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Űr kormányözása alatt TéVó' Bánáti féreg 
eggy réfzének a* Törökökön Boreisnél *) 
lert gyÓzedelme$kedésérÖl> közelebbi írásunk* 
ban, ígéretünk ízeréiir, a' bővebb Tudofsi* 
tásr riem közölhettük I most közöljük. —* 
Boreisnél már darab idótöl Fogva „ négy 
Táborokban feles fzámú Törökfég tanyázott 
Vala 3 két, három 's négy ágyús 24, Tsaj* 

kák* 

*) Borets-*, eggy Szigetnek a' neve, melly a' Duná
nak Servia felöl való fefzén vagyon* Ezt igen 
gazdag Kormányosok lakták * a' kik a' kereskedő 
Jaajókát, a'vefzedekries heílyékéit fáokták volt 
által vinni. Innen irta Oberíllient. Térsits Urnák 
SE Aga azon Levelét, melly általunk á' Háditdrt-
?.oo*dik levelén közöltetett. 
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kákkal eggyütt. Ezeknek a5 meg -nevezeti 
heííyré] lehető el-verettetéseket fok okokból 
Szükfégesnek itéke a' F. M. L. Úr: mellyhez 
képasr, rA meg-kivántató rendeléseket böltsen 
megtet te , és azoknak tellyesitését bizta, a' 
Duna mellett IJj Moldovánál táborozó Q ö 
nerálmájor Lilién Orra; melly így kcfzűlt-
meg fzerentsés előmenetellel; Sept. if-dik 
napja éjtfzakaján, által ment a* Dunán 4 
Kompánia a* Német Bánáti Regementböl, 1 
az Oláh lllyriaiből; 4 a' Branováf%ki fzabad 
íeregebol, a' Nemet Bánáti Regement Stut-
tzosai Kompániájával eggyütr, Oberfllieut* 
Tersits9.Major Maliováts; nem külömben 
Branovát^ki, és Kollmár Kapitány Urak 
igazgatások alatt. — Hogy pedig az által 
takarodott nép annál jobban boldogúlhaííbn, 
ÍVurmfer Hufzár Reg. béli Oberfter Gróf 
Nauendorff Úr, a' Lattermann Reg. ból 1 
Baraliorinal; a' Brechaínvilk'ébol a Kompá
niával,} a' Wurmfer-kboi 1 Svadronnal, és 
Pattantyús fo Hadnagy Levent Úr vigyázása 
alatt lévő 7 ágyúkkal, lő-dikon a' Storis völ
gyiben termett, Ezt látván az ellenfég, által 
evedzett, és a' Svink^ai úton eggy hegyet 
meg-is lepett. De hogy Vitézeink kemény 
nyen neki estek; ágyúink pedig 1 Tsajkáját 
el süllyesztették 5 hirtelenféggel viííza vette 
magát Borét? mellé, F.' mag-lé vén a' m ég

ne ve-
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ftó^^eft 3*3 
nevezett Öberfler Ür, népet a3 Törököktől 
el-hagyatott hegyre fzállította, 's onnan kez
dette az ellenfég Tsajkáit, *s Borets fzigetét 
ágyúztatni. Nem állhatván foka ellent az 

- ellenitg, hátrább vonódott, Rmrnii^ke^; 
de ott ismét űjj viadalt kellett neki kezdeni, 
a' már oda által lévó népünkéi, mellyet na
gyon kezdett ugyan fzorongatni; hanem 
hogy Oberfter Nauendorjf ür érkezésével, 
i Tsajkája iijra ki-lyukafztódott, £ tobbi-is 
derekaflan meg-vifelödött: alább ereízkedett 
a' Dunán, Azután még-is tsak nsm akartai 
egy főt Törökfég tágítani Boretset, míg 
azt Tersks Úr parantsolatjára Kapitány i£o-
vasitxji űr leíkeflen meg nem támadta. De 
már ekkor e'fem fzerentséitette magát többé, 
hanem nyomult fzem elöl, a' Tsajkákkal 
eggyütt, a'mint nyomulhatott. Midőn Kqf-
sánnál ment rólna, a' hol igen fzoros a* 
Duna, alnémet Bánáti Regementnek három 
Kompániái puskáztak reá, mellyek éppen 
e' végett rendeltettek oda j6 eleve a' F. M. 
L. Úrtól. — A'Duna partján Boretsnél töb'i 
ben maradtak közzüle halva iefc£nái. Látták 
a? mieink, hogy a' Dunába-is fok hólttakat 
hányt ki a' Tsajkákból. Kajfannál-is feles
sek kelletett lenni a* vefztefégének. — Gaz
dag pt&dát nyert tőle diadalmas népünk? 

