
HADI 
TÖRTENETEK. 

Költ B é t s b e n, Októbernek 6-dik 
Napj án. 

I . 

Folytat áfa á Serviában^ és S^erimben tor* 
téntt hadi dolgoknak. 

eptembernek 16-dikán, az Avala hegye 
környékét megjárta a' fo Vezér, egéífz a* 
Krot^kai útig, és még túl-is rajta. A'hajós 
Sercgetskénk a' tájjon foglak hellyet, a'hol 
az Eugénius • híd- fántza volt. Dolgoztak 
mind untalan a* Duna jobbik partyán el
kezdett hid-fántzon. Magának a' hídnak 
fel-álmásífhoz-is hozzá fogtak; hogy pedig 
ezen hidat még-is annál jobban meg-oltaí-
niazbaíTák az ellenfégtöl, tehát a* végrejö-
nak Ítélték*, h'ogy az Eugénius fántza men
tében, & dleíicris hegynek ki-nyúló {zeg~ 
lerére-Ts egy földvárat tsinállyanak, az al
sóbbak eránnyában, a* mellyhez hozzá -h 
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fogtak, miheüyt bé-Setétedett. Ugyan azon 
időben T^jgánka alatt-is, az Eugénius fán-
tza fórjában, és a' fzél-malomnak bal réfze 
felól eggy hegyen, újj földváraknak kéfzité-
séhez kezdettek katonáink, mellvekben etrv 
egy Battéria hat bár ágyúkkal eggyütt el
férne. A' több már el - kezdett földvárak 
körül-is munkálódtak, és nevezeteílen a'Pat
tantyúsok 4. tizennyoitz fontos ágyúknak 
külön külön hellyet kéízitettek, a' mellyröl 
sütögesfék okét, mind a' régi majornál, 
mind a' fzél malomnál lévő föl 
ágyukat az ellenfég ágyiű ellenekben felr 
rakták, és dél utánni eggy órakor hozzá-is 
fogtak a' tüzeléshez olly igyekezettel, hogy 
az ellenfég ágyúit hellyeikbol ki-vettetheflek. 
A' fzél malom, és a' major között lévó ár
kokból pedig, két órakor, négy tiz fontos, 
és hat hét fontos Haubitzokkal kezdettek 
lövöldözni a' PM^yáros felé, és azt három óra 
alatt már öt hell'yen meg-is gyújtották. — 
A' tűz igen febefs volr, mivel mindazonáltal 
az úttzák fzélesek, az épületek pedig tserép-
pel fedettek, és kövei keríttettek, azonban 
közöttök sürüen vágynak a* nagy élő fák, 
a' tűz nem terjedhetett meíTzire. Azon köz
ben az emiitett árkokban, mellyeket az efső 
vízből költt patak mofott, még négy mozsá-
roknak'is jkéfzitettek hellyet, 's azokat fel-is 
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rakták. — Bgéífz éjtfzakán által (zimeti nem 
volt, a' Haubitzgranátok' repíttésének, és 
a' tüzes golyóbisok nyoltz ig fontos ágyuk
ból való lövöldözésének; azért a' gyuladás-
ís egymást érte Szakadatlanul a' Rát^yároS' 
ban. — 17-dikre virradóra*, el-kéizűlt a' 
Dunavet^-nok Dunába való Szakadásánál a* 
földvár, a' Duna mentiben lévő tsavargós 
árokkal eggyütt, meilyeknek kéfzitéíe alatt 
5. embor, és i, ló vefzett el: Sebet kapott 
ig. ember, és 16. ló. EgéíTz 17-diken újjrar 
volt divatja az ágyazásnak. —Folyt a' munka 
a' még tökélletesfégre nem mehetett földvá
raknál. — -A'Szabad íereghéueínk mind fel
égették a' Szénát, melly a' Nijfai kapu előtt 
állott. — Ezen a' napon kihirdettetett, hogy 
egynehányan Generálisokká lettek. — Az 
citrom munkában foglalatoskodó 20/OOO-ig 
való föld népének tudtára adatta a'fo Vezér, 
hogy aJ kik közzüle az oíhrom idején mind 
végig hellyt állanak, három efztendökig 
menttek lefznek minden adótól. —• Estvére 
a'Dunán §i-kéfzűlt a' hid, — Ez nap éjtfzaka 
'be-ásták magokat a'mieink, eggy Vráha-
Mala nevű faluba, BattahChamia nevezetű 
Török Templomig, és a' körűi föld - vá
raknak kéSzitéséhez fogtak. — A' Száva 
tsúttsán-is, földvár, és egy jó nagy töltés 
hányásához kezdettek 9 a* mellyre elege-
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dendé Battériákat lehetne "tsinálni, minek-
utánna még eöve ki-jegyezték volna ,niind 
a' földvár, mind a* tőkés menetelének hely-* 
lyét. — Ezer Legény vók a' munkára ren
delve a'katonafág közzűi: de még-is5 a* sű
rű, nád, füzes, és posvány miá 9 a' töltést 
43S' lépésnél eló' felé hoíTzabbra nem vi
hették. A* várból bizonyoíían nem nettek 
éfzre femmit e* munkából, a* magaíTan fel
nőtt fűzfákkal elegyes nád míá; mert még 
tsak egy lövést fem tettek munkásfaink felé. 
Hanem a' Dunavetznek Dunába való fzaka-
dásánál lévő földvár felé derekaíían hányiák 
a' Bombákat, és Gránátokat. — Az ágyúig 
mellyekbol tőlünk mind nappal, mind éjjel 
gyújtogatlak a' Kát^várost, voltak: ,1 har-
mintz fontos mozsarak, és g. tizennyoltz 
fontosok. — Azon hídnak oltalmára, meljy 
a' könnyebb által járás végett a' Dunavet\en 
éppen a' S^áva hídja eránnyában.állíttatott 
volt fel, még egy más könnyű fzérú- hidat 
kéfzitettek ellenzővel eggyütt. •*- Az ellen-
fég tüze 17-dik éjtfzakáján két emberünket 
ölt meg, hármat meg-febesített, és eggy 
lovat. — ig-dikon dél előtt, által takaro
dott Hadi Tármester G. CLERFJE Úr a'Du
nán népével eggyütt, és az Eugénius fáníza 
mentiben Táborba fzállott Vezérlése alatt 
vágynak 7, gyalog BataHorjok, 3. a*Hertzeg 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 



