
Béts. 
Á? múlt Vasárnapi IftenI Tifztéiet uún$ 

íüagáboz való menetelt engedett a' Király ̂  
á* Birtokibart lévő ílíyfiai Nemzet névében 
üdvarlaní akarő Ó Hitű Karlovit^j Érseknek 
Putnik Mófes Ö ExcelL nak; 's az Ujpalán« 
km és Budái Püspököknek j joatihovits Já
nos i és. Stdtimifovits íftván Uraknak * 's tő-
íök igsrtkegyélníesj le érefzkedéíTei érte
kezett a* Király * az említett Nemzet' álla-
pótjáról* — Tsak magok béísűllyék érde
mek fzerént ez vagy ania' Hitnek Sórsost 
tulajdon Papjaikat: fcözönfégeCen fognak 
azok tifzteítetní. De a' kik IOÖ Tallért 
fizetnek Püspökjökríek •'* a' t. í magoknak tu
lajdoníthatják öfztánV há még Püspokjeikré 
ferrí ügyé! ügf ízolváá Senki! Azonban iigy 
íapaíztaljufc \ hogy á? Villás' Szolgainak igen 
alatt váló léte magának a' Vallásnak ss az azt 
követő Gyülekezetnek tékintetlert v61tát is 
Szokta éízközléni! —• Látja ezt minden, a* 
kinek kell látni, *s még feni igyekezik or-
fosláisárS. 

B fc.fe 
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Magyar Örfeág. 
Nevezetes volt £ Cla^omenebéli tanuló 

Iffja|í előtt az Anaxágoras Filofofus ,halálá
nak napja; úgymint a' ki azt hagyta Tefta-
,ment-oíBban, hogy az. ó° halálának eferen-
dónként dói fordulandó napja, múlató nap-
jok legyen az Ö Hazájabéli Tanúlóknak. ^°* 
Fenn fog József Tsáízár halála' emlékezet® 
is maradni a' nagyobb Magyar Tanúlók e« 
lótt, mind egyéb tekintetben; mind pedig 
ebben is , hogy annak az efztendejében9 

rendkivülvaló módon f egéfz hónapjaik 
voltak , mellyeken által nem kellett az Os
kolai port nyelni nékiefc — Ugyan is a' K« 
Helytartó Tanátsnak ? Máj, 7-dikén ki adott 
Rendelése fzerént, meg kellett esni Május
ban , az Universitás és Akadémiákbéli Tanú
lók3 Visgáltatásának, mellyel az Oskolai ESz-

tea* 
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tendőnek vége lett; és a'következendő; No* 
vembernek eleivel fog kezdődni; aV midőn 
más Rendelés fzerént, a' Pesti Universitás-
ban Magyarul és Deákul fognak a* Sebor
vosi Letzkék tartatni. — A' T T . Nevendék 
Papoknak is meg volt az el múlt hónapban, 
mind Po\smhan% mind Pesten a* Visgálta-
tások; 's ahoz képest el is ofzlottak már a* 
Ssemináriombélí futásokat végezett Iffjak, 
magok Megyéikbe. A' Pesti Szeraintriom* 
ból kikerülitek közzűl igen nevezetesek: T* 
T. Beké, Rádlinger, Rofenbacher, Láf%Ió9 

JHéfi^áros és Huf^ár Urak. A' Posonyi Sze» 
mináriomból kivtltképpen való dicsérettel 
mentek ki: T T , Török Gábori cs Fehér 

De meg érdemlik a* következendők is 9 
hogy> mind igaz fzivű Magyaríagokra, mind 
jó erkoltseikre, mind a'Tudományokban tett 
fzép eló' menetelekre nézve, név ízerént env 
lítteflenek; úgymint: Az Efztergorm Me
gyéből: Borbéli Mihály, Chalupkai Ferentz, 
Wribaifc Ignátz, Gergje János , Kis Andr,, 
Korbélji János , Linter János , Zelenák Jó
zsef. A* Fehérváriból: Páf^tori György* 
A' Győriből: Pivarits Ferentz, Simon Zsig
mond , Tóth Mihály, Varga János. A* 
Pétsiből: Bertalan György, Jurnits Lifz.» 
Kis János, Lukat & György, Mé)\áro9 Fe-> 
rentz, Rákos János* A' Rozsnyóiból,: Kő* 
fieghifhlz S^endrei János 9 Tindira'Jt^eL 

