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Költ Bériben, Septembernek il-dik 
Napján. 

ErdéllyhÖL 

özelebb, a* Toskán^t Magyar Lovai 
Regemexatjénéi Oberftlieutenantfágra lépett 
Gróf Vilkorfeky úrnak, bölts, és bátor fziv-
vei való kormányozáfa alatt, Oláh Orírzágban 
C^apárnál meg-bizoyltott vitézfégekröl ka
tonáinknak, fzóllottunk volt Scptembernek 
4-dik napján kök Iráfunkban egy két fzóvak 
az arról való bővebb Tudósítást meg-kül
dötte, Kinénynél táborozó Generálmájor 
Brugglach űr , Hertzeg HOHENLÓÉ-nakf 
*s a' Hertzeg ide, meliynek fummája ez: 

Említett Prugglach Gen» űr rendelé-íe-
ból, Aug. 22-dikén , népünkből két tsapat, 
által ment, az Aluta vízén: eggyík, Gróf 
Viíhorf^ky; a' másik, az Oláh fzabad aka* 
yatuak Majorja Klein űr alatt. Amaz ál
lott, n' Splényiés Orofc RegeméntjebéK kéc 
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gyalog Olzfállyből, eggy Svadron Toskána 
•Hufzárokból, némelly lovas, és 150. gyalog 
Oláh fzabad akaratúakból: ez, az Orofc 
Regementjének eggy Qfztállyából, 's ugyan 
tsak Orofc, és Splényi Regenientjéból ma
gok jó fzántokból vállalkozott 200 embe
rekből, és másfél Svadron Toskána Hufzá
rokból — Az Oberftlieutenant ViÜiórf^ky 
Úr t-apatja, ment által az Almán, Rakovi-
teánál; a' Klein Úré pedig, Kinénynél^ és 
eggyüvé érkezett mind a-két. rsapat, éjtSzá-
kár'a, a* Titefti hegyen. — Más nap, egy-
gyütt a* Topologi völgyig ment, honnan, 
éjfélben meg-mo.zdúlvan, a5 Sititsi térfégre 
marsirozott. Innen, mihellyest a' hajnal 
kezdett haíadni, a* gyalog fzabad akaramak 
el-küidodtek bal kéz fele eggy hegyre, a? 

Lovas fzabad akaratűaknak pedig, és eggy 
tsoport Húfzárfágnak, ki volt adva, hogy, 
jobbra mennyének, olly czéllal, hogy majd 
midőn, a' fÖ féreg, melíy azonban nagy 
ísendesféggel nyomult C^apár felé, az ott 
tartózkodó ellenféget meg-támadja, ók két 
oldalról ellenek neki, 3s tanóztaííák, midőn 
viíTza akarná magát vonni, A* jobb kéz 
felé küldetett Lovasfág, tsak hamar egyné
hány legeltetésben lévő Törökökre bökkent, 
kik meg-látván z mieinket, azonnal néki 
iramodtak, és a' C\apárban fekve" ellenféget 

fel-
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|Vl • lármázták $. melly mind ofzvé, Öúrtá% 

Seraskier Birt^BaJa^ és Möjlanu Ulu9 Bírt 
Bafa vezérléfek alatt iévÓ ÜÖÖO. Lovasíag-
ból, és 300, kerülőkből állott , kiknek fe
jek, Dumittú ZiCLmtsiu Ármás $ volt. 

A' Törökök, a* lármára, el * kezdettek 
leg-ottan a' mieink felé ágyúzni i ezek mind
azáltal , még a* golyóbisok truttzára*ís, ízép 
rendj éknek leg-khfebb meg-bomláfa nélkül f 
égyeneflen az ellenfég táborának tartottak* 
Midőn mái közel voltak, parantsolá Oberft 
Lieutenant Vilftörf^hy Űr, hagy a* gyalog-
fág.két felé válván» eggyik jobb, másik bal 
oldalról támadná-mag az elienfégetí maga 
pedig 1 minthogy fejtette, hogy némelly 
sáfzlók, hátra felé ingadoznak, a* melly s 
annak a* jele volna 5 hogy az ellenfég, egér 
utat akar kapni a* fzaladásraí tehát annak, 
minden haladék nélkül, elölről neki esett, 
azt tsak hamar meg~futam tattá, és a* Kurta* 
Afgy$í erdóbe való fzoros bé-jarásig, há» 
rom fertálty óránnyira kergette. Az er
dóbe be nem men?, hanem innen rajta, Le-
génnyeit ismét rendbe állítván, közzülök 
egynéhányat el-küldő, az eileriíegnek meg* 
kémleléfére:. a* meíly az alatt * ioöo*en 
fellyái ÖfzVe tsöportözvány aẑ  elsőnél fze* 
rentséuebb próbát akara tenni Lovasfaínk 
*liéí)u Mivel az<Oberftlieuténant Űr , a* gya-f 
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logíágtól jótskán el-távozott, as lovak-is al* 
kalmasint meg-fáradtak: tehát, magát, a* 
feles ízárnú ellenfég elótt, a' gyalogfághoz, 
még pedig fzerentséífen viífza vonta, mélly 
már akkor eggy hoífzas négy fzeg formában 
állott. Az Oberftiieutenant Ür, a' gyalpgíag 
jobb oldalára állott a? Lovasfággal, melly-
nek jobb fzárnyára az Orqfc ésSplényi Reg. 
béli fzabad akaratúakat hellyhette, ugyan 
tsak négy fzeg formában. Hlyen renddel, 
musika fzó, és fzakadatlan ágyú dörgés kö^ 
zött, ismét ellene indult, a' már újjolag e-
lebbeni fántzáb61 ágyúzó ellenfégnek; mely-
lyen moft éppen a' történt, mint az előtt: 
azzal a' külömbféggelr hogy már moft, úgy 
el-vette magát, a' sürü erdőbe, hogy köz-
züle eggy lelket fem lehetett látni. Ez így 
lévén, az Oberftlieut.ür, Lovasfait, és fza
bad akaratú gyalogjait, kikkel ez úttal a' 
Lovasfágot, minden esetre kéfz óltalmúl, 
közelről követtette, as több gyalogfághcx 
víífza vonta. Még ezentúl, a' féreg két ö-
ráig várokozott C^apárnál, az elleníégre,, 
ki-is akarván magát egyfzersmind pihenni* 
Az alatt, az ellenfég fántzából, ki-hóztak 
a' mieink, az ott hagyott 7. fontos ágyút,. 
és eggy puska poros fzekeret. Ezeken ki-; 

