaz (mint a' meg-
kííídntt Rajzolatból meg-tettz-ik ) a* Búnátfrfinr fekfzik, 
az ^JÍHMÍ; hegyén innen; • ez pedig , eggy fzigetben•, 
éppen: a Dunának v a' Bánát; s Qlah örfz% közit való 
tsúttiánal, — yjj Ovsova^ hajdanában- tsupáo eggy 
földvárból, 's némeííy liaiáfzh'áza'kbóí állott: 1689. 
előtt,,, a' Magyar .Eirájyoké. volt: fenem, az emíkets 
eizte.ndóben, N andorfej érvér ával eggyütt, a Törökök 
kezekre bírt, — i.pr 16-dikbao, •• ide- vették volt mago
kat a' Temesvári Törökök, minekütánna őket.Bugemut 
Hertzeg elÖbbéni birtokoktól meg ~ fofztofta vólaa. 
Ugyan ezek, meg-is erosgették akkor 'IJjj'orsódét > de 
nem fok ideig vehették hafznát; mert, iJegy ̂ ugéfluí-s 
a'következő efztend&benNA-idorfc'̂ fvárvt \ú\Xm?mii[ 

fzótól feni vártak, lisnem ms^oktéi; e!-k5író'?:;.ck , '•:• 
még egynehány, ágy újaikat -is> m bzgyvúk a feigsj;be% 
mellyet oíztáa Gen, Splényi foglalt vala eí, — tftfór' 
álkban, o!ly úe,*ék Várat tsapaíoft ide , &QxánMéfr>. 
által VL .KAROLY TsáízáA a* úűllpm tíüé, :é 
a. meiíyt|,magunk 'tapafziaJis»??í (zzvíi^^MÁ^s. nrs^-
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venni tűzzel» mind , igen erős alkotvánayár*, nútíá 
kivált fekvésére nézve. Az egéfíz fziget-is meá 
vagyon körös környüi erősítve, ''s különöflen a 'ké t 
vége, a' mint ezt alkalmasint ki lehet venni a' Rajzo
latból ; "valamint a' Vár formájál-is. 

A' Törökök fem tűzzel vették el 1739-dikbea 
köránt-is; hanem minden ostrom nélkül jutottak hpzzá, 
minekutánpa Belgrád olly könnyen által engedŐ<Íött 
volna nékiek. — A'fzigélnek, wiellyben Újj Orsova 
fekfziki 1500 lépés a' hoíTza; és i 'ho l leg-fzélefíebb, 
500 a' fzélefTége. — A* Várnak 4 foka vagyon, Js 
ttgyan annyi kapuja. 15 háznál *s 4 Kaszárnyánál 
több nem volt benne; mellyeknek^valamint a' Váron 
kiv&l vek több épűleteknek-is, bé-fizettek a' hauion 
ágyúi. D e , mivel a' KafzamatákBan nem féihetnek 
aV golyóbisoktól a'Törökök: fájok, és eleségek pe
dig tsak volt még eddig, $em tsuda, hogy fel nem 
adták magokat. 

folytatása következik* 

% . # 
A* van eggy Brujfzeli Levélben, mellyet a' •leg-

újjabb Leydái Franízia Újságban olvasunk: Azért 
vévődött olly hidegen a' Brüjfzeli Kormányozó Szék
nek , Nov. 20-dikán ki-adott Jelentése, hogy^ az kj-
rekeíztette &' kegyelem nyerhetésbol, a' párt ütés 
Fejeit. — Ezen hibát, a' 25-dikén ki-adott Jelentése 
által kivámta hellyre hozni a' Gubernium. De az, és 
az elébbeni Jelentés4s, tsupán Braiantziat illették: 
holott pedig más Tartományok4s ( Luxemburgot, és-
Limburgot ki-vévén) nyilván a' háborgók réfzekre 
állottak. Azért-is Nov. 26-dikán, újjra ki-adotta* 
Gubernium .eggy Jelentést, mellyben, az o Felsége 
Belgyiomi egéilz Birtokára ki-terjefztŐdik, a? közön
séges, és minden ki-fogás nélkül való Amneftini, az 
az: IS/lindenrcl való el-felejtkezés* 
l£ölt BétsHn-, Dec. 15. napján. 
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