
H A D I 

2Í$ MAS N E V E Z E T E S 

T Ö R T É N E T E K , 

Köljc ÉÉTSSEN, Januaríusnak els& Napján, 
1790-dik Efztendoben, 

I . 

1$ M JT &, 

'röms vagyon a' jó Fiúnak, midőn kedves Szüléi
nek , olly örvendetes történetről tehet jelentést, a* 
mellybol Házoknak jobb állapotra lejendÖ fordulását* 
?s állandó virágzását lehet reményieni. — Ugyan, 
hogy' ne tellyesedne nékünk is örömmel fzívüak, 
-r- nékünk, kik fzíves igyekezettel törekedünk, jé 
Fiai lenni kedves Hazánknak; midőn annak olly 
dolgot hirdethetünk, mellybol nyomós reményféget 
lehet Vinni, Hazánknak meg vigafztaltatása, 's bol
dogsága' napjának fel derulése felöl. 

Ez az s 
í í . JÓSEf jó Fejedelmünk, r789-dikben, 

Pec. 25<-dik napján, kegyelmes Ígéretet tett Nemze
tünknek , hogy a' Had el múlttával, Orfzág Gyűlést 
fog tartatai. Nagy biztatásokat foglaf ez a' kegyel*-
ifces ig4r§e magában, mellyet olly fégélta törekedik 
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mit a! Magyfcí Hága, gyakor esáekléseível, Fejés V 
4elmét6l meg nyerni. •— De fok vigafztalásőkhak 
kintsei vágynak még abban a' kegyelmes Ígéretben el 
rejtetve: mert Magyarul lett az* — Le küldötte t. n 
& felségé, a' Nemes Tármegyék íb Ktirmányozói-
aak, nem tsak az Üdvafi; hanem a' valóságos Nemzeti 
Nyehm íSj úgymint a' Magyaron $ és nem a' Deákon\ 
«2ön Királyi Ígéretet, mellyrol emlékezünk* — Jól 
sudta bolís Fejedelmünk, hogy benne, Nemzetünk 
Attyát tifzíeli: az Atya pedig rend fzeránt fzületett 
Nyelveken befeéll Gyermekeivel; á' mellyen valóbaa 
édesdebberi harigzik akáríhelly Atyai ajánlás is* — 
Nyilván láthatni kegyes tseíekedétébÖl Fejedelmünk
nek i hogy éppen nem utálja fzép Nyelvünkét, 's 
-Seai igyekezik annak ki irtásán, — Elébe tefzi a" 
Magyar Nyelvet a' Öfe&kfiak- Adták volna az Egek, 
hogy minden Magyar Királyok ezt tseleksdték volna i 
*•*- Hol volnánk most, ha Nemzetünk eleitol fogva 
a* maga faját nyelv-ének pallérozására adta vólha ma
gát v mint tseiekedtek hajdan a'Gö'rÖgÖk, a'Rómaiak^ 
ezek a' rh'radfcíihai Mustrák; azután az Anglusökj és-
Frantziák, közelebb pedig a'Néttieték, Olafzok-, Oro-
fzók é« Spanyolok, Ha igazat kell vallani: a' IVJaV 
gyarok, más virágzott, ú's virágzó' Nemzeteket tsu-
ááltak, é's magafztaltak ; de, a''faját Nyelvek erántt 
irüó gondoskodásra négvé nem követtek. íü fogódáfe 
mitidéri igáz Bazafiüak fzive, ka góndolkozásival 
villza. megy' a' régi iá ökre $ hogy' tékozlották el^ 
(mért nem lehet másképpen kélnünk ) nagy Eleink* 
á' fzép idÖt, fordítván-a.zt egg-y idegen Nyelvnek 
gyarapításáraé Alig lehet meg föghi, hogy a Ma
gyar Nétozet annyira buzgott Hazájáért: még is fzü* 
lö'tt Nvelv&i ezt ."a*. Ha^ai foefetetnek kútfejét, más 
líjrelrért n&eg f€tettt> 'A? idegen ú nyomra volt $t 