$•'¥ V a A1 
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A'Szombathelyiből: Bodó Jósef, Csergits 
Simon, Csitsai János , Magyar György, 
Pozsonyi Ferentz, Vincié Aoral. A' Vktzi-
bó l :Baranya i István, Botlik István* Á* 
Yefzprémiből: Bertalan Ferentz, Matovits 
János, S^ahő Mihály 9 Tóth Mihály, Zsem-
bsri Imre, és Szálai lííván Urak. — A9 

Bétsi Szeminánomból, az itt alább követ
kező TT . Ifijak vettek búcsút, 's indultak 
viíTza közelebb édes HázMk kebelébe, mi-
nekutánna Nevendék Papi áilapottyoknak f-
dik efztendejét bizoyírott hafzonnaí töltöt
ték volna el az említett Semináriomban — 
úgymint a* Rozsnyói Megyéből: T. Gál 
Ferentz Úr, kinek hathatos ékeíTégű Magyar
sággal kéfzültt építő tanításait volt egyné-* 
hány ízben fzerentsénk az ide való Magyar* 
Szentegyházban gyönyörködve hallani. —-
Az Egriből: Púvolnyi Jósef Úr,, ki jóllehet 
nem ízüietett Magyar: annyira vitte mind* 
azonáital, még az itt is különös fzorgalmatos-
fággal folytatott gyakorlás által Nemzeti 
Nyelvünket, hogy azon, értelmefíen, '$ 
egéfz meg elégedésig prédikállott. — Az 
Efytergomiból: Betgek Ferentz \ a' Befz* 
tértjeiből: Melicker János; a' Kalotsaibóh 
S^éger Jósef; £ Munkátsihél: Dudinj\ky. 
András Urak. 

Óhajtjuk fzivünkből, hogy. éppen olly 
hafzonnaí mimkálódhaífanak ss építhefíenek 
eteti jó lelka tudós5 Hazafiak az Úrnak Sző
lejében s a' roilíyétitiel épültek magok, az 
Anyafzeritegyha-z v@f#ményes Kertében* 

Buda* 
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Buda, Jűn. a-díka éjtfzaklján el lopták 

a' Várbeli Plébánia Templomából a* leg drá* 
gább Ókári kéfzűleteket, mellyeket egyné
hány szerekre hetsülnek. — Negyediken 
váltotta fel N. Bihar Vármegye Záfzlóallya 
a', N. S\abólts Vármegyéét, Koronánk* Őr
zésében. A' Bihar Vármegyei Örállóknak 
zöld Mentéjek, ps Dolmánnyok 5 yeres Na« 
drágjok, 's veres jiajtókájű Kalpagjok vagyon 
arany kéfzűlettel; a' Szabóit sióknak, min
denekvilágoskék,' ezüstre. Tsizmájok mind 
kettójöknek fekete. -™- Az emiitett napon f 

N. Tolna Vármegye* Záfzlóailya is bé érke
zett Budára, — Május. 3 i»dikét& . fojgva;, 
— Buda és Pest körül táboroz már a3 

Gr éven Hufzárjainak % Ofzfálya. Ezea hó
napnak elsőjén el érkeztek 2? Ferdinánd Fó' 
H. 1 Bat. jai is 9 méllyeknek eggyike isák 
hamar bé is férkezett azután a* Várba, Őri
zetre , az onnan ei marsirozott Ferdinánd 
Tosk. Bat. ja helyébe. 

S % e r v i a. 
F.''M. L. Gr. Vanenskhen, és Oberfh, 

Liptay Urak, ezek a* két derék Vezérek* 
kénteleníttettek betegségek miatt a9 Seregei: 
oda hagyni.; — Azt befzéllik, hogy a míat 
jött volna Ob. JLiptay Űr Negodin és &lá~ 
dova között, egynéhány lovas Tolvajok d 
állották volna az űtjár; "de hogy ezeknek 
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Harambasájok meg látta az Ob. Urat, Y r e i 
esmért: leg ottan félre küldötte Legénnyeítj, 
és maga el kísérte az Ob. Urat eggy útig, 
melly bátorságos útja Gladovának* 