s&^25»$# 300 

Ef%terhá%y Miklóséból;-•'%, a' Devins-éhol* 
zJÍÍ Stein-éból, és <. Lovas Oíziályok, 3. 
&Z. Erdődy Huízárok, és 2. a' Harraph Lo* 
vasfai közzűl. — A' Hertzeg Liry. féregéből 
is jött által ez' nap Zimon mellől a' Száván 
1. Batalion, úgymint as Gyulai Regementjé
nek első Batalionja. — A' Duna jobfe.olda* 
láa kefzfi.lt híd fántznak Örizetére a' Páíffy 
Reg. ból 1. Batalion; túl pedig a' Wartens* 
hhen-kb'oi hafonlóképpen 1. Batalion rendel-
reretr. — 141$, ember dolgozott az eddig 
említett földvárakon, és Battériákon, a' föld 
várak mind-is eí-kéfzültek ; az ó majornál 
lévő pedig meg-is bővíttetett. -— A' Mozsá-
rokatj Haubitzákat, és hoíTzú ágyúkat ré-
ízünkről mind egyre sütögették egéífz nap 
és éjjel Belgrád' felé; és hogy különöíTen 

'a- vizi várost annál jobban |rdekelheíTék, 2. 
hét fontos Haubitzákat az ó malom előtt, 
egy. régi fántzolásban fzegeztek fel. -— Az 
ellenfég ez nap f. emberünket febesitettf 
meg, lovat i-et agyon lőtt, i-et pedig febbe 
ejtett. — A* Száva tsúttsán iooö. katonáink, 
és a'föld népéből 20Go-en folytatták az el
kezdett munkát; de azt a5 várból sűrűen 
hulló Bombák, ,'s egymás után majd minden 
meg-fzünés nélkül lökődő golyóbisok igen 
hátráltatták. — A' Duna mentiben kéfzűlt 
árok a' S%áv& felé, 66f. lépésnyire iiyiité-