vul, győzedelmes népünk', kezére bírt még, 
az egéffz Tábor, minden kádi kéfzületekkeli 

hat 
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hat záfzlókkal, 36. vágó marhákkai, ioonál 
felefebb fzámú lovakkal, fok fegyverekkel, 
ruhákkal, *s z meg-ölettetteknél találtatott 
pénzzel eggyütt. Az eleféggel, nem lévén 
az el-hozáfára fzekerek, fzabaddá tétetett 
a' nép. — Tizenkilenrzre megy az el-fogat-
laknak fzáina; a' csata piatzon halva marad
iaknak pedig aoo-ra. —- Réfzünkról eítek-eís 

a5 Toskána Huízárjai közzül ketten, az O-
rofc Reg. bol 1., az Oláh fzabad akarátíiak-
bói-is i. Sebet kaptak 9 en, a* Toskána 
Mufzárjai közzül való Főhadnagy Maurer 
Urat-is oda Számlálva-, kinek ar karját, ám
bár nem egélTz erőben, találta eggy golyó- _ 
bis, midón a* fánrz meg-vételében, különös 
vitézféggel fáradozna. — Ezen fzép gyóze-
delemnek tsupa olvafáfa, kakit meg-gyözhet 
arról, hogyjó Vezérje alatt, az egéííz feregs 

hív engedeímesféggel, és kéfz bátorfággal 
vitézkedett. ••— A' Toskána Reg. ból, a3 

Major első Qíztáilyának a-dik SvadronábóIP 

két köz > Legények, meg - érdemlik, hogy 
fíeveik különös ditsérettel említreíTenek. -— 
Az eggyik Bálint János 3 a'ki leg-elöíízpr 
rontott-bé az ellenfég fántzába; a* másik 
Bojér János, av ki, 3. Törököktől környüí-
vétetett Főhadnagy Maurer Urat, Szeren-
iscíTen meg * Szabadította* 

Q 3 í * 
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A Bánátból 
Már Belgrád* oftroma, as egéííz fe«-

regnek ki - magyarázhatatlan Örömére, el
következik. — Auguftusnak 31-dikén, meg
indult F, M. L. B, Alwn^yXjt, népével, *s 
az út egyengetokkel,Fejérfemp lombői, Ba~ 
®öf%&9 és Zimon felé, a* hová kelletik, az 
oítromra menendő egéíTz féregnek, ezen 
hónapnak ji«dikére takarodni. Magát a' 
fő Vezért, 3*dikra várrák Zimonba. — A* 
Belgrád alá rendeltt féreg 5 fog állani, 41*° 
Batalion, az az, fo^oop-nél valamivel több 
gyalogfágból | mellynek közel fele Magyar* 
fág> és 3o,Ofztálly, azaz, mintegy 15,000 
Lovafokból, kik kőzött vagyon a' Wurmfer, 
és Gréven Regementjeiknek-is nagyobb ré« 
fze, — Az által költözésnek, xj-dikon* vagy 
i4«diken, meg-kell lenni. —* Ea végett, a* 
Száván 3, híd kéfzűl, eggy a* T^jgány 
Szigetnél5 as Befániai töltéfen felül; más, 
Oftemit%ánál> fél óránnyira Belgrádhoz s 
és a* harmadik SzakátsnáL '— Av Dunáit 
pedig Rubinnál a' Bánátban, * 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



* » e & « # 1 0 ' 

E L E G Y E S 

T U D Ó S Í T Á S o 
jf Tsáf^ár nevét vifelŐ, Magyar Lovas *) 
Regementnek, fel- állít áfát ói fogva, mind 

