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ült Bécsben, Septembemek 25-dik 
Napján, 

A1 Sxerimben történtt Hadi dolgok" e!&~ 
adásának folytatáfa9

 ps annak mind 
?£ ideig való h-hozáfa* 

millyen rekkenő melegek jártak vóit 
tavaly az egéífz nyáron1: fzintén ollyan rend 
kivűi vaiő hideggel köfzöritöct be a' rét mind
járt eleintén, rnélly annákücánna mod nélkül 
tartós-is volt. Ennek súliyác érzetre a' föld 
rierSén, "s a' több feregeken kívül különös-
febben, a' Szerimnél táborozott £6 féreg* 
nek, mínd az önnaíi iműzebb esett teli ízkU 
láfokra siető,' mind kivált á5 Zimonnál télire 
is hellyben a'mezón maradott réfze. Sokra 
telne azon ízenvedéíeknek érezhetőképpen 
Taló le-iráfa,rnellyeket a3 hoffzas utazás közben 
amaz-is kénrelenírtetett ki-állani. Kinek ke-
2e ^ kinek lába 9-kinek 6rra? *s füle fagyott 

U el. 
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1 el.-. Se'kM ; el- |cénfeer€dvéK.J:r;azr útból ki-
dühek.;. Ritka, yójtfed|g ,átauyában,., a'^gg-

. ^rpíTebb tetméfeetüek; -k&zzíil-Is $ *aJ kinek 
-. y áltozáfa nefkö vetkezett yólna... Mind• ©ze-
; -ket-lehetett; fzQrriOTiia;% tapafztalni: azokon, 
•-a5 kik hi.-xBétsnél,ei-takarodtak. De még-is 

tsakkönnyebben volt jofztán : ezeknek dol
gok, hogy egyfzer helly.be verekedhettek, 
-i* hanem bezzeg ugyan kijutott, a' Zimon 
alatt teleltt népnek, az egéííz tél-isr-; yala-

v mint fzlntén a* nyár. -— Zimonnál maradtak 
io.. Batalion Granatérosok; -a' Ferdinánd *fö 
Hertzeg," Gróf Gyulai,.. és, gggyik H e m e g 
Mfeterká^y magyar gyalog Regementjeik-
ból a. Batalionok, a' Wurmjer Magyar. Lo~ 

' vasiamat ..a. i OÍ2táilya,? , a' Lobkovit^^ %$ 
Modena könnyű- Lovas Regementjeik, -és 
azoknak .Uhlaniisíaik 9 • a' Vadáfzok., as Ser-

-yiai fzabad feregekj és a\.Tsajkások: F..MÍ 
v L6,.. és a5-Ferdinánd,Regementjénél a* Her

tzeg-képét viselő Generál- Erowne 9 General 
fifagdeburg, .és Generál Hertzeg Waldeck. 

...'Jkormanyozásök alatt. . Ezen népnek, eggy 
réXze kivűl a' mezon tartózkodott egéííz té
len által fa Színekben, melíyek ísak el lehet 

-gondolni ~r-rairó h^agofek lehettek*- -as*ek« 
ban-a farkas . ordító hidegekben, pllyar* 
hidegekben s mellyékben az őrizetre-Ki-ren* 
űekertek.lüá feUp^Hn %y ^%fi%yt^ks 

mint 
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mint a* rsons *)9 -annyivaHs inkább, fnivei 
íem a* bé-fagyoct Dunán.9 fcfiS pedig felfa* 
zon, a? fok hellyéken majd 2* ölnyi magas* 
íagra nevekedett h ó , '$ a' Szertelen hideg 
rniá, fát oda tellyesféggel nem lehetett 
Szállítani. De nem lehetett egyebet-is, és 
ugyan azért felette drága volt minden **). 
Hihető, hogy éppen ez a* rettentő nagy 
hideg-is volt inkább az oka, mint fem a* 
kötés, hogy a? Törökök á* mieinknek darab 
ideig nem alkalmatlankodtak: mert hogy 
január. 27* napj,án9 14, Szabad Seregbéliem-
ket kéjre keríthették, azokat víífza adni nem 
akarták, Febr, $. napján pedig, t. i. éppen 
azon a* napon, mellyen tőlünk tavaly a' 
háború meg-izenódött, 3. Tsajkákon a' Szá
rán által jöttek, a' végsó Őrizeten álló Uh* 
lánusSainkra, és az azoknak Segittségékr.e 
mentt 70. fzabad feregbélieinkre derekaíTan 
tüzeltek, *$ nem-is elébb tértek viífza, é 
Száva túlsó partján áíló, 's a' miéiskre on
nan áltálról lövöldöző Rokonaikhoz, míg 
Eesániátőlújjia. ^.Kompánia nem érkezett,— 

XJ 2 Egyéb' 

*) Eggykor iieve^eteíTen a' Ferdinánd Regementjé*-
bol 7^et hoztak-el halva a' vigyázó hellyekrÖL 

**) Eggy téjis 7. krajtzfoa-itjftl-aiente 
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Egycbsract nállunk az egéíTz télen kerefztfd* 
mindenfelé az ezen efztendóben 'kezdendő 
hadakozáshoz kéfzűltek. Itt Bétsbeti a' had 
folytatáfa fórjának más formán való ki-csini-
láfához fogtak, azon örvendetes, és mond* 
van még ekkor nem-is képzeltt hírnek érke
zeiével, hogy az Orofzok, a'leg-tsikorgóbb 
hidegben, híres öt^akov várát, POTEM-
KIN fó Vezér igazgatáfa alatt, rneg-vették. 
— Par&ntsolatok adattak-ki, a' magyar gya
log Regementeknek 4, Batalionra való fza-
poritáfok, a3 Hufzároknak pedig, a* hol tá
lam hijjánofok volnának 5 f. Ofztállyokra 
való ki-pótolások eránt. — A' S^htifíi Ré-
gementben Kapitányi ranggal vitézkedett3 

már moll Oberítlieiiténant Vukásovits Űr 
engedelmet nyert , eggy fzabad féregnek 
fel-állicáfa eránt, a' mellyhez valamint öröm
mel hozzá fogott: úgy fzivés törekedéfeinek 
fzerentsés előmenetel leve jutalma. — Ma
jor . JBHicháelovits Űr-is s fzép hafzónnáTIzör-
^úműtoskoáott'IZimokhan^ és &' környéken 
kormányozáfa alatt lévő fzabad féreg" fzáma 
/bővitéfé^en. Sok fzép fzál Legényeket ka
pot t , - fóképpen a* Hiifzárjai közzé. •— Más 
Régementekbe-is fzedték, majd mindenütt 
az Áiíílriai Birodalomban, a* katonának való 
Legényeket. — Mihellyt az idő engedte:, 
kezdett QÍzfm tf jkgtQögíág takarodni, fzá-
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razön és vízen le felé # ) , kezdődtek a'.had 
tolytatáfara meg-kivántatő mindenféle fzük-' 
féges .dolgoknak fzállitáfai-is, — Mivel-Ö 
Fellegének tellyesféggel nem'--lehetett ..ei-
betegefedéfe miá reményíége, hogy. ezen 
efztendóben maga Tzeméllyefíen-kormányoz-
hafía a1 nagy 'Armadíát;- Feldmársal Gróf 
LASCY-is 9 erócelenkedéfei miá^ maga kérté; 
Ö Fellegét, hadd maradhaűbn ide haza, ez 
úttal: tehát olly fó Vezérről kelletett gondol-
kőzni, a1 ki a3 fö féregét igazgafía. Erre 
a* végre nem latort, *s nem-is láthatott Sen
kit az Uralkodó alkalmatosfabbnak, mint 
amaz egéíTz Európában esmeretes vitézíegí)9 

és nevezeteíTen a' Törökkel foganatoŰaii 
jehető hadakozás módját már régen ki-tanult 
íó Vezért, Gróf HADIK András Urat, ki 
aek belőle lett fzármazáfával méltán-ditsé-

U. 3 kell* 

*) Ö Felfége parantsolatja fzerént, Apriljsnek 15-
dik napjára talpon kelletett állani az egéíTz fé
regnek, 's egéílzen fel-kéfzülve a' viadalokra , 
a' melly meg-is lett, mind másutt, mind Szerim-

. íffK-is, holott a' nép már akkor mindjárt. . az 
oílromiioz kezdte magát kéfzíteni; horta rakásra 
a'temérdek ágyúkat, kötötte ofzve fok. ezerén-' 
ként a' földvárakhoz való tsomó veílzoket, t$i™ 
nálta a' fzámtalan lajtorjákat, mellyeken annak 

idejében a' vár falait még-nágteffk.^ töltötte*fo*^ 
rm&yd a' zsákokat, 's. a' ts 
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kedhctik kedves Hazánk* Annakokáért még 
jó eleve, úgymint -'Febr. végé felé, meg« 
kérte II. JOSEF, 'Szeretetet *s bizodalmat 
jelentő ki-fej ezé fékben, az emiitett fok ss fo 
érdemu nagy Hérost, hogy a* fo féreg igaz* 
gátáfát vállalni magára. Meg-lévén a* nagy 
Lelkű fo Vezér felőle gyozettetve, hogy 
a* Fejedelem kéréfe tellyesiréfére való maga-
ajánláfa által, nem tsak annak fzerezne ked
vet, 's tökélletes meg-nyűgoitfágot; hanem 
abból a* Tsáfzári *s Kiráilyi minden Birodal
maknak, és az egcífz vitézkedő féregnek-is 
meg-mondhatatlaa öröme, "g a' dolgok fze-. 
rentsés ki-menetele felöl erós reményfége 
fzármazna: nem mentegeti magát hoffzaíTan 
Számos eíztendeivej, feí-vállalja a' terhes, 
de ditsösféges követtséget, 's hivatalt, mely* 
lyet nem vadáfzotj:; hanem a* meliy maga 
kereste *s találta-is fel otet. — Ezen kívá
natos hírnek halláfára, el-tólt kiváltképpen 
a* jó Magyar fziv örömmel mindenfelé, '$ 
ugyan tusakodott egéffz fel-buzdúlásfal, mi
képpen adhaífa , eggy T7- efztenciös Magyar 
Hérosnak, ez időkben - is érdemei fzerént 
lett meg-tifzteltetéfébol fzármazott beho ér. 
.zékenyfégeinek- ízembe tj&pAbb jeleníégeít 

Apri-
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HADIK Mr' BétMJ Iert;'ki-iíid41áíiaak.napja$:.; 
melly így kéízűk meg. : Az éml|tjtt napon*A 

jókor :-.reggel-, Uri hoeí-á Taff^^val j f ; 
tselédeiveí: eggyütt -íűenb.-/zo^áiaira ment, . 
és a* Serergek Urához emelte fél Szivét kezei 
vei egyetemben, a1 kitol jö minden kellecej 
koránt -való fegedelem, *£N a-7 győzedelem-' 
is. Ezen ío fog!alatqsfágnak vége léyétr, -
minekutánna kedves Leányaitól, vélek fbly?v 
tátott Atyai befzélgetéfé után búcsút vett; 
volna 3 g-ad fél órakor, nagyobbik .Fiával-
Fóliára ült 9 és "más 3, kotsikat meg-töltött 
udvari Tifztjeirel eggyütt, a1 fó* hadi Gan-
cellária udvaráról el-indálr, az öfzve tsopor-' 
tozott fokafág öröm kiáítáíai, és áldás kívá-
náfai között. •—- ;Apr. ao~dik napján eílvérer 

Budára érkezett, £• hová 5s nem külömbea-' 
Pejire, a9 fzáraoírant egyhe: fereglett 's eleibe 
jött Magnási, és Nemesi Rend, mintegy; 
győzedelmi pompával vitte b é , V kisérte 
ki Futak felé lett eKniduláfával. :Valanierra 
ment, tapafztaltatta vele kedves Nemzete 
erántta vifelteto mélly tifztelet,ét, ?s buzga 
indulatját. Máj.7. napján, mkt Futakon,volt *)• 
&' maga jófz4gáb^n3 -. a' iionnan jiaranrso-

í • Q ,, U ^ 14* 

*) Futakon ízép Kistdllyg-ls vágjon Gróf HA-
DXS-aak. 

