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Kok Bétsben, Septembernek 18-dik 
Napjá0é, 

A S^erlmhen tavaly meg * tdrténtt Hali 
dolgoknak folytatója. *)» 

'stek ugyan tsak, a$ nagy Táboron kívül 
gyakor tsatázások, tt'Besáriiaal&t táborozó 
kis feregünk, nem külomben a* töltés túl$6 
réizére, és a* S%áva tsuttsa *#) felé ónzetre 

S • >M-

*) Az a' mi itt kezdődik, mindjárt az után az elő
adás után való, melly Septembernek 4-dik napján 
Jtólt írásunk 195-dik Levelén így • végződött Í 
jjkö'2el 20ycóö# pedig íspotályra-is fzorúltak..-** 

**) Ssslfaá tsíittshak ( Saufpítze) nevezik azt a* kó2 
földet* melly a' Szávának a' Dunába való fzaka* 
dáfánál, e* két viz koZott fekfzik tsuts formára* 
BP volt aZ egéfíz m îlc .éfótendőben a Torok ok-
aek húvé hellyek, a* Jüellybil Umémtel&L káro

kat 
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ki-küldött embereink, és a* Törökök között • 
a* mellyeket mi is , inr é' következendőkben 
kívántunk egy. két fzóval illetni. — Június
nak elejin, tsajkákra kelvén éjtfzakának ide
jén , aT Belgrádi Törökök egynéhány ízben 
Szándékoztak, a' Száván által evezvén, par«. 
tutikba idjfzállani; de népünknek (ebes íü-
zefpe^Stft , femmiképpen reá nem mehet-
tekA— Júniusnak 15-dik napján, F. M. L. 
Hertzeg HOHENLÓE nak hírfii hozták, 
hogy valami 300% való Törökfég, hat ha
jókon Belgrád felé igyekezik: parantsolá 
azért, hogy a' Neugebauer Regementjéből 
két Kompánia, 4. ágyúval rejtené-el magát, 
a' Száva partján lévő ligetben, a' T^igány'-
fzigete alsó végének által ellenében. A' Tö
rökök előre a* lesről nenvis gondolkoztak; 
hanem midőn már éppen a5 les .helly előtt 
volnának, eftve g. óra után, akkor vettek 

-efzre valamit, 's azért-is dugafzban lévő 
katonáink felé, kezdtek mind kartátsokkaí', 
mind puskákból lövöldözni. De a' tói á-

/ §yú-

kat okoztak. Az arra a' végre éppen olly alkal-
matos-is volt, mintha ugyan mondva kéfzűlt 
volna fzámokra, mert rakva van regi vastag:'Fűz
fákkal, a' nád-is bokrokkal elegyeflen sűrűn fel
nőtte, gödrös-is imitt amott, ' 



gyuirikaz eísó' lövésre, ágy találták a'Töröi: 
fr aj ókat, hogy közzülök tsak hamar három 
kerefztűl lyukadt, és a* Törökök, kik még 
életben maradtak r a* már majd fzintén el-
-merülte hajókból a* vizbe ki»ugrándoztakf 

olly reményféggel, hogy talám életeket 
meg-menthetik: de többnyire nagy jajgatá
suk között mind belé vefztek. — júniusnak 
ift-dikán, fényes délben, olly vakmerölegrő 
vetemedett eggy 50. fónéi többől nem állá 
főt Törökíeg * hogy a' Száva, tsúttsára ki-
Szállván, Dunaveqjg jött *), melíyet meg* 
íejtván az ott őrizeten lévő Csesvit^ vafas 
Regementjebéliek, Íeg*ottan két réfzre ofzoh 
tak, olly rzéílal, hogy egyik réfz az ellen-
feget elölről, a* másik pedig hátúiról tá* 
madhatná*meg azon egy idÓben? a'mint* 
hogy fzerentsés ki-menetelíel-ís, rátért 15-öt 
közzüle le-apritottak, a5 meg-maradtak pe
dig ugyan el-horták magokat* Itten Minu* 
tillo Alhadnagy Úr, magát igQn. derekaífan 

S 2 vifel* 

*) Dun&vetZi'eggy víz ízakadáknak a- öeve, nielíf 
a' Szávából joa k i , a' Besániai motsaron kerefz-
tűl megy, 's úgy foly ofzfáV a' Száva tsűttsánáí 
a'Dunába. Nagy melegekben, mm & minánuek 
járjak az el-mólc i?gg»dÜc 9&t«ad&feefi, k:i-ík#« 
katc Siba-dau 
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viíelte, Ymelly Törököt le-vágptt, nyerge 
kapájába tévén, úgy hozta el magával. ,—• 
Nem sültei tehát ez úttal a' Török fzándé-
ka; hanem — Júliusnak aa-dikén -virradóra, 
3000-en lopódtak közzüle a' Száva tsúttsára 
a'náddal elegyes fűzes közzé. A'Spahik 
által-is.jöttek, éppen elejékbe a'miéinknek; 
mivel éízre vették, hogy ezeknek meg
volna tiltva az ö reájok való ütés, sót tsak 
tüzelés-is * ) ; de hogy az ágyúkkal kezdték 
ijjefzgetni, viííza vették magokat a' ligetben 
lappangó Jantsárokhoz. .— Innen egy óra 
múlva fel-kerekedtek, és a' Száva partján, 
a* nád 's bokrok között elmentek, a' Besá~ 
nia felöl álló Pellegrini Regementjebéli leg-
fzélsÓ vígyázóinknak eftek nagy febesféggel, 
kik igyekeztek ugyan magokat, Chrijíian 