A a 3 4®it, 

Ráday Gyűjtemény 

http://kefzfi.lt


g i ó # $ C ^ © # 

dottj ellent nem állván a'temérdek akadálya 
lyok, meliyeket-V- hellynek mod nélkül al
kalmatlan -Volta' okozott. '—- • Á' Besániai 
töltésnél 19?. réíz fzerént katona, réfz fze
rént polgár átsok foglalatoskodtak a' hidak 
kéfzitésében, kik melle a* föld népéből ^g v* 
munkások, és gooSzekerek voltak kirendelve. 
*—.Az első hoíTzu ároknak *) el-kéfzitésébea 

's bo-

*) A'Várnak azon réfze eránnyában, mellyen erő
vel akarnak bé-roi?tani,az Oítr,omlók, két , 's rend 
fzerént három árkokat fzoktak k'éfziteni, meljty1 

' lyeknek üregei belől' olly tágasok, hogy azo%~" 
fean nem tsák az ágyúkat, kerefziul: lehet vin-
m; hanem katonaságot-is ezerenkcnt^jfeátót-

. ihatni• beléjek. Ezeknek az elienfég felöl való 
©ldalait a' ki-hánvt földdel feí-halmozzák , hogy 

' a' bennek lévők bátorfágban leheljenek az elienfég 
golyióbrsiai" ellen. Eggyik árokból a' másikba' 
járások váf^ftalí-'által ,"~mellyeknek azért igen5 

v tsavargós ménetelileknek ,kell lennie hogy: az 
,. elienfég beléjfk ne láíhaflbn, '& lÖheíTen. Néha 

ezeket, vagy^ konzulok ném^llyekef, valamint az 
árkokat-is i$únd két oldalról ,felrtornyozzák, akár 
a' ki-hány t földdel, ' melly akkor még-eshétik,. 

' líiidon az' ásás ugyan 'tsák mellyen megy; akár 
pedig földdel meg-töltött zsákokkal, fántz-koía-
rakkal 'i< a t. A' harmadik árok egéífzen a' vár 
alá megy, és abból fzokott ki- omlani a' nép ? 

a'vár fala meg-hágására. Mind az árkok, (JJa~ 
rallelen) mind az által járások," (Laufgraben) 
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Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



& 3 € 5 » e $ 3*1 

's bővitesében ugyan iparkodtak, de jól -is 
el mentek embereink. , Már alkalmas kato-
nafág-is fzállitódott belé. —- A' Generálftab 
400. polgár munkásokkal dolgoztatott a' 
Mokri-Ltug patakján, cs más abba fzakadó 
patakokon, a' fzéltire való általjárhatás vé
gett meg-.kívántató feles• Számú hidak fel-
álitásában. —- 19-diken reggel, Ottó Gene
rális Űr, az Erdödy Magyar Lovas Rege
mentjeinek z. Ofztálíyaiyal, Pálesbe vette 
útját, és Mihálievits OberíHieutenant Urat 
fei-váltotta, a1 ki onnan Krot\ka mellé 
vitte embereit, egéífz Kollárig pedig vigyas
zókat rendek. —- E' fzerént eggy oldalról 
fem jöhet már úgy az ellenfég Belgrád felé, 
hogy jövetele, egynehány napokkal az él-
érkezése előtt rúdtára ne fogna lenni a' mié^ 
inknek; — A' fzél malomnál, és ó majornál 
kéfzúltt földvárak bővítésén dolgozott 400* 
Polgár, 's azt végre-is hajtotta. Az ó ma
jornál lévőnek jobb és bal oldalára két olta
lom falat kezdettek kéfziteni: valamint a' 
izél malomnak bal réfze feíól valónak*is, 
mellyben azon kívül az ágyúknak való hely-

