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E É TS. 
HP Hfrijt 
J- e g n a p előtt jött el a' vártt Kurír Q 

Felségéhez Gladovábél: de még nem tu-
datik egéífz bizonyosíággal, mit hozott; ha
nem éppen most veflzük a5 Levelet, meiy-
lyet Jan. n-dikén utasított hozzánk Belent^ 
röl (a 'Bánátból) eggy érdemes Barátunk. 
A' Levél író ízavai ezek: „ Karátson első 
napjánindult ionén a' Bánátból első Ofzíállya 
R-eg. ünknek ( az ErdúdyénekJ, S^arvasj 
Kapitány Űr vezérlése alatt, Gládova felé 
nagy siettséggeh A' diadalom reménysége 
fokkal febeííebb mozgásba hozta a* vitéz 
féreg vérét, hogy íem mint érezhette volna 
£ hideget, melly akkor vók. Nem is léve 

F ha-
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hafzontalan .reményiege. "Mert ja*. ek ; a r 
által költözvén a' Dunán 9 fzerentséje adó
dott, a5 Törökökkel fzembe Szállani. T. i. 
a' Török,,Dec. lad ikén , oda izent Öberft 
Lieut. hlptay úrhoz, hogy Gladovát adná 
fel. De az említett Oberftlieur. Úrtól éppen 
nem ínye Szerén £ való feleletet kapván, által 
jött a Timokon , Negodinba. A* Török 
féreg 5000 Jantsárokból, és 1300 Lovasok
ból állott, a* Vidini Basának • 32ehrhet-nekv 
és Kara Mufiáfa Basának kormányozások 
alatt, Ezzei fzembe Szállván az Erdödj 
első Oíztáliya, (tsupán 2 más Tzúgokkaí 
eggyesitve): úgy hartzolt, hogy ámbár 
négy ízben tért viűza, újjabb újjabb dühös* 
léggel az ellensége -még is által verte azt 
negyedSzer is népünk a' bidon. — Mit nem 
td'z a' .Vitéz Magyar, egy bölcs t és bátot 
izivü Magyar-Kormányozó alatt! — Még 
ötodfzör Is viűza fordult, a' dühös Török: 
de akkor már a' G p logíágunk is el érkezet? . 
ágyúival eggyütt, 5a hozzá kezdett leg orrai* 
az ágyúzáshoz: melíyet nem Szívelhetvén 
az ellensége veget vetett az ütközetnek. —-
300 holtjait hagyta a* hartz mezején, A# 
Erdodjeh közzíü tsupán, eggy esett,.el. -* 
A* Gyalogság vefzreségét -Re-irt tudom." 
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'ÖróF Gyulay Ignátz ú r , ( ö e n . Gróf 
űyulcry Sámuel Cr Fia) a' ki eddig a' a-dik 
Báni-Reg* nél vitézkedett Majori ranggal» 
;és Írásunknak 394-dik Levelén meg ditsér-
teteit"í moít Oberítlaidinánti méltósággalj 
azon Szabad féreg' kormányozását nyerte O 
Felségétölj melly eddig Vukasovitsról ne
veztetett* Ma el is indult innen Béishol 
igazgatása alá bízott Seregéhez, melly g 
Kompánia Gyalogokból, és 1 Svadron Lo-
vasfágból áll. A' Kompániák Magyarokkai 
elegyesek j a' Svadron pedig égéífzen Ma
gyar. *— 

O Felsége nyavalyája neméről *s mér
tékéről/nem tsüda* ha külömbözó' módon 
írnak másutt': mert itt íieiiyben is eggy egy* 
.gyet mond árról > más mást-. A' napokbari 
bé megy ^eggy Űr O Felsége fzobájába •, 's 
mindjárt.azt kérdi tőle a* Tsáfzárí Mit érez 
az Űr .én.-feobámban? Ény Semmit fem* 
feleié-az Űr. Kéri Ő Felsége s hogy menjen, 
közelebb 'hozzája, . 's &' meg lévén* újjrá, 
kérdi: No »' érez V most valamit? Midőn 
ezen kérdésére is tsak -Nem lett volna a1 fe~ 
•lelet: monda Ő Felsége M Urnák £ hogy járja 
körűi a" ízobit» V nevezeteíTen a3 fekvő Ka-
eapé mellett ménje n fel *s alá 9 tatám úgy 
majd jobbaw fog valamit érezni. Ez is mejf 