Had-

*) OUy fzéllal, hogy az ág jókhoz közelebb tsal-
hatnák okét. — Ha Török jött; a' fo Vezér 
mindjárt Kontenánfzot (Contenence) kiáltott, 
melly annyit tett, hogy a' mieink tartoztatnák-
meg magokat, az ellenfégre való tüzeléstől, any-
nyival inkább annak meg - támadáfától. —pA' 
Wurmfer Vitézei közzul némellyek a5"Kontepánfiz-
ból, Kmtza Tantzot tsináltak, és ezért mondták 
ofztán: az íllyen amollyan Kantza Tántza miá, 
még tsak nem-is fzabad az embernek magát oltal
mazni. 
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Hadnagy Úr igazgatáfa alatt, a* mint lehe
tett oltalmazni; de bennek ugyan tsak fok 
kár eíett, míg a' U Alton, és JLohkovit^ 
Regementjebéliek, a' Wurmfer kh'oX pedig 
Berg Hadnagy Úr kormányozáfa alatt, 
mintegy ötven Lovafok nem érkeztek, és 
a1 nagy 'Számú ellenféget rólla el ném ver
ték. A' Pellegriniéböl tsak egy fa törzsök^ 
körül 18-an találtattak fó nélkül-, kiknek 
mind a' törzsökön vagdalták el fejeiket a* 
Törökök. Öfzveféggel pedig réfzünkrol 
5 2-én eltének el. —• Minekutánn-a értéfekre 
efett a'Belgrádiaknak, minemű fzerentséífen 
ütöttek-bé több hozzájok tartozóik, Augus-
ttisnak 8-dik napján, Orsovánál^ és Suppa-
neknél a* Bánátba, £ kik ofztán ugyan tsak 
a'TÓ Seregnek-is nagyobb réfzét Kárán-
[ebesnél zűrzavarba hozták * ) ; tehát ók-is 
ollyast kezdtek már moft forralni magok
ban y hogy ha tsak fzerit tehetik ? Zimont 

$3 jjpft- meg-

*) Hogy 5 Felfégének fülibe-jött, • az ellenfégnek 
Orfzágunkba nagy fzámmal lett bé-ütéfe, leg-^ 
ottan Zimon alól, a' fo féregnek nagy réfzévé! 
fel - kerekedett , és Augufhisnak a' közepén 
által-is ment Szurdoknál a' Dunán, olíy tzéllal, 
hogy a' pufztitó Torokfeger fzándvíkában meg-
gátolhaíTa. 
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meg-vegyék, és annál '.fogva, 'erről a* réfz-
r61, Hazánkba bé-rontsanak. ílly mégha-
tározásfal, Septembernek g-dik napja éjtfza-
kaján * 2. ágyújokat az úgy neveztetett hadi 
Szigetbe (Kriegsinfel) Szállították", és Zi* 
mon ellenébe fel - is fzegezték. Azokkal, 
mindjárt reggeli hat órakor el-kezdtek .keV-
mennyen lövöldözni a* Strázsáink *s aV város 
felé, mellyben két háznak a' tetejétris bé
rontották. A' Száva tsúttsát közel íjoo-an 
roeg-lepték , kik déllyesti 12. óráig, mago-? 
kar egéííz erőben nem igen mutogatták 5 
hanem 1* óra felé ofztán jól ki lehetett ven
n i , hogy mintegy 2$. záfzíók mozognak a8, 
nád között, és.ezentúl tsak hamar, az öfz-r 
ve tsoportozott Törokfégj nagy rivalkodás-
falaz oda nem meífze állott Uhlánusaink 
felé rohant. De bezzeg koránt fem ezek 
fordítottak mofí néki hátat — hanem Ó ezek
nek , a' kik magokat átaílyában olly vitézi 
módon forgatták elle-ae, hogy ezen napról 
fogva éppen más fzemekkel kezdették nézni 
a' TörököMs az Uhlánusokat. Ugyan tsak 
mégis meg-fordúltak egyfzer, és hevennyi-
"ben újj fzerentsét akartak próbálni vitéz 
Uhlánusaink elleni de hogy a' C^esvit^ va» s 
fas RegementjébÖÍ j . Ofztálíy, a* Jófef Tos~ 
\ána Dragonyósfai kozzűl pedig kettő fe-
gíttségre érkezett^ azonban a* nemes Wurm* 
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Jer Magyar Lovas RegementjébÖl-is i. Ofz-
tálíy a' Besániai töltésről Tebes vágtatva 
eió nyargalt, és midőn már a' tsata tartana, 
jobb felöl ugyan tsák lelkeífen közikbe tsa-
pott: efzek nélkül fzaladtak viíTza. Közel 
300-ra rá ment a5 holtjaiknak és febesfeiknek 
fzámok. Áz el-estieknek ugyan nagyobb 
réízét, fzokás fzerént magokkal elvitték; 
mindazáltal 71-et mégis a' tsata piarzon kén-
teleníttettek Hagyni. — RéfzünkrÓl' 31-en. 
eftenek el, 42-én pedig febet kaptak, azok 
között 4. még nem nevezett Tifzt Urak-is, 
kiknek kettejek Bre\ányi jóseí, és Pachnan 
Ventzel Hufzár Hadnagy Urak lehettek, kik 
az ellenféggel különös bátorfággal meg-vag-
dalkoztak.— EgéíTz népünk ditséreteíTen 
hartzolt, a' mint V dolog ki-menetele-is 
rncg-mutatta: a , VVurmfer Magyar vitézei 
pedig 1. záfzlót eí-is vettek, kiknek fő Strá-
zsameftere Vogel Úr, bölts kormányozáfá-
nak, 's bátor vitézkedéfének jutalmául min
den jelen lévő Generális Urak vallás tételek 
fzerént, a* Therésia kérefztjével való meg-
tifzteltetésre érdemesnek ítéltetett. — A9 