Gyűjtemény Jelzet: 



latot-is adott5* hogy a*-nép mm-denütio'en, 
Qpováho^-, takarodjon., **- Máj., 14* Zimon~ 
tan köroyül nézett mindent; innen által 
ment a5 Száván, a'Szabad feregbéliek tartóz
kodások fo és rendes belliének, Zabres 
nevezetű föld várnak meg-fzemleléfére, 
melly alkalmatossággal, a* Micháelovits már 
Oberítlieutenant Cr Szabad Serege • vitézei,, 
megtakarták láttatni a'fo Vezérrel, minemű 
gyorfaíaggal tudjanak a' fegyverrel bánni. 
Mk$ nap 5 úgymint Máj, uj-kkn S^ahátst-is 
meg-látogatta. Qnnan meg-térvén Zimonha 
parantsolá, hogy az ott feküdt Seregnek 
nagy réfze által menvén - Szurdoknál & üu» 
nán, kaptsolná magát egybe, a' már Opo-. 
vánál táborozó Bánáti Sereggel, és ekként 
eggyesűlve 5 úgy takarodna oízcán az egéífz 
£ó\ Sereg , Qpovátől, ofztályonként Fejér-
Templom alá, % minthogy az meg-is indult 
Máj. a i . és a* hónapnak végéig már táborba 
Is Szállott, a* ki-rendek hellyen. Maga a* 
fó Vezér Fejértemplómba érkezett, a* nép^ 
nek örvendező Savból Származott Vivát 
k'áltáSai között , Máj. 36-dikán, *s Jun. 
elejin közonSéges muítrát tartatott, meg-
visgálván maga SzeméllyeíTen az egéííz Se
reget Regementenként külön külön. Ezen 
túl tellyes igyekezettel azon volt, hogy ve-
lérléfe alá bízott féregét a' Törökökkel való 

for-
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fortélyos" fcsatázás módjára .meg-taiiithaűa* 
E' végre Szép rendd-el, /.és. kellemetes ele-
adásía! öfzve Szedett 5s közlotHs--Atmadia-
jávai írásban, némeily bé-vételre méltó s és 
haSzonnal követendő Regulákat r)} m elljek-
ezen fö Vezér nagy tapafzraláSá-ai.ky és a3 

hadi dolgokba való méíly bé-látáíáriak 9 -íz 
irigyfég trűttzára ellene mondhatatlan Ta» 
mái Semmi fáradtíagát nem Sajnállottá'-to
vábbá , rsak hogy - az egéffz f; környék 
ieg-rejrekebb Szege ízugának-is tökélletes es-
méretére juthaíTón: mert meg-tanúlta, hogy 
nintsen eggy egy meg-kivántatóbb dolog 
a' fo Vezérben, mint azon föld mivoltát jól 
tudni, a' mellyen fel-fegyverkezett féregé
nek éjjel nappal kéSzen kell lenni az ellen
iig ellen. Ugyan tsak.a'Sok, még pedig 
nagy melegekben való lovaglás okozta oíz-
tkn a' SÓ Vezérnek forró betegSégbe való 
esését, mellytól tsak a' gyakor ér vágás ál
tal menekedhetett meg9 De még ettől lett 
megSzabaduláSával, mindjárt el nem hagy= 

U ^ hat' 

*) Mi ezeliet fogjak kozleni a'magok valófágokban, 
a.zon alkalmatosfággal, a' mld'ón a' Bánátban meg* 
történt hadi dolgokról egyeaeflebben , *s követ* 
kezesképpen b&y ebben lefzen fzersntsdnk fzci» 
Iái, 
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hatra a* lágyat, azon vefzedelmes febje miá* 
mellyet aMábán kapot t* - \ a* melly ko
ránt fem 'ólly könnyen -gyogyúlhatdtr, mint 
ha tsak valamelly iíljú testen esett volna, — 
Tsak ugyan Júliusnak 9-dik napjára minden
képpen hellyre állott, és magát leg-ottan 
meg• mutatta a* Seregnek, melly látásból 
annak kiváltképpen való öröme Származott, 
De nem lehetett ezen öröme as Seregnek ál
landó:: inert Aug. első napján érkezett jó 
Vezéréhez Bétsbol a' yiíTza hivó Levél,- melly 
fzépen hangzott ugyan: de magának a" fo 
Vezérnek-is belső meg-üietődést okozott, a' ki 
ugyan azon meg-ilietódésíel váit-is meg Aug. 
3-dik napján a* fo féregtől, által adván az 
ideig óráig való igazgatást G. COLLÖRfíDÓ 
Josef Hadi Tármeíler Úrnak. — Az ido fel 
fogja ezen hirtelen változásnak okát fedezni. 
* - A* Fejedelem Levele oivafáfa után, így 
fzóliott az elóbbeni érdemeknek újjabbakkal 
való tetézéíeben meg-Öfzúlt fo Vezér: „ £n 
„• tudom, hogy engemet ellenfégim azzal 
„ vádolnak, hogy az emlékeztető elmém e! 
s» gyengüléíe miatt feledékeny kezdettem 
ss lenni; de mondhatom, hogy ha mindent 
,,'ei-feiejtenék-is: §zt ugyan tsak még fem 
5, fogom el-felejteni, a* mi rajtam efett. 'V 

Í A' míg ezek így történtek, majd mojnd» 
vánfemmi; fem. efett S^erimbcriy a wá külö

nös 
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nos rel-jegyzést' érd^mlene \-mivelaf Segyver5;' 
fzünést-is néminémüképpen tsak ugyan tar* 
tcrtták a* Belgrádlak. —•* Hznéih Vlaikó fza* 
ba-d- feregbéli Kapitány Ürnak ásat! M t o r í 
fzívüfégét méltónak ítéltük itten az említ 
mellyet nyilván valóvá tett ez ido alatt &er~ 
víáfanf az által, hogy egynehányat£* véle 
vltézkeddLegények közzöl. Török- ruhába*-
fel-öltöztetvén, Belgrádon alól, egéüz 24. 
mértföldnyire Nijfa városáig, visgálódni el-
ment, és oda nem méfíze az AhdiBzsz Tá-'• 
börár-is környűl nézvén, fz-erentscífen viííza 
tért. Hogy HADIK után, LAUDON vette ' 
által a' fó féreg kormányozáfát, mellynek 
kedves Tifztí Tárfánál való maradáfát fokkal 
inkább óhajtotta volna, ez a* valóíággal 
nagy, azért nem-is irigy Héros: már arról 
Augj. 28-dík napján költ I/ásunknak 171-dik 
Levelén emlékeztünk. — Aug. 20-dík napi
ján tartatott Zimonnál, ar Foksárii gyóze-
delemért, a' Te Deum, melly pompának 
alkaimatosfágával, a5 Dunán, Zimon elétt 
fórba állott hajók, as fölé várakba fzállott 
gyalogfággal eggyütt, dél előtti 10. órától 
fogva , egéíTz j 1. óráig, kemény ágyúzást 
vittek'véghez. Ennek fzemléléfére 2? Beb 
grádi Törökfég ki-tsódűlt a' bástyára; ma
ga a5 "Basa-is ki-állott-a' Háza folyosójára, 
Pe-hogy ottan ottan j £ golyóbisok arra felé 

rep~ 
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repdestek f a* nép nyakra fóré rohant te &* 
bástyáról; a' Basa-is ollyankor 1)é - vonfa 
magát a* folyosóról. Vége lévén az ágyú
zásnak, által küldött a* Basa, meg-tudakoz~ 
tatni, mi lett légyen az oka, annak a* ke
mény tüzelésnek, egyfzsrsmind fok írásokat 
is hoztak tőle, Eétsbe £2 Udvarhoz Szólló* 
kar. — Auguftusnak. 26-dik napján, fel mon
datta LAUDON fö Vezér a' Belgrádi Bask-
nak, a* Törökök réfzéról eddig ferh a'-leg* 
fzentebbül tartott fegyver nyngovást *), és 
azt az egéflz féregnél mindenfelé ki-is hir
dette. Mindjárt az izenet vételével kezdett 
a* Dunán lévő egéíTz Török hajós féreg moz
gásban lenni, és tsak hamar repűlt-ís a'Dü» 
fiának b d ágán febes evedzésfel Zimon felé* 
De hadi Tármester Hertzeg De Ligne (de 

"Li-

*) A' fegyver-nyugvás eránt való kötés, valamint^ 
hogy tsupán tsak a Belgrádi Basával lett vólf, 
égy annak ereje nem-is terjedt-ki tovább, mint 
a* Belgrádi Basa hatalma; és így Böfznia fzéiel 
tol fogva, mintegy Or/ovAig. Mert már az Orfo-
mi Basa azzal mentette magát, midőn a' kötés 
meg-fzegéfével való ellenfégeskedéfét réfzünkrÖl 
ízemére vetnék, hogy ö nem a" Belgrádi Basától 
függ, hanem a* Viíini tol, és így nem-is "tartó-

t — zik állani a kot&»efc» ine-ily nem ae VMini. fi»-
fával lett, v •-• ,, 
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Liny).-.Umak bölts rendelései"Szerént * már 
jó eleve kéfzen leven,, minden meg-történ* 
heto gsstre Major Redange (Redánzs) Úr, 
leg-pttan -az igazgatáfa alatt lévő Tsajkákkál 
előáll; eí-foglallya azon jó helyeket, mely-
Iveket az el-múlt eíztendoben mind tsak a* 
Törökök hafenáltak, és az elienfég hajóit 
úgy-meg-viseice a' kartácsokkal, hogy azok; 
két egéíFz órákik íemmire Sem mehetvén, 
g-.- -Tsajka vefzteíeggel .kénteleníttettek viíTza 
Kérni. A5 mieinknek" fem az Ö, íem a vár
beliek ttizelétek valamelly tetemes kárt nem 
okozhatott. Más nap, úgymint Augufttrs-
nak 27-dikén, újjra hozzá fogtak a' várbéliek 
az ágyúzáshoz, és azt folytatták jó darab 
ideig, még pedig olíy erőben, hogy a 'mi 
még másfzor meg nem történt, egynéhány 
golyóbisok által is el-hatottak Zimonfio^. — 
Kiváltképpen pedig a* 42. ágyús Fregattén-
kat *) vették volt ízélba, úgyhogy ennek: 
magát hátrább kelletett vonni, olly hellyre* 
i hol annyira nem érhette a* golyóbis, —* 
Ezentúl békét hagytak Zimonnak. 

*) Hajó neme. Ezt mi oda ie Zmonnál te-rajzoí-
c tatcuk, és már mmzi4$ e$$y Magyar jó Metsző 

Tzttttr Ujr. 
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A* mfcegéiTz Európa v t ó 9 és a* féreg 
"régtől fogva óhajtott* meg-történt .-valahára 
; Auguflus végén,. " "Meg-értvéri:t.l LAUD-ON 
fö Vezér, a9 Törököknek éjgéflz"Bánátbői $ 
CLERFÉ hadi Tárniefiér űr által-, fzéiea-
tsélTea lett -ki-rerettetéfét: meg;-indítá Bejér~ 
Templomtól a' nagy Ármadiát Stefimbe, 
a'hová moft iijjolag^ darab időtől fogva, 
Szakadatlanul Szállították Pétervár ár óU és 

' Edékről, az oítromhoz meg-kivántato föle 
ezer meg ezer egyetriVást, és a' -hová taka
rodott vóit Berbir alól, fó Vezére el jöve
tele után 3 a' Horváth Orfzági • féregnek-is 
nagyobb réfze. 

EgéíTz Népiünknek Serviába Un -által 
:menetele, a* fő hadi Cancell'ariának Tudósi* 
táfa, és más-magános,., de hiteles Leveleknek 
értelmek Szerént, így ment véghez • '-Leg-
elsoben-is a' Michaelovits Oberítlieuten. Öt 

• Szabad-féregének *) ícb által Bcsénianál'&^ott 
• - • • • , _ i e - . 