F $ Unt 
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lett; de tsak azt -vallotta azüjr, hogy Semmic 
Sem érez. Még fem hagyta félbe Ö Felsége 
a9, faggatást: ki küldötte az Urat a''külső Szo
bába, *s kérte, hogy nyittaíTa fel as küls.Ő 
Városokra Szolgáló ablakokat, ízíjjon fríís 
levegő* eget, úgy térjen viíTza,'majd inkább 
érezhet úgy valamit. Véghez YÍUQ az Űr5 

a' mit kivánt .tőle a'Fejedelem, 's bé megy 
ismét a* fzobába.* N o , bizonnyal fog most 
valamit érezni az ü r , monda a* Tsáfzár,-— 
tsak vallya meg minden tartózkodás nélkül. 

:9i;Én, Felséges Uram, felel .vifzqnt az Ör» 
..Igazán.mondom, hogy Semmit íém érzek, *'c 

Akkor meg fzűnt a* Fejedelem az erőltetés-
-tol i *s .így,. fbrdítótra, beízédét; ^ Látíya az 
;,%,. ©n felőliem mt hireiztették a' Városban, 
*s nevezeteílen egy. nagy Háznál .is- beízél* 
lettek közönfégefíen, hogy az én testem mar 
rothadni kezd,9 *s oily Szagos a* Szobám, 
hogy. nem lehet., másnak benne.is maradó;-,. 

• A i r akartam most az... Úrral nisg .rapafztal-
tatni? '$ tőle magam is -meg mém\M% yály-
íyon ágy van e5 a* dolog,.-mint-az,Úr* vallás 
tétele ízerént h nincsen.** ..-, •..;.;.• 

A' nagy Laudon kicsimben ^ mének©dett 
meg az el múlt héten, a* véletlen hatéitól. 
Eggy inas vigyázatlansága miatt támadt fíis-t 
fzintén el véve Szemeink elöl rl ezen % egéílz 
Európa eJŐtt tünd^kló./zővétaekünket, n^a|d 
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'mondhatnánk Napunkat, mellynek világát* 
eddig a' fok füst még ragyogóbb fényre 'de
rítette. —~ A*'dolog így történt. ""'A^fo-hadl 
Vezér majd minden nap meg Szokta estvén
ként mofatni lábait; a' mofatás és meg tö-
röltetés után pedig, vaia«ielly"- bizonyos 
Szerrel kenetni, melly fzert elébb tűzön lá
gyítanak meg. Éppen az efféle láb kenetes 
elózte meg az említett Szerencsétlen törté
netet is. Az Inas azon edényt, meílybén 
a*Szer lágyító parázs tüz volt, a* fo Vezér 
háló Szobája mellett valóban felejtette eggy 
almáriumon, a' melly attól éjtfzakanak itiejjétt 
meg gyúladván, olly füstöt okozott, hogy 
ÍZ a' tó Vezért háló fzobájában is meg foj
totta, volna álmában: hanem a*'kis kutyája ^ 
néni' Szenvedhetvén a' füstöt,' futkározni kez
dett fel 's alá a' Szobában, annákutánna neki 
esett a' nyofzolyának, azt karmolta *s ugatott 
<eröfíen, mellyre fel ébredvén a' fó" hadi Ve
zér, nagy füstöt érez a' Szobában. Fel kél, 
mi'gyáz ajtónak, melly éppen arra a'Szo
bára ízolgált, ar" mellyben a' meg gyúladt 
almáriom volt, meg nyitja flBfck's hát úgy 
meg tsapja a' füst, hogy mindjárt; le esett 
lábairól.* Valami nehezen, ugyan tsak f>! *• 
tápáSzködott, ment V más ajtóra, ss 
Tervér* tselédeit, l&i nystogatfiíja »i ^b:-,;'>, 
fcat, nyomoztatja,' honnan eredhéseíi' a1 Fft'y \ -
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*$ hát az alniáriomot,. a' benne ' valókkal 
eggyütt, eméíztodve találják. — Lufidon 
fo Vezér drága- életér mar miásfzor is -meg 
mentette a* háláitól kis kutyája. Maga bz~ 
fzéüte a' fo Vezér, hogy as mint tavaly a1* 
fíadersdorfi. # ) K.e«je fzegletében lévoFiie--
goriátskában dolgozgatott volna ízokása íze-
réntj reá ért az álom , 3s el Szunnyadt. Egy-
fzer as kis kutya el kezdi k.eménnyen a' tsi-
tolást , mellyre fel ébredvén a' fő Vezérs 