Oláli Qrf% ág. 
A' Radováni Táborból költ Tudósítás 

feer4nt9 az el múlt hónapnak közepe tájján 
által rándultak a' Törökök Lvmnál a' Dunán; 
5s Arnauta Yisgálódóinkra tsapván, beíólök 
íü-ot hírtelen le kafzaboltak. Ennek értésére 
meg indírott arra felé Major Klein Űr egy 
Svadron Szávája Dragonyosait, 's i Bata-
liont a' Belgiojoso Reg, jcböl ^ hogy ha tá
lam az elleníég meg féízkelte volna magát % 

helyéről el verheíTe: de már mikorra oda 
'ért, hir«.. fe volt az eUeofégnek. Azonban 
mt a* hírt vitte egy Gyermek, hogy 6 Törö
kök tartózkodnának valameíly meg nevezett 
fzomfzéd Faluban, Parantsolt tehát a' Major 
ÍJr, hogy egynéhány Dragonyosok menőé-
Bek el abba a* Faluba, 9s látnak meg, há-
nyadán van a* dolog? Igaznak találták a* 
Gyermek* híradását, *s a* á Törököt magok
kal betsúlettel el vut|k,a* Táborba, Ez a* 
& ember H. Mavrojenitbl Szökött volt el a* 

'Badan felé való útból. Az eíso, egy tifz~ 
tf.s Görög , ki keze lába volt Mavrojeninek $ 
t %*$ik% laOiatartója; a'' 3-dik ^ FohárookJ8$ 
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a' t5bb hirmok pedig , úgy neveztetett 
Edelknábjai — Nemes Iffjai. 

* # # - • ' . * # 

Aufiriai Belgyiom, 
A* Félelmet, Iften - AíTzony gyanánt 

Imádták a' Régiek. Szarta, ez a' rettegést 
nem esmérő Vitézeknek fzülo Annya pom
pás Templomot épített annak maga kebelé-
ben; és még ama tűznek víznek neki ment 
Nagy Sándor is , 'áldozott ezen Iften Aíz-
fzonynak. Arravalók voltak kéttség kivül 
a' Félelem Iften Aflzonya tifzteletére lett ál
dozatok, hogy az Áldozókat Őrizné meg 
&'fzégyenbe eséstől, és íbha is ókét meg 
ne környékezné. — Ha gondolhatta volna 
Brüff^el, hogy Seregeinek fzörayű ijjedtfé-
geket , V 3 napokon 9 ízben lejendo meg 
fzégyeníttetéseket meg előzheti az által 9 

ha Oltárt emel as Félelemnek: tsak el lehet 
gondolni, hogy inkább a' Félelerri Képét 
tetette volna fel közönféges helyen Oltárra, 
mint a' Vandernoot - é t , ' *s ennek tsóko-
lására tolongott volna a' Vandernootot ma
ga Iftenének kiáltott boldogtalan Nép is* — 
De koránt Sem vélte Rrüjfyel,. nem vélték 
Vandernoot), és a5 fzegény Vandermerset 
ki tűrt Schönfeli i s , hogy az effen a' Bel* 
gylomi. roppant Seregen, a mi esett az ei 
múlt hón* £3. ^4. 5s mf-dik napjain,' A* $3-

/ V •?....-* L« • 
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dlk napi. Történetet így adják eló tf'ígU^m* 
Ipurgi Levelek: 

„Egy iO/OOQ-b©! állp Seregek a? Bel? 
gáknak meg telepedett aij-'dikpa Rochefor$ 
Városinál/" Viadalra kelyén ezzel az Aust-
riaiaiak, kénteleníttgtett 9 %• órákig tartott 
ágyúzás és kemény puskázás után, "3 ágyú 
yeízteséggei magát yíífza vonni. Menedék 
helyét kereste a1 R.Qcheforti Várban, melly-
nek alatta vagyon a* vele egy nevet yiselo 
?s tsak mólt erqíitett Városotska; de kente? 
len volt belőlle nyakra főre ki: kotródni; 
midón látná, hogy moft mindjárt rá gyújt
ják azt az Auftriaiak, gzek tehát el foglal-
ták a' Vfiratj hanern tsak hamar az a' hír 
Ütötte a* fülöket j hogy a' Belgáknak fz^rte 
fzéllye) jéyq Qarahjaik eggy ig^n derék m? 
patba verekedtek öí^ye, és Najfoghe felé 
vették útjokat. Ezen hírnek véreiére, leg 
ottan eleibe indultak az Auílriaiak az ellen-
fégnek? % azt másodfzor is lelkeíTen meg 
yenek. A' vert had fzaladt, a? mint fzalad-
hatott Emptine és Eeauring felé (Beauring-
fo BrőíTégek vóle a* Pártosoknak.) ^ ^ Auftri-
aiak mindenütt nyomában voltak, est véli 8 
órakor az JLmptinenél léyo helyet is el fog
lalták, és ÍReauringnéd újra meg verték, 's 
közzíile annyi embert le apritotrak? hogy 
a' föld terítve yóit holtr restekkel, 's vér
nek patakjai áradtak?. Szörnyű félelem Szál
lotta meg a? Belgákat9 mmt Namurig fez-
hát 9 a" mint állítják, egéfz Seregek 5 a' mel-
•lyet 10-^-^fooQ-re bátraíi rá lehet tenni.— 
Hihetetlennek tetzhetik Szintén az elótt, a* 