A a 4 lye-

külömbkülömbféle méllyfégüek fzoktak lenni a' 
fzerént, a'mint-közelebb, vagy távolabb esnek 
íz ellenféghez, é.s a' mint a' föld mivolta engedik 
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lyeket-is tsínalták; és derekaflan ment benne 
a' munka; "mert tsak magában foo. ember 
dolgozott a' föld népe közzúl. •— 1100. 
katonáink foglalatoskodtak, az e.lso árok
nak, a' Vraha Mdla előtt ásott második 
árokkal való öfzve kaptsolásában, hogy eb
ből annál közelebbről lehetne népünknek 
akadályoztatni az eílenféget , ha valahogy 
ki találna ütni. Egyfzersmind bal felöl egy 
alkalmatos helly kéfzitodött, aJ honnan mind 
jobban lehetne fzemlélodni, mind pedig a' 
Rát^yáros Battériái ellen ágyúinkat egyen
getni* — Mind öfzve a' mi ásást, vagy há
nyast tettek a' mieink is-dik:ól fogva, 19-
dikig, és 19-diktol fogva, 20-dikig. á* Var 
ellenében, hofizára nézve, rá megy 1600* 
lépésre. — Az ellenfég tüze 19 dikben hét 
emberünket ölte meg, 13-Öt pedig meg-
febesített. AJ febeíTeknek fzárna közzül való 
Vallis Reg. béli Major Gróf Auerfyerg Ér-
*si a'kinek az orrát hordta el a'golyóbis.— 
A* T^igánka megett kéfzűlt földvárba há
rom 3. fontos ágyúk vitettek, és már/innen-
is ment a' golyóbis, Valamint másunnan, 
meg-fzünés nélkül a' város felé. — A'Száva 
tsúttsánál 100. katona, és 230. polgár mun-
kásink gyűltek öfzve éjtfzakára; de mivel 
az ellenfégnek 11. Tsajkáji verték feléjek 
a' kéfzülót, mind tsak azokra várakoztak 

egéfli 
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egéífz éjjel. Hanem a' Besániai hidakott 
újjra 153. katona, és 38. polgár Átsok dol
goztak. . —• A' Generálftab 2420. Polgárokkal 
dolgoztatott, az Eugénius fántzának körös 
környűl jó lábra való hozásában. — Sepr, 
so-dikán az ó majornál lévő földvár oltalom 
falain dolgozott 70. Polgár. A* fzél malom 
bal réízén valónál pedig 300.,, az egéíTz-
munkát el - végezte. — A' második hoíTzu 
árok 275. lépésnyire meg - hoíTzabbíttatott 
bal felÓI, és nem tsak az az előtt való nap 
innen rajta kéfzűltt ágyúzó hellyel kapcsoló
dott öfzve; hanem magának a' tsúttsán-is, 
8* ágyúkra vaíó Battériának kéfzítteteít hely. 
— Ezen nap éjtfzakáján, midőn már az 
ellenfég palánkjához közel ásták volna ma
gokat a' mieink, olly keménnyen kezdett 
az ellenfég ellenek puskázni, és ágyúzni, 
hogy két ízben kelletett a\ munkát félben 
fzakafztaniok, 20-an febet-is kaptak közzű-
lök, 4-en pedig^ életeket végezték. A' fe-
beífek között vagyon a' Najfau Reg, bÖS 
Kronenberg Hadnagy Ür. A' meg-hólttak 
közzűl való vóltt Pattantyús Major S^ed* 
litxh.y Ür; ámbár fokán úgy írják, hogy 
ezen érdemes éltes Urat, a' magunk népe 
golyobisfa ölte volna meg, a'gyaíogíagoak 
egymásra lett tüzelése alkalmatosfágáml, 
meliy zűrzavar onnan eredett, 'mivel em-
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béreink azt gondolták, hogy az ellenfég 
ísapott ki, 's eggyik réfz a' másikat elien-
iegnek állította. Ezen zűrzavart több fzo-
rnorú törté net-is követte volná bizonyöíían* 
ha a* Preis Regementje idejében elejét nem 
vehette volna* Két 16 vefzett el, i. meg-
Sebefsíttetett. — Gránátjaink, 's tüzes go-
lyóbisfaink a' Várost két hellyen meg-gyúj-
tották, és mivel a' lövöldözés egymást ér
t e : a' túz-is mind inkább terjedt, Ts nagyob
bodott. — Az árkok ásol védelmezésekrc 
3. három fontos ágyúk vitettek, a' jattal-
Chamia nevezetű Török Templom jobb 
réfzén épültt földvarba. — A5 Generálftab 
£ő 12. Polgárokkal dolgoztatott az Eugénius 
fántzán. — Á' Száva partján már eggy da
rabig el-vitt tsavargós ároknak nyújtásában 
f 00. Katona, és 900. Polgár munkásfaink 
fáradoztak: de tovább nem lehetett vele 
boldogulni, a' sürü bokrokkal, és magas 
náddal bé-n&tt földnek motsáros volta miá: 
tehát embereink már tsak az eddig el-ké-
Szültt árkot bővítették, annak Belgrád éjU 
lenében fekvő oldalát jól fehhalmozták, és 
3. Battériáknak való hellyet kerestek, talál-
tak-is...•-*- A' kis T%igán fzigetben gallyból, 
és földből töltést tsináltak, eggy híd fántz* 
kéfzitéséhez-is hozzá fogtak, és ugyan azon 
időben, a' Szávának a' kis T^igán ízigeténél 