hallja a5 zápor efsó zúgását, és az ott folyó 
patakotskának zubogását. Be megy azért? 
Filegonajábol a' Kastélyba. AJIg én be, hát 

a 

*?) Hadersdorf, kedves, múlató hellyé a' fÖ Vezér
nek, Béts Városához nem meflze. Az efztendq-
nek nagy réfzét ott fzokta volt* a' hadra való 
menetele előtt» tölteni a' fo hadi Vezér; eleibe? 
távén a' falusi tsendes foglalatoskodásban, és av 

kerti 's- mezei munkálódásban és mimkálkodtatás-r 
banvaló mag? gyönyörködtetését, &lvárosi-lármás, 
pompának. Még Belgrád alól is ín az oda való 
Kértéfiének, hogy gondja legyen a' Kastéllyá 
elctt lévfr oltványokra,- Oda hajtatott egyéne ffen 
mostani viffea1 érkezesekor is le^ elÖílzör a' fo 
hadi Vezér, D.e.e« 23-dikán, Y onnan kérette meg 
o Felségét, hogy rendelne neki órát, a mellyen 
tifeteletére lehetne 0 Felségének, a' következendő, 
?3a,p, Egynehány napokig oda ki máhtott: de 
oíztán bé jött a' Városba telelni, ide be tönéafc 
sz elÖ. adtat* j^rentsédéirég is, , 
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& patak úgy meg nevekedett, 9s úgy neki 
febeíiedett, i hegyekről le.omlott \\z általi 
hogy a' Filegoriát,. a' benne lévő Könyvek
kel, Mappákkal's más holmidéi, egyetemben 
mindenestől el íeprette. 

Hazánkban efett: vallyon el múlatnánk 
e' tehát hirdetni, két JuQtsén tanuló testvér 
itiiStSrio. knak, Bér Ventzelnek, és Ezekielnek 
példás tselekedeteket. Az, ebben, állott, 
hogy ók egy kérő írást botsátottak nem ré« 
giben ít fö hadi Tanátshoz, mellynek a' volt 
az értelme, hogy ok még nem arra valók5 

hogy hadi fzolgálatot tehetnének, a5Fejede
lem és Haza mellett, a5 jelen lévő Török 
háborúnak alkalmatosságával: hogy mindaz
által még is meg mutathaíTák buzgoságokat,. 
és hűségeket; mivel tudják azt, hogy ez a5 

háború fok pénzt kíván, tehát Ók a' magok 
zsebbéli pénzekből annyit meg-zsugorgattak, 
hogy i aranyat ajánlhatnak az ,6 Felsége hadi 
költekezéseinek konnyebbitésére,, mellynek 
el fogadásáért cfedeznek; A' két Iffjatskák-
nak Hazai buzgóságok hírével esvén aa Feje-? 
delemnek, nem akarta azt jutalom nélkül 
hagyni. Le küldetett azért -két nagy ezüst 
emlékeztető pénzt, S^epes Vármegyének, 
••©Ily hagyomásfal, hogy az oéa való. Yjceis-
J3any? eg)? Vasárnap, az Itteni tifztelet. után9 
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minden Tanulóknak és Tanítóknak jelen lé
tekben, akaíTza (el az ezüst pénzt külön kü
lön mind a1 két Iffjatskának a' nyakába* 

Auftriai Beígyiom. 
Vándernooty egy most egéífe, Európá

ban, a* leg ízóban forgóbb fzemcllyek köz-
zúl. Hlyen embernek-ízármazásáról's eléb-
beni élete folyamattyáról, ízint oilyan jó-
iziiri esik valamit tudni. Erre nézve, kirán
tunk mi is felöile némelly dolgokat ide ik-
tatni. Vandernoot-imk sz AttyaPolítzáj Di
rektor, az az, a ' jó rendre vigyázó fó íze-
mélly volt Bviiffitelhen. Az otet. a' Próká-
torílgra kéfzktetre. De cckí nem tettzett 
a1 Törvény tanulása: nagyon tsek-élly elő 
menetele is volt benne. Azonközben meg 
halván az Attya, meg lehetős örökség fzál-
lott reája, meüyhol Ó kedvire elégetett. Mi-
nekutánna pedig H. Aremherg-gel meg es~ 
merkedett: annak hozzája való különös haj
landósága , *s baráttsága fzárnyak gyanánt 
lettek néki, mellyeken o fel kezdett emel
kedni Ér ab ampában, úgy annyira, hogy 
már most a3 ditsósfég JEgén repdes az egéflz 
Auítriai jEielgyiomban, tsak az egy Luxem-
hurg0t ki véve *). Meg gazdagodott, *s 