*) Éz moíl 2. Batalicn gyaíógfagból, Vi» Svadron 
lovasfágból áll-:-de? a' mint maga -mondotta Mí-

'.: shtie.lo'oits Ur, könnyea 2a,©oo-re nevekedhetne, 
mivel a Sewiai. Harám Basák mind hozzá ígér-

r^^e^V~öny magok, ajteláfö^ melletr^T^^y ok 
els&k iefznek £/EdgráM falat ero hatalötiímal vvaló 
tnefs-há^áfábaB, tápfc engedjék ,m®g. nékj.k#. kogy 
a* várost-is efzún hadd dülhafl'ák JfeL 
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réfze ment által a* Száván* Aug» 9-dik napja 
. éjtfzakájám Más nap éjtfzaka, ,által taka* 
rodcak, a' Waldeck Herrzeg. igazgatáfa _ alatt 
lévő io. gyalog Batalíonok, az ezekhez tar
tozó Lovasfággal eggyütt, BpUejfyén£{$* 
Még ezek-is hajókon. Mikor már ezek mind 
oda által volnának, és nagyobb réfzefeHs 
vette volna ma^át Szerejarsélfefl %z ÖJirP^ 
nit%as hegyére: úgy fogtak hazzk^Bolief? 
tjénél egy hídnak feí-állltáfához, a" mellyen 
kívül? mint írják, még kettőt állítottak- felp 

oda nem meííze Besúnianál és JakoyánáL 
JBolieftjénél 2? hiá már kéfzen vólrSeptem-
bérnek n-dikén, dél előtt 10. órakor, a* 
midón el-kezdte mindjárt a' több Ser.sg-is az 
ellenfég földére való áíral költözést, §s ez 
így ment Szüntelen egéŰz más napig., úgy
mint 12-dikig, 

Következnek a Serviáhan9 é$,.::S%e£Ímhgn 
történtt dolgok. 

Még az nap, Oftrosnit^án, és Seles-
riíken kerefztűl, a1 Dedina hegye kié .'.vet re 
útját a féreg, a,' holott meg-is. telepedett. 
Az által költözés, alkaimatosfágávai nem lác-

. - - • »y tak 

*) Ét eggy Falu,-a.' Száva potyán, Zimstnh'űZ, é? 
"Sv-, BeigráábQZ -miategF^, áúnnym vagyon.-
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lak rók a? mieink egéíFz 1 i-dikefi, 5.Török
nél többet; 12-diken pedig egyet fem, mind 
qz ideig 9 míg a* Dediha hegyéhez nem ér
tek, akkor jöttek oíztáo a' várból 9 egyné
hány Török lovasok, és gyalogok, a'kik 
a* mi Szélső vigyázaton. lky-Ő~Gr4ven. Hufzár-
jainkatj és fzabad feregbéh'éinket meg-ts tá
madtak, A' csetepaté tartott negyedfél ó-
iáig, ' A* Törökök-zűrzavarba hozódva viíz* 
fza terceli. Két fiufzárjainkat Ö\ZQ meg a* 
golyóbis , hárman pedig meg - Sebesedtek* 
Radhs Petrovits Ür-is halálos febet kapotr, 
mellyben 14-dikén meg-is hólt. Maga VaU 
dek Héftzeg-is jelen volt ezen tsatában. —• 
13-dikon reggel visgálódni indult as fö Ve
zér Belgrád körűi, parantsolatot adván an~ 
nak előtte a' Lovasfág nagy réízének, hogy 
a* Vratsa hegyéről verné el a' Törököket 9 

av kik ott egy terméfzeti föld várat formáló 
ko bányában tartózkodtak. — Midőn a* 
Konítantzmápoiyi kapa ellenében ment a' 
£ó" Vezér: ágyúzott feléje az ellenfég; de 
kiséróiben-is femmi kárt nem .tehetett; a* 
puskások pedig ezer lépésnél közelebb jönni 
nem meréfzeltek \ hanem a' T^ígánfaluban 
lévő fzabad feregbélielnket más oldalról 
meg-lepték még reggeli -6. órakor, és ágyú-
kat-is sütögettek ellenek 3. oldalról; defemml 
kárt aera okozhattak, a • vár-bgJkirohant 

Törő-
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Törökök pedig vefzteféggel viííza verődtek* 
és közzülök tizen el-fogattak. Ez alkalma-
tosfággal a' mieink-is ágyúztak viíTza, és 
a' Haubit^ meg-is gyújtott a' Rát^ város
ban egy Magazint; a' lángot egéíTz délig, 
lehetett látni. Ezen a' napon, és még az 
azt meg-elózött éjtfzakán, mind untalan ab^ 
ban dolgoztak nállunk BesánianúI, hogy 
a' T^igán fziget mellett egy hidat állittsa-
nak fel, a'Serviai feregünknek S^erimmeí 
lehető eggyesülése végett. /§r-diken által- / 
jött hadi Tármester CLERFJS úr-is a'Dunán 
Pantsovánál, és Belgrádnak túlsó réfzén 
meg - féfzkelte magát. Már e' fzerént az 
egéíTz vár környűl vsa véve, minekutánna 
azon nap dél után Waldeck Hertzeg-is, 
a' Duna mellett még el nem foglaltt hegyek
re fzált, és hajós íWegetskénk-is Pantsovától 
Visnit^jg fal-jött. Ugyan ez na*p eggyné-
hány élés fzekereket-is vettek el a* mieink, 
mellyek a' várba akartak menni, a' fzekerek 
őrizői köZzül 7-et el-fogtak. Más prédára-
is kaptak. Ezek voltak a' Húfzárok, és *?* 
Szabad Seregbéliek. 

% . ELE-
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T U D Ó S Í T Á S O K . 
A* Tsáfcár Magyar Lovas Regementj^ 

•Hijior'h íjának fo ly tat áfa. 

1 
Júniusnak második napján, nagy érdemű 
Gomhos Kapitány Űr* újjolag adta pró
báját, az említett Regementjebcli Tiízt 
Urakkal eggyütt , vitézfégének. Tudni
illik, a' megnevezett napon, ködös íévén 
az idé, el-küldetett Svadronával még jó 
hajnalban, hogy rsapjon.a' Chotym íantzain 
kivűl tanyázó Törökökre, a' melly fzeren-
tséffen meg'ís történt. Mert a' Janrsárok 
közzűl, míg a' féntzor el-érték volna, jól 
]e~ízab dal tátott, a5 Spahik közzűHs olvasva 
iá-én húllotranak- el. A' belől volt Törö
köknek ki-rohanáfávalókét Szekeret? és hat 
nyerges lovat el-kapatott, fokkal többet pe
dig kerefztűl ízúrdaltatott. —- Júniusnak 8-
dikán, parantsolarot vett az egéíTz Ofztálly, 
hogy menjen yisgálódni, tnelly-is e' végett, 
az Ismael, és Konfiant^inápolyi át között 

egy 
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egy nagy hegyre vette magát. Az ellenfég 
meg-fejtvén Ofztályunkat, nagy lármával 
ellene tódúlt; de ez, fem kiáltáfára, fem 
feléje febes árvíz módjára való rohanáfára* 
nem ts.ak meg nem rémült j hanem még 
meífziról vitézi módon eleibe;-nyargalván, 
azt, míg nagyobb fokafág efzre vehette 
volna, keménnyen meg-fzilálta, és nagy 
vefztefége után, tsufos fzaladásba hozta; 
maga fzerentséifen viíTza tért. — Júniusnak' 
ia-dik napján., el-küldetett éppen dél tájban 
usivan ezen Ofztállyból,, Feh/jér KaDuány 
Ür, Puskás, Főhadnagy Űrrai, \ 6Q jó lo* 
vas vitézekkel, és még-•kiyülötte, ez úttal 
Kapitány J^ovasit^ Cr, a1 Barkó.Regement-
jébol, hogy a7 Dniejler vize mellett, Cho* 
tym körűi, lovaikat 's marháikat legeltető" 
Török lovafokat, 's gyalogokat reményte
len támadnák-meg , a' minthogy azokra fe* 
bes nyargalvást reájokis rohantak, fzámta-
lan lovaikat kerefztűl ízurdalták , magok 
közzíil-is alkalmas fzámuakat le -vagdaltak , 
és ofztán vélek; öfzve keveredvén, még az 
lágy ntveziQXQitJionftant^jnápolyi külső vá
rosba; aMeg-fzélsŐ régi fántzon belól is be
hatottak , holott a' Jantsárok házaikból ki
omolván, késeiket kezeikben tartva, két Re
gementbéli Magyarjainknak tiízeffen nekik 
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hogy tsupán két lovat vefztettek, és öt 
febeífet hoztak viíTza, mellyek köztt volt a' 
Kapitány Lovasit^ Uré-is; a' Jantsárok köz-
zúl 30-at halva hagytak. Azután fzaporod-
tak a' Törökök, de még-is a' Karátsai Űr 
több népé elo felé való nyomuláfával, nagy 
puskázás 's ágyúzás között, 17 1) nyerefég-
gel f álló helyekre diadalmaflan viíTza tér-
tek.— Júniusnak ai-dikén, a 'Török kívánta 
volna már ismét, a' tromfot viíTza adni: az-
ért-is, nagy erővel Chotymhól ki-rohant. — 
K Barkó Regementjéböl éppen akkor tsa-
tolta magát eggy Ofztálly, a' Karátsai Úr 
népéhez; mellyet azonnal a' Kormányozó 
Úr az ellenfég ellen ki-rendel. Igaz, hogy 
tsak meg-gondolni-is fok volt, illy maroknyi 
néppel, olly temérdek Törökféget viíTza 
akarni verni; de még-is a' nemes Barkó 
Regementje vitézei, mint véres fzájú Magya
rok , minden tétovázás nélkül balról közibe 
vágnak; a' Tsáízár Regementje Ofztállya 
pedig eggyik réfzét jobb felöl tartóztatta 
puskázásfal. Hanem, a* Barkó Ofztállya-is 
tsudat nem tehetvén, rnidón már a* fokát 
nem győzte volna: meg-fordúlt. Gombos 
Kapitány Úr, (mint tudjuk) a* Tsáfzár Re
gementjéböl , látván, hogy vefzedelemben 

yan 
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van a' dolog, Svadronnyával leg-ottan az 
ellenfég jobb Szárnyába vág; még pedig 
úgy , hogy azt, nagy érdemű Tifzrjeinek, 
úgymint Fekjér Kapitány, Boronkai FÓ, és 
Bárány Alhadnagy Uraknak fegittségekkel, 
's az egéíTz Svadronnak legényes maga vife-
létével, zűrzavarba hozta• balról pedig, 
amaz emlékezetes házból Származott Haláj\ 
Kapitány Úr, hafonlóképpen egy Svadron* 
nal a' Tsáfzár Regementjéböl, mellyet Sebe 
és Puskás vitéz Hadnagy Urak-is ékesített 
tek, olly tűzzel tsapott, a' már fénnyen 
látó ellenfég közibe, hogy a' ki eleibe akada, 
kardja élitől meg nem menekedhete, a' köz-
zülünk el rablottakat pedig mind vnTza nyeré, 
a' földön hevertteket lóra ülteté, és az új-
jolag neki gerjedt Barkó Ofztáüyával egy-
gyütt , a' meg - futamodott Török Sereget, 
egéíTz a' fántzig lövé, 's vágá. — Júniusnak 
30-dikán, M. Karátsai Űr, kevés népével, 
elébbeni heliyébol meg-indúlván, hogy a' 
Törököt minduntalan fzemmel tarthaíTa, 
hozzája még közelebb táborba Száll,, mely-
lyet nem órolhatván az ellenfég, egynehány 
ezer lovasfaival , és Jantsárjaival, kik két 
ágyút-is hoztak magokkal a' várból, nagy 
boíTzúíaggal ki-rohan, és meg-áliván Tábo
runk elótt, egy felöl tsupán maga meg-mu-

X 3 ta-
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tatáfával akarta el-rettenteni népünket: más 
oldalról pedig, Rumla felöl -, a' Barkó Re* 
gemementjebéliéket meg-támadta, kik mint 
igaz Vitézek, közibe ereízkedtek; hanem 
egy Svadronjok úgy környül-is vetetett, hogy 
annak maga köfzönettd tett valláfa fzerént» 
fia Gombos Kapitány Cr, Svadr'onrvyának ' 
febes vagdaláíayal a' Törökféget rolláel nem 
verte volna, kevéffen maradhattak volna 
meg belolle; de így a1 foglyok-is viíTza ke
rültek. Ez alkalmatesíággal - is íéüIonöíTen 
vifelte magát Főhadnagy Boronkai Úr, Ka
pitány Gombos tjt előtt egynéhány vité
zeivel mindenütt utat nyitván. — Júliusnak 
elején a* már egynehány ízben meg-nevezett 
Bárány Hadnagy Űr, IQ. Tsáízár Rege
mentjebéli vitézeivel edjütr, a* ki adott ren
delés fzerént, jeles dolgokat vitt véghez; 
Tudniillik, éjtfzakának idején, a'Nijlra vize 
felöl, különös fortéllyal, 's bátorfággal, 
egéfíz a' fántzig lopódván, az ellenfégnek 
hat fenn álló hídjait el-rontotta, és igy an
nak fzabad járáfát ezen oldalról meg-gátolta5 