következendő n a p , úgymint Sept. 10-dik 
napján, ismét akart valami acoo-ig való, 
nagy hajókra rakodott Török lovasfág, 's 
gyalogfág valami izgágát tenni: de látván, 
hogy a' mieink kéfzen várják, tsak tanátsos~ 

S 4 fabb-
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Sabbnak íréire 9 & Belgrádba való viífza-
térést. — Ezentúl mind* mkább inkább ter* 
jedt Zimonban% Y az e%éfíz környéken az; 
a' rémito hír, hogy a' Belgrádiak, törik 
Szakad még Zimonnak végire járnak, melly 
Jitrból Származott félelmét a' föld népének 
MeJiádia, Ujpalánka, Féjértemplom, i&K 
ránfebes, Pantsúva, 's más Bánáti héllyfé* 
gek Szerentsétlen SorSoknak Szomorú értéfe 
még inkább nevelte. Illy rettegéSek, és 
Szorongattatások között, Zimorti á* lakoSok-
nak nagy réSzé ott-is hagyta; úgy hogy 
Szoros pár'aotsolátot kelletett ki-adní, hogy 
a* ki viííza nem tér , minden jóSzágát el-
veSzti. — Októbernek if-dik napján, dél 
után 3, órakor, as Dunának bal ágán jelen« 
tek volt meg a''Törökök* 13, nagy Tsaj-
kákkai, a' Hádfeiget mellett, es az ott 
vigyázaton lévő Íeg-Szélső kis" Tsajkánkra *)' 
keménnyen kezdettek tüzelni. Ez viíSza 
vonta magát, az innen fajta vigyázó kis 
TsajkáhozV de az ellenSég Száma Szaporodá

sa* 

•*) A' Tsajka (Sajka) ollyan fedeletlen hajót jelent, 
mellyre kis ágyúkat fzegeznek > és katonákat 
állítanak. K^tf^le nemei vágynak, nagyok t. u 
és kitsinyek. A' nagyokon &, a' kitsinyeken pe-
eüg 4 ágyúk Szoktak lenni s mind három három 
fontosoké 
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fával, nrind kettő hátrább vonúh a* nagy 
Tsajkáíg. A* lármára, ' az úgy neveztetett 
Pontonéroknak (Pontoniers), hajókkal V 
hidakkal bonoknak 'fő Strázsameftere Re~ 
dange Űr, ZiMonhöl két nagy Tsajkával íe-
giccs égrejött , és midén rriég így lem le
hetett ellent állani, maga Magdeburg Ge
nerális pr-ís, a* Tsajkáíbknak, és Pontoné-
rokhak a9 Vezérjek, egy nagy TsájkávaP 
ott termett, '-és e' fzerérít már a' Tsajkák' 
fzáma hatra nevekedvén, azokat az emiitett 
Generális Úr Torba állította, és a* Törököké1 

ellen derekaffan tüzeltetétk Ez alatt érkez
tek a' nagy Tsajkáknál-is nagyobb^ •jilberi-
r ő / , ErsébetrŐl, *s Ferdinándról nevezte
tett 3. Bárkák, Immens fb Strázsam. űr vezér-
léfe alatt, mellyeket még végre három nagy 
Tsajkák-is követtek. Öfzveféggel tehát már 
48'nális több ágyúkból lövoldözrek a'mieink, 
mellyet nem-is fzivelbetvén tovább a 'Törö
kök} el-ev edzettek, *nnyival-is inkább, mi-
*̂ el az eftve-is bé-következett. — Ezen va
lóba fzép, és a' nézőknek fzerneiket gyö
nyörködtetett vízi tsata, úgy efett meg, 

- hogy általa eggyik réfzneMs valámelly Í^QW 
tetemes kár nem okoztatott. 

Minekelőtte as S^erimben tavaly történt 
hadi dolgoknak elő ádáfát bé-fejeznénk, iigy 
ítéltük j hogy illendő léfzen, a' Serviában 

