
Béts. 
A* múlt Kedden, úgymint Májusnak 

^ -d ikén , leg előflzör jelent mega*fürályné, 
nagyobb FŐ Hertzegjeivel eggyütty az Ud
varijáték néző helyben, holott is nagy tap-
solásfai fogadtatott. A' jádzott Darabnak 
neve: A' Vadáj\oh ( Die J'áger ). Jól ké-
ízúlt munka. 

Gróf Erdödy Ő Excell.ja, ezen hónap
nak n-dikén vezettetett *s kísértetett bé , 
nagy fzámú Nemeííeg, és 6po Záfzlóallybé-
liek által, ágyúk' dörgései között, Zágráb 
Városába. A' Kapun kívül várta a' Városi 
Tanáts, Horvát lovas Polgárokkal eggyütt. 
Belől a9 Kapun tifzteikedett a' Horvát, és 
Német formaruhás Polgár Gyalogság fegy
verben. Továbbat állottak a' Káptalan Vá
rosa* Polgári; tói ezeken 400 Turopolyi Ne
mesek, mind világos kékbea. Bé érkezvén 
az emiitett Grófúr maga Szállására: az egéfz 
Polgár Gyalogság fel gyülekezett annak e-
leibe, és négy izben adott Szalvét. — Más 
nap lett Báni Székibe való bé ükettetése a* 

• Gróf Úrnak. Királyi Biztos volt az Zágrábi 
Püspök. Különös örömnek ki nyilatkozta-
sásai között ment véghez az egéfz pompa: 
mert olly Bánját találta fel Horvát Orfzág . 
Gróf Erd'ődyben; mint as millyen Király 

-Biráját's Grófját tífzteli, Máj. 4-dikétól fog-
X X VE* 
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va, a9 maga elóbbeni áííapotjába lett.vufza 
heiyhetéseáltal, hathatóíTan meg vigafztal-
tátott Száíz Nemzet, nagy érdemű Gr. Eme-
kenthaí Mihály Úrban. 

Ovoí Szapárynak, Fiúmé Városa- által lett nagy1 

meg tifzteítetésé.t, következeudÖ Leveliinkben fog
juk kozléni. 

Magyar Orfaág. 
S%_alavármegyébblr Ke^thelyföl követ

kezendő Tudósítást volt ízerentsénk közelebb 
venni: „ Ezen hónapbán. igen fzép s örven
detes és valóban emiékezétre méltó dolgok 
történtek Mezővárosunkban. 14 dik're be 
íereglett ide N. Vármegyénknek Záfzlóaliya? 
hogy magát fegyverben 's lovaglásban egy-
gyütt gyakorolhaíTa. ig-díkon kiment ezen 
Nemesi Záfzlóally egy mértföldnyire; a« 
Örízág Gyűlésére nézve Budára rendelte* 
tet t , 's Ke%thely felé marsirozó két Gréven 
HúfzárOfztálynak meg dfzíélésére. A* Záfz
lóally t , muzsika fzó 's lobogó Záízló alatt 
vezette Gr. Festetits János Ür,^ azV Nagy 
Hazafi, kinek igaz Magyar ízi vét, fzép tu-
dománnyát 's Hazánk' dífzét és javát tárgya-
20 Nemes iparkodásait nem lehet eléggé 
magafztalni. ÉlÓre futtatott Adjutántja által 
értésére adatta a' moft emiitett Gróf Űr a* 
Vitéz Húfzár Tifzti Karnak, mib|n indulta* 
nak légyen el. Ezen kedves hírnek véreiére, 
fél négy izeg formára állott a' két üfzrály 
Húfzárság; elöl a' díízes Tifzti Kar̂  foglalt 
helyet, 's úgy várta ki yontt kardal és egéfz 
hadi pompával, a Nemesi ZáfzlóaUyriak o-
hajtott érkezését: meily meg lévén, ojly 