<*£ ideig való rövid Hijioriája* 

F , ; 
I-^zen, valóba vitéz Regementet, ama* drága 
emlékezetű Fejedelem, I. FERENTZ Tsá-

Q 4 &fc; 

*) A' Magyar Lovafok, mint tudni való, j&áskép-
pen .Hújzároknak-is hivattatnál: melly Hú/zári 
nevezet, 1458-dik efztendoben vette eredetét, 
a' midÖn MATYAS Király, parantsolatot adott 
k i , hogy az Orfzágbcli fo Papok, *s Nemesfek» 
Legénnyeikkel eggyütt, a' Táborban lovon meg-
jelennyenek. Ekkor, fminden 20. háztól, eggy 
eggy Lovast kellett ki - állítani, és í gy , eggy 
Lovas, 20. ház adója, vagy ánay lévén, eggy 
fzóval Húfzárnák neveztetett. Magyar Orfzág-1 

tolj fel-kapták másutt-is, a'Magyar ruhás könnyű 
Lovasok tartáfát , kiket ofztán hafonlóképpen 
Háfcároknak neveznek. — Talám a'Magyar ruha 
rselekfzi eggyik, hogy, a Nem - Magyar Húfz-
ire.k-is, aJ Magyar Lovasoknak nagy fziviifége-

ketf 
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Szár állította v61t fel, maga faját jófzágábaef 

's tulajdon költségén, a* Boruííusfal, hét 
egéífz efztendokik tartott nevezetes háború-
nak első efztendejében * úgymint 17^6-dik— 
ban; és nevezte, Tsáfzári miltofága nevé
ről, annak meg-bizonyitáfára, hog^r érzé
keny hajlandófagai, az hív , és bátor fzivu 
Magyar Nemzethez, éppen azok, mellyek, 
kedves Feléfége, boldog emlékezetű MÁRIA 
THERÉSIA jó fzivében, olly mélly gyö
keret vertek vala, hogy benne, míg élt , 
a* két Magyar Haza, még £ késő maradék-
nál-is el-felejthetetlen édes Ánnyát ttfztelte,, 
— Tsak 9. efztgndokig lehete, ezen, maga 
nevét, valamint voltaképpen meg-érdemlö; 
íigy vele, méltán-is ditsekedheto nemes Re-
gemeht, olly boldog, hogy koronás Fejé
nek példás jófágát, 's erántta viíeltetett kü
lönös fzeretetét *) tapafztalhatta. — Mert 

FE-

két* 's hathatós ferény kezüfégekett vefzik mus
trául, 's nem éppen hafzentalanáí, és fzerentsét-
leniíl a' követésre. 

*) Míg FERBNTZ Tf&Izít élt, *s maga vált a' 
Regementnek, úgy neveztetett Proprietárius Ge~ 
merálisfa, addig, a' Stábálís Tifzt Urak, mind 
egéüz zsolddal ( Gagéval) - voltak, az az: az 

* Öberirer vette r a FERENTZ TsáMrtól által* 
enge-
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FERÉNTZ-el,-i765-dikben, az Ég, a* földet ' 
el-hagyatta,, 's romlandó koronája hellyetr, 
romolhatatlannal meg-ajándékozta, —• Sze
rető Attyácól lett véletlen meg-váláfát, a* 
bús Regement még ma - is sirathatná, ha
nemha a' moftan uralkodó Felfég, íí . JO-
SEF Tsáfzár, árvafágában, fzárnyai alá véd
vén 9 fzép nevének birtokában továbbra-is 
meg-hagyni, és maga képében, nagy ér
demű Generális Almásy IgnátzUrat, ugyan 
tsak ezen Regement hajdani első Oberfterét, 
Igazgatójául rendelni méltóztatott volna. 

Nagy Örömmel kezdünk ezen difzes 
Regement jeles vifeltt dolgainak, 's vitéz 
tselekedeteinek fummás le-iráfához. Mert 
nagyok, és fokak azok: mellyeket valamint 
mi , álmélkodáfunk mellett, belsó meg-in-
dúlásfal olvastunk: úgy reményijük, hogy 
azoknak eloadáfa, fogja minden igaz Haza
fiban öregbíteni, Nemzetéhez vonfzó fzere-
tetet, ss nevelni, annak meg -fontoláfából 

Q < fzár-

yengedtetett Generáíisi fizetést, az Oberfllíeutenant 
ismét az Öberflerit, a 'Major, az Oberíllieute-
aaatít, 's a' t. — A' Regement feí-állíttatáfaJíor» 
maga ajándékozott a' boldogiíltt Tsáfzár, azegéííz 
érdemes Tifzti Karoak | fzép ruhákat, \s 1QV41ÜK>J& 

való kéTzaletekev 
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Származott méltó örömét, hogy 6 -~ Ma* 
gyárrá fzületett: lárván, hogy Magyarok 
voltak azok, a' kik a' nagy FRIDRIK Lel
kétől illettetett feregek ellen, éppen olíy 
tsuda dolgokat követtek-el; mint a' millye» 
neket, ma ugyan azon, vagy azokhoz min
denekben haíbnló Magyarok, a* vakmerő 
Törökök ellen vifznek véghez. «—* Kollinnál 
*) volt leg-elsö fzerentséje, a' mi moftanl 
beízédünk tárgyául fel-vett Tsáfzár Magyar 
3Lovas Regementjének, íel-állitáíának mind
árt máfodik efztendejében, azon emlékeze
t e s , és hafznos gyözedelemnek, nem tsak 