S 5 i íú 
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fel.'s alá pufztitort fzabad Seregeinknek ne-
vezeteíTebb cselekedeteiket - is fel - jegyezni, 
és azért itt inkább, mint másutt; mivel 
ezeknek-is, a' nagy Armádiának fö igazgató 
fzékétol vók függéfek, — Azon fzabad fe~ 
regbeliek, a' kik a' Töröktói jöttek által 
hozzánk, és Kőt só nagy katona vezérjek 
alatt vitézkedtek, nagyon fok károkat, és 
hátra, maradáfokat okoztak, kiváltképpen 
a5 Belgrádiaknak az ..által, hogy bé menvén 
Belgrádon alól, .majd egéíTz iö. mértföld
nyire. Jagodipáig, mind ezzel % mind más 
mezörvárofpkkal lehető egyesüléíeket meg
akadályoztatták. Történt tudniillik a' többek 
között, IVlártziusnak 31-dikén, hogy valami 
700-ig való, réfz fzerént lovas, xéíz fzerént 
pedig gyalog Belgrádi Törökök, Jagodi~ 
náhól, fegyveres őrizet alatt, lifztet, és 
holmi hadi kéfzületeket akartak hozni. — 
Midőn m^tá Karaula nevezetű Tsárdaknál 
lévő fzoros úton jönnének; a' magasfágról, 
mellyre az el ott vették volt fel magokat 
fzabad feregbélieink, olly keménnyen tüzel
tek reájok, egéíTz két óráig, hogy. közzülök 
ioo-an maradtak.a' fzoros úton halva, a* 
többek pedig efzek nélkül fzaladtak el. -— / 
A'mieink közzül tsupán ketten eftek el3 és 
ketten febefedtek meg. — Májusnak 29-kén 
elküldött Major Michádovits Úr, ^S^ali&g-

és 
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és Belgrád között kéfzített Z$hres neve
zetű föld-várból ,; bizonyos fzámú kerülőket 
keze alatt lévő fzabad. feregbéliek közzíxl^. 
a'kik hogy meg-fejtették azon Török lova-
fokát, és gyalogokat, kik valamint máözon 
úgy möít-is mintegy -300-án kiférték a' Bel~! 
grádi Bafa 30. vagy 40. Tevéit, és 31. terehí 
hordó lovait, egy Knesag- Usein nevezem-
maíomhoz; tsak ;azt:várták, hogy a 'Törö
kök a* mai ómnál meg-telepedjenek) melly 
hogy ineg-lett, azonnal 4 .̂fe<löl egyfzerire 
meg-támadták 9 V kozzüliik rnajd 70-ig valót 
tsak hamar ki-végzettek, 4-et el-fogtak, a5 

31. lovakat-is mind eli-hozták,í és a'Tevék
ből tizet, fe* ViíTza jövet valami 30. lesben 
4U6 Törökökre bökkentek; de ezeken - is 
magokat fzerentséíTen kerefztűl vágták, le* 
aprítván vagy húfzat közzülök. — Emiitett 
Major JMicháelovlts Úr, Júniusnak 2p-dikán5 

meg-étrette a' kerülőktől, hogy Selksniek-
hez fzoktak a' Törökök, egynehány ízáz 
fegyveres vitézeknek örizetek alatt 5 legel
tetni ki-járni, ahoz képeit meg-indult más 
nap éjtfzaka, a' Sellesniki malom felé né
pével , és a' hellyet meg-visgáíván, az ott 
valp tserékben úgy el - rejtette embereit, 
hogy a5 Törökök 5.2-díkre virradóra ki-jövén 
legeltetni, ezeket éízre nem vették. Hanem 
á' 'Sremsit^i út mellett* egy Töröknek a* 

ku» 
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kutyája rá akadt eggyre a* bokorban, és 
kezdte ugatni; a' Tőrök á' kutyája ugatáfára 
el-lótte puskáját, mellynek halláfára a' Tö
rök gyalogfág, a' Belgrádi út felé nyomult. 
Midón látná S^okolovits, fzabad feregbéii 
Kapitány Úr, hogy az ellenfégst majd el-
fzalafztják, jelt adnak as meg- támadáfára. 
i— A' tsatá tartott 3* fertálly óráig, melly
nek alkalmatosságával kevefen fzabadúlhát-
tak - meg, a' kiket fzabad ferégbélieink be
keríthették. Ar* Törökök ; lehettek egyné
hány fzázan, fokán el-eftek, tizen elfogat^ 
tak; lovaikból-is többét yefztettek 40-nél, 
1 föt pedig elevenen kénteleníttettek a* mie
inknek engedni. — Ezek kozziil 3. esett
el , kik között volt Harám RqffL Rodován, 
9. nem találtatott. 

Major Micháelovits Úrnak vallás- tétele 
fzerént, ditséreteíTen, 's bátor fzívvel vias
kodott egéíFz ferege; kiváltképpen való 
módon meg-külöinböztették ugyan tsak ma
gokat S^okolovits, és Novákovits Kapitá
nyok , Petrovits, és Vlaikő fo Vajda £ és 
Főhadnagy Deli Georgie. — Júliusnak j9-
dik napján, igen fzép nyereíege volt a* M. 
Mihályevits Úr féregének. Meg - értvé^ t„ 
í; a'Major Úr Kémek által, hogy Belgrádon 
alól, valami 10. ménföldel, a' Kohjlánt^i-
jiógolyi úton, az úgy neveztetett HdJTán-

Ba« 
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Bafa Palánkjáhan, egy Bafa tartózkodik al
kalmas fzámú-.népével — fogja azért magát, 
.és JuL ig. éjtfzakáján, jobbára az egéíTz Ser-
viaifzabad féreggel a' meg-nevezett Város
nál lévő hegyekre, férkezett,, és reggelre 
kelve, musika» fzó alatt, a' Váró* felé in
dult. Valami 20. Lovasok ki-nyargaltak u-
gyan eleibe, és kezdettek vagdalkozni; de 
hogy Micháelovits Ür,. mind tsak közelebb 
nyomult, a' több benn lévő egéflz nép min
denfelől fzaladásra vette a' dolgot, melly 
közzül a5 fzaladás közben vitézeink fókákat 
le-vágtak, 3-at el - fogtak, 's r. záfzlót el
vettek. Belől a' Palánkban, temérdek ele-
féget, fok pénzt, és mindenféle hadi készü
leteket kaptak, mellyekbol"a' mit el-hozhat-
tak, el-hoztak, egynéhány lovakkal, go ök
rökkel, *s más marhákkal eggytirt, a' mit 
pedig magokhoz nem vehettek, a' házakkal 
eggyütt fel-égették. Közzülök tsupán iá-én 
eílek-el, 's ketten kaptak febet. 