íny* 
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izivíe bató Befzéddel idvezlette Gr, Feste
tits János Űr, a' N. GrévenRegementje kés 
Ofztállyait az égéfz Záfzldally' nevében# 
hogy annak ki fejezései* egéífe erőben nyil
ván valóvá tették, a' N. Záfzióailynak* a8 

dksöíTégeíTen hartzoít Magyar Bajnokok eránt 
tartozott ízeretetét *s tifzteietét. A' Húfzá-
rok' nagy_ érdemű Kormányozójá > ÖberűL 
Gr. Festetits György Űr * ) , rövid, de ígéri 
íontos és gyönyörű hathatós Kofzönettel 
váltotta fel a' Gr* Festetits János Űr' Befzé* 
dét. Ezek után, Major Skafit^a-Üt Trom^ 
Imákat fúvatván s a' két H'úfzár Ofztályt hír* 
telenféggél úti íorba vette. Elöl indult a? 

Záfzióailynak fél réfzéj muzsikájával }s Záfz* 
lójával; közben, a* két Ofztály; hátúi, is* 
mét a' Záfzióailynak más fele, *s illy formán 
vezettettek bé a" Vitéz Gréfen Hűfzárok Vá
rosunkba 5 kiket a' ki tsödűlt nép is annál 
nagyobb örömmel fogadott,, hogy érésére 
mind tsak Német Katonáknak adott ekkoráig, 
fzáilást. — 19-diken, KözönC Gyűlése vóle 
Vármegyénknek, meliyre a' ízomízéd Vár
megyékből is gyülekeztek öízve. Az Ölés 
kezdődött reggeli 9 órakor. Sok Húfzár^ 

X í ' a Tifzt 

*) Ezen, előttünk minden tekintetben'méltán mgf 
Névnek említésével, illy nemes Vallástéteiré 
esmérjük köteleseknek magunkat: Ölly Fiakát 
tárt a' virágzó Festetits Ház maga kebelében,, 
hogy tsupán a FESTETITS Névnek hullása, 
égy buzgó Hazafit juttathat mindéi jgaz; Magyar* 
feak eízéfegí 
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Tifzt Urak is megjelentek a*'Vármegye Ha* 
ziban. Elö adván érdemiért nagy titzteleti 
Vitz* Ispányunk, T . Spisüts János Úr, ezen 
Gyűlésnek tzéllyát: leg ottan annak kitsiná-
lásához fogtak a* T . N. Rendek, mit kelles-
fék á' Záfzlóallynak regulául eleibe fzabnl9 
a* minthogy ezt m eg is határozták f '$ az es
küvés formáját is fel tették, mellyel.törvény* 
nyéknek <-Szoros meg tartására kötelezteffe-
nek a' Zífzléaliybéliek. Vége tévén ezeknek^ 
meg indult az egéfz Gyülekezet a' Vármegye 
Hazából, .'$ .ment* aJ már g órától fogva lö 
háton állott Záfzlóailytól kisértetvén, a' Vá
ros Templdminálí vontt Kápoína Sátorhoz; 
1? hol mái';FÓtiSz.t.: Rosty János *), Hahód 
Apátur f ?-Í Ké%thelyi Plebáous Úr, több Egy
házi Urakkal eggyüxt, tifzt esPapi Öltözetbea 
vártu az, említett Gyülekezetet.. Minekutána 
meg állapodott volna a' Sátor előtt r fzép 
/ , • ) rend-•:; 

*) Ezen érdemlett fÖ Tifzteletu- Űr , éggy, uten 
hív Papjai közzül a' Magyar Israelneky kikbeö^ 
valamint más köverésre méltó virtusoknak; ugy 

. az igaz Hazai Szeretetnek is eleven példáit ú£z-> 
teljük, a* kik az Anyai Nyelvnek ízátnkivetett 
állapottyából való viflza hozásáa, 's Fejedelmi 
Székibe való bé ültetésén annál fzíveíTebb igye
kezettel munkálódnak; mivel tudják, hogy a* 
Magyar Nyelv' virágzásával, a' Magyar Kerefz-
t&ység.is inkább fog virágozni. '—Mit is fél
nek a'Hitnek el fogyásától a'-kis.Lelkei? —. Nisn* 
Tehetnek azon a' Pokol' Kapui is diadalmat: —* 
hogy' fojthatná Ht írteg miif a' -Magját NyeKf* 
bé hosása? 
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rendben, a' Zlízloally; % a? Grévcn Húfzlf-
jainak is egy Szárnypk, t-ifztéletnek.okáért» 
egéfz parádéban ^da érkezett volna: nagy 
tsendefeg lett. Ekkor az emiitett Apáttír 
Űr meg Szóllak ,5 's tsak kevés > de fontos 
igékkel Szivére kötötte a' Záfzlóallynak, tar
tozása tellyesítésére esküvésíel lejendó' maga 
kötelezését p>e- ezentúl az esküvés formáját 
elöttök magyarul el mondotta. A' bit* le 
tétele után, fegyvert rántottak a* Nemes 
Vitézek, h el énekelvén magyarul5 Téged9 