úgymint 4 Tábort; 3000 z?ák lijztet, *s ris?-
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kását; IO/000 tseber bort , és palinkat's a* t. 
•— RéfzünkrÖl- tsupán 2. fzabad .Seregbéliek 
kaptak feber* —- Magafztalja F. M, L. Úr az? 
egéíTz népnek, bátorfágát, Ykéfzfégét; külö
nös dirséretcel meg-nevezi Gen. Báró Lilién, 
Oh. Gr. Nauendórff, Oberfíl. Tersit$> Máj* 
MahovátSy Kap. Branovát^kk és Kovasityi 
Urakat, Pattantyús Főhadnagy hevent Úrral 
eggyütt. Hertzeg Anhalt-Göthen, Latter-
jnann Reg. béli Kapitány Úrnak nem volt ott 
a* viadalban a' Kompániája* de maga még-is 
eggyütt vitézkedett a' hartzoló féreggel. -*̂  
F* M. L. Gróf Warténslehen ű r ? közelebb 
Aug. végén-is meg-bizonyitott előre való lá
tásának, és az igazgatásra.meg-kivántatóTa-
lentominak tsalhatatlan Tanúi, a5 Gen.Lilién 
Úrnak ki-adott bölts rendeléfek., mellyekhez 
még az-is járult, hogy Glóte„ü.z An/pachReg* 
béli Oberfter Rehhach Urat Supanekhe^ ren
delte , 1 Ofztáliyai az AnfpachReg, böl9 1 
Svadronnal az Erdódyéboi, nem külömben 
a' JVürtemberg'ébol; és.i Ofztáliyai az Oláh 
Reg. bol, hogy az Orfovánál lévő 16 Török 
Tsajkáknak addig dolgot adjon? míg Borets-
Bei tartana -a5 viadal 

,., Oláh OrfyághóL 
Az ellenfég nagy Táborának 9 Hemeg 

.CÖBURG, gs Orofz; G«n. SUVAROW Urak 
gye-
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győzedelmes Seregeik által a' Rimnik vízinél 
Tirgu Kukuli, és Martiny estié között Sepr. 
22-dikén lett meg^verettetéféról, Barkó Reg. 
béli nagy érdemű Oberftl. Kienntayer Úr ezen 
következendő bővebb Tudósítást hozta: 

Meg értvén H. COBURG a'Hírmondók 
által, hogy Kutsuk Hajban Basa, a'fényes 
Portának moftani fő Vezére, elébbeni hely-
Ivéről'Matsin mellől, még Sept. az elejia 
íel-kerekedvén? & Dunán által ]óti'^ Brajíá-
nál táborba ízáilott, és onnan fzámos fére
géinek némelly réfzét mkx Foksán felé, a" 
Bufeo vizéig előre el-is küldötte: újjra meg
kérte Orofz Gen. SUVAROW Urat, hogy 
vele eggyesülve az ellenfégnek elébe men
nének. Mihellyt a' Gene/áíis Űr ezen jelen-
téíét vette a'Hertzegnek: leg-ottan azon volt, 
hogy a' Pruth, és S^ereth vizei között el
terjedt népét S\atrolomnál öfzve vonhaíTa, 
— Sept. 18-dikán. dél előtt, bizonyos hirt 
vett a' Hertzeg felőle,, hogy a' Török fő 
Vezér nagy erővel, fok ágyúkkal, egéííz 
nyájj Tevékkel, 5s temérdek mindenféle ké-
ízületekkel Gradistienél as Bufeo vizin-is áltai 
jött , és még azon as napon Martinyestinél 
fogna termeni, 4 óránnyira a' Hertzeg Tá
borához. — Ezen hírrel küld mindjárt a' 
Hertzeg egy Kurírt Gen. Suvarovj-hoz; fé
regé Bagazsiaját pedig Szállíttatta Foksén fe
lé 9 o l l y rendelésiéi, hogy a' fzekerekhol for* 
málnának eggy erősféget, melly a'kenyér
sütőknek, és a' Magazinnak okaimul íeheífen. 
A5 fzekér várnak Örizetét bízta Khevenhülíer. 
Reg. béli Major Klein Úrra, adván melléje 
700 gyalogokat ? *s 100 Lovasokat 6 ágyúk-

: B b 3 kai.J-. 
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kai eggyütt. — Dél után 3 órakor fel-kere
kedett a' Hertzeg ferege, két tsapatokban, 
és minduntalan balra, tartván, 1 óránnyí föl
del elébb vette, 's.olly formán féfzkelte ma
gát, hogy a' Brajla felöl Foksán fele menő 
ú t , mellyen jött a' fó Vezér, éppen fzeme 
eleibe esett, bal fzárnyát ^-Milkóvn a'job
bikat pedig a3 Rimna vize felé eggy erdqfce 
terjefztette.— Generál KarátsaiÜr, a' Tsá-
fyár és Kaunitz gyalog Reg. 1 Batalionokból, 
z Barkó és S^ékelly Hufzároknak 2 Ofztály-
lyaikból, a' Levenéhr könnyű Lovasfai köz-
zűl-is ugyan annyiból álló Brigádajával egy-
gyütt a'jobb oldalra rendeltetett, hogy egy-
fzersmind, a' Bukareji-ból Foksán felé, a' 
Bufeo és Rimnik vizein kcrefztűl jövő útra 
vigyázzon. — Az egéflz féreg,' 4 fzegü for
mákra el-intézve, 3 Tsata rendekbe (Treffen) 
állott, kettőbe a? Gyalogfág, harmadikba pe
dig a' Lovasíág. Mivel ezen álló helyében, 
egéflzen el volt dugva népünk, úgy gondol
kozott a' Hertzeg, hogy ha majd az ellen-
íégJFoksán felé kivan nyomulni, annak egy-
Szerre, midőn nem-is gondolná, elébe top
pan, és bal fzárnyát meg-támadja..--r- Ejtfzaka 
meg-jött a'Kurir Gen. Suvarow-tól, azzal a' 
Tudositásfal, hogy már az Orofz fereg-is 
meg-mdúlt. — A' Barkó Reg. béli Oberftl. 
Quietoyfcky Úr, már egynéhány napoktól 
fogva, a5Szerethvize mellett* le, Maxineni 
felé, nagy következésű visgálodásokat tett 
különös fzemejféggel: moíl Ofztállyával egy-
gyütt a' féreghez viífza érkezett* és a' Her
ceggel igen h&fzna vehető jelentéseket köz
lött; Embereinek egy réfze éppen azon-a' 