Eddig még mind untalan fzerentséífek 
voltak fzabad feregeink Serviában: haneTn 
Aug. g-dik napja, nékik-is valóban fzeren-
tsétlen napjok volt* Mert a' YnidÓn, a' Pé~ 
terváradi Határnok Regementbéli Stuttzo-
soknak egy réfzével, Kapitány Oreskovits, 
és Főhadnagy Ratkovits Uraknak vezérléfek 
alatt, el-indúltak volna, hogy majd azon 

Tö-
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Törököket raeg-lesik, '$ viífza verik , V kik 
Bosniából, mint a1 híre volt, által jöttek 
Serviábáy S^áháts vidékét puízátani: egy-
Szerre ezernél feleSebb " fzámú lovasfaira s 
gyalogjaira bökkentek az ellenfégnek, a* 
kikkel ugyan keménnyen kezdtek vagdalkoz
ni, de vélek Számos voltok mii tellyesféggel 
nem bírhattak, és tsak nagy nggyel bajjal, 
's nagy vefzteféggel Szabadulhattak kezeik 
közzül. Mikor a' tsata után, elsőben kör-
nyű! nézték magokat, úgy találták, hogy 
Száz híjjával vágynak, ámbár azután még 
Szállingóztak némellyek viíTza. A* meg
nevezett vezérlő Kapitány, i s Hadnagy U-
rak-is oda lettek. Oreskovits Úrról ugyan 
azt mondotta egy tőlünk által Szökött, és 
moft el-fogatott katona, hogy nem hólt* 
meg, hanem fogíagba esett. — Sept. ag-dík 
napján, Wujadinovits ZaMótartó Űr, egy
néhányad magával a' Szabad Seregből, egy 
Sereg Törökre talált a' Malin hegyén, meliy 
a* Rudnicki kerületből, 4. fóglyokbői, iőo 
Szarvas marhákból, és 100. juhokból álló 
prédával jött vala. Alig támadta - meg a' 
Záfzlótartó úr a* Törökféget, hogy az, 
prédáját el - hagyván, fzaladásnak vette a* 
dolgot, mellyet a' mieink űzőbe vettek, ,'$ 
hármat közzüle ei-is fogtak, magoknak min-
áen vefztefégek nélkül — Októbernek 7-dik 

nap-
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napján, az úgy neveztetett Eugenius fán-
rzánál, ismét 103. darab marhát vettek-el 
a' fzabad feregbéliek a* Törököktol. — Az
után két nappal, közelebb emiitettWuja-
dinovits Úr-, újjra öfzve találkozott a' Malin 
hegyén, valami 700. pufztitó Törökökkel, 
kikkel, feles fzámokra nézve, akkor ugyan 
mindjárt öfzve nem tsapott f hanem magát 
a5 Vifc nevezetű fzoros útba viiTza vonta, 
holott Legénnyeit igen jó hellyre lesbe ál-
litván, abból, az utánna nyomult,ellenféget 
úgy meg-támadta, hogy tsak hamar közzüle 
23-at ki-végzett, azok között, magát a*8^0-
koli Agát-is, Kukits Vezért, 3. ío Törö
kökkel együtt. Ezen a' Törökfég meg-ijjed-
vén, néki iramodott, 's futott S^oköl felé, 
a' meddig a' mieink mindenütt nyomokban 
voltak.' — Réfzünkról 2. ember eíett el, 3 
kapott febet. — Es ezek azok az emlékeze^ 
teíTebb történetek, mellyekben a* Serviai 
fzabad feregeink, eggyen kivül, magános
fan, és fzerentséífen ki-mutatták ez ideig 
vitézfégeket. — ' 

Októb. 27, napján, viífza érkezett Ő Fel
legé Zimonba, és a' fo Seregnek el-vitt na
gyobb réfze-is kezdett a'Bánátból viífza taka^ 
rodni. Ezentúl már jobbára, mind tsak a* 
téli Szállás kéfzitéfe erantt fzorgalmatoskod-
tak. E' végre nagy fa-fzíneket állítottak-fel, 

mely-
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mellyekben a* tél vífzontagíágaít ki állhatták. 
— Novemberben tartatott, FŐ Vezér LAU-
.DON-nak-is jelen létében, azon hadi Ta-
náts, mellyről már as Horváth Orfzági Tör-
ténetek elő adáfa alkaimatosfágával emlékez
nünk volt. 