Isten dicsérünk, V a r t. Áldást vettek. .-* 
A' Rendek, ágyúk' durrogása, dob és trom
bita fzó alatta viíFza tértek a' Gyűlésre5 a* 
Záfzlóally pedig s lovait haza küldvén * Záfz-
lójár ftrázsáka. —- Délután eggy, órakor, a* 
Státusok is meg jelentek Parola ki ad%on-, 
a* Z-áízíőaílf Sátoránál A' Parola volt • 
Jueopold és Szabadság. •— Oberítjieut. Gr* 
F&stmts Györgyné, M. S$Uér Judith Ah-
ízóny, kiben egy , ritka rökélieteffegekkel 
biró Haza' Leányát tifztelünk, .'közti- 9.0 
Vendégeknek adott gazdag magyaros Ebé
de t ; estve pedig magyar Tántzor, mellyen 
nem tsak a'N. Gr éven Regetnen^e* Tifztjei-
nek, \ a'' ZáSzlóttllybéliekaek; : haneífr Vaz 
öfzve gyülekezett egéíz Nemesi Sérlgnek 
tekintetébél is különös vidámfág ésmenzeit 
ki, *** Sokat lehetne még ezen nevezetes 
napról fel jegyezni:«de n*ár tsak azt emlí
tem , hogy midőn a' nagy hévfégben fokátska 
kellet? volna a' Sátornál állani a* Gréven Hú-
fzárjainaka nem tsak nem zúgolódtak; ha
nem kiváltképpen való örömöket jelentették 

azon 9 
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azon, hogy fzerenT-séjcík''lehet, Hazájok Fh 
jaikat is vagy egyfzer eHént meg tifztelní; 
!s azt vallották érzéken'* indulattal , hogy 
kéfzek volnának, egé&ítap estig is, illy jeles 
alkRlmatoifággai, lovon "marad DL 

A? már íokizor emiitett N, S^alavármegy* 
Ziízlósílyának Korma lyozoja: Mélt. Gróf 
Qalántai Fekete Já'rfös Úr; Fó Strázsames-
tere: Méh. Gróf Tolnai Festetits János Úr \ 
Jlápiánnya: FÖtifztek Rosty János Apátiig 
Kapitánnyai; Gyomor ey György, és Kifs 
IgnátzUrak \ Főhadnaggyal: Kifs János és 
Nedec^ky János Urak \ Adjutántjai: Svetits 
Jakab j -és- ^S^alahéri Horváth Imre Urak; 
Zíáfzlótart, Farkas Lajos íjrf Strázsamester 
rei; J/z^^y Menyhárt, és Skiihlhs Imre Ü-
rak; Köz Vitézei: Dómján József ( Hadi 
Számadó), Beák Péter ( Ivártélymnáló) , 
Répás Ferenrz, S^jgethy Ignátz, Csákány 
Jóseí, Lelovits Igrárz, Thaffy Mihály, 
Jjiskatf Ferenrz, Oy'érfy Antal, Vargha 
Jóseí,' .Marton György ,- 67Jz Láféló, 7?er* 
&4/>ö/y János, TAÍiry Láízló? Agústits Iftn 
^ f j j y János/ / á r ^ János, Farkas .Mih. 
&eftQl Jpsef, Domokos Gábor, Horváth 
Jósef, gálámon Lálzío, ZŰ&Ó Péter, <&?/#-
?KO/Z ignátz; Rózsás Ferentz, Horváth An
tal, F e ^ í e Ignátz, Dely Boldizsár, 7 V 
& ^ Dániel, Fater Pál, S\entgrőti Horváth 
Josef ,Batsárdy Gábor Urak. Seborvosat 
Kaposy íftván Cr. Hat Musikusfai, 's két 
Tárogató - Siposfai vágynak a* Záfzlóallynak, 
es 20 Lováflzai, az Inasokon kiVuL 
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„Az elöl Ízámlált-R Xáfzlóallybéliek 
között fokán-vágynak * a5 kik vagy ez előtt 
£ Vármegye' Szolgalatjában voltának, vagy 
még most is vágynak.—- Forma -Ruhájok: 
világos kék Ménre 's Nadrág; fekete Dol
mány ; fekete Tsótir , fekete Tarfoly — 
mind"-Aranyra. Továbbá, kótsagtolial, 's 
arany vitézkötésfel ékeskedő Kalpag, rnelly-
nek tetejéből veres pofztó tsügg ki; végre, 
fehér Köpönyeg. — Minden Vitéznek va
gyon ízükféges katonai kéfziilete; úgymint: 
pár Piíztolya, Kardja, Sátora *s a' t. Mind 
ezen kéfzűletek5 meg ízerzésének ditsoífége, 
Gr. Festetits János Üré, mellynek édes em
lékezetét fel fogja a* N. Vármegye' Jegyző* 
Könyve állandóul tartani.u 