na-
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xiapon, a1 Szemlélődés közben, egynehány 
Törökökre bökkent volt, azok közzúl fóká
kat le-Szabdalt, a* többit pedig el-ízéileíztette, 
*s azzal minden veízteíég nélkül viflza vonult. 
— Sepr. 19-dikén reggel, ki-jött a' féreg bűvö 
hellyéböl, a: fzabad térícgr^, a'r Brajía, és 
Foksán közttlévö utat mindenkor Szeme előtt 
tartván. Gen. Karát sai Úr Brigadája pedig 
a' Bukarejii útnak meg Ónzéfe, és a*jobb 
ízárnynak ez által bátorfágban való lehetéfe 
végért egy fzomfzéd erclétskébe vette magár. 
Midőn ezek így folynának, a* Barkő Rege-
mentjéből Kapitány Ötvös Úr, fö-ed magá
val el-küldetett a* fíminán tüí visgálódni:'"a* 
mint mendegélne 9 me'g-féjt 4000 Török LQ-
vasfágot, a* meliy Kürt - Ofman Basa igaz-
gatáfa alatt, vele ugyan azon járatban volt, 
és magát nagy vigyázásfal, laííankcnt viíTza 
vonta; de az elleníég olly febeíféggel manna 
rohant, hogy midőn ez a' Rimnánjöne áltaj, 
már amaz a' jobb Szárnyánál termett, Á* 
Hertzeg, a'ki éppen ekkor, Gen. Méfcárös-
Úr vezérléfé alatt lévő 2 Ofztállyokkal, a* 
Tsáfzár Hufzárjai közzúl, a' Rimna hoíTzá-
ban visgálta a' környék fekvését, meghal-
lotta az ellenfégnek fzörnyú ordítását, mely 
lyel Kapitány Ötvös Urat kergette ; \ tüftént 
parantsolá Gen. Méfcáros Úrnak, hogy á* 
vefzedelemben forgó Kapitány Urat -innei> 
a' vízen vegye magához, és az ellenféger 
verje vüTza. — A5 Törökök úgy láttattak 
vélekedni, hogy a' tájjon több népünk vala-
melly visgálódni ki-küldött feregetskénél nem 
volna, a'mellyet ok feles fzámokra nézve 
fokkal feílyül haladnának; 'augyan abba való 

B b 4 bíz-
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biztokban jöttek febes nyargalvástÖtvös Út 
íegittségére siető Hufzárjaink felé; de Genfr 
Mé \áros Űr olly tűzzel támadta meg őket, 
hogy azonnal által vonultak a'vizén; hanem 
oízrán vélek lévő 3 ágyujaikból kezdettek 
Lovasfaink ellen tüzelni, PC- Hertzeg-is kül
dött ezeknek 2 ágyúkat. Azonközben a' Tö
rökök a5 meredek partról jobb hellyre vették 
magokat, 's a—3000-én újjra öfzve feregeU 
vén 9 olly erőben rohantak Hufzárjainkra '$ 
Pattantyúsainkra, hogy ezek magokat va4a7 
mennyire viííza vonni kéntelenictettek. Eízre 
vévén Gen, Karátsai Űr, hogy mindinkább 
inkább tüzeílen fogja a* TörökSég a* dolgot, 
Gen* Mé'^áros űrnak íegittségére kül dórt-e 
bajos Obeítlieut. Urat, 1 Ofztálly Szik" ;y 
Huízárokkal, és i Tsáfcár gyalog Reg béli 
Batalionnal. A5 Székeilyek úgy Szálltak •<•. n$* 
be a' Törökféggel, melly már aT 1 c e zár 
Hufzárjai rendjek közzé be - vágta magát? 
hogy leg-ottan hátat fordírott, 's Lavasaiuk 
egéííz a' fiiinnáíg űzték.. Az emuet tgya* 
log Batalioii-is el-követte ágyúival,, a* mm 
el-követhetett, és nevezeteíien Főhadnagy 
Qllinger ür igen nagy foganattal tüzeltetett 
oldalról az elleníégte. A* Törökök mindaz* 
által nem hagyták félbe az ágyúzást, és tsa-* 
tázást, mig a* Benzeg parantsolatjára •%£* 
kelly gyalog Reg, béli Oberfíer Horváth Ür 
nem érkezeti, a* ki olly jó hellyet válaíztott 
ki magának, hogy ágyúi meg-ízóllalására9 
nem tsak a' partról; de az egéiTz környékről 
el-horta magát az ellenfég* — Ejtfzaka jött 
egy Kurir azzal a' hírrel, hogy az Orolz 
C^ílSfális Üx% népével eggyürt, eftvénden &• 
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S^ereth partjáig jött, a* holott ugyan az 
utat i óránnyi járó .földre a'ki-tsapott víz 
elrontotta» és azért kiváníága fzerént jöve
telét nem folytathatná, hanem, ugyan tsak. 
1500 embereit arra fordította, hogy az utat 
meg-jobbittaíTa, és reményíi, hogy a'követ* 
keze ndö reggel népet a vízen a Ital ízállíchatja.: 
—- Sept. ,2Ö-dik napján íemmLiern történt, 
hanem dél tájban rélzünkról efzre vevbdötr, 
hogy az éllenfég, a' mieink jobb fzárnyának 
oldaláról eso hegyeken, 2? Rimna vizin túl, 
alkalmas fzámmal íatorc kezd vonni: midőn 
azonban, visgálódásábói meg-érkezett Arnau-
ták Kapitánnyá Iván Úr azt állította, hogy 
a' fo Vezér Martmyeftinél fekvó Táborából 
tellyesíeggel nem mozdult: onnan azt lehe
tett kí-hozni, hogy ez az úij Tábor a' Mau-
rojeni Hertzeg íeregeibóL fogna állani, a' 
mellyek eddig Bufeonál tartózkodtak* Mofl 
már a' Hertzeg úgy fzándékozott, hogy az 
ellenféget, a' Rimna mellett lévő nehéz já
rású ízoros utakon kereiztül, az innentsó 
környékre tsaílya , a' mellynek, magokra 
nézve igen alkalmatos vóltá-t, és minden ze» 
git zugát íökéiieteűen esmérték av mieink. 
Arra -nézve, mihellyc alkonyodni kezdett, 
által vitte népét a' Hertzeg 2 tsapatokban a5 