..' ízem* 

*) Koliin, eggy jól épültt királyi város, Tseh* 
Orfzágnak, Kaurtzim nevii kerületében. Hozzá 
közel , Chotzemitz vára, és Piamán nevezetű 
hellyfég között efett 1757-dik efztendoben, jutu 
ig-dik napján, azon véres ütközet, mellyben az 
1741-diktol fogva, már nyoltz izben győzedel
meskedett FRlDRlK Ii/OGO. embert vefztett, 's 
a hartz mezejét-is, el-hagyni kéntelenittetett; 
ámbár, réfzuhkrÖl-iSi. tellyesféggel nem ingyen 
jutottunk a' gyozedelemhéz: mert holtjainknak, 
és febesfeinknek fzáma 9ooc-re ment. — A' mie
ink, igen jó hellyen, hegy tetőn voltak, a' Ki-

' rály pedig alól,- még-is hét izben támadta-meg 
Őket. . 
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Szemlélőjének lenni; hanem benne, maga 
jó víSeléfével, ValSSággal réSzt-is venni, 
mellyet nyert vitéz népével, magán, amaz 
eddig győzhetetlen FRIDRlK-eny nehaí 
bölts, 's bátor Szivü fő Vezérünk DAUN, 
kihez hafonló Számos' férjfiakra, lett volna 
fzükíege de vágyáSa-is M. THERÉSIÁ~nak. 
A'Tsáfzár Regementjének, kebelebéli Záfz-
lótartó, B, Lufeinfcky' Ür haláláról-is neve
zetes munkája vala ez úttal, azon 43 ágyúk 
eggyikének erÖSzakos el • vétele, mellyek 
oSzveféggel, a' DAUN győzedelmes Serege 
kezére bírtak, — jól meg-tévén Tseh Or-
Szágban, első hadi próbáját, marsirozott 
Regementünk Saxoniába, Generális GróiF 
PALFY Rudolf vezérléSe alá -> holott eggy 
maginá} kéttzerte-is feleSebb Számú Boruííus 
Dragonyos Regementre ütött, azt Széllyel 
verte , el - fogván ' közzüle 400-ig valót, 
mellyen, boldogúltt FERENTZ Tsáfzár 
annyira meg-örűlt, hogy az emiitett igaz
gató Generális Urat, lég-ottan F; M. L. 
rnéltófágra emelte. 

Jelen volt Silésiában, 175:7-dik efztend*. 
Novemb, 22-dik napján, .Brefálaunál9 és 
bé-nyargaít c^éífeen a' város kapujáig, a" 
mikor Lotkaringiai Hertzeg KÁROLY, 
halhatatlan emlékezeti NÁDASDI nkal egy* 
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gyütf, a* Boruffufokon győzedelmeskedett* 
•— 1759-dikben, Februáriusban, olly dolgot 
fselekedett, ezen bctses Regementnek gov 
emberből álló réfzetskéje, maga nevének 
tneg-felelni törekedett Nagy Ferentz Záfzló 
tartó Úr kormányozáfa alatt, mellyet fel
jegyezni Homerus fem tartott volna érde-
medennek pennájára. Mert itélíye-meg bár 
akárki, mit tegyen 30. emberrel, 1 Borujfus 
Granatéros Kompániára rohanni, azt meg-
Szalafztani, vágni, és fó Strázsameflerét, 
eggy Hadnaggyal, 's 62. köz emberrel egy-
gyütt el fogni, rabbá tenni! — Ezt tsele-
kedte pedig Nagy Nagy F-srentz, 30. kato
náival eggyütt, Silésia fzélin, Libaonálf 

magának, Regementjének, sót egéífz Nem
zetének dítsösíégére. — Még a' feilyebb 
ki-tett 1759-dik efztendo, háromfzori fzép 
alkalmatosfágot nyújtott az egéfíz Rege
mentnek , további maga el-hiresítéfére > FE« 
RENTZ öröme neveléfére, és hozzája való 
bizodalmának öregbítéfére. — Ugyan - is , 
Mártziusban, Silésiának Graifenberg neve
zetű hellyfége alá küldetvén, ott eggy Bo
rujfus gyalog Bataliont talált, meUyet, két 
ágyújával eggyütt, mind eggy lábig horogra 
kerített. — Septemberben, eggy Batalion 
gyalogfágból., és 4 Svadron Lovasokból álló 