j A' Horvát Örfxági Sereg* Kormányo-
zója, Haditármester B. Devins Úr, követ
kezendő Tudósítást botsátott, a' Vojnitsnál 
lévő Táborból, Máj. 12-dikén, a* Bétsi FŐ 
Hadi Tanácshoz: „ A' Bihátsi Basa Sarán-
liat 4000-nel felesebb fzámú Seregének egy 
réfzével, tüzefíen néki jöt t , a' i-dik Báni 
Gyalog Reg. Kerületében leg fzélen lévő, 
's Vitézekkel meg rakott 'Blokházunknak; 
Seregének más rcfzét azonban nagy siettség-
gel előre nyoiní tótra Lyuhina felé. De 
mind a' BlokházoáI lévő••Sereflanusaink , mind 
pedig Lyubinánál álló "Vitézeink, úgy íze
mébe tekintettek az ellenek agyarkodó T ö 
röknek, hogy az,.Semmi lett úton módon, 

nál-
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nállunk Szállásra nem kaphatott* Midőn pe
dig egy felöl, Gen. Jellasitstól, a' a-dik 
Béni Gyalog Reg, nek9 és t Kinfyky Köny-
riyú - Lovaííalnak egy réfeével fegíttségül 
küldetett Ob. Gr. Spanko; más felöl pedig 
Gen. SchImin által* ugyan azon tzélbólj az 
eísö Báni Reg, nek i Qfztállyával, és egy 
Tsomó Kinf\ky UhlánuíTaival, el indított 
Oberíiíieiit. Jellatsks 9 közelgettek vóina: 
alig hogy meg fejtette a' már is zűrzavarba 
jött eHenfég elo felé nyomuló fegíttségün-
ket; leg ottan Sebes lépésekkel viííza kotró
dott, — 47 holtjait hagyta av Tsatapiatzon; 
7*en el fogattak közzüle a' viaskodás alatts 

kik azt vallották, hogy többen hullottak el 
jóval is a' halva találtattaknál; de a' kiket 
el vitt magával a9 vert Had. — Lándsákat, 
nangyárokat, 's más mindennemű igen fok 
fegyvereket, ezek felett egy Záfzlót is nyer-
tek Vitézeink.— Réfzünkröi 12 emberből 
áll a' veíztefég. Két Faluinkat is fel gyúj
tották a' Törökök, mindjárt akkor, hogy 
Lyubmára jöttek. — A' kormányozó Gene
rálisnak bizonyítása fzerént9 S^entgyörgyi 
Reg. béli Kapitány Balaskó nem tsak ditso 
állhatatoííággal védelmezte magát az ellemfég 
ellen; hanem ki is tsapott reája olly fze-
rentséíTen, hogy az egéíTzen zűrzavarba ho-
Vitatott : mivelhogy ugyan akkor Thodo-
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rovks Strázsamester is; és Oftoits Harambasa 
hátulról kerültek "néki. — Főhadnagy Püg-
fedits, és Záfzlótartó Sic^a különös ditsé-
íetre méltó Vitézfégnek példájával mentek 
elöl a* vezérlések alattvlévó népnek; Bagya 
Strázsamester, és MáUivukovits Harambasa 
is kiváltképpenvaló módon ki mutatták ma
gokat." 