Milkóv vizén, és éppen arra a*helíyre tele* 
pedett 5 a* mellyre vette volt magát a' Fok-
sárii verekedés után. Ezen hely változtatás 
által vzOroJ\ fereg-is könnyebben eggyesiü-
hetett méptmkel, a5 melly Sept. ai-dik nap
ján, magát bal ízárnyunkal öfzve-is kaptsoíta. 
E5 meg-lévén, az eggyesük-féreg Igazgatói, 
az ellejQÍég állasának módjáról, és a' földnek' 

B'b 5 mi-
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minemüfégc'roi kezeitek egymás közrt tana
kodni , és a* midón a* ki-küldött visgálódók 
mind azzal a'hírrel jöttek volna viíTza, hogy 
az ellenfég a* tegnapi hellyébol meg feni 
mottzant: el-végezték magokban, hogy nap 
le-nyúgcaker az egéíTz féregét meg-indíttsák, 
még nap fel-köké úott i Rimnán által 
mennyének, és leg-elsóben-is a' ITirgu - Kit* 
kulinál lévó' kis Táborra üíTenek, olly hie
delemmel, hogy ennek a' fó Vezér kéttség 
kívül fegitségére fogna jöni, és az által mo-
fiani jó helíyét a' Martinyesti vidéket kén-
releníttetnék el-hagyní. — Az Orofz Gene
rális Űr népünknek jobb fzárnya felöl válafz-
tott magának hellyer, hogy eíöíTzör-is hadd 
ó teheífen próbát, a' Tirgu Kukulinál fekvő 
Tábora ellen az eílenfégnek. Eftve 7 órakor 
lett az indulás 1 tsapatokban. Az Orofzok 
mellé volt töllünk adva 1 Ofztálly a' Tsáfzár 
Hnfzárjax közzűí, s-dik Major Mátyásovfc 
ky Űr vezéríéfe alatt, és más Magyar Lovas 
Ofztálly a Barkó Reg. ból, melly Grafen 
Oberftlieur. Úr igazgatáfára volt bizva. Ek
ként meg-eröfsitve 3 vették útjokat egy tsa-
patban egyeneífen jobb kéz felé: elöl a* Lo-
vasfág, utánna a' Gyalogíág. — A' Hertzeg 
íerege indult más tsapatban, ós tartott balra: 
Elöl ment Generál Karátsai Űr , Brigá-
dajával, követték az első Tsata rendbéli 5* 
Batalionok; azután a* második Tsata rendbéli 
3 Batalionok; és végre 9 Lovas Ofztállyok. 
— Míg a' Rimna-nál a' hidkéfzúlt, ki-pihen-
ték magokat íeregeink, *s etettek a' Lovasok; 
-*- Sépt. aa-dikén, hajnal hafadás elöct vala-" 
mivel> Étái menr az eggyesűlt nép a' vízen, 