Bo* 
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BorüíTus féreg, Bifchofsverdáh&X. rnarsiroz-
ván, az Armadánk Bagazsiáját el akarta kap» 
n i , de , mivel ezen Regement utói ment, 
az ellenfég fzándékát éízre vévén, vifíza 
fordult, as lovasfágot hirteleriféggel el-hári-
totta, a,' gyalogfágból. 300-at le - vágott, *s 
a két ágyúját el-vette. — Decemberben, 
Maxenhe^ .*) közel, maga egyes egyedül, 
három, fántzot meg vett, a' benne volt gya-
logfágot, ?. ágyúival, eggyütt, rabul el
hozta, meliy alkalmatosfággal meg-újjítotc 
vitézfégéért, OberílL Kifs. Ferentz ú r , a* 
THERESÍA Katona Rendjének kiífebb ke* 
refztjével, meg-is tifzteltetett. — 1760 dik-
ban, KeffeIsdorf tájjékán , Saxoniában, 
nyári napokban-is házaknál tartózkodott a* 
Regement, honnan két ízben próbálta Bo-
rufsiai Generális', Jüeift **) Űr, 4000-ed 

(SS ma-

-*) Mind : Maxen, mind Bifcbof wer.de, Saxoniában 
vagyon, a' fó Városhoz Dresdáboz nem mefíze, 

**) Nem az emiitett Generális Urv volt azon jó ' 
vers iró Kieift"(Poéta), kinek meg-maradott, 
ámbár maga kivánfága fzerént, óhajtott tókélle-
tesfégre nem hajthatott munkák, ma.-is, egéflz 
örömmel olvashattya kiki, a' kinek az afféle 
fzépfégekhez jó izléfe vagyon. -* £z , meg-hólt, 
"̂ Tájori ranggal, mt^ 1759-dik efártendÖbén,. AiigJ 

ft2~ 
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in agával fel-zavar ni; de , mind annyíízor, 
vefzteféggel viflza verettetett, -— 1761-dik 
efzt. hadi Tármefter, Gróf LASCY Úr ve-
zériéfe alatt, kerefztül rontott Berlinen-is, 
ŝ 2L rendfzerént való lakozáfa heliyén, a* 

nagy FRIDRIK-nek, Potsdamon. — £s 
ezek valának, a'többek között, azok a* nyo
mós--próbák, mellyekkel, II. JÖSEF édes 
Attyát, általa fel-állitott Magyar Lovas Re
gementje, mind maga, mind egéífzNemze
tünk felöl való jó gondolkozásában meg-eröf-
sitette; ezek azok; a*J Magyar vitézíeg pél^ 
dás remekjei, mellyeket, maga FERENTZ 
Tsáfzár, Oberfteréhez, Almáfsy Ignátz Úr* 
hoz , nem eggyfzer botsátotr tulajdon keze 
írásiban meg-is dicsért, meg-is köfzönt 

A* miólta már., FERENTZ-étól meg* 
fosztatván, JÓSEF-jére ftiggefzti-is ízeméit, 
ezen érdemes Regement, nem hogy alább 
hagyott volna, minden elöl fordültc' alkal-
matosíagokkal, elébbeni vitézfégében; sót 

in* 

22-dik napja éjtJfeakáján, a? mind végig • ditsös-
fégefien hartzolt Heroíbk; de eggyfzersmind a& 
igazak halálával, Frankfurtban, azon 14. febeí-
.-ben-, mellyeket vett Aug. 12, fijupjáa j 1' Kmejt* 
dorffiütközetben. ,, 
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inkább, annak példájából, kinek nagy nevét 
vií"eii > újjabb indító okokat vett érdemeinek 
tetézéfére, és mind azon fzép tulajdonfágok-
kai való további ékeskedésre, meiíyek eggy 
Magyat Lovas Kegementet, eleitől fogva 
tzimereztek. — Elégít Sóhajtozott, az i777 

dik efztendŐ végén, FRIDRiK-keí negyed-
fzerre lett öSzve kapás alkalmatosságával, 
hogy arra nézve, majd éppen, oliy fzeren-
tsétlen volt, mint moft, a! HADIK és 
Gróf Efeterházy Imre, Magyar Lovas* vi-

% tézei, e' jelen lévó Török háborúra nézve, 
kik mind ez ideig-is, vefztégelni kéntelenít-
temek, midón, a' Mars mezejére ki-állott, 
hozzájok hafonló jó katona pajtásfaik, ke* 
refztűl verekedvén diadalmaflan, as halált 
ábrázoló Tvprus fák erdején, borostyán 

• , agakat Szegdelnek, melyekből, győzedelmi 
korona kéfztillyön tifztes fejekre, — Ugyan 
tsak adódott i 7 7 8 dikban, eggy, de fokkal' 
fel-erö fzerentséje, ezen nemes Regement 
eggy réfzének, olly próbáját adni, Eeje* 
delmünk láttára, vitézfégének , melly a* 
MAGYAR erántt boldogult Attya érzékeny. 
Ségeit, JÖSEF Tsáfzárban-is meg-újjÉtotta, 
— Történt t. i. az emiitett efztendóben 
Lautervafzernél, a* Tseh Orízági havafok 
*lm, hegy^99.3©raflks Lovasfág, Bögö^ 