za-
*) Midőn a'minap azt irtuk, hogy bizontalan, med

dig fog állani Limtmrg. és Luxemhurg r már akkor 
el hajlott vóít Limburg* 
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—* zavart. Mofi ^ efztendös. Soha feni 
volt felesége; majd 6 lábnyi magasíágú, tzí-
nábor hoffzas képű; keveset fzóll, 's igen 
tudja magát tartani. Egynehány efztendok-
kel ez előtt* azzal kezdték volt vádolni, hogy 
igen fzít a' Proteflansokhoz; a' moftsni vál
tozás aíkalmatosfágával pedig úgy adta ki 
magát, mint a' ki a' Catholika vallásért él rs 
hal. Mindjárt ki mutatta Vandernöot már 
akkor a' foga fejérét, mikor a' Brabantzíai 
zenebonák még tsak eísó mozgásaikban vol
tak. Már akkor mindjárt neki erefztette 'é 
a' nyelve kerekét, 's ki költ nyilván a* "Fsa-
Szárnak Belgyiomra nézve tett Rendelései 
ellen; úgy hogy titánná is vetették a' kelep / 
tzét:- m/ellyet ö éfzre vévén, el illantott.''-**•" 
Otet mondják azon befzélgetés Szerzőjének, 
melly két efztendövel jött ki ez előtt, illy 
felül irásfal: Tolléndos toleras, tolerandos 
Aufiria t&llis. h a* t. •— Tiz efztendökkei ez 
előtt, illy homlok irású Könyvet adott Világ 
eleibe: A% ember jujfáról> és hetsér'ól. 

Mont éne gr ő 
bal azt írták Dec. g-difcin, hogy a* Skutárií 
Basa, népének magával hagyott r é v v e l egy 
gyütt, tsak kevés napokkal érkezett az 'előtt 
Bofzniából, Nibfci%ka nevű Tarrománnyába. 
A* meg nevezett Tartomány., egy réfze//er~ 
%6govina-mk, és a'Montenegro-hk földé vei 

haía-
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határos. Ezen kellene oioft kerefztűl menni 
a' Basának Skutariba; de as Montenegroiak 
öfzve befzélltek frigy esfeikk el* hogy viíTza 
ne botsáffák Albániába; azért is derekaífan 
meg raktak minden fzoros járásokat fegy-r 
veres örizetekkel A' Basa már 20 erfzény 
aranyat ígért nékiek: tsak ereflzck ötét bé
kével Tartománnyajkon kerefztűl; de eggy. 
átallyában meg vetették ezek az ajánlást. 
Még volna eggy út a' Törpk,földön; más 
pedig Ragusán kerefztűl Skutari felé 1 de 
amazon nem tanácsos volna a* Skutaríi Ba» 
"sának el indulni , mert már kéfzen várja ott 
Mahmud Begovks, hogy as Attya haláláért 
rajta boflzút álhaíTon; a3 Ragusai úton per 
dig a' Montenegroiak frigyeífei & Roche$-ok 
állanak, A' Skutaríi Basa tehát ugyan meg 
akadt ám, és annyival nagyobb gendok 
köztt fó a'feje j hogy népével igen kevés 
idő alatt kifogja élni Nibfci^káí mindenéből; 
Albániából pedig femmi fegíttsége nem jöhet* 
mivel'az ellene öfzve fzövetkeztteknek fzáma 
,rá megy s^/oop-re, kik minden izoros járá-* 
sokai el sartak előtte. 