Minekelőtte katonáink, a' ki-adott ren* 
•deléfek fzerént, téli fzálláfokra el-ofzlanának; 
parantsolta O Felfége , hogy a* Besániai 
töltés mellett kéfzűlt földvárainkat-is hánynák 
ízéllyel, úgymint a* menyeket, igen bajos 
lenne majd télen oltalmazni, és a* Dunave-
t\en fel - állított hidainkat Szednék-fel* E' 
meg-esvén, úgy történt ofztán a* követke
zendő nap, úgymint n-diken, a* S\erimi 
vég tsata* melly így ment véghez: A ' T ö 
rökök 11. hajókkal jöttek a' S^áva tsúttsá» 
hoz, és ki-fzállván, meg - támadták az ott 
közel állott vadáfzaínkat, és ízabad féreg* 
bélieinket. Ezeknek fegittségekre jött oíztán 
Waldeck Hertzeg, a* kéfzen állott Lohko* 
pit^9 és Modena Uhlánusfaivaí, és. a* Jósef 
Toskána Dragonyosfaivah hanem a* Törö
kök fzáma-is Szaporodott. Mert egynéhány 
100. Spahik a' Belgrád alatt lévő Táborból 
nagy hajókra rakodván, minél hamarébb 
Ide által termettek, kik a' mi Uhlánusfaink, 
és Dragonyosfainknak két oldalról úgy nékik 
estek, hogy ezek eleintén hátrálni kezdtek: 

mind« 
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mindazáltal ismét tsak hamar néki bátorod
ván * az elíenfégre olly tüzeíTen rohantak 
viííza, hogy az magát viffza vonni, és holt
jainak-is nagyobb réfzét a* tsata piatzon 
hagynii kéntele.níttétett. — Azután pedig , 
egy Ofztálly Wurmfer Reg. béli Magyar Lo* 
vasfágnak, és egy vafas Regementnek érke
zeiével, magát egéíízen el-is vette ízem elől* 
meg - gyújtván az előtt boíízűfágában egy
néhány kunyhójaíkat fzabad feregeinknek , 
nem különiben* a' még ott hagyott hid fá
kat , és azon öfzve kötött tsomó veíTzoket , 
mellyek a'fzéllyel hányt földvárakból marad
tak ott, — Réfzünkroi az ei-efteknek, fzáma, 
Uhlánus -Főhadnagy Saklávfxky Úron kívül, 
flf Strázsameftertől fögváft fzámlálva, i ^ r e 
megy. Sebet kaptak Mórot^ Vadáfz Fő
hadnagy ; Meskó Wurmfer Hufzár Alhad
nagy, és Haager Dragonyos Főhadnagy 
CFrak, a' Strázsameftertől fogváft fzámlálva 
pedig ^ f , — L6 19. vefzett-el, és 70. febe* 
síttétett-még. ~~ Az ellenfég febeffeinefc és 
holtjainak fzáma, mint ki lehetett tanulni, 
ment goo-ra, kik között fő emberek-is vol
tak. — Nov. 20-dik naján^ eggyesfégre lép
tek réfzünkrol, &* Belgrádi Basával, melly-
nek ereje fzerént, az emiitett naptól fogva^ 
mind két réfz, magát az clleníegeskedéstöl 
megtartóztatni köteleztetnék, a' minthogy 

' T az 
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az érint a' fzükféges parantsoíatök, mincf 
nállunk, mind a' Törököknél, az emiitett 
napon ki-is adattak, <—• E* meg-kéízülvén, 
ar féreg téli : Izálláfokra el - ofzlott, S^eri-
tnen kívül, Tót y és majd egéíTz Magyar 
Orfzágban, sót némelly réfze takarodott 
még Morvába - i s , és Aujiriába fel egéíTz 
Lintxjg* — Maga O Felfége már a^-dikben 
Budán Volt, Decembernek pedig 5-dikén 
ide Bétshemeg-érkezett, mellyból ez előtt 
9. hónapokkal indult vala ki. 

Folytatáfa következik. 

A1 VánátUL Auguft. z$. és 29-dikén, i?,ooo^ 
vagy máfok fzerént, 25,000. Törökön győzedelmes
kedett Hadi Tármester Gen. CLKRFÉ Ur, Mebádix 
korul , 5. Bataiionból, és n . Ofztálly Lovasfágból 
állott népével. Mindjárt az első ütközet hellyén több 
maradt az ellenfég közzül halva 300-nál. Az erdőkben 
pedig, tsak a' két nap, többet le-Ö,ldöstek Vitézeink 
700-náí, a' több Torökfégtol külön fzoritott 3000. 
jantsárok kozzüi. A' 84. e l , fogattak között vágy
nak H.Tifztek-is. Nyertünk £.rez ágyúkat, '.Kofát0-
láiyiy és Szarvasi; Erdői? ííufzár Kapitány Urak vi-
t«ézfégek által. Ezen kivűl 32. puskaporos fzekereket, 
és 8» záfzlókat. Közziilünk^e. eítenek-elr 89. kap
tak febet, o-en nem találtattaK.— Az egéflz féreg di-
tséreteíTen forgatta magát • az ErdÖdy Regementjének 
pedig itt-is ki-mutatott hadra termett voltát nem Jehet 
eléggé magafztalni. Még a' felefégeik-is a' Hufzárok-
nak, fzembe mertek fzállani az ellenféggel, és eggy 
kozzülok öfzve - is vágott 1. Jantsárt. — A' Torok, 
egéíiaen állal verődött a' Dunán, 