Had-
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Hadnagy Úrral, 30. TsáSzár fíufzárjainkat^ 
eggy posványba Szorította, 's környűl retteg 
d e , maroknyi népünk, fem álló' hellyének 
alkalmatlan voltára , fem az ellenfégnek nál-
Iánál tizfzerte feleSebb Számára leg-kiíTebbet-
is nem igyeiven, kegyelmet nem koldult; 
hanem magát mind addig vitézül oltalmazta, 
mig Kifs Kapitány Űr, fzáz emberrely Se-
gittségére nem érkezett, a1 midón Magyar• 
jaink, magokat öfzve kaptsolván,, eggyesúltt 
Szívvel, 's erővel, a' prédára ásítozó ellen-
íég hiedelmét, nem tsak haSzontalanná tet
ték; hanem meg-is Szégyenitették. Mert 
azt, tsak hamar meg-forditották, Js kilentzet 
közzüle, el-is fogtak: mellyet maga-is O 
Felfége tsudálva Szemlélvén, Bravót kiáltott, 
és nagy fzóval, Hazánk' vitézkedő Fiairól, 
illyen nemes vallást tett: „ Moft látom, 
„ hogy Magyar Katonáim, különös bátor-
„ Sággal bírnak, a* TiSztek pedig, általán 
0 fogva Vitézek. *' Még ezzel Sem elége-
gedett-meg, hanem továbbá, Így folytatta 
fcefzédét: „ Én nem így gondolkoztam Ma-
n gyár katonáimról, a' millyeneknek lenmV 
5, moft magam tapaSztalom, mert, máskép-
„ pen voltam el-hitetve; de látom, hogy 
w vélekedésemben igen meg - tsalattat-
1$ tam," — 

Az 
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Áz el-múltt 1788-dik efztendóben kez
dődött háborűban-is, nagy fzívvel rántottak 
kardot egyfzerire, Májusnak n-dikéri, a* 
Tsá*zár Regementje vitézei a* Török ellen, 
Moldvában, úgy hogy rajtok ugyan meg-
nem esmerfzett; hogy már fzintén tíz efz-
ten dóktól fogva nem néztek ellenfég ÍZQ« 
mébe. — Meg-vallya a'fó Igazgató Her« 
ízeg COBURG, esmeretes nevű, 's érdemi* 
"Méfxáros Úr, as Tsáfzár Regementjének 
akkori Oberflere felöl,, hogy t»z az Úr verta 
ki, vezérléfe alatt nagyobb réfzént Rege-
rnentjéból volt katonáival, a* tsere közzűí 9 
különös bátorfággal az ellenféget, melly, 
a' meg-vejendó Chotym várából olly tzéllal 
tódúlt vala ki, 5s vette magát a* Rukt%innál 
*) lévő hegyekre, a' tserébe* hogy népünk
nek, ChotymKox. olly közel lehető meg-f ele* 
pedésre, hellyt ne engedjen: de fzerentsét-
len kimenetellel. 

Folytatája következik. 
Oláh 

0 Ruktein* eggy falunak a' ti eve, múly vagyon 
Moldva Orfzágban, Chotzimhez eggy isis mért-
fdldayir^s 

E 
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Oláh 'Örfaágból. Az el-múlt hónap 
végin utasította hozzánk, a' Fokfánon alól 
<Gerlecse$cénél) a' Milkov vize mellett fek* 
vő Táborból, eggy nagy érdemű Svadronos 
Kapitány Úr, betses Levelét, mellyben meg
nevezi, azon alsóbb rendű vitézeit a'.Tsá-
fzár Magyar Lovas Regementjének, a' kik 
arany és ezüft érdem pénzel meg-jutalmaz-
tattak, úgymint Takátsr és Ujfalusi<K&p-
lárokat, Tőke, 's Juháfa höz emberekkel 
eggyütt, kik között az els6', úgymint Ta~ 
káts} arany érdem pénzt nyert, a ' többi 
pedig ezüstöt. Amaz fog ezután két zsoldot 
kapni, ezek pedig másfelet. •—i A' COBURG 
Hertzeg féregénél lévő más nyertes Magyar
jaink neveik eránt-is irtunk már, és remény
ijük, mindnyájoknak, mind vezeték, mind 
kerefzt neveiknek, más tudni illő környül-
álláfokkal eggyütt, rövid időn lejendő közöl-
tetéfét, mellyeknél fogva, á* Hazával, ezen 
érdemes Fiait, nem tsak moft közelebbről 
meg-esmér tethetjük; hanem még a'jövendő 
időkre nézve-is, fzép emlékezeteket fenn-
marafzthatjuk, melly, úgy tartjuk, valamint 
é magoknak leg-nagyobb jutalom, és ezután 
is örökös öfztön lefzen:" úgy kedves hozzájok 
tartozóiknak örömöket nevelni fogja, e'mel~ 
lett máléknak fei-ferkentéíekre, h annál 
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fogva az egéííz Nemzetnek ? hafznára 's di-
ízére Szolgál minden időben. 