*— Az emiitett hónapnak 13-diká'tól fogva* 
Septembereek 19-dik napjáig , nem tsak 
egy Ofztálly adra már a' Tsáfzár Regement-
jébol, különös próbáit hív 's bátor vitézfé
llének Chotjm előtt ( jelen volt a* több há» 

rom 
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rom Ofztáliy-is,. nagy érdemű Oberítere, 
Méf^áros Űr kormányozáía alatt, i föld. 
várak hányáfától fogva, egéííz az oflrom 
végéig, és úgy forgolódott, hogy a ' fő 
Igazgató Hertzeg ditséreteíben méltó, jusfaí 
réfzt vehetett, '$ vett-is, — Név fzerént, 
és kiváltképpen magafztalta a* Hertzeg, a* 
vár meg*vétele erántt O Fellegéhez tett 
jeieatéféhen, a' Tsáfzár Regementje öber-
fíerét Mcf^áros Urat, Oh. Karácsai Urra| 
edjütt, kik közzűl amaz, a' vár vivó népnek 
bal, éspedig jobb fzárnyát igazgatta, a' vár 
felé tsavargóíían menő árkoláíbkban ugyan 
tsak emberül, és ahoz képest fzerentsés ki* 
menetellel — Sept. 29-dik napján költözött, 
ki a' fel-adott Chotym várából a* Török 
katonaiig, más lakosokkai eggyütt, Ezek
nek, az el-foglaltt várhoz tartozó 160. fa
lukból álló környékből való ki-kiféréfek vé
gett, melléjek rendeltetett Oberfter Kara-
tsai'úr; meliy terhes, és fok tekintetben 
félelmes kövectséget, mindeneknek méltó, 
tsudálkozáfokra fzerentséífen végbe vitt: de 
nem hagyta vóit ám el ez úttal-is maga mel~ 
161, a' Kofeegi Major Úr, Tsáfzár Rege
mentjebéli Ofztállyát. — Meg - fordulván a' 
kisérésből, Molúlö. Rohoi-tól, emiitett nagy 
Qkosftgú Oberfter Űr; Jajfyn túl TirguU 

X 4 . FQT-
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Formos-rÁl utol érte Hertzeg COBURÖ-
nak téli Szállásra siető féregét, és azzal ma
gát öSzve kaptsolta. -**- Ezentúl meg-fzüntek 
a' tsatázások. — A' téli Szállások ' el-hagyá-
sával, újjolag Oberíler Karátsai Urat áil£ 
totta a'Hertzeg Román-nk\ táborba Szállított 
Seregének eleibe, mellyel Szembe tünö kép-
pen nyilván valóvá tette Hozzája való nagy 
bizodalmát: de az Oberíler Ür-is meg-bizo-
nyitotta , a' TsáSzár Regementjebéliekhez 
vonSzó különös indulatját az által, hogy 
maga mellé, a' már SokSzor meg-nevezett 
Köi\egi Major Űr OSztállyát, moftan-is ki
kérte a' Hertzegtöl. — Meg- tapafztaltatta 
mindjárt Apr. 19-dik napján az Oberíler Úr, 
a* Hertzeggel, hogy benne éppen ollyjól 
találta ezen folyó 1789. eSztendóben a' vá-
laíztást, a' Szélső vigyázatoknak, *s örizetek
nek Bakó előtt Fűraoni-iú\, és Valef^aká* 
nál általa való meg-tételében, mint tavaly 
Chotymnál: a* mikor a' KŐfxegi Major Űr 
Öíztallya-is meg-láttatta, más lovas és gya
log vitéz Társaival eggyütt, az Oberíler Űr-
ral elóbbeni vitézSégét. Ugyan is az emiitett 
napon, eggySzerire tsak fei-kerekadett Act-
Jud mellől, 'sindúlt febes nyargülvást;JB<z£ó 
felé, majd foco-nél feíefebb Számú igen vá
logatott Török lovasSág, olly tzéllal, hogy 

az 
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áz elöl álló kis féregét Karátsai Úrnak Sem
mivé révén, a'hátrább fekvő nagy féregét-
is Hertzag COBURG-nak, véletlen reá üté-
fével meg - vefztegethefle. Alig-is rendel
hette el Obcríler Karátsai Úr kevés fzámu 
népét, hogy már az ellenfég előtte termett, 
és tüzeíTén neki hajtott: de az Oberfter ur
nák bölts vezérléfe, a' gyalogságnak hatha
tós tüzeléíe, 's kiváltképpen lovásfaink fe-
rényfégek és bátorfágok által, háromízori 
hátráláfa* *s ugyan annyiízor meg - újjitott 
próbái után, közel 300. ember vefzteféggeí 
viííza veretcetett. — A'\Kö!\egi űr Ofztály-
lya állotta ki az első tüzét az ellenfégnek; 
és hogy nagyobb vefzedelemben- forgott, 
még a' Barkó Regementjéból ott volt Ofz-
tállynál-is, onnan világos, hogy a" Tsáfzár 
Regementje vitézei közzűi néggyel többen, 
eftek-el, 's hárommal többen febefedtek* 
meg, mint amabból. Magának nagy Vitéz 
Kofcegi Major úrnak karját-is kerefztűl lőt
ték. Vörös Hadnagy úrnak pedig a' fején 
tett kemény febet a' golyóbis. — KFaraoni-
nál Jévö hidat másfél óráig oltalmazta vité
zül Kapitány Boronkai Úr, Puskás, Ve^er 
és Felbu^ai érdemes Főhadnagy Urakkal; 
Haláj\ Kapitány Űr pedig, a' fzoros útra 
rohanó réfzét verte viíTza az ellenfégnek, 

X f már 
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már rrieg-nevezett> 's meg-febesíttétett %káz 
Hadnaggyával; Bárány Főhadnagy Úr men-
tette-rneg, a' S^ertt vize mellett lé vő rejtek 
út,on, a* Bagázsiás, és más terhes fzekere-
ket, a* Török kezébe való jutástól, másfél 
óráig állván annak ellent ki-mondhatatlan 
bátorfággal, a* midőn ofztán úgy környüi-ís 
vette az ellenfég, liogy több pajtásfaitol, 
tsupan hufzad magával egéíTzen külön fzorúlt, 
de azért hellyén volt a' fzive, *s vele maradt,, 
Legcnnyeibe-is újj hátóríagot öntvén , magát, 
azokkal eggytitt a' sürüfégen kerefztűi vágta, 
és azután még Hala fa Kapitány Úrról-is 
Segített el-venni a'reá tsoportosodott Török* 
íéget. Ez alkalmatösfággal, valamint ugyan 
máífzor - is, meg - külömböztették magokat 
Csák Mátyás, Kömlei Sámuel, és Kis János, 
nevezetű Káplárok is, Karúk Márton köz 
emberrel eggyütt. Gyönyörit Mátyás köz 
ember pedig, tsak hamar egymás után igen 
.gyönyörű kettős remekjét adta , mind jó* 
mind nagy fzivének : meg-fzabadítván íze-
rentséfien két pajtásfát az ellenfég kezéből. 
Eggyiket már vitte a' Török, mellyet meg
sejtvén Gyönyörű Mátyás, utánna rúgtat, 
agyon vágja a' vivőt, 's rab pajtásfái meg-, 
menti; a' másikat még el nem fogta vólc 
ugyan az ellenfég, hanem keménnyen üz6b,s 

vet* 
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verte, *s már kézre-is kerítetre volna, mivel 
az tsak gyalog fzaladt. Ennek laráfára - is 3 

nekik rugafzkodik Gyönyörű Mátyás aJ Tö
rököknek', és egg'yet közzülök fzörnyú Ka
pásával leg-oiran földre borit; mellyet a' töb
bek látván,- távozni kezdenek, o-pedig fá
radt pajtásíet a' levágott Török'lovára fel
ültetvén, bekével el-hozta. Tsupán két ki-
rsin csapásokat kapott karjain. SPL.ENYI 
F. M. L. Űr mindjárt azon hellyeti 3. ara
nyokkal jutalmazta nieg Gyönyöríi Mátyás
nak jó izlvüíegét, . Y bátorfágár. — Meg
érdemli az iliyen köz katona a' jó Vitéz 
nevet. •— A* Foksárinál nyertt nevezetes 
gyózedeícmból Származott ditsösfégben, 
melly nagy és méltó réízt vehet a' Tsáízár 
Magyar Lovas Regememje; már az a' meg
nevezett diadalmas ütközetnek azon elo-
ad'áfából, mellyet Aug, ai-dik napján köz-, 
lőttünk az érdemes Közönféggel, nyilván 
valő. Olly örömmel siettek ezen Regement 
próbáltt Vitézei, nagy érdemű Oberfterek-
kel MéJxáros Úrral *) z.% ellenfégre menő 

fi?-

*) A' Tsáfzár Magyar Lovas Jlegementj^nek els'6 
Oberílere volt Áhnásy' Jguatz Ur, kinek 1763-

dik~ 
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Seregnek jobb Szárnya előtt, mintha ugyan 
lakodalomba kellett vóina menniek. Ezek 
voltak, és nevezeteífen ama nagy vitéz, 's 
jó Hazafi Gombos Kapitány Úr Svadronabé-
liek, Boronkai Kapitány , Petrás, Puskás, 
és Felbu^ai Főhadnagy Urakkal eggyütt, 
a' kik az ellenfég bal fzárnyán álló Spahikat 
Foksán alatt, leg-elsoben zűrzavarba hoz
ták, és igen meg-fzilák Arnautáinkat a' ve-
fzedelemtöl meg - mentették. A' Tsáfzár. 
Regementje verte Széllyel, mint mar ez is 
tudni való, a' Jantsárokat-is, kik köz'zúl a' 
Sámuel Klaftromán kivűl izorúkakat neve
zeteífen Kapitány Be^erédy Úr vagdal tattá 
le. — Még mind ezek után, öfzve tódúlt 
volt egy csoport Törökfég, és az néminemű 

iz-

diíibati Gen>erálisfágra lett lépéfe, Kis Ferentz 
Urnák nyitott utat az Oberfteri méltófágtrak ezen 
Regeméntnél lehető él-nyeréfére. Ez-is Gene-
rálisfá lett 1773-dikban, és utánna következett 
Báró Vétsey Ur, a' kit minékutánna I784*dikben 
Generál isfágra emeltek volna érdemei, Méfzávoí 
Jánog. Ur , váltott fel, az előtt a' nemes Wurmfer 
Regementje OberíHieutenántja. Ezen Ur ritka 
vitezfégének - is, Generálisi ranggal való meg-
tifzteketéfe leve, mint tudjuk * a'' Foksáni győze
delem után jutalma* 
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izgágát okozhatott vólna-is a' mieinknek: de 
ezt-is nagy érdemű S^entiványi Major Űr 
vezérléfe alatt, Haláfit Kapitány Úr maga 
Svadronával meg-támadtar 's el-fzéllefztette, 
melly alkalmatosfággal Tegethqf Kapitány, 
Bárány 's Ettinghaufén F 6 , és Motsáry 
Alhadnagy Urak-is valóban vitézi módon 
ugyan tsak két kézre dolgoztak, amaz iffjú 
vitéz Grabarits Károly Strázsamefter Úrral 
eggyütt, kiről már a'minapában fel-j egyez* 
tük, hogy általa tsak hamar egymás után 
két izmos Török fofztatott-meg életétol. —* 
Ezen itt meg-nevezett érdemes Vitéz Urak 
Laiftromához fzükfég még azon 'dicséretes 
Magyar Bajnokoknak betses neveiket-is ra-
gafztani, kiket, Foksán alatt ki-mutatott 
vitézfégekre nézve, magának a? fó' hadi Can-
cellariának Tudositáfa fzerént, írásunknak 
if8-dik Levelén, már név fzerént emiitet
tünk, úgymint: Németh, Gróf Gvadányi, 
és Sxombathy Kapitány; Báró Lusinf^ky9 

Ofterhuber, Ekk^r, Pálfy, Ut^er, FÓ; 
Gentsy, Kqftián, és Forgáts Alhadnagy 
Uraknak. 

Ezek azok, meliyefcet a' Tsáfzár Ma
gyar'Lovas Regementjéröl, kedves Hazán
kai , ez útfal közQlhettwnls. ** Köfzönnyük, 

$6r 
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söt bátorkodunk itt az egéííz Magyar Haza 
képében meg-köfzönni azon nagy érdemű 

joHazaBaknak kegyesfégeker, kiknek magok 
Lelkek jól tudja, melly fáradhatatlanok vol
tak mind eddig, Vnioftís leg-kozelebb ezen 
Nemzetünk düzére virágzó Tsáfzár Lovas 
Regementje Hiftpriáj.a' ei-inditáia előtt, Szí
ves igyekezetünknek fel-fegéilé.íében. 