1«AU~ 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



. LAÜDON FÖ Hadi Vezér, füeg-ártvén eggy 
Seráskiernek Nijfdból Belgrád felé való sietéfét, a 'k i -
rendeltt időnél 2. nappal hamarébb által vitte féregét 
a' Száván, hogy ^ Seráskiert a' Belgrád körűi lév5 
hegyek el-foglaláfában meg-eTözheíle. — Az egéífz 
gyalogfágot 5. négy fzeg formába állitatta, köziba 
pedig a' LovasíSgot. Már a' külső várofokat fel-gyúj-
tották, a tsavargós árkok ásásához-is hozzá fogtak. -*• 
Míg az offcrom tart, minden Legény 1. mefzeíly bort 
fog kapni. Jó kedvek vagyon; a'fold népe-is 10,000 
ként, musika fzó köztt nagy örömmel takarodik töiiiak. 
ásókkal, kapákkal Belgrád alá* 

jmmmmmmmmmmmmmmmmÉmamammmmvmnmmm 

E L E G Y E S 

TUDÓSÍTÁSOK. 
jár Tsúfcár Regemenije' Hijloriaiának 

folytatáfaí' 

M 'ájusnak 11-dikén* Ruh^inon alól, íator 
alá fzállírorta H. CÖBURG maga féregét; 
a' leg-fzélső, 's ugyan azért leg-is vefzedél-
meíTebb vigyázatoknak meg-tételére pedig 
el-küldötte Chotym alá, tsupán egy órány-
nyi meffzefégre a' virtól, ! nagy Vitéz KaT 

tér 
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rátsai (Karajtzai) Urat * ) , melléje adván, 
más lovafbkon és gyalogokon kívül, .a' Tsá* 
fzár RegementjébÖl, Köf^cgi Major Űr ÖSz-
tállyát. Az emiitett Kürátsai Űr, mindjárt 
Májusnak 13-dikán, el-índúlt egy Svadronnal 
zKofiegitit Oíztállyatöl r a' Niftra **) 

vize 

*j A' meg-nevezett Ur, vfziüetetű Horváth Qrfzág-
ban. Ecles Attya-is katona Tifzt volt. — Bétsbe 
Jett eggykori jövetele, kéfzitett első utat érdeme-
lett fzerentséjenek meg~tevéfére» Ugyan-is, IL 
ESZTERHAZY, a nemes Magyar Testorzoknek 
akkori Kapitánnyá, fzép termetére nézve beléje 
Szeretvén^, addig nem nyugodott, mig M, THE-^ 
RESIA-tól, ha mind némelly akadállyok után-is, 
meg nem nyerte ,;" hogy as nemes Magyar Test
őrzők közzé be - vetetodjön. Innen, nagyobb 
Tifztfégre ki-lépvén, már a' jelen lév5 háború
nak kezdetével, 's folyamat jávai, a'' tLevenébr 
könnyű Lovas jRegementjénéí Oberíllieutenánti 
ranggal ékeskedve, adta egymásután, okosfágának 
*s különös vitézfégének nevezetes próbáit, mely-
lyekkel azt érdemiette, hogy az el-múltt efzten* 
dÖben Chotym alól Oberíleri, ebben pedig, Fok°* 

fán mellől Generálisi fővel jött-el. 

**) .Niftra, vagy Dnieftev eggy nagy folyó víznek 
a' neve, melly Gallitziáhan^ a' Garpathus hegyei 
jtözzűl eggyen vefzi eredetét. El-válafztja Len
gyel Orfzágot Moldvától; az Otzakóvi Tatáro-
&it BefTarabiátók Ama' két hires vájrnak-is* chQ~> 
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vize mentében visgálódni; más, ugyan azon 
ofztállybéli Svadronnak pedig meg-paran-
tsolta , hogy oltalmául, mindenütt utánna 
tartson. Midőn már egéífzeri a' vár előtt 
'lévő fántzig el-ment; ki-rohant ellene íiooo-
ocl felefebb lovasfágbóí, és fzlntéa 3000-néf 
feaporább gyalogfágból álló Törökfég, nagy 
dühösféggel. Látván a' bölts kormányozó 
Űr , hogy olly fzámos elíenféggéí ki nem 
köthet; azt, kemény puskázásfal tartoztatni, 
's magát el-hagyott több népéhez viííza-
vonni kezdette. Be érvén fzerentsésfen, a; 

már akkor négy fzeg formára elö állott fe-
regét,- még így fem akarta magát fzeren-
tséltetni, hanem hátrább vonult. Ennek 
fzemléléfére, a' Török még inkább el-bízta 
magát. Lovasfai nagy fzámmal nyargaltak 
négy fzeg formára vett népünk felé. A* 
gyalogfága-is el-követte, három ágyúival, 
a* mit el-követhetett. Nem fzenvedhetvén 
többé Koj\egi Major Úr az ellenfégnek olly 
rettentő hatalmaskodáfát, fzóllítja bátorit6 
únfzolásfal keze alatt-lévő meg-hittebb vité
zeit, kik*is a' hozzájok való bizodalomnál 

meg-

tym-nak és Bender-uek alatta foly-el, 's úgy fzá-
lad oíztán Akkierman, Bialogrod, Moncaftron% 