H. Cohurg-nsk Jelentése fzerént, az 
Orfova körűi híven fáradozott Pattantyúsok 
közzuí 3 Tüzmivesek, <5 Mozsarasok, és 4 
Agyúsok kaptak ezüst pénzt; 1 Káprál pedig 
aranyat: ízeméllyes tetteiknek érdemlett ju
talmain. 

S z e r v i 
Az egéfz Bánáti Sereg meg indult 

ezen hónapnak elein, Gr, Clerfe tíaditár-
mester Úrnak vezérlése alatt, a' Timok vize 
felé. Az úgy neveztetett Koramneki nyila
son való által menetel igen bajos volt, mi
vel meredek kofziklákon mennek el a' Duna 
mellett az utak, 's igen roíTzak. Qladován 
által lett a* menetel, 's ugyan ott volt az 
elsó Táborba való Szállás, és a* nyugovó 
nap. Innen ment a* Sereg Persap alánkának, 
a' hol egéííz éjtízaka faros helyen kéntele-
pittetett állani. 6-dikon érkezett Prachová* 
ha\ a' Timok vízéhez•> holott a'lzakadatla-

núi 
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mii tartó eísös ido miatt, még 14-dikén is 
Táborban állott, 's a' Timokon való által 
menetel erántt adandó parantsolatra vára» 
kozott, 

Az emiitett Táborból, ezen hónapnak 
li-dikén utasította Vallifch Vasas Reg. béli 
&apúány Gr. H * ide Rétshe, egy .Qenerá-
!is Úrhoz Levelét, mellyet, fontos vólttára 
nézve, méltónak ítéltünk, hogy ide tktaf-
sunk: 

w'Mi a' Timók vize partján állunk; bal fel&l a' 
Duna; elÖftiink pedig RadnvQJovátz nevű helység 
vagyon, mellyben egynehány ezer fegyveres Törö
ltök fekufznek. Még tart a' Fegyvernyugvás. A ' 
Törökök tsendeíTek. Gyakran el jövögettek fzélsö 
Vigyázóinkhoz, 's vélek baráttságoíTan befzéllgettek» 
Azt mondották, hogy a Belgrádot, Orfo-vát, 's min
den más ostromlott Váraikat el borított tűz - özön, 
nagy tanúság gyanánt fzolgái nékiek; mellyre nézve 
éppen nem akarják, hogy Bodon is tüzes ményko-
veink' prédája legyen: inkább kivánják, hogy eggy 
Ütközet válaílza el, jobbra, vagy balra, a# egéfz 
dolgot. Ha nékiek vakot vet a'fzerentse: úgy Boiaw, 
minden ellent állás nélkül, meg adja magát. Ugyaa 
ísak úgy vélekednek azonban közÖnfégeffen, hogy, 
nem lévén ágyújaik a' Törököknek, fok izgágát nem 
fognak minékünk az által menetelben okozni. — A* 
Timak vize nem fzéles; de igen sáros, úgy , hogy 
iá két. három Lovas által megy rajta: nem képes, 
kerefztűl gázolni. A' térségen, egymást érik a' fok 
tsatornák, és a' posványos helyek, a' mellyeken nem 
másképpen, hanem hanem hajó - hidakon , Jeliét által 

vere-
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verekedni. — Azzal tartják mindenek, hogy naroni 
Tsapatokban fog fel kerekedni Seregünk, VartensU-
len, Vétsey, és Staadnr F. M. L. Uraknak Vezérlé
sek alatt. Nem leíl'z f?abad femmi Bagázsiát, még 
tsak a' Sátar hordozó lovakat is el vinni; de azért jo 
kedvvel vau a Nép,' ' 's egéílzen meg nyugfzik FS 
Kormányozónknak, H. Cohirg-nzk , és Seregünk'Ve** . 
zetojének, Gr, Ckrfe-mk bölts Rendelésein* Az , , . . 
egéfz Lovasfág két réfzekben áll. Nints meg többé 
a' két Táskájok, m*lly a' Nyeregnek két- oldaláról 
le tsü ggött volt. A' Dragonyosoknak is oda af 