Ezeknek hozzánk botsátani méltóztatott 
kedves Leveleikből, nevezhetünk még meg, 
a5 mar öfzveíéggel elo fzáraláktakon kívül, 
néméIly nagyobb 's kiíTebb ran,gú -Vitézeit 
a3 Tsáízár Nemes Magyar Lovas .Regement-
jének, kiknek réíz fzerént az elmúlt 1788-
dik efztendóben5 rcíz fzerént pedig,,ebben 
adódott alkalmatosiágok példás érdemeiket 
fzembetün.Óképpen nyilvánvalókká, tenni; 
Ezek azok* Oberftlieu.t.. üllackqvits•, Major 
Nagy Ferentzy. továbbá Berényi 9 's Báró 
Öttvos Kapitány,* nem külömben Bálás Fó 
és Csqnúdy ..Alhadnagy Urak, Nagy Ádám 
StrázsameŰerrel, Nyilas % Erikkel^ és S^a-
fai Kaprálokkal eggyütr.—• Jói tudjuk?. hogy 
még ezeken kívíiMs vágynak íok esmcretes 
vitézíégű £eisübb,j,: és-^Isó-bb renden; lévő 
Tagjai a' Regemepnmek, a' kiknek név. íze-
lént való esmsrettségekre. mi- m^g ez ideig, 

• i nem 
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.nem juthattunk: hifTzük mindazáltal, hogy 
azok-is magokat, az egéffz Regemeatel egy-
gyetemben elegendőképpen meg * tifzteltet-
• teknek ienni tartják, azon egyenes ítélet té
telnek bé-fejezőül ide való iktatáía által, 
meiiy magának, a* főigazgató Hertzeg CO-
BURG-nak, és minden Generális Uraknak-is 
ítélet tétele: hogy ha a' Tsáf^ár Magyar 
Lovas Regemsntje jó Vitézeit meg akarná 
valaki név fzerént ditsérni: az , tsupán tsak 
az egéflz Regement Laíílromának le-iráfa 
által.kéSzülhcme meg, 

Bétshól. 
Azt V váítozáfát 6 Felfégének, mellyrÖI köze* 

l'ebb költ írásunkban emlékeztrrnk vala, okozta réík 
fzerént átlovaglás, réfz fzerént a' nedrés kertben 
egáfi'z órákig való fel ?s alá sétáláfa. De még-is nem 
íév'é az abból fzármazott betegfége tartós, ámbár va
lóba veszedelmesnek láttzott-is. Már jijjr* fenn jár, 
és a' napokban igen gazdagon meg-is ajándékozta Ud
vari Örvösfait, a' kik egéTzfége helljre áükhatáfa, 
végett mindent el-követtek; nem kiiiömben tselédeít, 
a' kik eröteieukedéfe alkalmatosfágáyal körülölte hives 
fáradoztak. A* ki-ofztott ajándékot 50/Q00.'forintra 
betsűlik.— A' múk Vasárnap, az az Sepr. 20-dik 
napján, és azt követő két napokon, úgymint Hétföa 
és Kedden közönféges könyörgéfek tartatták itten 
minden Templomokban, Belgrád várának fzerentsé0en 
lehető viilza vételeért. Maga Ö Felfége-ís bé-jött 
Hettzeniorfróly mind "Vasárnap, mind Kedden a' §z* 
István Templomiba, de pnnde» pompa néJJíuí* 

4 N 
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A' Biponti Iffjabb Hertzeg fzörnyíi haláláról ezt 
értettük eggy Marburgból jött Levélből: A' Hertzeg 
vadafz kutyáját meg-találta ütni eggy 12. efztendos 
gyermek. Meg-boílTzonkodván az»n a'Hertzeg, pa-
rantsolá, hogy a' gyermeken vágjanak ötvent. A* 
kornyi'il állók kérik az Iftenre a' Hertzeget, ne tsele-
kedje azt, meg-hal a'gyermek. A' Hertzeg nem 
hogy hajlott volna a' kérésre, hanem kiált, hogy már 
vágjanak a' gyermekre fzázat. Alig ütöttek a' fze-
&eny gyermeken 25-öt, hogy már orrán fzájján egy
re jött a' vér , azon neki búsul a' gyermek Attya, 
ragadja puskáját, 's főbe lövi a'Hertzeget. Befzéllik, 
hogy ezen Atyát kerékre akarták törni, de a 'nép 
meg-mentette. — Nagy Letzke ez, az ollyan föld 
Naggyainak, a' kik az alattok valókat úgy nézik* 
mint a' földön máfzkáló férgeket, 's a' lelki esméret 
sugalláfait tsak valamelly gyenge gyomorból fel-jovÖ 
gozolgéseknek állítják. 

A' Hejfzeu - Cajfeeli Landgráfnak-is jutott eggy 
intés, hogy ember vérén kintset rakásra ne gyűjtsön. 
Mert a' Caffzeli gazdag Tárházát a' fel-zendúlt nép-
fel-dúlta. Oda van, a'mint hirlelik, 25. millió Tal
lér , melly temérdek pénz abból gyűl t , hogy a' ha
dakozó Fejedelmeknek katonákat adott pénzen, el. 

Az Orofzok úgy meg-verték a'fzárazon-is a' Své
deket, hogy maga-is a' Király-tsak nehezen fzabadál-
hatott ki kezek közzűl. A' bővebb tudósítást, mind 
a' minap jelentett tengeri gyozedelemrÖl, mind erről, 
mihellyt meg-érkezik az Orofz Udvartól, fogjuk 
közölni. 

Küldjük a' fo Hertzeg Ferdinánd Regementjénejc 
képét, Másfzor a' Hiítóriáját. 
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JELENTÉS A' NEMES MAGYAR 
NEMZETHEZ. 

-Ígéretet tettünk vaía, júliusnak 3*díkátt}«£t 
meg-indítáfávar Írásunknak az eránt, hogy 
aJ tzélt, mellyré' általa törekedünk* és- a* 
mellynek, el-érhetéfe indított bennünket hat-
hatóíTan az ahoz való fogásra-is, fel-fogjuk 
eggy hónap , eRölttével fedezni. Tovább 
haladt kötelesfégünknek óhajtott tellyesithe-
téfe, mint előre eMáthattuk vóína* Arról 
alázatoífan engedelmet kérünk, a' mellyet 
reményíünk'ís; mivel hiíFzük, minden ma
gunknak való nagy hízelkedés nélkül, hogy 
az alatt-is, míg haígatni kéntelenítettünk, 
már maga tulajdon munkánk fzólíott helyet* 
tünk, meg»gyózvén kirkit Hazánk fzereto *$ 
egyenes ítélet tételű Fiai kozzűl arról, hogy 
mi egéílz igyekezettel kívánjuk mínd azt el* 

Y kö* j 
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követni, valami édes Nemzetünket általán 
fogva a' hafznoífan gyönyörködtető' olvafás-
"hoz mind inkább inkábl^lio&zá édesgetheti, 
és ez által, eggy réfzról ugyan fzüle.tett 
nyelvének ízeretetére, betsülléiére, \ ta
nuláfára hathatóíTabban fel-íerkentheti; más 
réfzröl pedig, a"* pallérozott Nemzetek bol-
dogfágábvaa hova toyább bizonyoffabban ré-
fzeltethetű Hiedelmünknek mint meg any-
nyi etos fundamentcmi azon Hazafiúi fzere-
tettel meg-tellyesedett fzivbói ízármazott ki
fejezések, mellyekkel minden renden lévő 
kedves Hazánkfiai, hozzánk gyakor ízben 
bótsátani méltóztatott betses Leveleikben » 
erántunk való indúiarjokat, V fzives igyeke
zett! foglalatosfágunkkal való tökélletes meg* 
elégedéíeket, úgy tették -nyilván valóvá; 
hogy reánk olly fzép neveket ruháztak, a! 
rriellyeket tsak az által érdemelhet valaki , 
ha fzembe tűnőképpen meg-bizonyítja, hogy 
Hazája boldogfágának kéíz minden tehettsé-
gét fel-áldozni. — Nem-is fzóllunk tehát 
már arról, hogy fzorgalmatoskodásunk mind 
a' közleni Szokott dolgoknak ki-válafztáfa, 
mind azok elo adásának módja, ''s remény 
{egünk fzerént kedvet található köntösbe való 
öltöztetése által, ellene mondhataílanűl a* 
Haza javára, 's difzére vagyon erányozva, 
*~ Említjük egyedül, 's ajánljuk azon tzé-

lun-
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iunkat-, melly fzerént a' Magyar Nyelvnek 
gazdagodását, rendbe fzedódesét, 's tsinos-
fabbodását, és ennél fogva a' Tudományok-
nak-ís rajta még nagyobb erőben lehetó' vi
rágzását, nem tsak magunk; hanem más 
érdemes Hazafiak által-is kívánjuk munká
lódni, a' mennyiben ígérjük, hogy mi min
den köz hafzonra tzélozó igyekezetet, melly-
nek fel - fedezése erántt meg-kerestetünk, 
j>énz és jutalom nélkül fogjuk a* Hazával 
köziem*, mint ezt már tseíekedtük-is; e' fe
lett, hogy"még azt a' pénzt-ís, a* melly köl
tséges munkánktól meg-marad,, a* Tudomá
nyoknak fzületett nyelvünkön leg-jobb mód* 
dal lehető gyarapítáfáfa akarjuk fordítani. — 
E' réfzben úgy Ítéltük, hellyeíTebben nem 
tselekedhetünk, mintha leg-eísÓbeii*is eggy 
Magyar Nyelv tanító Könyvetske irása vé
gett tefzünk fel jutalom pénzt; kérvén, sót 
ugyan tmfzölván minden érdemes Hazafiakat, 
a'kílÉel mind ídejek, mind ahöz^megkíván
tató kéfztiletek vagyon, ne tiltsák fáradtfágo* 
kar, mellyet, meg kell vallani, eggy Jó Ma* 
gyár JStyeív tanító Könyv Hazai nyelvünkön 
való ki - dolgozása kivan. — Mi ugyan 
ölly jutalmakat nem ígérhetünk, mint a* 
millyénekkel Anglia, és Frant%ia Orfzágt 
nagyra Született Fíaít, a' tudományoknak 's 
me*ceríegéknek előbb mo^dítáfára Serkenti} 
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avagy niár ditséretefíen tett próbáikra nézve-
meg rifz'teli: ajánlunk ugyan tsak nagy öröm-
mei 20. -^ húfz aranyokat, és költségünkön ki
nyomtatandó munkájából if o Exemplárokat^ 
azon Hazája tiízta fzeretetével gerjedező Ur
nák, a'kinek munkája, a közönféges egye
nes kelet tétel által, ez ido fzerént leg-hafzna 
vehetobbnek fog ítéltetni. — A' Hazafiúi 
köcdesíegnek tellyesítéféböl fzármazó Öröm 
°s ditsösfég, ki-pótollya eggy jó fzivű Ma
gyarnál az általunk fel-tett jutalomnak hijjá-
nosfágát. Hát ha azonban a' mi mozgoló
dásunk fzemleléfére alkalmatosfágot fognak 
venni, HazánkOfzlopEmberei is arra, hogy. 
fzülöttök földje kebeléből reájok áradó áldá
sok egy rcizetskéjét a' Hazának fel-áldozni, 
olly drága kintsnek fzámára való meg-fzer-
zéfe által ne fajnálják, minem]a lenne, eggy 
jó móddal kéfzülendö* Magyar Grammatika, 
majd azután eggy gazdag S^ó- Tár, és a' 
gondolatoknak Magyar nyelven lehető elöv 

adását tanító munka, meliyek által el-kéfzít 
tethetnék Nyelvünk, fzintén úgy, mint az 
QroJi nyelv el-kéízűk I. PfiTER Tsáízár 
idejétől fogva, olly nyelvnek, a' mellyen" 
ne tsak befzélleni, hanerp.Jnú,, 's tanicanl-is 
leheífen alkalmatosam 