lé-



é«e>é#- 3*5 

lévő ágán hidat-is állítortak fel. Ezen mun
ka körűi öízveféggel dolgoztak 5 38 Katona, 
és 157 Polgár Átsok, 87^-Polgár munkások 
és 309 fzekerek. Az elíenfég-mind unta
lan lövöldözött, és' kivált a' S^áva Wúttskrz 
kéméHés^ •nélkül hányta a'Bombákat, de még 
is* több ét- meg nem ölt, vagy febefsített '% 
emberünknél? * feirerri-i a* Dunavet'^en lévő 
által járó hidat kemennyen meg-fOngáita.— 
ai-diken, az ó majöíhálícvő földvár oltalom 
falaival kéfzen lett 100. Polgár munkás. •—• 
Az első hoíízú ároknak jobb fzárnyát éjjel 
meg-höírzabbítottákj és valamint a' bal ól-
dalról ••': úgy itt-is ágyúzó hellyet fcéízítettek; 
mellyet az árokkal öfeve kaptsoltak. Ez az 
ágyúzó héHy azzal eggyütt, melly a' máso
dik hoíízít ároknak bal réfze felöl kéfcült, 
két forú fánttzal eröfsit letett, és meg-is bő
víttetett; 400- Katona, és 200. Polgár mun
kások dolgoztak rajta. —~ Az Eugénius íkn-
tza körűi, és az úták áieg-jobbításában 3964 
foglalatoskodtak a' föld népe közzúl. — 
3461. Katonáink rendeltettek ki, a 'k ik a' 
Vrákar hegye tövitől fogva az Eugéniús 
árka félét ki-ásnák, és onnan, a* DeŰina 
hegyén kéfzűltt földvárakba való jó által 
járást kéfzítnének. — Eggy emberünket ölt 
meg az ellenfcg tüze, és 11-et fneg-febes-
sítecr. — A' Száva hoíízában, Belgrádnak 

elle-
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ellenében, eggy újj aoo. lépésnyi hoíTzűfágK 
árkor kéfdteuek, a' meIlyet a' posvány mis 
meg nem lehet kerülni. Eggy mozsár Bat
tériának való helly kéízítéféhez - is; hozzá 
fogtak 500. Katona , 's : ugyan annyi Polgár 
munkááiak. — A' Be&éniai töltésen fellyüt 
xio. lépésnyi hoíTzúíágra gallyat teritettek 
el. — A* T\igán fzigetben kéízült töltést 
még 9. iijnyival fellyebb vitték. — ^ S z á 
vának, ^ kis, T^Jgán fzigetnél való ágán, 
a 'már emiitett hidon kívül, még mást-is 
kezdenek fel-állitani,!^ plly híd fántzat ké-
fzíreni, melly földvárakból fogna állani, —> 
Qizveíeggel ezen munka körül dolgoztak, 
a' 34, Katona, és 150.. Polgár Átsokon kivültr 