Mellyvasok. — A' Gyalogság tsupán Bataiiononként , 
4 ízegekre fel ofztva, két egymást fegítendo Tsafa-
rendekbe fog az Ostábla játtzó karikáinak hasonlatos- • 
ságára állíttatni. A' mi Seregünk mintegy 22,000 

' emberből áil; úgymint: az Erd'bdy és Toskána Leop. 
fíufzárjaiból j Viirtemherg és Savója Dragonyosaiból, 
's a' Vallifcb Vasas B.egemenrjéb5l. Továbbá, a* 
Terry, Jordis\ Durlach, Splényi, Pálfy, Károlyi, 
Steín, Lattermann 's ftei/zky Gyalog RegementjeibÖl, 
és eggy Oláh -Illyriai Batalionból; öfzveséggcl 12 -
Ofztályokból, és 19 Batalionokból, a' Branovátzky 
fzabad Seregén kivul, melly mintegy 1200 emberre 
felmegy. Mikor leffz az által menetel: a'még t i 
tokban vagyon. Azonban minden érán kélzen va
gyunk. A' mint fellyebb is említem," úgy "vélek ed-
sek mindenek, hogy a5 Törökök nem igen fognák 
ellenzeni -a' vizén való által menetelünket; az én tse-
kély keletem fzerént pedig, éppen tsak a'volna az 
a* fzerentsés fzempillantás Ö reájok nézve, mellyben 
kevés erővel nagy fzámú Népnek ellent állbátnának. 
— Ha mi Bodont kézre keríthetjük: tehát azon esetre 
ez a' Sereg Nikópolis felé nyomai, hogy H. Cohurgot 
TüMuhak és Fekete - Gyergyónak meg vételében fe-

gjt-
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gítheíFe. Tsak az Ég bóldogíttsa fzáadékuakaí! A? 

öii a' tartozást, 's Vitézeinknek fejenként való. köte-
leíTégeket illeti, mondhatom, hogy btzon kiki fzíves 
igyekezettel törekedik ki tenni magáért. Ugy í* 
azon diadalmas Seregekből áll ez a' Nép, a" mellyek 
aagyon bele tanultak már a' gyÖzésbe. — A' mi Bri
gadéros unk; Gen. Leonardo; F. M. L. B. Vétsey is 
aöeliettiink táborozik. — Degenfeld, Kapitánnyá, lett 
a" Vurmjh Reg, jében. — Kap. Dietz , agyon lőtte 
•siagát Nagyváradon. Mi okon: azt fenki fém tudja. 
Helyébe jS a' Zefthwitx Vasas&i kö'zzüi Vitéz Minu~ 
tiílo. Ezen kivül, még 4 FÖ - és 3 Alhadaagyi-
Hivatalok vágynak üreíTen, melly valóban bajos do* 
log iliyen időben, a' mikor olly fziik az Ember*4'4. 

Málits Orfxághől írjak, hogy az ott 
ofzve gyűlt Seregek.5 eddig vélt fzállásaikaf 
el hagyván ? a' határ ízélekhez'közelebb-Tá
borba fzállottak.'. 

*>Olly vakmerőséget követtek el kevéffel . 
ez előtt némelly maga gondolatlan L-engyel. 
Katonák, hogy a'* határ fzélen lévő Sast i'e 
ütötték, 's földünkre be rontván, fok fzekér 
fzénánkat el vitték. Ez érám: panafzt'-tett"a* 
Málits Örfoági Kormányozó Szék* a?" Jben~ 
gyei Köz. Társaságnál , és elégtétek kívánt, 
mellyet meg is nyert; mert az••említettLen-. 
gyei Katonák, 'a5 Ukt Seregnek ízemé;" lát
tára, el vették méltó büntetéseket; a' Tífzt-. 
jek, a3 ki vezette volt őket, fogságba -vet
tetett 5 & .túl felól kormányozó Oberftlieute-" 

nant 
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rYant a* Sast ismét fel tetette; 's az el vitt: 
fzéniért .700 Lengy. for* fizetődött. 