- •' .. örö-
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feí-okBst, «* Dé Még fzánta 82 kg» haldóklaöi kezdett 
Nyelvünket, támafzíött Hazánknak e' mi idonkbea 
"oliy Fiakat, kik gyönyörűségeknek tartják* vagyon<$»' 
líat, Vagy más íebettségeket fel áldozni, tsak hogj? 
•Nyelveket, ujjV és jobb életre 'koz hasiak, és az áltál ' 
üitsoílegek .Egét a' régi fénynél míg ragyogóbbá 
deritheííek. -Láttuk is mar a' hajnal hasadását, mely* 
J.ye't hogy a' dél fzinben tündöklő Nap követheíleft, 
tz a' mi; buzgó óhajtásainknak fummája* Ezt? min** 
dennémü tehettsé.g-eiöknek fel ajánlásával éggyesíttvt 
iayújtjiak Újj. E/%ten dei Ajindékúl» a' Haza 
Oltárára* 

ő Felségé, az el múlt Vasárnap fenti VÓlt, V 
áz Üdvari Kápolnában is meg jelent; de máf isméi 
íoíTzabbúl érzi magát* 

- Gróf Traütmatinsdorf-Qt iée várják Belgiöííifeóíi. 

Pest ' 
xi^jm kí tett magiért 9 Deceifib. ^o-dikln^ 
L A Ü D O N fö Vezérnek* érdemei ízztéat 
való fogadásával Erröl'így ír hozzánk Pest*" 
roi$ eggy igen kedves Barátunk* w.Hogy' 
Pest Varosának' $ fó Veiéi* Lüudőn érkézé*: 
sébol fzárma.zort érzékenységeiben Titeket k 
Tefzelteíheííeiek: ime ie ironi a* kéfzü letekerj. 
meliyek lettek az emiitett nagy Vendégnek 
méltó fogadására. Ezen nagy Vezért mind 
untalan várták a? mi Városunknak Lakosáig 
Dee» ladikétól fogva, Végre meg értették, 
hogy Dec* sodika leífz az a:z őröm napján 
mellyen Ztaudont). falaik körött ftemlélhf* 

• A- 91 $£k:t 
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tik, ss füle hallottam, Vivátot kiálthatnak 
néki. Minekokáért, az említett napon egybe 
gyűltek a'Város Háza eleibe, mind 7 Kom* 
pániáji a' Városnak; úgymint: 1 Magyar 
Htiízár; (ennek ez'alkalmatosíaggal, kótsag 
tollas, és aranyos fekete bársony tsákós 
süvege volt); 1 Rát^ Uhlánus; t Görug9 cs 4 
Német Kompániáké Mar elére ki voltak 
minden Kompániából i Tifzt, 1 Altiízt, és 
6 válogatott Legények pétzézve, a5 végre; 
hogy majd mikor jönni fog a' fo* Vezér P$st 
felé: tefoát ezek, azújjonnan épülte nagy 
Ispotálynál várják, 's-a" Városba be vezeíTék* 
Ahoz képest, aa ki erányzott fzetnéllyek9 

mind könnyű Lovasílg formára ,• jelentek 
meg ez napon, a' Város Háza elotr, hon« 
nan el is küldettek, a* már előre ki rendelte 
helyekre, két veres és zöld mondé-rú Trom
bitásokkal eggyütt. Tsak el lehet gondolni* 
hogy Szép párádat tsaptak az ezen 7 Kom
pániákból ki fzemeítt Legények., a* kik raa» 
gok Kompániáik ruhájukban voltak ugyan 
külön külön fel öltözve: de mindnyájoknak 
eggy Szőrű lovok vók, eggy forma nyereg 
fzerfzámok, '$ átallyában, arany ^pafzomán-
tos veres nyereg boritójok. Mind jól meg 
ülték V lovat, 3s nyilván ki mutatták, hogy 
nem gyakoroíatlanok. . Magok a'Kompániák 
ügy intéztettek el, Városunk Bírája Major fíiif 