ós 
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és oda által tsata rendekbe állott. Az Orofz 
iereg 6 négy fzeg formára vett Biatalionjai 
két tsata rendekben, 1* Svadron Lovasfaü 
pedig a' harmadikban-: és artzal egyeneíFen 
a5 Tirgu Kukuli-nk\ fekvő Török Tábornak 
fordultak, melly 3 fertály 6rannyi földre ter
jedt k i , a' Kajáta nevezetű erdőig. — A' 
Hertzeg ferege pedig ugyan tsak 3 tsata ren
dekben, úgy intézte állását, a' Rimnik vize 
felé, hogy az, a' Rimniken túl fekvő Török 
nagy Tábornak éppen eránnyában eíTen. — 
Gen. Karátsai ü r , 2 négy fzeg formára 
vett Batalionjaít, az első tsata rendbe, 4 
Ofztálly Lovasfait pedig a' másodikba állí
totta, oldalvást jobb kéz felól, oüy tzéllal, 
hogy a'fő Vezért meg-akadáíyoztathaífa, ha 
az a' Tirgu Kukulii Tábornak fegittségére 
akarna jönni, ?s az Orofz féreg bal fzárnyát 
igyekeznék megtámadni. — A' marsot tö-
viftes hellyeken kellett feregeinknek tenni, 
de még-is a* rend leg-kiíTebbnyire-is el nem 
bomlott. «̂ ~ Öt óra tájján volt reggel az idő, 
midón a' Tirgu Kukuli náí táborozó Törö
kök az Orofz féregét megfejtették: azon
nal indult ennek jobb fzárnya felé egy nagy 
fót Törökfég 5 ágyúkkal, a' több réfz bon
totta a' fátorokat, 's küldte a' Bagázsiaját. 
Generál Suvaróv Úr nagy siettséggel musika 
fzó alatt, egyeneífen annak a' hegynek vitte 
népét, a' mellyrol leg-keménnyebben tüzek 
az ellenfég. — A' mars közben, egy mélly 
árokban mentek volt az Orofzok, a' mely* 
lyen igen nehéz volt kerefztül hatolni; mi' 
hellyt mindazáltal, a' két elsó négy ízegü 
Batalionok jó hellyre verekedhettek: azon

nal , 
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nal hozzá fogtak az ellenfégnek ágyukká! 
való lövöídözéféhez. Ez, femmit nem igyel-
vén az ellene fzegzect ágyúk menydörgéíére, 
's a-'.sürü puskázásra, 5—6000. embereivel 
olly közel tódúlt a'jobb fzkny négy fze-
gének első fórjához, hogy már a' Bajoné-
tokkal-is el lehetett érni, de mivel a' négy 
Szeget elölről zűrzavarba nem hozhatta, 
fordult minden erejével annak jobb oldalára^ 
holott 5 minutákig hagyta magát olly közel
ről , mint az első fórnál, lövöldöztetni. — 
Az Orofzok állhatatos bátorfággal tüzeltek 
nagy katzagások, Y kurjongatások között 
ízakadatlanúl a' Törökfégre, mind addig, 
mig nem MátyásovJ\ky fö Strázsameíter 
ú r , alatta lévó Tsáfzár Hufzár Ófztállyal, 
és 6 Svadron Oroíz Lovasokkal, Kozákok
kal, *s Arnautákkai az ellenfégnek oldalról 
és hátúiról került, és közibe olly tűzzel csa
pot t ; hogy egynehány fzázan, belölle fsak 
kevés ído alact" földre hullának, a* többek 
pedig nyakra fóré el.- illantottak. De a* 
vitéz Lovasfág, Táborán-is kerefziűi kergette 
az ellenféget, és az üzés közben kőzzük új-
jolag egynehány fzázat le - aprított. — £.' 
meg-esvén, Generál Suvarővo Ür, musika 
fzó köztt népét as hegyre ízállitotta, 's a' 
Lovasfágot rendbe fzedre. *•? Azonban küld 
a5 fo Vezér az ei-fzéllefztett Tábor fegittsé-
gére 18,000 -nél felefebb ;Lovasfágot a 'nagy 
Táborból, olly paranrsolattal, hogy az, az 
Oroíz féregnek bal fzárnyát támadná meg, 
H. COBURG ferege éfzre vette ezen nagy 
rikóltáffal tóduló Török Lovtsfágot'^ V 
nyomult kemennyen jobbra s mind eléhh 
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.elébb, bogy az ellenféget az Orofo féreg
től elrfordí haífa. De meg nem lehetett 
előzni, és már az Orofz féreg bal fzárnyán 
álló Hufzár Ofztállyal a* Barkó Reg. ból, 
és 6.Svadron. Orofz Lovasokkal fzembe-is 
fzállott. Ezen Lovasfág balra vonulván, 
ellenekbe indul a* Török Lovasoknak eggy 
gyalog Batalionnal eggyütt. Á1 Törökök 
nem állhatván ki foka az Oberftl. Grafen 
Ür korraányozáfa alatt lévő, 's. az Orofz 
Svadronokkal eggyesúitt Barkó Ofztállya 
kezének fúllyát, hátrálni kezdettek; de fzá-
mős voltokra nézve, nem lehetett üzöbe 
venni: azért-is az Orofz Syadronok a' Barka 
Ofztállyával eggyütt újjra a' Gyalogfág b>al 
fzárnya mellé vették magokat. Az elíenfég 
ismét fzerentsét próbált, a' rajta diadalmas
kodott Lovasfág ellen : de ez, a' Gyalog-
Tággal eggyütt , fzép renddel vifzoni; eleibe 
indult, és reá olly kemény ágyúzást, 's 
puskázást tett, hogy az, magát viflza vonni 
kéntelenítetett. —- Azon közben, , a' Gen. 
Karátsai ür Brigadája, melly a' Hertzeg 
ferege elótt sietve el-nyomúlr, olly jól ha
ladt, bogy az Orofz féreg bal fzárnyára 
mind untalan újjabb újjabb tsoportokban 
rohanó Törökfég, annak éppen a\ tüze alá 
jört; a* midőn Gen. Karátsai űr-is Batalion-
jai ágyúival, mellyekhez még 6 tarta'ék-
ágyúk-is járultak, olly keménnyen kezdett 
av Törökökre lövöldöztetni, hogy felejtet
ték az Oxofzok m$g-íámadását, tsak magok 
menekedhettek. —* Hafználni akarván Ob. 
.Lieut. Gr a fen Ür 9 és az Orofz Lovasok 
ezen fzereatsés J&empUlantást, neki esnek 