ki 
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fci tulajdon ízemével nem látta, az elő fzám-
lált Történeteket, hogy' vehetett erőt az 
Aüftriaiaknak 3 Szakafzra oíztott kevés Né
pek, melly nagy réfzént a' Bender és De 
IJgne Reg, éböl állott, olly nagy fzámú 
Seregen, mint a' Belgyiomi volt. Nem le-
bet, eléggé képzelni, micsodás tűzzel vias
kodtak az Auftriaiak. — A' "Dragonyosok 
mindenik kezekbe eggy eggy piSztf&&tv vet
lek; karajokat pedig fogaik közzé fogták, 
?.s úgy mentek rajta egy 7 ágyús Battériáján 
gz ellenfégnek, mellyet mindjárt az első tsata 
alkaímatoíTágával el is vettek tőle.. Az Au-
firiai kis Seregnek vefztesége öfzyeséggel 
mintegy 200 emberből áll. A* Belgák leg 
alább fs vefztettek aooo embert, 's'ioagyú* 
|kat. Qene.ráíiieut. Sehönfeld volt a' Belgy. 
Seregnek FŐ Kormányozója. Nagy prédá-
jok volt az Aüftriaiaknak.i( 

A* 24-dik napi "Történetről' így ír F. M. 
L. B. Qr. Ba\llet de> Latour; „Ma reggel 
4 Órakor indultam ki helyemből (Bíarche 
nevezetű hely mellől), u ide tegnap estve 
yiífza hozott Deligne, és Rayniaqui Reg. 
bélf Bat. okkal, 's egy Svadr. Lovaífággal•; 
a' midőn kemény ágyúzást és puskázást kez
dek bal felel .hallani.' Arra fordírom velem 
lévő Seregeimet, Yhát tsak hamar éfzre ve-
fzem, hogy fíumainhen fekvő Major Lusig-
nan-nzk) Lacenfs <iu Bois nevezetű helyére 
reá rontott 3000 emberből álló ellenfég, a* 
melly réfz fzerént az Ujjúinál lévő tsapat-
ból, réfz fzerént pedig Foűkan mellől kül
detett el , ?s ag eí múlt éjtfzaka tsendeíTeü 

Ro-
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RochefofitJw^ érkezett, a*'holott mái reg
geli 4 óráig maradott, és akkor 3 tsapatok* 
ban az emiitett hely felé nyomult, a' hova 
éppen tsak akkor vette magát Lusignan. 
Az ellenfégnek két tsapatja, elölről fordult 
neki a* Lusignan népének; a1 harmadik 
pedig annak bal réfzét vette oldalról és há
túiról tzélba. A* Major Ornak tsak 3 Kom
pániája, Volt vele, V valami 30 VadáíTza, és 
egy Tsomó LovaíTága. A' magát el fzáíit f 
és nagy fzivü Stabális Tiízt égéíízen ki vette 
a* félelmet a' maga kormányozása alatt lévő 
Seregnek fzivéból. Néki tsak 1 ágyúja volt; 
az ellenfégnek ellenben mindenik tsapat^a 
derekas ágyúbéli kéfzülettel jött. -^ Látván 
Lusignan, hogy az ellenkező fél tsapatjai 
külömbözó* meífzifégre állapodtak meg hoz-
zá: azonnal as leg közelebb lévő tsapatnak 
esett, 9s jó rendet tartott Népe úgy tüzeit 
csoportonként az ellenfégre, hogy az , tsak 
hamar fzaladasnak vette a5 dolgot. KQCZQÜ. 
lévén ekként az első tsapattál, a' középsőn 
ment, *s azt is az első' díjjára juttatta. A-
zonközben ama fzemes és derék Major Vo-
gelfang , egy Bender Reg. béli Kompániát 
küldött fegíttségére, 1 ágyúval eggyütt. 
Az ágyút, as két meg veretett tsapatoknak 
fzegeztette Lusignan; maga pedig annak a* 
tsapatnak fordult, melly az Ö bal oldalát be 
akarta keríteni. Ezzel inkább meg akadta 
mint a 'két elöbbeniekkél: mert ez tellyes* 
féggel nem akart engedni; hanem ugyan 
tsak ev fem foka vihette az ellent állást *— 
meg fzaladt, és egy 6 fontos ágyúját, \ 