C'r 
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Űr által, 'hogy-a' Magyar Hufzar ' Kompi*. 
nia, 2 Trombiíásfai, a* Keiskeméti kapna 
kiről állott; az Uhlánus Görög Kompánia,-
hafonlóképpen % Trombitásfai, a' Szemjná? 
rium piattzán; a* Rátz Kompánia pedig, 
Musikásfaival eggyütr, az Urak áttzája elein® 
ü 4 Német Kompánia, Hílf Űr kormányo- . 
íás-a alatt, as Város Háza előtt maradott5 *s 
ott várta a9 fo Vezért. Ebböi a Kompánia, 
két oldalról; a5 más kettő pedig középben, 
állott. A9 középben álló két Kompánia háta 
megetfj Tábori; a'két fzárnyon pedig Török, 
muzsika zeogetr. ' A' Város Háza folyosójára 
ket rendbeli muzsikások voltak állítva, kik 
mind av Tábori, mind a1 Török muzsikát, 
új új darabokkal váltatták fel Á3 Tanáts h 
itt állott, más Városi Tifztekkel 9 *s némelly 
el 6 kelő' Polgárokkal eggyütt, —r Bél tájban 
I I óra felé érkezett a' Hírmondó, hogy jön', 
a' fő Vezér, Midőn látnák az új Ispotálynál 
álló'Polgárok*, hogy már nem meflze volna: 
kardott rántottak, Y Trombita Szó alatt a* 
Kotsíja eleibe termettek, és a* Városon ke-
tefztűl, mindenütt előtte jöttek a 'Bunáig; 
a" hol két felé állván, addig nem mozdultak 
helyekről, míg a' fo Vezér ' ki .nem fzallotf 
a* Budai partra. Eggyedfél óra volt, hogy 
be érkezett a' fo Vezér, Pest Városába, -r-
Midőn már közel vala a' Keiskeméti kapuhoz* 

jel 
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fel adatott* a* Duna partján levő mozsir 
ágyúkkal. A* Kompániák* mellyek között 
ment a5 fo Vezér 9 mindenütt tifzteietet tettek 
neki fegyverekkel,- Az ablakokon ki néző*. 
és az úttzákon öfzve feregiett temérdek nep 
pedig j fzakadatlanúl eggyesítette a' maga 
Vivát, kiáltozásait > a* Trombiták harfogásá* 
vaj,;'s az azt fel váltó muzsika. zengésekkel, 
A* Város...Háza előtt % meg állott a' fó Vezér, 
és .kiilönöíTen meg köfzönte Major Hilf-ixek 
y$ Pest Városának azt as tifzteletet, mellyel 
meg tifztelték. Az alatt nem volt fzüneti, 
&' mozsár ágyúk zúgásának. i6 

„ Annál nagyobb volt, a* fo Vezér la* 
tásáhól vttt közooíeges Öröm, mennél édes* 
áebben érzékenyeden a' Lakosoknak fzivek 
szón íÖrök Leányka Szemlélésére, a1 kit8 

B-etyvdd*. vívásakor, meg holt Annyinak 
oldala mellett sírva talált a* fo Vezér , '$ 
meg esvén rajta ízive,. Leányának fogadott, 
Mínémü gondját viseli a' fö Vezér» ezen 
tigye fogyott Árvának, nyilván ki tettzett 
abból, hogy egy Katona Tiízt úrnak gond-* 
viselésére reá bízta, a' ki ölében hordozta 
azt. Budára való által hajókázásakor is min-* 
dég tsak azt mondotts, hogy az Ö kis Leá* 
nyara vigyázzanak. — íme 5 a* fok véron* 
tusok között is 2 épen maradt &s ío Vezérnek 
könyörülő fzive/' **» 

51 Mu~ 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



$»«™5«$ f 
n Mud^n 9 a? Varban t eggy Granatéros 

Kompánia tett tifzreleter a' fo Vegérnek 5 
ebédet pedig Generál Kihftky adott 9 melly 
fele ket monda, a' többek között, a 
jnagy LÁUQQN: „Nagy az a* tifztelet, 
?, mellyet Pest Városának Lakosai énnékeni 
5? tettek; de én abban, nem annyira betsn-
33 löm, hozzám való hajlandóságokat5 mint 
3, a' Hazai fzereretet.<€ (It t véget vet as 

Levél író ? Laudmr&I való írásának *). 