A' Grammatika írásának módja erántt 
távol legyen tőlünk, hogy mi Regulákat 

' ' akar-
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akarnánk fzabni az ollyan bölts Fejeknek, 
a1 kikcól magunk is örömest kívánunk tanulni, 
és mind azokról oktatást venni,, a* mellyek 
H \ D I TÖRTENETEK nevezetet viselő 
írásunkban, elóttök megjobbításra valóknak 
láctzanak. Bátorkodunk mindazáltal jelen
teni, melly igen óhajtanánk, hogy V kéfzi-
tendo Magyar Nyelv-tanító Könyvben mini
den réfzei egy talpra esett 'Grammatikának, 
a lehettségig való tö^élletesféggel, jól meg-
munkáltaífanak; hogy a' tudós író az eredeti 
fzóknak visgálásába, 's ki-tanulásába bé-erefz-
kedjenj azoknak tulajdon értelmeket kÍ-tapo~ 
gatni, a' rajtok esni fzokott külömbkülörnb-
féíe fzükféges változásokat fundárnentomofan 
megmagyarázni, az azokból lett 's lehető 
fzát mázasoknak módjait világoífan fel-fedez-
getni, és mind ezeknek azután bizonyos, 's 
a' mennyire lehet közönféges Regulákat fzab-
ni igyekezzen. — Továbbá, hogy a'fzók 
öízve rakásának módját-is, más esméreteflebb 
nyelvektől meg-külömböztetve, értelmes Re
gulákba foglalja. — így tselekedjen a' fzók
nak hellyes le-irásának, azoknak az írásban 
egymástól való meg-küíömböztetéfének, és 
rövideden, vagy meg-vonva való ki-mondá* 
fának módjával-is. — Mind ezeken kívül§ 
kikérjük, adja ítéletét, a' más nyelvekből 
költsönözött fzók erántt, -mellyeket gondol 

Y 3 k azok 
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azok közzül fzükféges éknek a' meg-tartásra, 
\s hogy lehetne azokból Nyelvünk termé-
ízeiével leg meg-egyezóbben, a'fzóknakmás 
nemeit-ís formálni. A' Deák igéket: decli-
natio, oonjugatio, 's a' t. vagy meg*hagy-* 
hatja, vagy pedig Magyarra - is fordít
hatja. -~ Az iliyen kéízületű Magyar 
Grammatika kéttség kivíil azt tselekedné, 
hogy ezentúl elébb lenne ataijyában a* 
Magyar Iífjúfág jó Magyar, mint jő Deáfc$ 
vagy jó Német; mivel ízületen: nyelvét már 
nem tsak hallomásból, és annak terméfzetét 
nem tsupán a' más nyelvekkel való munkás 
és unalmas egybe hafonlitásból kellene meg
tanulni, mint kellett jobbára ez ideig; de ez 
tselekedné, hogy az ollyan Magyarok-is ma
gokba térnének, 's fel-indúlnának Nemzetek 
nyelve tanulására, a* kik eddig fzujeretc 
nyelvekkel annyira nem gondoltak, hogy 
jó Németek s Fránt^iák, \ Olafxpk voltak, 
tsak Magyarok nem, és talám a1 Magyar 
nyelv tanulásával, jobb Magyar vér is fér-
kezne beléjek. De végre > az idegen Nem
ietek íem tartanák többé fzép, \s a ' jó út 
mutatás által könnyen meg-is tanulható Nyel* 
vünket eggy regulátlan, palléróvatlan,. ?s 
a' nehézfégére . né'zve s a'. CHinaival ve-* 
té-lkedó* nyelvnek, 

A* ' 
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A'kik tehát az érdemes Tudósok közzúl 
Hazáj okért , eggy illy hafznos, sót ez 
idók fzerént éppen e-Lmúlhatatlanúl fzükféges 
Könyvnek kéfzkésére magokat el-tökéllik; 
rnéltoztaííanak betses munkájokat a* jövő 
efztendöben Júliusnak 13-dikára, az akkor 
itt a' Leápold Városában esendő Margita 
vására alkalmatosfágával, akár illyen'felül 
írás alatt2 aM.M. de GÖRÖG9 á Vienne* 
auf der Freyung, Nro. 6tJm er/ien Stock; 
akár pedig: a M. M. de.KEREKESv 
a Vrtenne, in der Herrengajfs , N r o / 
f 8. -•-? válamelly Symbolum alatt, eggy 
ugyan azon jel alatt lévó, és az érdemes 
írónak nevét magában foglaló petséteit Le
véllel fehküldeni. A' Levél mind addig fel 
nem fog nyuódni, míg a* fel küldendő mun
kák visgálásának ? '$ megítélésének vége nem 
lefíz. — Akkor - is tsak a' Nyertesé. — 
Hogyha pedig még ez úttal egéjfc Gram
matika írásához nem akarnának eggyen „ 
egyen fogni kedves Hazánkfiai, hanem an
nak tsupárn egy avagy más réízét különöflen 
ki-dolgoznl, melly réfzekból kéízülhetne azu
tán jövendőben az e-géíTz Grammatika; mi 
e' réízben a* tudós Uraktól függefztjük £el 
a? dolgot, úgy tselekedjenek, 's dolgozza
nak B*zájok boldogfágára, a* mint magok
nak 'leg-jobbnak,- *s leg-elómeneteleflebbnek 

Y 4 fog 
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fog tettzeni: tsak hogy ki-kérjük, hadd le-
hefíúnk eggyik, vagy másik fzándékról eleve 
bizonyosok. 

Folytatáfa d Serviában , és S^erimben 
történtt dolgoknak. 

Minekelőtte ezeknek elo adásokban to
vább mennénk: hozzá adunk még némelly 
jegyzéseket az utóbbi Tudósításokból azok
hoz, a'mellyeket elöbbeni Levelünkben , a* 
LAUDON népének Serviába lett által taka-
rodásáról, és azt,követett dolgokról irtunk 
rövideden. Ezek azok: A' WALDEGK H. 
10. gyalog Batalionjai, mellyek Sept. 10-dik 
napján, eítvéli 7.órakor, hajókon, és hida
sokon két tsapatban a\Száván által takarod
tak, név fzerént ezek voltak: 1. a' Tsá\ár 
Regementjébol, 1. a' Laudonéból, 1. ar Gyu
laiéból, 1.a' Brodi Határnokokéból, 2. a* 
Ferdinánd fo, HertzegébÖl , 2. a' Brentánoé' 
ból, 2. a' WallisébóL Az ezekhez tartozott 
Lovasfág állott a5 Gr éven Hufzár Regementje 
6. Svadronjából, és a' Lobkovit^ könnyű 
Lovasfainak 3. Ofztállyokból. Her. Wald-
ecken kivul mentek által még két Generális 
Urak, úgymint Kfebeck, és Türkheim. —• 
Maga a'fo Vezér-is oda által volt már n -
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dikért, és a* Waldeck féregéből 2. Batalion 
gyalogfágot, 1. Ofztálly Lovasfággal egy-
gyütt, az Ojtrusnit^anál fel-állitandó hídnál 
hagyván, a' többivel meg-lepte a' Repíts 
hegyét, melly nagy hegy 2. orádnyira va
gyon Belgrádhoz* A' meg-nevezett hegy
ről látyáji,i hogy tsak egynéhány Pandúrok 
*) vágynak a' Dedina hegyén, mellyetfzük-
tegesképpen el kellett foglalni, hogy népét 
Belgrád alá viheífe, leg-ottan ellenek rendel 
i.Ofztállyt a5 Gr éven Hufzárjai közzül, mád: 
pedig az elsőnek oltalműl utánna küld. A' 
Hufzárok neki vágtatnak febeíTen a' Pandú
roknak, és 5. ember vefzteféggel az egéíTz 
hegyet 1. óra alatt ei-foglalják. — Ez esett 
Sept. n-dik napján, eftvéli á. óra felé. -— 

Ugyan ezen a' napon dél előtt 10. óra
kor , az Oftrusnit^anál **) már kéfzen lévő 

Y f hi-

*) A' Pandúrok Török parafztok, kiket a' Basa fizet 
's tart a 'végre, hogy általok a' töllök hozzánk 
takarodó föld népét fzándékjokban meg-gátolja. 

**) Oftrusnitza,v<igy a'mint máskép Ofierniizánnk % 

Ojlrosnitzának-is nevezik, eggy pufzta hellyfég 
a' Száva jobbik partján. Ennek ellenébe kéfzult 
a' hid, mellyen a' féreg által takarodott a' Száván. 
és nem emlékeznek az újjabb Tudósítások femmi 
más hidról ezen kivül, melly kéfzult volna az 
által menetelre. 
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hidons 8. BataKon gyalogfág, és 3. ÖSztálly 
Lovasfág ment ákal Serviába F. M. L. Gr, 
Collorédóval) és Würtemherg Her. Brentána 
's Melas Generálmájorökkal. A* 8. gyalog 
Batalionok ezek voltak: %. a' Peílegrini Re* 
gemenrjéböl; a. a* Ferdinánd Toskanaéböl; 
3. a* Carl Toskanaéböl; 2. a' Preyséből — 
A' 3. Ofztilly Lovasfág pedig a* ValdekébŐL 
Ezeket követte Sept. 12-dikén jó reggel, a* 
Lovasfág Generálja Gr. Kinsky, 9. Ofztálly 
Lovasfággal; 3-al a* Toskána fó Hertzeg Re-
gementjébol, 3-al a' Najfauéböl^ 3-al a' Ze$« 
intőéből, és F. M. L. Gróf Browne 10. Gra~ 
natéros Batalionokkal. -— Meg-izente a 'fő 
Vezér F. M. L. Gr. Mitrovfyky-nak, és F» 
M* L. Alvint^i-nek, éi F. M. L. Blanken* 

JJem-nak-is, hogy sietnének az elottök el
takarodott féregnek mindenütt nyomokba 
termem, a* minthogy ez meg is lett. F.M, 
L. 3íitrovfyky vitt magával 1. Bataliont az 
Alvint^j Regementjébói, 3-at a' NádasdyT 

éból, i-et a' Wolfenbüttd-kbo\.; F. M. L. 
Alvint^j 1, Bataliont az Efejerháxy Antalé- ' 
ból, 3-at d? Károly i-éböl, és i-et a' Wolfen-
hüttel-hböl; F. M. L. Blankenftein 3. 0fzx 
tállyt a'Kavanagh-tböl, 3-at a' Jaquemm^böl 

. és 3-at IVurmfer-ob'öl. — Sept. x 3-dik nap
ján, a* Tartalék ágyúk (RerfervsArrillérié), 
és az Ármádia fzekerei-i$ el-jutottak az ellen

i g 
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fég földére; Mitrovfcky* Ahint%i, Elán* 
kenftéin F. M. Líeutenantok-is , népeikkel 
eggyütt a' több féreghez £ Bedina hegyére, 
és meg - telepedtek a' fzomfzéd Topsid he
gyén ki-mutatott hellyeken. — A' visgáló-
dásnak alkalmatosfágával, mellyet tett ez 
napon a' ÍP Vezér Belgrád környékén, H. 
Valdeck, és Gen. Klebeck kormányozások 
alatt lévő 10. Ofztáüy Lovasíaggal, és 4, Bat* 
Gyalogfággal, ezeket tanulta ki: hogy a* 
külső városnak a' S%áva felöl való réfzében4 