pus» 



puskaporos fzekeréc is el vette tőle Lusig-
nan. En éppen abban a' fzempillantásban 
érkeztem a' iegíttséggel > midón már a' Ma
jor tökélletes győzedelmet vett 4 Kompá
niáival az elleníégen. Lusigpan-nak egyné
hány jó Vitézei el hullottak; 3. vagy 4-et 
magam is láttam a' tsata piatzon heverve. 
Az elienfég közzúl többen estek 300-nal, 
Elóbbeni Kvártéllyá felé futott, vnfza. — 
Nem lehet eléggé le írni, a' Bender Kom
pániáinak bátor fzivüíégeket, 1s a' gyóze-
delenlból ízármazott örömöket; melly annál 
nagyobb, mert tegnap úgy történt, hogy 
tsupán a' Vallonok (Ezen nevezet alatt ér
tetnek az Artois, Hennegau, Namtir$ JLw 
^T£?i^Wgés Limburg Tartományokbéli Né-

"^élKT^segy réfze Flandriának és Braban-
t\iának is, kik mindnyájan régi Fraiitzia 
Nyelven befzéllenek; ollykor %\ Lüttichieh 
is) Szállottak fzembe az elléhíeg'gel'; ma 
pedig nékik lehetett fzerentséjek 9 oüy fzá-
mos népen diadalmaskodni, hogy kozzulok 
mindenikre jutott 10 ellenfég. —• 11 elvett 
ágyúkat rakattam ki Marciié Kapuja eleibe. 
•— Úgy meg fáradtak mind 'V 1^7% Vité
zeim, hogy ma Emptinmél tovább ném 
kergettethetem az elíenféget M, Vogelfan* 
által. Holnap mindent igyekezünk el követni, 
hogy a' meg rémült elíenféget egéflzen QÍI-
re rontsuk. — Ha valaki meg érdemli a" 
Kerefzter: meg érdemli azt valóban Major 
Lusignan. Olly remekjét adta ma, Szép % 
okos és;• bátor maga viselésének, hogy an
nak nagyobb mértékét már tsak gondolni 

Sem 
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Sem lehet, f IL Leápold Öberífli&utenánt-
Ságra emelte közelebb ezen érdemes Urar.) 
'•&~ Az ellenfég nem lefíz holnapután az Újj-
útnál. A* nállam lévő kérés Foglyok azt 
mondják, hogy az Ö Katonáik mind meg 
Fognak fzökni. (Azért kevesek a* Foglyok: 
ífnível úgy neki buzdultak az Auftriaiák, hogy 
nem igen menekedik meg fegyverek' élétől, 
a* ki eleikbe akad az elíeníég közzűl -— 
Ugyan tsak meg kegyelmezte egy Drago
nyos , a' mint magános Tudósításból értet
tük, egy pártos Tifzt életének, a5 felyem 
Nadrágáért* A* dolog így történt: Midőn 
fel emelt kezekkel könyörgött volna a' Tifzt 