730 .Polgár, és fro- Katona munkások? 300. 
fzekerekkel eggyütt. — A' Semendria felé 
yisgáiódó katonáink, két oda való Törökökre 
akadtak, a' kik az erdőre akartak, menni, 
ízekerekkel; azokat Szekerestül eggyütt el
hozták. A' 4, jármos ökrök nékiek által 
engedtettek. •— A' Moraván túl küldött fza-
guldóink pedig az ellenfégtói 14. hordó égett 
bort vettek el. Ez-is fel - oíztódott a' Le-
gényíég között. — n-diken , a' nagy öfso 
miatt, femmit fem lehetett dolgozai: ugyaa 
tsak éjtfzakára abban kezdtek foglalatoskodni 
IOO. Katona munkásink, hogy a'két hofízu 
árkot ízéitől egybe kaptsolhafsák; a'második 
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hoíTzú árok előtt Batreria kéfziréféhez-is hoz* 
zá láttak. — A' VráhaMala-i Török Tem
plom mellett bal felöl épiak földvárba négy 
30. fontos mozsárokat, két 10. fontos Hau-
bitzákat, 6s négy g.. fontos ágyúkat fzallicot-
rak, és belóliök el-is kezdtek tüzelni az ellen
ségnek egyéneden által ellenben lévé Batté
riái ellen. Az Evgénius fántza körű!, a* 
Dedina hegyén újjra kéfzítendó földvár 
munkásfaival eggyütt 7119. dolgoztak öfz-
yeíéggel. — A' Dunának jobbik partján egy; 
oda által a' Bánátban pedig Újj Bortsánál % 
földváraknak tsinálasáhóz fogtak. A' 3 föld 
váron 1200. Polgár dolgozott. •— Zimon 
köriil minden árkok meg-töltek vízzel., azérr 
éjtfzaka fem lehetett dolgozni. Hanem a' 
kis T^igán fzigetben folyt a'már tudva lévő 
munka, 38.-Katona y « 142. Polgár Átsok* 
1000, más közönféges munkások, 's 300. íze-
kerek által. — ai-diktól fogva, 23-dikig 6 
emberünket ölt meg az ellenfég tüze, "s f 
ejtett febbe. Eggy nem tudódik hová lett. 
-— 23-dikon-is efett az efso, de meg-is ezer 
Katonáink dolgoztak az első hoíízű árok 
előtt lévő ágyúzó helly körűi* a'kik a'-rajjoii 
más eröfsitéseket-is tettpk. **** Az Eugénius 
fántzán ez nap-is 3007. Polgárok munkálód
tak. — Újj Bortsánálpzáig tf 2 fflőyfrm 
900-an. — Eggy emberünk hólt meg, *s 3 
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kapott -lépet. — Tóimon .körül a'-viz miá is
mét nem .-dolgozhattak. -~- A' Besániai töl
tésen az ínat el-kéfzítették: 38 Katona, és 
142 Polgár Átsok pedig, ezer más Polgár 
munkásokkal, és 350 Szekerekkel azon dol-
doztak, hogy a' kis T^jgán fzigetbeli tölté
sen, melly a' Besániainak eránnyában ké-
fzűlt, éppen ollyan urat tsinálhaíTanak. — 
Az ellenfég keménnyen tüzelt, de femmi 
kárt nem okozott. — A* Vralia Mala előtt 
íijj onnan kéfzült földvárba négy rg* fontos 
ágyúkat, két 10. fonros? Haubitzákat, és /két 
6. fontos ko fzőró mozsárokat vittek..— 
14-diken fem tágított az efso, de az ellent 
nem állván, a1 második hoífzú árok elótt bal 
felól lévő Battériát üjég 6 ágyúra való fallal 
meg - hqíizabbítottak, éj tízaka pedig ofztán 
a5 két hoífzú árok köztt lévő Battéria elptt, 
újjra 6. ágyúra való hellyet kéfzitettek, és 
azt a' hátrább fekvő nagy Battériával egybe 
kaptsolták, hogy így a* Belgrádi Kávéhá
zak elótt lévő Battéria ellen annál inkább 
dolgqzhaíTanak. •— Az Eugénius fáhtza, és 
az Üjj Borisánál már munkában lévő. a föld 
várak körül 3707. ember dolgozott. —- Az 
ellenfég 3 emberünket febeSsitetre meg, azok 
között Ingenieur Hadnagy Vörös Urat. — 
A' Vraha Mala előtt, újjonnan keTzül tt má
sodik Battériába két *S fontos hofízir ágyú-
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kat, 2 tizfontos Haubitzákat, és 2 hatfontos 
kofzóró Mozsárokat vittek. — Zimon körül 
nem lehetett a' víz miá dolgozni. — A* 
nagy T\igán fzigeren által menó* töltésen-is 
utat kezdettek kcfzíteni, 38 Katona, -Y24Í0 
Polgár Átsok, 941 más munkásokkal egy-
gyütt. Két emberünk febefsitetett meg. — 
a f-diken is mind egyre esett az efsö, de még 
is dolgoztak éjtízaka az arkolások köztt lével 
Battériákon* — Az Eugénius fántza, nem 
küiömben a Dedina hegyén munkában lévő 
földvár körül 3325 Polgárok munkálódtak: 
Ujj Borisánál pedig 900-án. Két emberünk 
febefedett meg. — Zimon körül mind inkább 
nem lehetett dolgozni. —- A' nagy T^igán 
fzigetben 30. Katona, 's 140. Polgár Átsok 
folytatták a* munkát, kik mellé 889 Polgár 
munkások, és aoo Szekerek voltak rendelve*, 
Két emberünk febefedett meg. — A' Vraha 
Mala elótt lév6 3-dik Battériába 3* 18 fontos 
ágyút vittek.— Erre a' napra volt ki-tsinálva, 
hogy LOUDON bátor ferege Belgrádba ero 
hatalommal bé-rontson; akkorra által horták 
Zimonból a5 fzükíéges lajtorjákat-is; hanem, 
ír tartós efso nem engedte meg, hogy az 
elébb fneg-esheííen 30-diknál, a' melly napon 
dél előtti 9 órakor olly boldog előmenetellel 
is próbált népünk 4 tsapatokban fzerentsét, 
hogy rövid ido alatt az egéflz külső város ke
zére bírt, i i ho-flzű ágyúkat, 's 1 mozsarat 
nyert , fok zaízlókkaleggyütt. Fogott-is el 