*) Midőn Pest LAUDON-t meg tifztelte, magát 
tifjru'lte meg akkor egyízerMiind. Qlly nagy 
Embernek raeg tifzteltef^se.-». Y győzedelmi pom
pája felől, egéílz meg eléged-ésfel, 's örömmel 
kivin tudni az egéíTz Világ* Mivel pedig annak 
íö efzköze volt Pest Városa; rólla is édes lefíz 
az emlékezet, és úgy fogják emlegetni, mint 
eggy ollyan Várost, melly az érdemet mondás 
nélkül is tudja tifztelni 's be te ln i ; és V melíy-
nek gondolkodását ékesítő jó ízlése vagyon. •*— 
A' midőn pedig Pest Városát, JkAUpOJtf győ
zedelmi pompája fo efzkcfzének esmérjük; nagy 
örömmel mágafztaljuk a' Kis Kunságot t ésTherésiá 
Városát CSzaba4kátJ-i$. Sot nem rekefztjük ki 
a' ditsosfégbŐl Soroksárt is. Mind ezek meg 
tették a győzedelmi pompát Ltüdonnak, tŐlök 
ki telhetőképpen. Ihsrésia Városa eleibe küldötte 
a' f0 Vezérnek mintegy 50 ki válogatott drága 
öltözetű Lakosity lük miad meg annyi birdetSI 
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Ekként folytttja továbbá Levelet.) As na
pokban 9 A * * Ignátz Úrnak, a' Septem* 
virális Tábla Tanátsos Hívének, egy Leány
kája lett, ki Otíliának kereszteltetett. A* 
Budai Magyar Uraságok vetekedtek rajta, 
hogy' lehetne az Otília nevet Magyarul ki 
tenni. Végre, el végezték magokban, hogy 
az Otília Kisaflzonyt Etelkának nevezzék*. 
Annyira meg tettzettDz^c^ííí'CJrnak, Ét eb 
káról írtt Könyve. De még más is bizo
nyítja annak a* derekafían írtt Könyvnek 
kedvesfégét. Mert már most mlsadfzor fog 
ki adattatni; mivel az első nyomtatás da
rabjait mind el kapkodták. u 

voltak annak az örömnek, mellyel várta Therésia 
Városa a' fö Vezért. Meg is tifztelte a' fő Ve-
•#ér ezen Várost azzal» hogy % nap múlatott 
benne , 's meg jelent ott eggy Bálban is , melly 
tifztelétére tartatott, —r K Kis Kunság to hely
ségei, mellyeken kerefztiil átázott z £Q Vezér, 
úgymint; HalasSzábaifzálíás, 's L,átzházet, mind 
küldöttek a* fő Vezér eleibe, Kán Záfzlóval 
ékeskedő, tsinoíTaa öltözött Lovas Polgárokat.—-
Soroksár el kisértette a' f 0 Vezért egéffzen azon 
helyig» a' hol állottak a' Pesti 7 Kompániáknsll 
ifcntegy 60-ig 'való válogatott Legénnyel 
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(As T. Dugonits Úr Etelkája, .példa 
hát arra, hogy nem tsak a* Vár vitel *)> 
hanem eggy fzép Könyv is indító oka lehet 
a* Név válafztásnak.) 

rbl ezeket irta közelebb 9 eggy fzives Bará
tunk: „ Moft Szombaton, az az "Dec. 12-
dik napján, itt volt Pétsett, a* Wurmfer 
Reg. béli Major Barbatsival, egy Darázs 
Imre nevezem Húfzár, Pö/b« Vármegyéből 
The falúról való. Jártában kökében, meg 
14t a' Hq&ár eggy Obsitost , as ki itt nállunk 
tsak koldálása után él; rá esmér, hogy az 
néki hajdanában Pajtásfa volt; bé hijja s a* 
régi baráttság kedvéén, eggy ital borra, a* 
Város Kortsmájába. Midón bé lépnek a* 
Kortsmába , látja, hogy Szombat napon is 
húsfal töltöznek, kivált a' N — ek: el ra
gadtatik a5 buzgóságtól, 's nekikezd: Hlyen 

a-

*) Éppen azon a' napon fzületett Gróf Lichtenberg-
nek, Laybacb-ban ( Carnioliában), eggy Fiatt-
kaja? a* mellyen az említett Városban, Belgrád 
meg vételének örvendetes Innepe tartatott. Fel 
tette azért % fenn meg nevezett (5róf magábai, 
hogy Fiát a' Vár vevő nagy Vezér nevéríi ne-
vezteíTe; sot, hogy irása által magát » \ f5 Ve-
2ért Kerefzt Attyának kérje. Irt i§ L,MdQn-h.QZy 
é§ attól óhajtott .feleletét kapott. 
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amőlíydti atia fedte vette í «~~ gri étmyá \ 
ennyi ideje, hogy katonáskodom; az idén 
pedig, mind untalan táborban voltam, az. 
ellenség földén: még fem emlékezem ree. % 
hogy a* Böjtöt meg rontottam volna, '$ 
mégis, hála Iftennek, itt vagyok. Ezel* 
pedig -*- r— A1 N~-«ek közziál, ki pirult, 
ki meg rezzenvén, el lódult. A* Húfzár, 
el kpltvén eggy pint bort régi Pajtásfával, 
midőn el bútsúzott volna tőle, eggy húfzast 
nyomott a' markába. ?— Nem tölt itt be: 
Nulla Jide$$ pietasgue Viris^ <jui Caftr& 
feguuntur. H 