Érdé Ily hő L 
A' napokban érkezett ide Bétshe, két 

nagy Házhoz ^ elébb Brqjfóhól, azután <$££» 
benb'ól eggy eggy betses Levél, melly mind 
kettő velünk baráttságoíTan közöltetett* — 
A' Braffői Levélben, a* Bobjai fzoros já» 
rásnál nyert gyózedelemre nézve, ezek a' ne
vezetes jegyzéfek fordulnak elől: „Mi nem 
vefztettünk volna, őt hat embernél többet. 
ha az Orofz Regementjéból Vetsei Hadnagy* 
látván az elleníég fokaíagát, 66* emberből 
álló kevés népével eggyütt, magát nem íze-
rentséltette; hanem annak idejében vűTza 
vonta volna.. *-~ Major Bora; Damo, és 
Mrnjt Kapitány Urak, a' Székellyek közzüi 
ig-ad magokkal, 40. Törökök közzúl ma
gokat ki-vágták, azokat mind eggyról eggyre 
le-apritották; közzülök pedig nem esett több 
el, eggy Strázsameíternél. •— Azon ezüft 
forma, vagy éppen ezüftból •kéfzült bokré
tákat is , mellyeket a* Török Tsáfzk, a* jó 
yifelet jutalmául rendelt vala > egéffz ládástól 
el-nyerték a* mieink, és azzal jött-bé ar fó 
Igazgató, a'több véle lévő Tifztekkel egy-
gyütt, ide Brqfóha, — A* Bokrétáknak 

H0S4* 
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hoífzas gömbőlyegfégü alsóbb réfzekből, job
bára, három hltra felé hajló ézüft rezgő 
nyúl-ki, de némeílyikból négy, *s öt-is. —• 
Ezek közzúl adtak, a* magokat jól viseltt 
Székellyeknek, 's már viselik-is a' füvegjek 
mellett. — Eggy el - fogott Török Záízló-
tar tó, azt befzélli, hogy moll más katonáik 
vágynak, mint tavaly. — Hertzeg HOHEN-
LOE maga gallya as Székellyekröl, hogy 
orofzláni módra viaskodtak* — Különöííeö 
magafztallya Bora Major, Kapitány Dámó, 
és Ernfi Urakon kívül t S^everovits és Ball 
fó, nem külombe'n Lajos és Horvátit Al
hadnagy Urakat, Maufer> és Krifiof Re« 
gement Kadétokkal eggyütt* A* mikor pe
dig a* Székellyeket, mellének tett nemes 
vallás tétellel tiSz'teli: nem fo ízt-meg más 
viiézeket-is«, az érdemlett ditsérettoí, rnelly-
nek tzéllyaínafc esméri különöíTebben a' Tos< 
kána Hufzárjai közzűí, Geidlery és Gátiyi 
Kapitány Urakat, az Orofc Regementjébö! 
Alhadnagy Fuchs Urat , és az ágyúk körűi 
nagy fzorgalmatosfággai *s hafzonnal forgo
lódott Rujf\ó (Rouííeau) Főhadnagy Urat* 
<— A' S^ebeni Levélből, melly költ Alig* 
99-dik napján, ide iktatjuk a' következen-
doket. -—• A' Bobjai PaíTusnál, nem régi
ben esett fzerentsés ütközetre, maga vezé-
félvén d fő igazgató Herrzeg Székelly Lo

va-
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vafainkat, eggy Bora nevezetű Confcriptus 
(ki-irott) katonából eló ment Major Úr, ki 
kérte magának, hadd 6' tsaphaíTon leg-elofz~ 
fzör | áz ellenfég közzé. Meg - is nyerte , 
és többet tselekedett, mint tsak reményleni 
is lehetett volna* Mert , véle tsak egyfze-
rire néki kerekedett, eggy, vagy két Tzíig 
Hufzárjaival, <;ooo. Törökfégnek olíy tüzes
fen közibe-vágatott, 's mind maga, mind 
pedig embereinek Herkulesi erejekkel, és 
bátorfágokkal, a5 nagy Mmú ellenfégnek, 
úgy efzét vefztette, hogy az, az ezeket kö
vetett Székelíy Hufzárok Svadronnyának eí» 
só meg-látáfára, hátat fordított. -— A* tsete 
paté Qgkffz eílvig tartván, n . órakor éjt-
izaka , eggyütt ettek a\ TiTztek, a5 fo Igaz., 
gatóval. Az áfztalnál, tréfaképpen mondja 
a* Herfzeg, Bora Major úrnak: Az Űr.* ki* 
kére magának az Avetnt Gárda ( a' nagy fé
reg előtt menő katonafág) vitelét, *s nem 
tudom, maga fzeméiíyeíTen mit tet t , tálam 
eggy Törököt fem vága: Erre , hevenyiben 
a5 Major Úr, így felele: „ Az Iflen, ne 
legyen íílenem, ha n -e t nem vágtam.'6 — 
Kapitány Dámó Úr pedig bele fzóllván azt 
mondja: ,, En pedig, tsak hetet. " —i Ki*. 
nem lehet azt mondani, millyen nagy öröm-
rnel befzélli az egéíTz történetet a' fó Igaz
gató , annyival-is inkább, mivel a' fzegény 