;«" Dragonyosnak, hogy ne íofztaná meg 
életétől, ízemébe tűnik ennek a* fzép sárga 
íitlafz Nadrág, melly a' Tilzten volt, 3s nem 
?akarván azt vérrel bé fetskendeztetni, azt 
mondja a' -Tiíztne'k : No , ha le vonod a' 
Nadrágodat'—•- nem bántalak. A' fzegény 
'Tiíztoek mit volt mit tenni: inkább akart 
•iféi mezítelen is (mivel'gatyája nem volt) élet
iben maradni, mint felyem Nadrágban meg 
jhalni. Azért h le rárttá bugyogóját *s oda 
udta a5 Dragonyosnak;' azzal, a* Dragonyos 
.^kegyelméből iramodásnak vette a' dolgot, 
V meg fem állott a' Kompániájáig.) — 

iAz ellenfég ismét Rochefort:mk nyomul, 
•ml oda marsirozunk. Tsak alig van már el 
•mind ember, mind ló , úg^ él tsigázta ma
gát. Ha így megy a* dolog, egéíTzen ki 
ve&.a* íok gyózés minden erőnkből.6* 

A' mellyeket a3 Máj. 24-dike éjtfzaká-
ján, és a^-diken tötténtt, dolgokról olva

sunk 9 
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stink, átallyában ide iktatni azért nem akar* 
tuk , hogy a' később* érkezendő hiteles Tu
dósítások «táu, tsupa valóságot irhaíTunk, 
Annyit ugyan tsak írhatunk, hogy af-diken 
Beauringot is el foglalták Seregeink, mely-
lyen annyira neki duhösődtek a' Pártosok, 
hogy Dirix Vezetójöket fel akaíztotcák*-

Orofc é$; Svéd Orf\ág* 
Ügy láttzik* hogy ezen két Orfzágok* 

nak mindeggyikével hafonló Frigyet kötö££ 
a' Sxerentse. Mert ha moít eggyikre mo* 
solyodik, majd ismét a* másikhoz fordál víg 
ortzával; és az alább következő Törtéüe* 
tekre tekintvén, igen nehéz volná meg ha
tár oznijjBellyiknek akar inkább kedvezni, 

"^végre a^ditsőííeg*"pálmáját engedni* — 
Ápr. 30'dikán, másod ízben voltak a* Své
dek nyertesek, Karnakovf^kynáí* és &uo~ 
mieminél, Gen, B. Armfeld-nek vezérlése 
alatt; ugyan azon időben Pardakoyfokynál 
háromfzor verte viíTza Svéd Major Tavajt 
z.z Orofzokat* —i Máj. 4-dikén 9 Svéd Gmi* 
Stedingk9 Orofz Gen, Rautenf-dd-nék. 4000 
főből álló Seregét, 4 óráig tartott vksko~ 
dás után, Pertumakitól fél óránnyira.•.viflz& 
nyomta* — Hanem az Orofzok is, az. emlv 
tett nap éjtfzakáján által menvén az Anjalai 
hidon, a* Svédeket ugyan helybe hagyták. 
*s kénfzerltették Corols felé riflza vonulni* — 
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6-dikon ismét Svéd Oberítlieut. Knorring$ 

és Major Gr. Cronfledt, vííTza hajtották Orofe 
Geo. Lleiít. Sukkot, Hirsvenkoskytól; a* 
hol az előtt való nap által vette volt magát 
a* vízen, aooo-ed magával, — De 7-diken 
az Orofzok megént viflza vették Hirsven-* 
koskyt. ~- Máj. 1 i-dikcn, diadalmaskodott 
az Orofz hajós Sereg JZeváfaál, a' Süder* 
mannlandi Hertzeg kormánypzása alatt lévő 
hajós Seregeken a Svédeknek,.'s belőle 60 
ágyús nagy hadakozó hajót el is vett. — 
De a* Svéd Király neki megy ismét azután 
a' Finnlctndia és Svéd Orj\ág között levó 
kőíziklás Tengeren tartózkodó hajós Sere
gével, a' Najfaui Hertzeg alatt lévő Orofz 
hajós Seregnek, és azt 3 óra alatt egéíTzen 
le tsepűlte; 30 kis fegyveres hajókat eíTetr; 
Sok más ktilömbküiömbfcle hadi kéfzületeket 
hordó hajókkal eggyütt, mellyeket Fridriks-
hafen falai alatt porrá égettetett* —- A' Ki* 
rály nem tsak jelen volt maga Tsónakjában 
mind végig ezen ütközetben j hanem a' mi 
nagyobb, még az első Lineába állott.' -t-
Hogy ne buzdíthatná már .az illyen példa 
a5 leg gyávább Katonát is! Lehetetlen9 

hogy mikor 6 Királlyát .Szintén úgy a'golyó
bisok útjában fzemléli forogni, mint faját 
fzeméllyét, el ne fzánja egéíTzen magát, '$ 