az 
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aí ellériíégnék, Űzőbe vefzik, és belolíe 
egynehány fzázat újjra földre borítnak. --*• 
A5 meg. furamtatott Török LovasÜg még 
e^yízer meg-állapodott, és minekutánna, a' 
i irgu Kukulitól el-vem Törökökkel magát 
egybe kaptsolta volna, abban mefíerkedetr, 
hogy az Orofz féreg jobb fzárnyát meg-
támadhaffa: de hogy Gen. SUVAROW ür 
ellene indult, nagy siettségget magát vhTza 
vonta, 's többé fzembe fzállani nem-is me-
réfzlett. — Illy fzerentsés kimenetele leve 
a' Tirgu Kukulinál feküdt Török Tábor 
ellen tett első próbának, --r- Ezentúl, az 
Orofz Generál Ur, népét a' Pfertzeg Serege 
jobb'-"Szárnyával egy fórba állította, és mi
vel ezen oldalról már meg fzűnt volt a*tüze-" 
lés , féTóráig pihentette. — A^on közben 
a' COBURG féregének két tsata rendjei-is 
a1 sürü bokrok közzűl ki-hatoltak, és már 
a* Török nagy féregnek fzeme közzé te
kinthettek* — Az egéífz Török Gyalog-
íág , melly Aga nevezetű három lófarka 
Basának vezérlése alá bízott 40/000. Jan'tsi-
rokból állott; a' két Török Tábor köztt 
fekvő Krihgu Mejlor nevű erdőbe helly-
hétté volt magát; az erdő elótt fántzot 
hányt, V azt ag ágyúkkal meg-rakta; jobb 
és bal réfze felöl pedig az erdőnek a' te
mérdek Lovasfág állott, és az oldalról fek
vő for hegyek eránnyában sünien öfzve 
verődve, 2 óránnythellyet foglalt.-— Az 
ellenfég hozzá kezdett keménnyen a lövői-
iözéshez, és meg - támadta hoífzában az 
»gíífz Seregünk homlokát. Főképpen pedig 
r/0-1 iparkodott, hogy annak a'hal oldala 
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lói, hátúiról feülheíTen ? mert látta, hogy 
a* bal fzárnyat népünknek leg-könny ebben 
meg lehetne kerülni: a'melly onnan esett, 
mivel eddig, mind tsak jobbra marsir óztak 
feregeink, és ez által a5 nép fórja bal felöl 
meg - rövidebbedett. —; De a' Hertzeg - b 
indította Vitézeit, musika ízóval^'s lobogó 
záfzlókkal, a' roppant fzámú Törökfég fele, 
?s ágyúztatott az egéífz első for nép ágyúi
ból olly erőben feléje9 hogy az, közel 
jönni, nem tartotta tanátsósnak. —- Hogy 
azonban a' Hertzeg népe , az Orofz fére
gét el ne hagyja, ?s attól külön ne fzakad-
haífon, fzükfég volt egynehány minutákig 
réfzünkról meg-állapodni; melly fzempiilan-
tásokat arra hafznákak a* Törökök, hogy 
az alatt magokat a' hegyekre, és a*'bal 
fzárnyunk előtt lévő magas fűbe vették 
nagy fzámmaí, hogy az emiitett fzárnyat 
meg- kerülhetnék. — A' Mitrovfehy Rege-
mentjébói ugyan i . Batalion siettséggel a* 
féreg bal oldalára jött , és az ellenfégre 
derekaíTan tüzelt: mível az mindazáltal még
is tsak közelebb közelebb nyomult, és 
mind untalan oldalazott"': a* JJÍitrovjzfy 
Batahonja mellé, még egy\más-is_rendeke-
tett a* PellegriniébŐl) melly í Batalionokaak: 
Igazgatóival, eggyütt Fogván Képíró, és 
Auffef^ Oberfter Urak, amaz a5 Barkó * 
e7 pedig a* Levenéhr Reg. bol a* dolgoi, 
meg-vetették minden mefterfégeket, hogv 
Seregünk bal fzárnyat oldalról, és hátúiról 
meg - óltalmazhafíak. — Eggy fot Török 
Lovasfég febefs nyargalvást akart közibek 
Vágtaituj '<3e azt a5 Barkó, Eúízktjm veüfö* 
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előzték 9 közzüle fókákat k^abdal tak, hff« 
nem feles fzáma raiá nem pergethették. —-
Azalat t , , míg feregünknek bal fz&rnyánál 
ugyan két kézre dolgoztak a5 Török ellen, 
parantsoita Kutsuk fö Vezér, hogy egyne» 
hány ezer Lovasfág támadná meg av jobb 
ízárnyat-is, a' hol Gen. Karátsai Ür állott 
volt Brigádajával. Hat ágyúkat-is küldött 
ellene.— Az elíeníégúgy el-Szánta volt 
magát, hogy egéíízen a* Gyalogíagig jöt t ? 
és jóllehet a' Gen. Karátsai Ür Brigádajával 
femmíre fem mehetett: még-is-annyira nem 
tágított, hogy a'Generális Ür kénteleníttetett 
minden Lovasfaival eggyürt, egymás után 
egéífz hét ízben ielkeífen közibe, vágni, 's 
végre úgy vette ofztán magár el fzem elói , 
hogy az Orofz Generális Ür rnihellyt meg
értette Gen. Karátsai Úrnak a5 Török által 
való fzorongattatását, nyomult nagy febes-
féggei, és fzakadatlan ágyúzások között az 
cllenfégnek oldala felé, és azt parantsolatjára 
az Qii$ti Lovasok Oberítl. Grafen-ml egy-
gyütt, fzenteltt Vitézek .módjára, meg-tá-
madták. — A' vakmerő Török Lovasfág, 
még egyfzer a'Gyalogfág háta megett rend
be fzedte magát, és a' Gen. Karátsai Űr 
Brigádajáhöz 30 lépésnyire el-is jött, dehogy 
a Hertzeg 1. Sröder Reg. béli Bataliont-is fe* 
gíttségére küldött a' Brigadának s egéífzen 
viííza verettetett. 