%>Hiteles, Tudósításból értettük s hogy% 
midőn a*1 nagy Laudon Unokáját el akarták 
volna Zimonnál temettetni; el felejtette^ 
neki sírt ásatni, ?s már ki is vittékt hát ak? 
kor vefzik éfzre, hogy nints hova temef^k 
a* halottat. ViíTza nem akarták vinni, míg 
pedig a* fagyos földben ujj sír kéfztilhetett 
volna: addig bajos lett volna fázl64ni; tehát 
nem fokát tzeremoniáznak a' dologgal» ha-
nem éppen az elótt való nap temettek el egy 
fzegény meg élemedett Aifzonyt ; annak fel 
bontják a' sírját, 's^mellé helyhetik az. ifrjú 
L,audont — *s öfzve házasírják eggy ollyan 
Menyaflzonnyal, kivel, a'síron innen* mm 
foghatón volna kezet. *í 
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„.Éppen ezen temetés alkalmatosságával 
keresi eggy Generális a* pikíziset, 's nem 
taiálja. Tsak hirtelen reá fogja egy közém* 

- b.erre, "hogy annak kellett a' pikfzist el ide
geníteni, Ez Szegény íxabadkozikj, 5§ fel 
hozza, ártatlanságának próbájául, hogy otst 

••"<jci<iig fenj kapták még meg ferrimiben, •'$ 
kéri 3 hogy ne izégyeaíttse. meg. De nem 
vók kérésének' femrai hafzna»- Meg motoz* 
tik a' köz embert, *s nállá íem-roit fe talál
tak, ;s ugyan azért elégtételt kiránt. Ekkor 
jut eízébe a' Generálnak, hogy az ínasfánál 

. IcvÖ köpönyegjében, kelleoe lenni ;a* pikfzis-
nek: a' minthogy ott oieg Is találtatott. —-
Ihatván a' meg .bántárotr köz. .ember/' hogy 
meg került a 'kár, még 'annyival inkább íür-
gerte már moíl , ' bersüíete íerelméérf, az 
elégtételt 9 mint az etStr. A* Gen. vetett 
néki i Marjást. —~ Iréllye rneg a? fgéfiz 
Világ, ha elégedendő elégtétel lehetett e* 
ez. —*- £n nem hiízem, hogy Magyar lett 
volna ez a* Generális.{t — 

B á n át. 
Méltónak ítéltük az itt következő Lehe

let, hogy írásunkba Égfntén egéíTzen bé iktaf* 
suk. Irta ezt eggy Tifzí if'Durlach Reg. éböl, 
ffaisét nevezetű Mezővárosból, Dec. io-di-
kén egy jo Barátjához. — „Qrsov'ától jövök 
téli kvártélyra, és Okt. i6-dikac6I fogva, m i 

van 
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van az elsó* éjtfzakám, a* mellyen le ígérkezve 
nyúghatok, reménységem fzerént tsendeíTen, 
az én zsúp fialniaáon, — Mi történt Nov, 
a^-dikától fogva Orsavánál, és a* mi, téli 
kvártélyra való marsirozásunk közben, az 
ide fel rett rövid jegyzésekből meg láthatod* 
—• Nov. 33-dika éjtfzakáján kellett vak , as 