TÖT ok Bírodqlorn* 
Azö$ Hctferifet» mellyét Munkánknak 

eiöbbeni Darabjába iktattunk vaia h é , illy 
Írása mellet::- küldőire a'-Kcmllantzinápolyi 
Svéd Követ Varsoviába 5 az -oda való Svéd 

R®.-
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KÖvethez: ,:, Minemű lépéseket terűink irt* 
mindjárt -a' nagy Vezérnek meg 'verettetése 
után, arra a' végre9 hogy reá véhetnók a* 
nagy Urat, a? Drinápolyba való menetelre^ 
a' honnan fokkal hamarébb botsáthatná mind 
9* fekete tenger, mind a' Duna felé páran-
tsobtait: már azt meg ittam annak idejében. 
Az áljciuak *s a' mi Btrutmktói, tett lépések 
után őrömmel jelenthetem mosts hogy a* 
Szultán 9 a* ki-, Tsáfzárrá léteié után mind
járt kívánkozott hedí féregéinek fo. Kormi-
nyozóJÉál mtga elöl V-:húr9 Ökr* 24-áikén,,' 
eggf h ttfc 'fet kaUiött a'" Portahoz * ) , a* 
hol e.:.? a' Státusnak minden Rendjei éiött, 
meliyek a'végre hivattak öfzve? közöníé-
geffea el olvastatott. **"* 

A* 

*) Portának, magyarul Kapunak ( Babi ) hivattatik 
.Eoriítantzinápolyban tulajdonképpen a' nagy Ve-
•íé| Palotája, A' Török Udvar is nevezteti^ , u-
jj/an néha Portának: de leg közönségeíFebbea 
mellé ízokták tenni.:, QUomnf, vagy nimelíykor 
d''heílyett azon Titulust, mellyet magyarul már 
'régen fényesnek forditot-íak. OttománinaU nevez
tetik Ottamann-vól, a? ki 1300-dik ban fundálta 
a' Török Birodalmat. (Igaz neve ennek QfmanJ» 
Portának pedig, a' Napkeletieknek aiíon fzoká-
sokra nézve, niclly ízerént a' Törveny tételek 
Íz Uralkodó Palotája élSft £z©ktak v $ t vighe;-

• inennh ••• 
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• A Svéd Követ 9 ha ki nem licitéi* név 
fzerént a' Barátjak, könnyű azokat el ta
lálni. Mert &. már nyilván való, hogy a* 
Török Birodalom el íem kezdte volna ezt 
a' Hadat, ha az Angliai Minifterium, Rem 
eíz-te.ktéite volna: sót maga as Svéd Udvar is 
vakmerófégnek, 's talám másnak is tartotta 
volna, az Orofz Tsáfzárné ellen fegyvert 
fogni; vagy minekutánria fogott is, hűvel-
lyébe vűfza nem tenni azts- ha Anglia fülébe 
nem Súgott volna. Anglia nem nyugodott 
addig, míg Pruííziát is hálójába nem kerí
tette. PruíTzia pedig úgy mutatja 3 hogy 
Lengyel Orfzágnak testi lelki Barátja. Ás 

Barátoknak eggy .«* fzándékpk. —r A* Szolgák 
Uraik' kezekre dolgoznak. 

:KonJlant%inápolyból, Nov. ip-dikén 
költt Levelek bizonyítása fzerént 9 Okt. 27-
dikén vitte meg odaNijfából egy Tatár , 
a 'hirét, hogy: Belgrád kéntelenktetett ma
gát az Auítriai Teregeknek. fel adni. Mind
járt az :azután tartatott Divánban fel olvas
tatta a* nagy Szultán a' fenn említett Hat-' 
ferifit} és a' jelen lévő Minifrerek mind
nyájan reá tértek a' Szultán akaratjára. — 
Már Okt. 29-dikén a" pénz veró házba kül
dötte i Szultán á' maga ezüst portékáit. —-
Ízttselekedtck fokié emberek. Egynehány 
napokon lehetett látni, hogy fok felöl hord