Folytapifa következik. 

Gyűjtemény Jelzet: 



^ Í Í S ? ^ 337 

jSülytaiásü a* JMűrúinyesiíe' és lirguJ£u~ 
kuli kvitt kit verekedésnek. 

, i ÍJ . 

-&-̂ ; fserént-j meg-Fzünt az ellenfégnek fere« 
günk ellen való hatalmaskodása minden felöl; 
hanem már ismét} Generál SUVARÖW 
egéífz 'fe regjén éky ¥ ' Tirgu Kuktilii környék
ből lett el érkezeiével, arra határozták volt 
magokat a^ eggyestiltt fer<?g kér f6" igazga
tói, hogy1 az elíeníeeet V bé-íántzolit erdő-
ööl, (hová a Lovasfágnak nagyobb'réfze-is 
vette volt magár) és a' Rimnik vize mellett 
lévő, haíonlóképpen be fántzolt Táborábóí-
is el-verj ék. —* Mihellyt Népünk magát az 
Örofz féreggel egybe kaptsolta: kezdették 
magokat az egyesűit féreg* négy fzeg for
mákra fei-ofztott fzakaífzai öílzébb vonni, 
és parancsolatot vettek, hogy e:gy fél kerü
let formájú Lineában, ízakadatlan ágyúzás 
között az erdő fánrza felé nyomulnának — 
Ezen parancsolatnak hallására olly^epesÓ 
indulat fzármazott az egéííz íereg bátor fzi-
vében, hogy öröm kiáltások között sietett, 
majd képzelhetetlen tűzzel, az erdő felé —»•• 
A'két fő igazgatok, a' több Generális Urak
kal együtt, magok vezették a' népet ezen. 
viadalra, valamint hogy az e%kflz verekedés 
alatc-is mindenkor magok mentek elöl.* — 
Az ellenfég keménnyen ágyúzott , feléje 
nyomuló népünkre: delezdetc alább hagyni 
tüzelésében 9 midőn látná, hogy már alig 

G c vól* 
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volna tőle ezer lépésnyíre diadalmas' Sere
günk; és úgy lártzotr, mintha az elíenfég 
abban foglalatoskodna, hogy az ágyúkat 
hátrább fzáüíthaíTa. Látták ellenben azt-is 
a' mieink, hogy az elíeníég, a* Gyalogfá-
got az erdő fántzán kívül kezdi rendekbe 
állítani körös kör nyúl. Mivel feregeink f& 
Kormány ozói, nem akarták meg-engedni, 
hogy az dlenfég ágyúival el-illantson; de 
azonban oda-is néztek, hogy a* nép ki ne 
legyen fok ideig tárgyúl téve az el-rettenr-
hetetlen Jantsárok tüzinek: tehát parantsoj-
ták a' Lovasfágnak, hogy az a' Gyalogíág 
négy fzegei közein ki-omolván, tsapjon a* 
jantsárok közibe, azokat verje fzéllyel, 's 
a' meg-esvén, elébbeni helyére ismét térjen 
víííza. Lovasfaink a'reájok bízott dologban 
reménylett fzerentsévtl híven el-jártak: a,?. 
Török Gyalogfágot zűrzavarba hozták, na
gyobb réfzivel ágyúit el-hagyatták, 9s ma
gát az erdőbe bellyebb vonni kénfzerítették. 
<— A* Lovasfágot futva követő Gyalogjaink-
is ezentúl tsak hamar as fántzhoz érkeztek, 
azt meg-hágták, és az ágyúik mellől tely» 
lyesféggel távozni nem akaró Jantsárokát 
agyon fzurdosták, az el-nyertt ágyúk mellé 
magok közzűl embereket rendeltek, 's az 
ellenféget az erdóböi ki • kergették. Még 
azután az egyesűit féreg Batalionjaiból ki
vállalkozott fzabad akaratuak az erdót fzél-
tire vették, és abban fok fzáz lappangó *s 
fzédelgö Törököket le-apritottak. — Ezen 
utolsó fzerentsés meg-támadása által az el-
lenfégnek már el-vált az egéíTz ütközet dol
ga > 's bizonyofTá lett, hogy miénk a' gyó-