rendelések fzerént, S%. Er sebet fántzába bé 
rontanunk; hanem, mivel nem vóít annyi 
lajtorja kéfzen,' a? mennyi kívántatott volna; 
tehát a4-dikére halafztódott az említett fántz 
meg hágása, De ekkor meg az ido gátolt 
meg fzándékunkban: mert éjclzaka elkezdett 
a'.hó esni, és esett 4 nap ss 4 éjjel ízakfc 
dadánál, Azonban egyfzerre úgy neki ke^ 
menyeden az idÓY foogy embert *s lovat is 
vett le a* lábáról. Az emiitett napon, az 
el vinni való ágyúkat is fzáültották, a' Supa-
nek völgyibe: *s azért is keveset lehetett. 
réfzünkrői tüzelni. De nem tüzeltek íbkar. 
a' Törökök is. Az Allion hegyén két 18; 
két 60; és négy 30 fontos mozsarak; két io 
fontos haubitzák; és két %% fontos hoífzú 
ágyúk hagyattak, 's az 1 fzámmai jegyes 
Battériába vitettek. Az idö miá, femmi 
fem lehetett S^. Ersébet íantza meg véte* 
léből - H a^-dikén, olly nagy volt már a' 
hó , hogy lapáttal kellett el hánni. Mind* 
azáltal e^eü a* napon ,, ugyan volt dívattya 

Kft* 
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réSzünkrÖl az ágyúzásnak-, mellynek | ' vők 
az oka, mivel a' Törököknek el fogyván 
á* fájok, palánkjaikat kezdték a' Várba hor* 
"dani, égetni; .'$ ezen foglalatosíágokbaii 
akartuk meg akadályoztatni őket. Efjpeft 
ezen as napon indúit ismét egy fot Gyalog
ság, téli kvártélyra. — 28"dikon ki kezdett 
tifztúlni, és ez nap fogtunk mi (a5Durlach 
Reg. béli Tiíztek) hozzá a' Fatset felé val.6 
marsirozáshoz. Hideg tsak vóit; de igen 
tűrhető; 's egyébaránt ízép időben esett a* 
meaerelünk. A* hátra maradott Batalion, 
föld kunyhókban tartózkodik, mellyek fáto-
rokkal, és marha bőrökkel bé vágynak fe
lülről borítva. •— Most halld meg, mit kel
lett Orsovától fogva, Sladnáig látnunk* —* 
Hideg vette emberek, lovak, és marhák 
hevertek fzéllyel az úton. Az ágyús talyí-
gák, Vfzekerek le ízakadtak az el vágott 7 

és fél fagyasban lévő utakon, mellyeket a" 
hideg ott érvén, úgy le fagylalt, hogy fem? 
mi lett úton el. nem lehetett vontatni. Maja 
9 mértföldnyire akadtak Szemeink eleibe, ss 
lábaink alá, a" hideg által meg öletett em* 
berek, barmok 's a? lé fagyott ágyúk. J\t 
el vefzett marhának fzámát 6oo-ra lehet ten
ni. A' ml BataKonunkből 3-an, a' T e r i d 
éből g-an, más Regementekből is majd töb* 
ben, majd kevesebben voltak ojly. Sz.e.ren» 

tsct* 
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tsétlénftk, hogy í fzöfnyü hidégbeft el klft» 
fzeredtek ^ le estek lábaikról, és azon helyeit 
Kiáradjanak *}, r^ ; Még Mehádiában is 3 
hólrt emberekét, és fok döglött lovakat ta* 
láktmR az úttzán; énnékem magámnak egy 
döglö'rl- lovon kelletett be hagaorn $ éggy 
Rátznak aJ házába.ÍS 

Ö/á/i, Örjrágtiak 
tjrsiiseni íievü Városából * még Nov. i^-kea 
utasította vala Bérsi jó Barátunkhoz j eggy 
érdemes Űr maga Levelét; de a* melly tsak 
ino^t érkezett kezéhez. —* Belólle éggy 
két tzikkelyt Ide iktatunk. w Mi a9 Jato* 
tniű^ vize mellett, Wrsitséűihen iekfzünk\ 
Gén. Orófy_ kormányózásá alatt. 'M$?fí? mi 
Korpusimkfeól 13. embert vett meg | náp 
alatt a* nagy hideg 9 melly ét tsak égyízerre 
t>kozott a? hideg fzél Á5 házak mind el pufz* 
túltak ezen a* tájon; alig van* a 'hol meg 
vonhafla magát az ember. — Pénzen feni 
kapunk femmit; a* bor olly faványú, mint 