2. Battériák vágynak fei-áiiitva, eggyik yt 

a' másik pedig 5. ágyúra; hogy a' város 
kapuja felett egy nyilas vagyon; hogy a' 
Duna felé, a' palánk hoíTzában igen iok á-
gyúk vágynak feí-fzegezve; hogy a' külső 
városban levő házak többnyire mind tserép-
pel fedettek, és igen eröífen épülttek; hogy 
az EUGENíUS által kéfzittet.ett fántz a'' Du
nától fogva 5 a' Metteri hegyéig még olly 
állapotban vagyon, hogy kevés munka kí
vántatik annak tökélletes hellyre állitáfára. «—> 
Eítvénden , a* Dedina hegyén, 's annak 
oldalán, 5. földvárnak való hellyet mértek 
ki , és még azon éjtfzaka hozzá-is fogtak a* 
munkához 2000-en a' föld népe közzúl. ma 
Ugyan ezen időben, a' T\igány fzigetnek 
alsó tsúttsán-is, egy 3, hat fontos ágyúra 
való földvárnak kélziréséhez fograkj a' melly-

ból, 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 



b61, a* hozzá nem meflze fel-állitott hidat 
lehetne az ellenfég Tsajkái ellen oltalmazni. 
A' Dunavet^en lévő hidat-is lejjebb hozták, 
és a' Mesániai töltéshez közelebb állították 
fel, hogy a3' S^erimhol Serviába lehető ál
tal 7s meg által járás , annál rövidebb út te
vésfel meg-esheíTen. ii meg-lévén, a1 hid 
fántzához 1000. lépésnyire táborba fzállot-
tak: i, Batalion a* Deutfchmeijier Regement-
jéból; *• Bat. a* Kallenberg-éböl, és a Ofz-
tálly a' könnyű Lovasok közzűl; i. Batalion 
pedig a' Gyulai Regementjéból éppen a' hid 
fántza mellé telepedett; a' T^igány íziget-
ben kéízűlt föld várba ugyan tsak a' Gyulai-
éból i.. Ofztálly rendeltetett, és a' több 2. 
Ofztáliya azon Regementnek hátrább okai
mul állíttatott. — EgéíTz 13-dikon ágyúzott 
volt Belgrádból Táborunkba. Eggy 12 fon
tos golyóbis olly meífze is elhatott , hogy 
tsak 40. lépésnyire esett le FERENTZ Fő 
Hertzeg fátorától. Ugyan tsak meg fem 
tett kárt lövöldözése által 1. emberünkben-is 
az ellenfég. — 14-dikén, a' Szávának $%e-
rimre nézve túlsó tekerületjén iévo hidat 
fellyebb vitték, hogy ahoz még-is annál 
közelebb gsheífen a* T^igány fzigetben ké* 
fzűlt föld vár; és még más hidat-is állítottak 
fel mellé hajókból. Ez nap dél után indul
tak a' Dcdina hegyéről r az Eugenius fántza 

fe* 
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felé F..M. L. Gróf Browne 10 Granatéros 
Batalioojai, az olcalmokra rendeltett Lovas-
fággal eggyütt j meliy állott 9. Ofztállyhól9 

a' H. Waldeck kormányozása alatt #» Ofz-
táily volt a' Wurmfer Regementjéböl, 3. a' 
T\esvit\ébbl, 3. a' Jóser Toskánaéhól — 
Hogy a' Mokri-Lug patakján kerefztúl, az 
Eugenius fántzához értek, z négy fzeg for
mára oíztották fel magokat, eggyik 4 fzeg 
rendeltetett az Orfzág útjának jobb loldala 
telól lévő hegyre, a5 másik pedig a 'Bal 
réizre. A' Hiiízároknak egy réíze jöbb9 

más réfze. előre állott; a' több Lovasfág peT 

dig, a' két 4. fzeg közzé, férkeztette magár. 
Ez a'nép vitt volt magával minden Rege* 
mentekből arra való fzeméllyeket, a kik az 
egéííz Tábornak való hellyet ki-mérnék. —-
jelen voltak Brownen., és Valdeken kívül, 
a' több Kormányozók-is, kiknek igazgatá
sokra vagyán bízva küíönöíTen, ez , vagy 
amaz /éíze a' féregnek; hogy ezek-is lát
hatnák fzemeíkkel, millyen formán leífz, 
külön külön mindenik népének a* fekvése. 
Éjtízaka a' Mokri- Lug patakján egynéhány 
híd kéfzűít, mellyen a* féregnek több réfze 
is, ki-mért hellyére Belgrádhoz közelebb 
takarodhatna a' Dedina hegyéről. Ugyan 
ezen éjtfzaka fogott 2500-ig való munkás, 
xkíz fzerént föld népéből, réfz fzerént pedig 

Ka*. 
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katonákból álló, a' Duna mentében éggy 
840* öl hoíTzufágú tsávargós árok hányásán 
hoz , és a' Dunavet^-nek a* Dunába való 
Szakadásánál eggy két 12 fontos, és négy 
6 fontos ágyúkra való föld várnak kéfzitéfé^ 
hez, melly az egéífz Zrmon, és Dunavet^ 
körinek tűz fal gyanánt leheífen az ellenfég 
Tsajkáji ellen. A5 munkások oltalmára a* 
iyAlton Regementjéból 2. Bat. és a' Mo* 
dena Lovasfai közzűl 1. Ofztally volt hátra 
felé állítva. Egéífz éjtfzáka tsendeífen dol
gozhattak embereink, és már reggelre fedve 
voltak az ellenfég golyóbiííal ellen. — 14 
diken-ís ágyúzott vóít ki a' Törökfég a' vár
ból, Szint olly kemcnnyen, valamint 13-kon, 
de ekkor Sem tehetett Semmi kárt. — i<$+ 
dikén meg-indúltak Mitrovfeky és Alvintzy 
F. M. Lieutenantok, nem külömben Wür* 
temherg, Brentáno, és Türkheim Generál 
Majorok, 4. Szeg formára vett népeikkel; 
á' Lovasfág Generálja Gróf Kinf^ky alatt 
lévő" 7. Lovas Regementekkei eggyütt az 
Eugenius fáíltzai között ki-tsináitt helyekre. 
&* Brentáno, Türkheim, és Würtemberg 
féregéi a7 fzél malomtól fogva, egéífz T%i-
gánka felé ki -terjedtek, a5 többek pedig 
a* Grahatérosok mellett, jobb és bal'felöl 
telepedtek meg; a* Lovasfágnak valameíly 
réfee a'"4. Szegek közzé helyhetce magár s 
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i több réfze pedig elölről, két tsapatökban. 
— A' Generál Klebek népe még a' Dedina 
hegyén maradott, mivel a*földvárak, mely-
lyek olly tzéllal kéfzükek, hogy tulajdon 
képpen a* Száván lévő hidak fántzai gyanánt 
lennének, még nem voltak egéüzen jó kar
ban : ugyan tsak már ekkor volt bennek két 
Batalion Kallenberg Regementjebéli gyalog-
íág , és eggy Ofztálíy a' Lobkovit^ Lovasfai 
közzúL — Eítve hozzá fogtak a* mieink, 
iifo-en a* fzél malomnál, és rajta innen, 
a' mint a' régi Major jobb kézre esik, egy
néhány Battériáknak kéfzitéféhez. Az ellen
i ig lövöldözött, és 4. emberünket meg-, 
febesitett. -—Ez nap derekaíTan tüzelt az 
ellenfég a' Dunavet^-nék Dunába való fza-
kadásánál dolgozó népünkre-is; de nem ök 
vagy febesitett meg többet f. emberünknél 
A' Tsajkái-i$, mellyek látogatóul jöttek volt9 

látván, hogy ágyú 9s puska fzóval köfzön-
tik tőlünk, nem íbká kívántak mulatna—* 
Eftek bizonyos heíy változtatások-is még 
ezen napon. Azon féreg, melly mind ed
dig a' Zimoni és Besániai hegyeken lágere* 
zett, t. i. '5u Batalion a* Deutfchmeifier Re* 
gementjébol, a. a' Caprara-éböl; s. a9 A W 
gebauer-éből, és 2. a* Klebek-oböl; továbbá 
3. Ofztálíy a' Csartorinfehy, és 2, avifef<7-
</^Ű; Loyasfai közzűh azon s3 környéken 
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telepedett meg, a' hol az Óbor forrása va
gyon. :— A' Szabad féreg Páles felé vette 
útját9 's a' ZabrőS'béliQkkd, és Szabatj-iak-
kal Bofcnia Szélétől fogva, egéfíz 2L Morava 
Vizéig, melly túl foly Belgrádon % egy Ián-
tzot formált. — El-küldódtek 500, Lovafok 
2. Stábális Tifztekkel eggyütt, 3. óránnyira 
Belgrádon alól, hogy jókor jelentést te* 
hetnének az ellenfég közelgerése felöl. — 
Mind ezeken kivül^ ez nap történt az-is, 
hogy a' föld népe közzíil, aooö. munkások 
hozzá fogtak az Eügénius fántzári kivűl, a* 
Dunán kéfzitendo hid fántza hányáfához. 

Itt moít a' Belgrád alatt* és Zimon 
körűi esett dolgoknak elo befzéllését félbe 
kelletik ízakafztanunk, mert még más emlé
kezetet érdemlő történeteknek, különöífen 
pedig eggy kiváltképpen valónak haladás 
nélkül való jelentése vár reárrk. —- űgy-is 
már a* jövő Kedden-is léíTz fzerentsénk Irá-* 
sunkat botsátani, a' mikor az eddig meg* 
küldött minden Tudósításokat Belgrád eránt 
közölhetjük az érdemes Publikummal. Azon 
hibát mindazáltal kívántuk addig-is meg-job^ 
bitani, a' melly esett elóbbeni írásunkban, 
a' Hadi Tármester Ür Gróf CKERFjÉ Ser± 
viáha lett által menetele napjának meg-ha-
tározásában.. Az esett 18-dik napján Sept. 

w 
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E* felett azt-is jelenthetjük örömmel, hogy 
Belgrádnak kézre kerithetése erántt, mind 
azt elköveti győzedelmes LAUDOM-unk, 
valamit, a1 halhatatlan emlékezetű EUGÉ-
NíUS el-követett volt 1717-dik. efztendöben. 

A Bánátból 

A' Válffy Regementjebéli Oberftljeute-
nant Liptay Űr, (kinek moftani erőtelenke-
dését fziveíTen fájlaljuk) el-küldött Sept. 7-
dikén bizonyos Számú fzabad feregbéheket, 
Kormányozójok Marián, és az el-menetelre 
magát önként ajánlott Regement Káplánja 
Mnderich Űr vezérlések alatt, Ujpalánkából 
Scrviába, hogy általok, az ellenfégrol bi
zonyost érthetne. A' fzabad féreg, által 
menvén a' Dunán, a' PaJfarovk^% és Se-
mendria köztt lévő út mellé hellvhette ma-
gát 5 holott el-fogván egy Levél hordó Tö
rököt, tóle ki-tanulta, hogy a'következendő 
n a p , mind a' két helíyekból fzámos Törö
kök fognának a' Morava vízén eggyüvé jőni. 
Éhez képest, a* fogoly Török által kimu
tatott helyhe? közel lesbe, állott. — Mái 
nap dél előtt 1 o. órakor nyomultak a' Se-
mendriai Törökök egy nagy hajón; kevéífel 
azután érkeztek a? Pajfarovit^iahh, Miheíiyt 
amazok lu-ízálitak: jelt adnak Enderich, és 
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Marián Urak embereiknek a' viadalra. —-
A'Törökök kevés ideig állhattak ellent.— 
A' Pajfarovit^iak minél hamarébb viííza 
evedzteky a* Semendriaiak pedig, a' vízbe 
ugráltak, minekutánna közzülök 25-en el
hullottak, |-an el-fogattak, kiknek ketteje 
Aga yólt , eggyik Belgrádból való , go. 
efztendós; a' másik Ser aj evői. A' haj ój okát 
Is el - nyerték a* mieink, g. lovakkal egy-
gyütt. Volt fok más prédájok-is. 

KülönöíTen ditséri ama nagy Vitéz Öb* 
L. Liptay Úr, Marián , és Enderich Ura-r 
kat. Ez az Ó valláson lévó Enderich Úr 
már máíTzor-is ki-mutatta vitézfégét. Marián 
Úr pedig, Sept. 10-dik napján űjjra meg-
támada Klitsevat^ nevű Török falúban 1 
Agát, a' ki 30-ad magával volt, közzülök 
9-nek végire járt, a' többi a' nagy ködben 
el-vette magát. Maga 4 febes emberével 
tért viíFza. 