ták 
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ták az aranyot és ezüstöt a1 pénz verő hasba, 
ügy igyekeztek, "hogy ez minél ízembe tü-
nöbb módon esheíTén, asérr3 hogy? az efféle 
látásokra a'nép le .tseftdeSedheííen, mellyel 
azt hírették el , hogy ao millió Piaíter fog 
azon arany's ezüst portékából telni5 a'melíy 
be hordódoct % p|nz veró' házba. (Pedig 
még Nov. lo-dikéig nem ment a' többre 
mind öízve 3/goo/ooo Piafterr éré. eafömá.^ 
és i,3O0/000 Piaílert e'ro aranynál. Msgiíl' 
aVTörök Minífterek,' a*'kik örömest. ízére:-
nék nagy vélekedéseket önteni másokba 9 s£ 
Oímani . Birodalom eráínt. meg vallották 
mar akkor, hogy a' moftani Kajakozás lírai 
a' Birodalom Kintstart© Házft M múlt _,' fo 
hogy 'ízükön van .mindenütt a5 léfe }§&2£* 
Semmi fzó nem vók már akkor m -sz efíkt 
annyira magaíztaltt magános Kirirseí Kama
rájáról is a' nagy Szultánnak: míntiiogy á' 
mi van, az annak maga költségeire fem 
elégíéges). Azt is hirefztették,. a', zenebo
nának te tsendesitésere. hosy. a* Szulvhi , 
ifO/Ooo emberből álló féregnek kflz a5 Kor-
manyozója; hogy a* nagy Vezér-, % Serts-
kier , •• Js nyolrz 3 ló farkas < Basák fog'iaK 
parantsölatainak végbe vivői lennis- hogy 
a* bagásssiá 's eleség hordásra fok ezer terek 
*s lovak fognak Ásiából által ízállíitaíni '$ 
n[ t. ~r*Á' fekete Tengeren volt '"jFörökJiíK 

jós 
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jós féregről, azt írjak az em-lii 
hogy az, igen nyomorúk, álkpotb; 
Tiűzá; fok hajót el veíztcttj és töbl 
evező. Legényeknél, kik. nagyobb téfzént 
Orofz fogfágban vágynak. Féltik..a' Barát-
fai ,ÍL hajós. Vezért * hogy eltalálja .vefzteni a* 
fejet. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Az újjabb Tudósítások fzerént,. Oláh 
Crfcág *s Bender f) el vefztésej, -hozta ki-

_ . , &ák-

*) Bender, melly ez**e!otí 'Tekin-neli, Vágy Tigme 
ntk hivattatott, eégy igen derék ';; erős Vár^: 

Moldva Orfzágbatu ide fzaladt volt ama hires 
X.11, Károly Svéd "Király, az .'Oroszoktól PJ^/-
tc-vánál Isit meg yerettetése után, 1709-ben, és 
ott volt 1713-dikig. (Ezentúl, úgymint 1713-
ílikban, és 14-dikbén, Demoticábah múlatott Tar-
tománnyiba; lett viöza menetekig/) 17:0-ben 
meg vette vélt Orofz GemTrll "Pariin Bender Vá
rát erö hatalommal, a' J£ár őrzőit, a' -Lakosok-

. ital- eggyűít le apríttatta : de maga is fokát vefz-
tett. Az Oroízok viíJ'za botsátotrák ismét a1 

Békesfég kötéskor Esnd&yt a' Törököknek. Az 
el máit efztendoben, November elein, minden 
vér oötás nélkül • hódolta tta irieg ezen nevezetes 
Várat H, Potemkin, mellyen való örömében az 
Orofz Tsáfeárné eggy drága kövekből kéfzúltÉ 
kalap körűi is viselhető kofzorát küldött nékie 
ajándékban, 100,000 Rublával eggyútu Bender 
Várának, Potemkin által lett el foglalásának mi
voltáról , ki jött már Pétervarosábm i$ a' Tudó
sítás, üellynek fumniája @z 1 Kantán és Akiermén 
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és a' Diváut. 
Várainak cl foglalások urán, úgy hellyhetté 