*) Eggy, más Levélben, hielly Dec. fűikén útü* 
síítátott Lúgosról', a'vagyon: „ ügy kélem> nem 
ízörnyítem a' dolgot * ha a' hideg vette emberek
nek fzámát • 7c—go-i'a tefzerti;" — Ugyan ezel 
Lévőiben vagyon az is: •& Tsalc a' puskapor> 

' ' melly et a' 'mieink, el lövöldöztek örsénita j 36^00© 
-.Maüjíá betsülírókb, , 
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B& met. Eggy fzóval , a' mi roíFzat tehet 
gondolni, mind fel találtatik az itt eggy 
jfammábafl. " *f- Látni váló ezen elö adás
ból , hogy aZ eleségre nézvs-.íém a'»leg 
óbb Ülapotja vagyon Oláh Orízágban, átal* 

jabári népünknek *> 
1$engyel Orf%_ág: 

Vár&őviábőli Dec. io-dikén költ Lévé* 
lek bizonyítják, hogy H. Potemkin, arra 
kérte, Tsáfzárnéja nevében, a' Lengjél 
örfzági Gyűlést: hadd leheíTen, vagy áo,ooö 
emberét Ukrájniában^ téli kvártélyra bé 
Szállítani; mivel az Orofe Birodalom Tartó* 
mányiból nehéz volna, a* féreg tartására 
meg kívántató egyetmást Moldvába hot-
dani; triaga pedig Moldva, nem bírhatna -
meg , fo-^8ö/00o embernek a* tartását. A* 
Hertzsg j fel hozta indító okúi, a' Nerrieá 
Lengyel Nemzetnek $ az Örofz Tsáfzárné 
erimtt való régi báráttságát, 's ast is meg 
ígérte* hogy a'népet fzorös regulában fogja 
tartani ? és* hogy az Ukrajniaidktől^ eggf 

kraj-

*) Avagy tsak nem volt eleintén. — Moft erke-
JZett éppen a' Tudósítás, hogy már blly rendeli* 
sek lettek > mellyeknél fogva, az el - múlhatatla
nul m«g kívántató eleségre nézve, nem látnak 
fzi'ikséget Vitézeink egéílz Oláh OrMgban: dé 
3L nádméz * kávé, 's minden más egyéb affélék, 
fzer felett drágák, 'i majd kap»i fe lehet &4* 
fcsellyeker* 
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krajtztr érőt is ̂  ingyen nem kivan; hanem 
mindent kéfz pénzzel fog ki fizetni. — A4 

Lengyel Rendek, azt felelték a' Hertzeg 
kérésére, hogy a' Közönf. Társaság, maga 
\is élés házakat fzándékozik fel állítani, tu
lajdon féregéinek tartására, 's jól tudja a8 

Hertzeg, hogy arra a' végre, fok minden* 
féle gabona kívántatik. Ha tehát Hlyen idő
ben, idegen Seregek fzállanának a Tartó-
mányba: féló' volna, hogy a' Közönf. Tár
saság* féregéi látnának fzükséget. Annyival 
is inkább, mivel már egynehány efztendók * 
tol fogva, igen fok gabona hordódott Len 
gyei Orfzágból. De ezen kivül is , a Köz* 
Társaság, és a* Porta köztt lévő baráttság5 
lehetetlenné tefzi a' Hertzeg kérése tellye. 
sitését. A* Köz. Társaság nagyra tartozik 
betsülni a* Porta baráttságát, ?s azért is nem 
tselekedhetik femmit ollyat, a' mi ennek 
kárára tzclozna. Bizik aonakokáért a' Köz, 
Társaság, a' Hertzeg igazság' fzeretófegében, 
mellynél fogva, nem fogja kívánni a' Her
tzeg, hogy a'Közönfcges Társaság a5 maga 
féregéit tjkrajniáböl ki vigye, azért, hogy 
annak hellyébe idegen nép ízállhaífon ; 's a't. 

A3 PnuTziai Király, békesféget izent to-
váfobrais Bétsbe, Gr. Po^vi/Követje által, a* 
ki tsak most érkezeti vftTza Berlinből: de a* 
Lengyel Nemzet Gyűlésnek is megjelentette, 
az ott lévő Követje, Luchesini űr által, 
hogy fzeretné tudni, kivel leheífen néki. 
Lengyel Qrfzkgro. nézve t kereskedés, és 
mái végett is* frigyet kötni. 
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