Le-
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gyütf, a* Boruffufokon győzedelmeskedett* 
•— 1759-dikben, Februáriusban, olly dolgot 
fselekedett, ezen bctses Regementnek gov 
emberből álló réfzetskéje, maga nevének 
tneg-felelni törekedett Nagy Ferentz Záfzló 
tartó Úr kormányozáfa alatt, mellyet fel
jegyezni Homerus fem tartott volna érde-
medennek pennájára. Mert itélíye-meg bár 
akárki, mit tegyen 30. emberrel, 1 Borujfus 
Granatéros Kompániára rohanni, azt meg-
Szalafztani, vágni, és fó Strázsameflerét, 
eggy Hadnaggyal, 's 62. köz emberrel egy-
gyütt el fogni, rabbá tenni! — Ezt tsele-
kedte pedig Nagy Nagy F-srentz, 30. kato
náival eggyütt, Silésia fzélin, Libaonálf 

magának, Regementjének, sót egéífz Nem
zetének dítsösíégére. — Még a' feilyebb 
ki-tett 1759-dik efztendo, háromfzori fzép 
alkalmatosfágot nyújtott az egéfíz Rege
mentnek , további maga el-hiresítéfére > FE« 
RENTZ öröme neveléfére, és hozzája való 
bizodalmának öregbítéfére. — Ugyan - is , 
Mártziusban, Silésiának Graifenberg neve
zetű hellyfége alá küldetvén, ott eggy Bo
rujfus gyalog Bataliont talált, meUyet, két 
ágyújával eggyütt, mind eggy lábig horogra 
kerített. — Septemberben, eggy Batalion 
gyalogfágból., és 4 Svadron Lovasokból álló 

Bo* 
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roníáfától • de félünk ám az éhfégtól 9 Örfzá-
gunknak nagy réfzében, nem leífz annyi 
gabona, a' mennyi az el-vetett mag vq.lt. 
—• A'Török búza (tengerig vagy kukoritza) 
is, hogy kéfzülhetnel, a tartós, és még alig 
értt Sok efíbzés miatt ̂  bizonytalan. 

Bétsbbl 
Ő Felfége már régtol fogva, az aranya 

ér miá fokát Szenvedett, azért-is azt az el? 
múltt hónapnak ig-dik napján, Laxenhurg* 
bari, Brambilla fo Seborvos Úr fel-metz-
tzette. Abból következett febjére nézve 5, 
kéntelenítetett Ö Felfége, darab ideig fzűn-
telen artzulatjával le felé feküdve, az ágy
ban maradni, meílyböl, tsupán Aug. *s-dik 
napján vehette fel egy két órára magát. ..—•-
Azon a* napon, FERENTZ ío Hertzeg, 
i§mét le-indiila a* nagy hadhoz, és ezen hó
napnak 3. vagy 4-dikér@ várták Zimonba9 
Gróf PELLEGRINI fo hadi Vezér Úrral. — 
Ugyan azon a' napon, a' fő Hertzeg Afz-
fzony-is, FERENTZ F* H. Hitvefíe, el-bú-
tsúzott Ö Felfégétol, *s Bétsbe, a* maga 
téli lakozáfa hellyére bé-költözött. *~* ő Fel
fége maga-is ott hagyta Laxenburgot > mint^ 
hogy az alatta folyó Kaltengang nevű patak* 
a' minapi fok effózés által meg-áradván % az 
egéíTz Tsáfzári kertet, és a' Kaftélynak alsó 
Szobáit el*öntötte. Jött a* Hettiendorffi 

nyá-
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nyári Kaftélyba, Schonbrunn mellé, másfél 
óráhnyira Bétshe^ a' hol már, mint halljuk, 
friífen vagyon, 's kezd régi fzine-is meg
jönni , minekutánna mind ícbje meg - gyó
gyult tökélleteíTen, mind a'hideg is , eggy 
hónapjánál több, hogy nem vefztegeti. 

Ö Felfége,. néhai Gróf Jankovits An« 
tal Ür hellyébe^ a' Septemvirális Tábla Bir 
rajává, M. Végh Péter Urát rendelje,,-ki-is, 
a' múltt vafárnapon, az az, Septembernek 
6-dik napján, reggel, Gróf PÁLFY Károly 
fó' Cancellárius úrnál, a' két Vice CanceHá-
rius Gróf Majláth, és Gróf Teleki Sámuel 
Ő Excellentziájok jelen létekben, fó" hivata
lának folytatáíára nézve, a' hitet esküvésíel 
le-tette. —;, Heílyébe, a7 Királyi Tábla Birá-
jává, M. ijrményi Jósef Úr, a 'F . Helytartó 
Tanátsnak eddig volt rháfodik Elöljárója, 
válafztaték. 

Tegnap, 8. órakor, érkezett vuTza 
Bétsbe, Gróf HADIK András FÓ Vezér 

Eggy Kurír, tegnap azt hozá hírűi, 
hogy az Orof^ok) a' Svédeknek eggy féreg 
tengeri fegyveres hajójaikat a' Bált tenge
ren, réfz izerént el-fogták, réfz fzerént el« 
süllyefztették. 

A'jövő Hónap eíejiveí, eleget akarván tenni 
az érdemes Közonfég* kivánfágának, kéttzer kezdjük 
eggy héten járatni írásunkat. , 

Küldjük, a' nemes Tsáfzár Magyar Lova* Re
gementjének képét. , 
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