.Scnder kóml H. Potemkin a' maga féregéit, hogy-
a' Várból -jövő Kurírok, mind az Orofzok ke-
izekbe estek , kiktől a' Hertzsjg as nállok lévő 
Leveleké: mi^d el ízedette* *s azzal magokat a* 
Basákhoz vjfiza küldette; a$ el fogatait••ákier-
mím Lakosokat is el botsátott Akiermánból Ben-
térbe, meg-hagyván nékiek, hogy győznék meg 
a5 Benderieket a' felöl, hogy 6 kegyelmeden bán 
azokkal* a' kik magókat meg adják; 's mondanák 
meg azoknak, hogy egyedül tsak magoktól függ 
toh.it, vagy a' Tsáfzárné ember fzeretÖségét 
hafználni; vagy magokat Otzakov dijjára juttatni, 
— Azomban a' Hertzeg, minden oldalról még 
inkább bé keríttette a'Várat, 's a' népét igen 
ki terjesztette , hogy annál aagyobbnak telién; 
50 hajukat, Tsernomovfzki Kozákokkal meg rak
va igen közel hellyhetett a' Vár ellenébe, melly 
a' Törökök előtt egéfízen újj dolog lévén, nagy 
változást tsitráít bennek. Végre egy réíz'e az 
Orofz-féregnek-, a' Várnak bal réfzefeíol, eggy 
jó-ágyá iovetnyire, Táborba fzíllott; más réfze 
epedig, ugyan azon időben, jobb felöl a' kuísÖ 
Várost el foglaka, a' mellybftl. a-' Törökök, 
ianiHelIyt meg látták a' Kozákokat,, mindjárt meg 
fealadtak. A' Várból minden felöl ágyáztak: 
€e leg kiíl'ebb kárt fenj tehettek az OroFzokbac. 
^Nov, f, napján 'ki nyargalt eggy Aga a* Vár-
hói & k'úls'é Város felé. 's tudakozta az Oro-
íkoktói, ha vúlyoii el érkezett volna e*' af fé 
Vezér, és midőn azt kapta volna válafzól, hogy 
^•ani-f^kár* el fegsa ér!:e?ai: iélisjí tetté, hogv 
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a'.Lskssok ír- Hertáegre várakoznának, él ki vití~ 
iaák tudni, mi az akaratja* hozzá tévén jelenté--
séhez, hog3*' az érkezett feregek el fzánták Véltté 
ütagokat, a Várnak oltalmazására. Mihellyt ez' 
dirivel lett a' Heftzegnek, Ieg ottan Levelet kül
dött a' Várba, mellybstt a' fÖrököket, magok 
fzép fzerént való fel adásokra unfzolta; ígérvén 
iiékiek ezen. esetre, nagy minden vagyomokkal 
éggyiítt (zabádon fogja 6ket •botsátani, a' Duna 
fele, a* hová tettzeni fog kölbsztti; egyébaránt 
pedig ssfuífn irgalom nélkül fog Felek bánni* 
JJ Ikndmek feleltek; de mivel nem'tették ki 
f«lel?íe^b^0 világoífan. az akaratjokat ; "vjífza 

azt , azzal az izenetteí; hogy többi 
iám nem akar', "hanem mindjárt el' kez-^\ . 
h'o»-iot, ha néki világoíían nem felel-
eniái mrautsolta a' fő Vezér, hogy 
£yúkk»l Szalvét adjanak annak jelenté

s t ^ , hogy már kezdődik az Oítrom. Me|. 
ízesp^íirtn eüíiek hallására a' Benderiek, eggy 
Lsfsíát .kuidötrek t Bertzegnek , mellyneK a' 
vélt az .értelme, liogy 6k örömest fzeretnéaek 
eggyesfégre lépni, z Várnak fel adása erántt „ 
a ÜertzeggeL A5 Hertzeg igen jó indulattal 
fogadta a' Követeket, és H. Dolgorukoyra bizta 
ít dolognak vélek való el tsiaálását. "De hogy 
a Követek 20 napot kívántak a' ki költözésre: 
mm tsak a z , hogy kívánságokra Nem lett a' fe-; 
Idet.;.. hanem újjra parantsolatok adattak ki az 
Oltfom erántt. A' Török Kö'vetek vifíza tértek 
a' Várba; hanem kérték a'Hertzeget, hogy ne 
itbgama addig az Oftromhoz, míg tolok válafz 
.ftüfiii jÖae. Már éjfél után 1 órakor jött eggy 
Tiízt , azon jelentésfeU bogy a' Basák, és a' 
Város, mindén fel tételek nélkül, fel adják ma
gokat a fö Vezérnek. »? El foglaltatván a' Vár, 
:i benne lévő fó Torok Templom mindjárt $se#£ 
György tifzteletére fzenteltetétt fel, és benne 
a Te Deum el énekeltetett. — Találtattak a'Vár
ban öfzveséggel 325 külömbkülömbféle ágyak, 
%ymint 55 réz mozsarak; ^8i réz, és 19 ön
tött vasbél kéízültt hoílzú ágyúk; e' felett te-
ferdék elesége és mindeaféle hadi kéfzuletek* ; 