Oröfi^ Birodalom, és iSW<2 Orfi*ág. 
•Az „Qrofz.ok.nak,. a'.Svédeken .egyne

hány ízben .vett dia dal maikról, következendő 
hiteles Tudósításod érkeztek Bétsbe: &sn* 
Korfakov, á'.veleNyf^lovnál által ell-inben 
álló 'Svédeken rajtok ment, Vminekutánaa 
ngyan lelkeflen meg verte volna Ókét: kéh-> 
teleníttettek azok magokat 15 mértföldnyire, 
viífza vonni, '*§ ekképpen. az Qrofzoknak 
utat nyitottak,, Savolax. nevil. Svéd Tarto
mányba leheté bé jférkezesré. r-' Maga a* 
Svéd Király , meg fámádra Gen. Denijjfbvat,. 
•1 Kyrnent vizén tűi, L'ty és Valedira kö
zött.; de az említett Generális derekaíFan 
védelmezte magát; 174 embere' eset t 'e l ; 
go meg febesedet: 5' ~— a Svédeknek. mint; 
eggy 500 ember vefzteségek volt. —- Ólok, 
Gen* NitmfsBs -által ftsenVéil a9 Kymens vi~ 
zén, a' Svédeknek két Battéria]alkat', % i y 
tizenkét fontos értz ágyóikat el vette; :egy 
Svéd Obérftert, fok. más Tifetekkel ss feles 
fzámú Közemberékkel eggy üti* el fogott. 
~~ ^SST újjabbj de még fsak a* naggyából 
•aló Tudósítás foetcnt j ;-G«u. Bemffbv, é? 
Királyt meg verte,-•'$ egy réfzét .maga-a* 
Király5' tábori kéfzületeinek, .vslamiat. Sere
géének is el vette. — Pumala fzoros Ten
gernél álló Orofz Öbtrfter Anrsp \% 'diadal* 
maskodott a5 Svédeken. — • Gm~'Korfakov% 
előbbi győzedelmet azzal nevelte," hogy 
anég 7 Svéd Battériákat el foglalt; ámbár 

fsak 
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fsak ágyúk nélkül: mert azokat fzerentséjéíé 
még is jókor el kapkodta az ellenfég. 

A' Stokhoími Levelek*, nem említik $ 
hogy az eló adott Történetekkelj Kurírt 
küldött volna a* Király-, Feleségéhez; mint 
ezekkel: hogy Ápr. 13-dikán* az Orofzok-
n&k Savolaxrá izdlgáló, Karnakosky, és 
Suóménieni nevű két fzoros járásaikat el 
foglaltatta; két ériz ágyú; fok minden, és 
14000 Rublá nyereséggel: Továbbá, hogy 
Ápi". 29-dikén* Vilkialánál ismét győzedel
meskedett az Orofzokon 5 a' hol aoo esett 
el (a* mint írják) az Oröfzok-'közzűl; ha
nem Svédek is fokán febesedtek meg. ~~~ 
Magát £ Királyt is találta egy golyóbis g de 
tsak -kegyelmeíTeo, 

Török Birodalomé 
A* Konjlant^mápolyból Ápr, gdikáit 

költ Tudósítások fzerént* Máttz, 24-dikén 
tönéniJIa^ü^Mál^ Nagy Vezérnek halála* 
5 napokig tartott betegfége után~Közönfé* 
geífen azt hitték Konftant^inápolyhan * hogy 
az elobbeni Nagy Vezér, JuffufBasct^ fogna 
ismét régi méltóságába viífza állíttatni; de 
mást téttzett a? Szultánnak ezen nagy hiva
talnak viselésére eló' állítani -** egy, -még 
eddig egéíFzen esmeretkn, igen közönféges 
feármazásű, V a ' mi nagyobb, teliyefleggel 
nem Katonának ízületeit, hanem vagyonos 
Embert -*• Seid Hajfan, [Rustsuki Basát.-* 
Idinthogy a' £íad az ajtó elétt állr_*s azon* 

bm • 
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bari a' nagy ígéretek- után is igen keveflen 
fereglettek a* Mahomet5 Záfzlőja alá: tehát 
újjolag parantsolatöt küldött a' Nagy Úr, 
minden Basáihoz a' Birodalomnak* hogy a? 