vagy meg másképpen Tsetate Álba. nevezetű erős* 
fégénél Bella rabiának, a' fékeit Tengerbe. 
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meg-felelő kéfz fel - buzdúlásfal, leg-ottan 
rendjekból ki - nyargalnak, 's úgy tsapriak • 
a' gyózedelemrol álmodozó ellenfég közibe, 
hogy az, foka ki nem állhatván, eggy felöl 
ugyan a* Magyar kéz súllyát; más fejői az 
ellene fzegzett ágyúknak tüzeléfét, fzaladásra 
vette a* dolgot, 's ekképpen, midőn népünk
ből még tsupán hármat febesíthetett-meg: 6 
maga aoo-zal kevefedett fzámmal futott vifz-
Sza. —- Májusnak 19-dikén, megtakarván. 
boíTzúlni a' minapi gyalázatot, minden bíz-
gatás nélkül, eggyfzerire tsak fel-kerekedett, 
és Zsúr a Holaj Basának vezérléfe alatt fe-
lefíen népünk előtt termett; de nem érte-el 
tzéllyát. Mert elöl állván Magyar fzh ü KŐ-
f%egi Úr , ferkenti Boronkai Kapitány, még 
akkor Főhadnagy Urat, hogy maga mellé 
vévén 2o, embert, minden tartózkodás nél
kül hajtson neki, ki-is azonnal ki-ízóllit sp-at 
Legénnyei közzúi, meg-indúl vélek febefs 
nyargalvást, 's midőn már közel volna a? 
ellenféghez, kardot rántatván, olly tűzzel's 
erővel vág annak jobb fzárnyába, hogy tsak 
egy két pillantatig, már hat Tsalmások földre 
hullának. Az ellenfég környűl vette minden 
felől vitéz Boronkai Urat , de látván , hogy 
arra a* Magyar femmit nem igyel, hanem 
öli vágja karikára minden felől, Y azonban 
aagy nevezetű Haláfc Kapitány Úr-is érke

zik 
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izík á' Hadnagy Ür fegittségére, ugyan tsak 
ao. vitézeivel; Puskás Hadnagy Úr pedig 
éppen azon időben, a' bal Szárnyára rohan: 
kezd fzivében meg-tántorodni, és az emiitett 
Baía fogorának el-esttévei, már fzaladni-is. 
— A' mieink élvén az alkalmatos£ággal, az 
ellenféget nem tágították, 's. közzüle a* ker-
getés közben-is fzámtalant földre; borítanak. 
EkHor-is tehát, valamint elébbeni dühöskö-
défe alkaímatosfágával-is az ellenségnek, tsak 
a' Tsálzár Regementje Vitézei tettek ki fó% 
képpen magokért — másokért-is.— De nem 
irt határozódik ezen Magyar Bajnokoknak 
vitézfégek. — Májusnak 24-dikén, meg-ért* 
vén .Karátsai Ür > hogy a* Törökök fzámára, 
fegyveres őrizet alatt, feles fzámű, gabona" 
.y'ateís lífztel gazdagon meg-rakott ízek erek 
érkeznének: el-indúla népének eggy réfzé* 
vei;, azoknak el-foglaláfára; meJlyeket % vár 
előtt, éppen még jókor el«érvén, paran-
tsolá fL Tsáfzár Regementje Ofztállyából 
mellette lévő Fehjér Kapitány Úrnak, hogy 
a' fzekereknek fedező paisúl lévő Törökféget 
50. vitézekkel támadná--meg, kik között vól» 
tak, ditséretes magok vifelésú Boronkai FŐ, 
és Bárány Alhadnagy Urak-is. Az emiitett 
Kapitány úr után pedig, óltalmúl rendelte 
annak vitéz pajtásfát Gombos Kapitány, és 
még a' Levcnékr kOnnyu lovasfai közzfil 

Kapi-
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Kapitány G. Unfert^agt (Unverzagt) Utat* 
mindeniköjöket ötven, ötven Legénnyel. 
Az elól meg-nevezett Felijér Kapitány Űr, 
leg-ottan a' ki-adott parantsoiatra, környül 
veízi el6I,l hátúi V oldalvást a' ízekereket; 
Gombos és G. Unfert^agt Urak-is pedig 
nyomban ott teremvén, így ofztán a* Tö* 
rökféget eggyesúlt erővel ügy meg-fzoritot-
rák, hogy felejtette az ellent állást, 's a* 
fzekerek5 oltalmazáfátl;! tsak maga m éneked* 
betett volna: De jLovasfaink nagyobb re-
fzént végire jártak , ki-vévén valami kevefet, 
a': kik talám néminemű fortéllyal élhettek 
fzabadulásokra. A' mieinknek egyéb károk 
annál nem volt, hogy két lovok kapott vala* 
meily kitsin febet. Hoztak el 23. lovat; 48 
darab ökröt; 4. eleféggel meg-terhelt nagy 
ízekereket, mellyeknek több íéfzét öfzve • 
darabolták, fel-égették, vagy a* Dniefter 
vizébe vetették* 

Folytat áfa következik. A 

*'' * 
Ő'Felfége, midőn már, láttatott volna egeíTzei 

heilyre "állani: két nappal ez előtt újjolag- ágyba 
esett; '•• • 

A' tavaly el-fogott, és eddig Brunben fzabadoti 
éltt Moldvai Fejedelem: Tpsilándi, valameíly levelezés 
miatt, a' Brün mellett lévő Spielbergi várba zárattatott* 

Küldjük a' Hertzeg Efzterházy Miklós GranatéroS-
fait, kiknek fetét kék hajtókájok * fejér gömbjük, ós 
siaórjok vagyon. 
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