arra 
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arra ne gerjedjen, hogy tsupán ezt a* két 
nemes tárgyat: győzni9 vagy halni forgafík 
ízeméi előtt. — Kéttség kivűi a' Karna-
koskynál^ Ápr. i?-dikén vett Győzedelem 
fem kéfzűlt volna meg, ha maga a* Király 
elöl nem ment volna Seregei előtt; minek-
utánna a' mars közben, olly kegyetlen idő
ben , a' millyen még akkor volt Finnlandiá* 
han, két egéfíz éjtfzaka tsupán a' kerélk JEg 
alatt hált, 's majd a8 órákig koplalt volna. 
—* Midőn az illyen példákhoz a'ferkentő ju
talmak , még pedig a' ditsó tetteket leg 
többfzör magán a' tsata mezején követő ju-

jtalmald^QZzáiQly árúinaki ez az oka, hogy 
fzintén tsuda dolgokat vifznek véghez a* 
Svéd Vitézek. De nagyon fökat teOs bizon
nyal minden Katonáknak 's más Alattvalók
nak is fziv ékben, az a' nagy engedelmeírége 
is a' Királynak 9 rnelly fzerént mind azon 
nagyobb's kiflebb rangú, jobbára moft is 
ditsóíTégeíren vitézkedő Tifztjeínek fzám fze
rént 64 fzeméllyéknek, átallyában meg ke
gyelmezett, a' kik nagy réfzént halálra Ítél
tettek volt a3 hadi Törvény Széktől, azon 
okon, mivel az 1783-ban a'Király ellen lett 
jdnjalai öfzve Szövetkezésnek ők is réfzesei 
voltak, 's nem akartak fegyvert .fogni az 
Orofzok ellea9 azíal tartván, hogy a' Ki

rály-
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rálynak ríem lehet valakit erővel meg tárold* 
ni j a * Státus hire 's tánattsa nélküli' Még 
a* Stukkóimban fogva vóic 6 Tífztek is ke
gyeiméi nyertek, Tsüpán Kap. Vílíehrání 
és Hadnagy Gádolin estek le TifztségekbÓ^ 
ss darab ideig kenyérre és vízre ízoríttáttakf 
mivel ezek igen kemény U fejezcsekket ta» 
1-alr.ak élni á' Király ellen. 

Fratit^ié Ö rfi(, á g* 
Á' Had indítás, BékeíTég és SzÖVéttség Ko'tés 

eránt, azt végezte,. hofTzás hánykódásai utáá, Máj* 
22-dikéö , a' Nemzet Gyűlésé , hogy azokaak egy-

*jf $ ^ í gJ"*ét fcí t e ^ e í l e ezentúí a' Király magától. 
Ltüttiché 

t Hogy meg hallották Máj, 23-dikáti, £¥&#£ Vá
rosában , Biljén Városának (mélly "LiuHah^ fenik" ^ 
ménfőid) az ellenkező Serednek égy réfze által íett 
él foglal tatását: leg ortaa f«l lármáztatták a'pártütés 
Szerzői az egélz Népet; "*s ,as ki maga jó izátitlföot 

: riem akart fegyvert fogáig kéntelen is me | kellett azt 
fseiekední —- sé-dikon, a' Tartomány Patróitefís 

' Sz. Lambert Záízíóját is ki tették ( melíy meg nent 
történt már egynehány fzáz efztekfotöl fogva ) hogy 
a' Népet annyival inkább fel buzdíthafl'ák. ~— Bilfent 
óda hagyták a' Paídtim 's Monajieriomi Seregek, hogy
an MaJ'eykhan maradtak külön ne ízoríttaíTanak. 

Ismét közlünk egynéhány meg visgálandó fzókaC 
a' Magyar PJycbologiából. Féltés Zdot)pi&; Fogasat 
Covaptio) Foglalás Conmxio; Foglalat Nexus; Fcfz-

.tggatonl Abftrabú; Fölséges Sublimé; Függelék Appen* 
Üíx; Gépeíyes Mecbanicus a üm'i Ha nagyság Condj-
t'o; Hatható ASlivus a uni j Helyneztet Silüs ; Hinta-
z^~- ''ífcillaiiQ* 

U'éíí BéisUn i jé&iürsnak ii-éak ííáfjái* tj§9* 
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