• / ' • ' • - ' ' -; 

1 * • # 

Oláh Orfcághól 

Midón a* Török fél Hóid éppen akart 
volna ki-bújni* a' homálly alól, mellybe 
Foksánhál borúit vala; azt moft újjra sű
rűbb , '$ eggy könnyen el nem ofzolható 
homállyba borította H. COBURG diadalmas 
ferege villogó fegyvereinek tsillámja. —-

Meg-
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Meg-verettetett a' fó Vezér, kiben vetette 
a5 fényes Porta reményfégét. — ö akarta 
Foksánon alól Milkóvnál táborozott ma
roknyi népünket fel-falni; de jobban bele 
.tanúk már ez a' gyozésbe, hogy fem mint 
a' maga feles fzámában bizakodó Törokfég 
gondolhatta volna. — Megértvén ugyan-is 
a' gondos Hertzeg az ellenfég fzándékát, 
küld Orofz Gen. Suvaroju-ért, kivel egy-
gyesúlve meg-indítja mindenre kéfz népét 
fiimnik felé, 's vitte mind untalan fel-fegy-
verkezve 4 nap, és 4 éjjel, úgy hogy a' 
gyalogfág tsupán puskájához támafzkodva, 
a' Lovasfág pedig kantár fzijját tartva, . 
gunnyafztott valamelly- keveset. Kenyeré
nél 's vizinél egyebe nem volt, minthogy 
mindenét a' Táborban hagyta, mellynek 
Órizetire egy réfz-is hátra maradott közzüle. 
Sept. 22'dik napjára virradóra, midőn már 
nem meflze lett volna az ellenfég, neki biz
tatván , 's még jobban rendbe fzedvén fére
gét a' Hertzeg, Suvarow Generállal egy-
gyütt , nyomult egyeneífen £ Rimniki tér-
fégen tanyázó ellenfég eránnyában elébb 
elébb, úgy hogy az tsak alig tehetett mi 
íövést-is a már a' nyakán termettek a' mieink* 
E5 történt g. órakor. A' Lovasfág vitézi 
módon közibe vágtatott, as gyalogfág Ba-
jonétjával, egéífz tűzzel neki esett, és úgy 

meg-
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meg-viselte * óra alatt, 20000. főnél többől 
nem állott vitéz népünk, a5 majd ioosoooig 
való roppanj féregét a' fő Vezérnek, hogy 
&z, már 10 órakor futott, el-fzélledett nyáj 
módjára minden felé, többet hagyván 4000 
nél az ütközet hellyén. Az elevenen el-
fogattaknak, fz-áma megy 31-re, az el-nyertt 
ágyúké sora , — A1 Tábornak nagyobb 
réfze*is győzedelmes Seregünk kezére birt. 
A' mi febeífeinknek, 's holtjainknak Száma 
líem röbb 200-nal. — így gyóz, '$ így telz 
tsuda dolgokat egy jó Vezér, a ' k i , Szava 
után halgató vitézeinek Sziveiken már régen 
győzedelmeskedett. 

Ezen ditso gyözedelemröl való hírt , 
hozta futtában, a' Hertzeg második Adju-
tantja, Erdödy Magyar Lovas Reg. béli vólt^ 
Kapitány, már Major Hartelmüller, eggy 
ÖSzibe tsavarodott vitéz tekintetű tifztes Ma
gyar Űr. .-*- Ő Felfégének ki-mondhatatlan 
örömöt okozott. H . KAUNlTZis , a' fö 
Minifter, még ebéd előtt, Szokása ellen 
két pohár bort hajtott ki örömében a' gyö-
zedelmesrek egéífégekért. A* Kurír Úr teg
nap 11. és 12. óra között hordoztatott-meg 
Bétsnek nevezetes űttzáin, ss vitetett a' Hadi 
Tanáts Palotájához. Előtte sípolt, és tsör-
getett 24. Pofta Legény. Ezek után jöttek 
3. Pofta Tiíztek, kik között lo.vagiott ha-

ja» 
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Jadön fóvel* magát mindenfelé hajtogatva, 
a' diadalmas Sereg Hírmondója, —; Válóban 
egéíTz győzedelmi pompával; ha ugyan, 
eggy fó Város fok ezer lakosinak, ablakok
ró l , folyosókról, 's úttzákrói való Brávó 
kiáltásaik, és tapfolásaik tsinálják a* Ieg-va-
lófágosabb pompát. A' Hadi Cancellária e~ 
Jött való tágas heliyen, nem várta több Lé
lek ez előtt egynehány efztendókkel a'Pápa 
áldását, mint a' mennyin kívánták moft látni 
ezt a* zöld Mentés, és veres Nadrágos Húfz-
ár Major Urat, a* kiben mintegy fzemlélni 
láttattak, az egéíTz győzedelmes féregét, V 
ktilönöffen a' Magyar Lovasfágot, mellynek 
ditséretire annyit nem mondhatnánk, hogy 
még-is kevés ne volna. 

REPNIN Orofe Vezér-is meg-verte Otzakovt 
mellett fíajjzún-Basát. \ 

Serviában Boretsnél győzedelmeskedtünk a* Törö
kökön, F . M. L . G. Wartensleben: Oláh Orfeágbati 
pedig, Kimpolungnál, Gen. Meyersheim boltsen vezér
lett bátor íeregeik által. 

Ezekről máffzor többet. 

Jegyzések a\ Ofirom-Agyúkról\ és Batte* 
r iákról 

Sokfzor meg-próbálta már hires Nandorfejérvár*, 
mi legyen a' nyomorúfág: próbálja möft újjolag. —? 
Meny dörögnek ellene a' teméntelen Agyúk, olly fzör-
nyű , és fzakadatlan durrogásokkal, hogy a* föld g 
©ránnyira reng belé. Az eránnyába ki-fzegzett ágyúk 
miné Oftrom ágyúk, meliyek onnan veízik neveket* 

mi* 
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mivel tsak éppen az oftrom idejénhaízna tehetők; ~— 
Tsupán temérdekebb voltokra nézve külömböznek a' 
Táboriaktól. Azért kéfzüínek átalljában egéflz-alkot-
váayokra nézve oily izmoflan, mivel a' beléjek való 
pornak bov mértéke, a' nagy golyóbisokhoz vagyon 
alkalmaztatva, melly miá könnyen meg-roniolhatnának 
vagy eggy, vagy másképpen, ha ugyan tsak teílesek* 
Yahoz képest erosfek, és nehezek nem volnának. .— 
Már be-vett fzokás, hogy fokfzor a' u . fontos ágyú-
kat-is, az oífoom ágyúihoz ízátmáíják, az azokon fe
jül valókat pedig rend fzerént, úgymint a' lg. és '24. 
fontosokat; ném külömben a' i c és 12. fontos Haubi-
tzíkat, aV'ge., 6r», és icö. fontos mozsárokat. — 
Hogy az oftrom ágyúk, a melléjek rendeltetett kato-
iaafággal eggyütt ki ne legyenek olly igen téve, az 
:éllenfég golyóbisfainak, hirtelenében eggy fántzo.t 
líéfzitenek, mind ágyúik, mind magok fedezésér®,' 's 
úgy kezdik ei, a' hoílzú ágyúkból ugyan a' fántz 
falán kerefztűl, az a' végre kéfzüit nyilasokon való 
lövöldözést, melly nyilasokra a' mozsár Battériákon 
öintsen fzükfég. ' 

A' Battéria kéfzülete jobbára így megy véghez, 
íniad másutt\ mind moft közelebb Belgrád alatt. Az 
Ingenieur Tifzt még nappal ki-nézi a' Battériának való 
alkalmatos hellyet, ki-méri, 's meg-jelelteti, mihely-
Iyest ofztán bé-fetétedik, ott termének a' ki-pétzézett 
hellynél katonáink, ásókkal, kapákkal, nem külöm
ben öfzve kötözött tsomó veflzökkel, kaptsoló fa tzö-
vekekkel, defzkákkal, 's gerendákkal meg-rakott íze-
kerekkel. Hozzá fognak a' munkához, melly mind 
végig nagy tsendesféggel foly. A' veílzÖ tsomókat, 
mellyeket, mivel fokfzor 3. vagy 4. ölnyi hoflzafá-
guak-is, a' Németek Wurjtohtak Kolbáfzoknak nevez
lek , a miat a' helly meg-vagyoa jegyezve , a' földbe 
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kát oldalról le-tzovekelik, felül rajok másokat 's azok
ra ismét ujjakat tzövekelnek, még pedig úgy intézik 
azoknak tzövekléseket, hogy. ormof fan eífök a' mene
telek,, mint a ház fedeleknek, 's e' fzerént annál 
jobban neki feküdjenek a'földnek, mellyel, kemény-
nyen le-vcrve, meg-töltődik a' közöttük maradott 
üreg. —- Az efféle kéfzületú Battériának külömbkü-
lÖmbféle nemei vágynak : vágynak 2, % %'I ágyúkra 
való Battériák. Továbbá, hoüzú ágyúkhoz, vagy 
mézsár okhoz kéfzittettek. Némeílykor úgy t&inály-
lyák eket, hogy a' földből ki nem iáttzanak, tsupátt 
az ágyúk villámlásaikról veízi efzre az élíenfég' hol 
léteket. KözönfégeíTen a* föld fzinén kéfzittemek 
eggy 's másfél öl magaíTágnyira. Hlyének ezek-ís ,• 
a' melíyeknek formájokat az érdemes elo fizető -Ürák 
kedvekért le-rajzoltattunk, 's küldjük Azoknak 
eggyike boffzú,;a másik pedig mozsár ágyúknak ké-
fzitetett Battériát ábrázol. -— A' hofízú, '.s 'flevetefiea 
2. ágyúkhoz kéfzitett Battériának réfzei eZek: ' 

, a.) A'4 Battéria fala közepe, ezt a' Fi'antziák 
Merlonnak hívják; a' záfzlót arra fzokták fél-tenni, 

b.J A'Battéria faiának két fzélső réfze, melíyek
nek mindenike alól a? fuhdamentomnál fogva, felül 
pedig tsak eggy tsomó veflzővel Vagyon a' Battéria 
középével öízve kaptsolvá* ; 

•'* c.J A' Battéria falán lévő nyilasok, melly ekéig 
ki-16nek a' vár felé. Ezek a nyilasok az ellenfég 
felöl Szélesebben vágynak hagyva, mint a más oldal
ró l , & honnan az ágyukat sütik. Oka ennek, hogy 
az ágyúkból ki-omío láng á' Battéria oldalát meg ne 

'" gyújtsa*. 
á ) Az árok, mellyböí a' földet, a'Eatteriát for

máló veífzÖ falak üregébe hányták 
ej A ' hoílzú oítrom ágyú, tartójával (lavette^ 

eggyütt, melly eggy két kerekű tajigán fekfzik. — 
Éppen moíl Süti ki eggy Pattantyús. 

f») Két Htdláu íllyen hidlásra tolják az ágyút 
talyigája kerekeinél fogva, azért, mert valahányszor 
az ágyú elsül, mind anuyifzor viífza rugódik, ha 
tehát tsupa földön állana, a' fok viflza rugódásfal 
gödröt verne. 
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g») Ezeken a' tzövekeken állanak a' rédak, mely*, 
lyekftek eggyik végeken dugó, a' másikon pedig 
borosta vagyon* 

b.J A' gyújtó páltzák, mellyeknek végekre V fa
létromos köteletske oda vagyon tsiptetve, hogy né mo
zogjon^ mikor fel-lobbantjáít vele az ágyút. 

A' Mozsár Battériának nem tsak eggy fala va
gyon már, mint a' hofTzú igyús Battériának, hanem 
3 . felül van köriil árkolva, 's ugyan annyi felöl« 
éggj vagy másfél ölnyire fel-emelkedő falakkal kör-
cyiil véve. Réízei ezek : 

1.) A' Battériának úgy neveztetett Mellyé t E^eti 
felül vetődik ki a' bomba, meily ofztán eggy fzivár-
^ány forma lineát formál a' levegő égben. 

2.).A' két oláál fal, 
3.) Az árok. 
4.) A' párkány, mellyen vigyázva az egéífz Baw 

teriát-is meg lehet kerülni. 
5.) Az Ellenző (Travers). £z azért kéfzűl 

a' két mezsár között, hogy ha az ellenfég oldalról 
igyekezne lőni a' túlsó mozsárra;, ez a' fal a* golyó
bisnak akadályt veflen. 

6.) Grádusok (Banquette), mellyék körös kör-
nyúl mennek mind a ?. oldalon. Ezekre fel-hágváts 
ki-nézhetnek a' Pattantyúsok az ellenl'ég felé. 

7.) Ezen a hellyen fzokott fekümii a* mozsár, 
ágyával eggyütt, eggy hidláson. A' mozsárt moíl 
igazgatja eggy úgy neveztetett Túzmuves (Feuer-
•\verker), tartván kezében eggy sinoron függő ónat, 
?.$ azt fzabja a'* falba dugott tzöveketskéhez, mellynek 
eránnyában kelletik a mozsárnak fekünni, hogy a"* 
meg-határozott pontra esheíTen a' lövés. 

8») A' Hidlás, mellyre a másik mozsárnak kell 
jönni. 

9.) A'puskapor tartó kamara. Minden Battériánál 
ásnak illyet eggyet a' földbe. Fellyúl jól be vaa 
fedve. Mellette iártzanak egynéhány Bombák. 

10.) A' Linea, melly fzerént kell a' Bombákat 
repíteni a várba. Két tzövek-ik jegyezik ezen lineát, 
mellyek kurták, mert ha hoíízak volnának, az ellen-
fég-is igazíthatná a fzerént ki felé lövéseit. 

file://�/verker
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