hogy* tsak lehet, Katonát teremtsenek, •-*-
Hogy pedig annál jobban reá leheíTen venni 
a' Törököket, a' hadba való menetelre: a* 
Szultán' Irásá melléj a' Mufti is atyai intését 
ragafztotta, melly mindenütt közönfégeíTen 
el fog olvastatni. Azt köti a'Mufti, Maho
met minden igaz Követőjének fzivére, hogy 
Ó, lelke* esmérete fzerént köteles el múl
hatatlanul, a' Hitetlenek ellen fegyvert fog
ni, és a'Mahomet'Vallása fsnn maradásáért 
mindent el követni: a5 haláltól nints mit 
féllyen, mert, valaki el fog esni a*hartzban^ 
azt úgy nézik a' Paraditsomban, mint Már-
tyr t , ?s buzgófágának különös jutalmául nem 
70 mennyei Szüzeket fog nyerni, a' mint 
meg igérte volt Profetájok; hanem 71-et, 
*s bizonyos érdem* jellel másoktól meg kü-
lömböztetve leíTz fzerentséje a' Paraditsom
ban fel 's alá fétálni. (Szegény Vallás ! Be fok 
HitegetÖknek és Ámítóknak voltál már T e , déltől 
fogva, djfzakig; napkelettől fogva, napnyúgotig me-
nedék helyek •—vagy még most is! — Ugyan ez 
f2olgáltatott ofztán ezen ellened való nevezetes pa-
nafzra alkalmatojGTágot: Tanium Rdig'io p'ötuitfuadire 
malorum! — A* Vallás, úgy, a'mint kellene annak 
maga valóságában lesni, az emberi Nemzetre most & 

jovea-
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jövendőben áradható minden áldásoknak gazdag feái-
feje. Nem erre, hanem a' vele viflza élőkre kell as 

vádnak háramlani.) i l A 1 Mufti intésének hal
lására, azt felelték fok közönféges Törökök 
Ásiában: Ok jól tudják, hogy az Európai 
HaíaímaíTágok magok gondoskodnak mind 
alsóbb, mind felsőbb rendű ICatonáiknak r«-
hájokról 5s élelmekről; ó' nékiek ellenben, 
tulajdon költségekeh kell ki állani, '$' egéífzea 
magokra hagyatnak; azonban tudják, hogy 
ék tsálhatatíanííi veíztenének a' hadban: és 
igy e* Világon forsokat jobbá nem tehetnék 
-~~ halálok után pedig, tsak 70 Szüzekkel 
Is meg eíégefznek ok; ?s éppen nem kivan 
nak femmi meg küiömböztero Jder. (Van 
ám efzek a' Törököknek is! — Szégyen vóln% háfe| 
ha nem lenne a' Kereíztényeknek.) 

* # * * * 
Angliát azzal kéTzteti Spanyol Orfzág a* maga 

ellen való ki kelésre : hogy ellenzi annak, az Efza-
iu Amerik'nak azon INapnyúgoti réfzén való igen 
haíznos kereskedést, meilyet az Anglusok magok 
találtak fel; és hogy a' Nootka fzoros Tengerből 
erÖfzákoíTan el rablott Angliai rakott hajók közzuí 
eggyet ugyan viíFza adatott; de egyéb elégtételről 
ip?m is akar hallani. 

Angliába két pár eleven idÖs Darvak 's Gödé-
syek kívántatnak Hazánkból. Az árrok, 's Béisbe 
lejendö fel fzállítások erántt, illy"tz'im alatt lehet av 

Jelentést, de minél előbb, tenni: a Mr.Mr.de Görög* 
'•— Auf der Freyur.g Wro 6i» « Vicnne. 

Költ Bétsbcn ,, Májusiak zB^dik aapján« 1790. 
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