az 
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az élíenfég kötzM egynehány fzázat. A' magg 
holtjainak, és febeífeínek fzáma nem megy 
többre io©-nál. Az első hírt ezen Loudort 
féregéhez illó tselekedetről hozta Óéi 3-dik 
napján HADIK Magyar Lovas Reg. béli Ka
pitány Gróf HADiK Űr, a* fó Vezér Adju-
tárttja, kit a' Fejedelem különös indulattal 
fogadott. 

Az el-műit Vasárnap, úgymint Okt. 4-dik napjáa, 
tartatott COBURG már ío Vezér diadalmas ferege által 
JVÍart'nyestinél nyertt gyozedelemért Te Deum, a'hadi 
Tanáts Falotája mellett lévő Templomban. — A' több 
pompához járult, hogy eggy Bataüon Granatérosfág, 
egéllz Illeni tifztelet alatt a' Templom elint rendben 
állott, és hároroízor lőtt, melly ^-fzori lövésre, a' 
Vár bástyáira ki-fzegzett 36 tizenkét fontos ágyúk-is 
a' mi még JOSEF Tsáfzár alatt nem esett, ei-sytod-
tek. — Maga Ö Felfége, hirtelen esett váitozáfa mii, 
meg nem jelenhetett, a' Generalitásfal eggyütt a' Tem
plomban, hanem más napra ugyan tsak jobbatskán lett, 
és dél p*Án Hettzendor[ról a' Városba bé-költözött. — 
Tegnap'^stve érkezett H. COEURG-tól a' bővebb 
Tudósitásfal, Barkó Regementbéli Oberíllieut. Báró 
Kienmavtr Ur, kinek érdemei a' Foksáni győzedelem 
előadásából esméretesek. E' fzerént moll egymásután 
3 Hufzár Kurir Urak jöttek bé Béts Városába. — Sept. 
a' végén ROUVROIS Hadi Tármester Ur Zimonban meg 
hóit, a'rothafztó hideglelésben. 

Fejten a'nagy érdemű, s fzéleíl'en ki-terjedt tudo
mányú KOPP! Prof. Ur, ezt a'Könyvet adta ki: Hi-
Jtoria belli Cofacco-Polonicif Authore Sámuelé GrondjzU 
de Grondi, confcripta A. 1Ó76. Ex Manufcriptis Moni-
mentis .Hifloriae Hungarieae in Lucem protulit Carohts 
Koppi, in • Reg* Scientiar Vnherjitate Hijior. -vniuers. 
Prof/Pejíki, 1789. Litteris Fr A. Patzkó. Két fzép^ 
mertzett képpel, mellynek eggyike lí-dik Rákótzi 
György Fejedelmet ábrázoilya. — A' K ; nyvnek 1 
fi, 30 kr. az árra. — Erről máílzor többet, 

H. Repnin Tabuknál verte meg Be [fara Inában, (nem 
QízakQ'vníl) Hajfzán-Basát, 

ácsasssiáBt sas 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 