2e-
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Védelemi rnindazálral még mind untalan, 
; utánna kellett lenni a^ ellenfégnek* hogy 

újjra öízv® né verekedjen, és a' Rimnikí 
Tábora fantzán belől magát meg né féfzkel* 
heíTe. •*— Az Orofz Generális Ür, Kozák* 
jaival, Arnautáival, *s más Lovasfaival > e* 
felett 4 fzeg formára vett Granatérosfaival; 
Generál Karátsai Úr pedig a' Kaünk^ Ba» 
talionjával, és egynehány Svadronokkal 
voltak leg-elsók a5 kergetésben* Utánnok 
marsirozott az Orofz féreg jobb felöl; a* 
Hertzeg két tsara rendjei pedig bal félők 
Jóllehet az ellenfég fzaladásban vólti még* 
is egynehány ízben hirtelenféggel Öfzve tso-
portozott, és minden erejét meg-vetette, 
ha győzedelmes ferfcgunkkel még valamire 
mehetne. Midőn már egyebet nem tehe
tett : meg-gyújtotta az úton fzélíyel heverő 
puskaporos hordókat, és töltésekkel rakotc 
fzekereket: melly dühös tselekedete által 
némellyekben ugyan vitézeink közzűl kárt 
tett; de még inkább nevelte maga romlását; 
mert Gyalogjaink, és Lovasfaink neki buz
dulván , annál kimélletlenebbúí lövöldözték, 
döfölték^ 's vágták fzaladása közben, úgy 
hogy az erdőtől fogva, a' Rimniki Táborig 
másfél egéífz óránnyira, mindenütt hóltt 
testekkel volt az út beterítve. — Az ellen
fég nem találta már helyét ezen Táborban-
is; bánem nyakra főre sietett a" vízen ke-
réfztűl, el-hagyván ágyúit, azokhoz való 
kéfzületeit, és minden Bagázsiaját fzérte* 
Méllyel5 az úton, a* parton, nagy ré-
Sáént pedig a' folyó vízben, úgy hevertek 
ebben a'juhok, bivalyok, lovak$ tevék egy» 

C e % más 
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más hátán, közel 40QO terhes Szekerekkel, 
z fok ágyúkkal, ys azokhoz való .mindén 
kéfzületekkei együtt, hogy a9 víz miattok 
nem folyhatott. — Maga & í'o Vezér, a* 
Kringu Mejlor nevezetű erdő? mellett, egy. 
halom tetején tartózkodott, 's onnan adta 
pararitsolatait mind addig» mig az erdőre. 
nem került a' for; de miheliyt az egyesűltt' 
féreg az-erdőt meglepte, hirtelen kotsira 
ült , 's a' RimnikiTábor: felé nyomult. Oda. 
érvén, megtöltette az ágyukat kartátsokkalv 
és azokat ízaladó népe után sütögettette *• 
64 kéízebb volt az el-réműlt Törökíég tulaj-
ion ágyui tüzét ki-állani, hogy~fem mint. 

még egyfzer a* rajta diadalmaskodott egye
sült féreggel fzembe fzállani. — Az el-fogai
vá knak egyenlő vallás tételek fzerént, reá 
ment á* fő Vezér népének fzáma? £ vere
kedés előtt, közel ioo,©oo-re, és így z 
győzedelmes Tereget majd 5-ízöröíen-is fely-
íyűl haladta. A* fó' Vezéren kívül,- meg 6 
fo Basák kormányozták a' Török nagy T i 
bort , kiknek hárma 3 , más hárma ismét %• 
lófarkakkal difzes'kedecr. —- A' verekedés 
kezdődött fzinrén á' nap fel-köitrével, ?s 
végződött majd tsak nem annak le-menréveL 
a' melly idő alatt, fztineti nem volt & ret
tentő.ágyúzásnak, réfzttnkröl.igen-nagy, de 
a' Törökökéről oiíy kevés foganattal, hogy 
majd hihetetlennek tettzene, ha valí»me;iy 
régi írásokból olvasna valaki illyen •Törié-
netet. —- Tirgu Kukulitól fogva Rimmldg 
5 óránnyi járó földre úgy hevertek £ hóltt 
teltek, ízám fzerént -j000, fizme Jzéliyel,. 
öiint a' jég által, gazdag termésű iáíaikrci 
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,,fe'- verettetett ÍZÖVÓ gerezdek. .Más napra 
ékelve ás erdőt-ÍSS - mindén sürü bokrokkal 
együtt fel - kuí'kafztak Gyalogjaink, és Va-
dáízaink, hová olly fokán rejtették el ma

rgókat a5 fzeilyel ver t , 's meg - febeífedett 
Törökök közzűl, • hogy- közei iooo-et talál-

-tak, 's öldöstek meg Vitézeink. — Az el» 
fogattaknak fzáma azért megy olly kevésre^ 

• mivel a' Törökök kéfzebbek voltak meg-
halni, mint magokat meg-adni. -—- Az egy* 
gyesük féreg közzúl öfzveféggel nem; eííek 
el , vagy febefedtek meg egéííz ccö-an, 16 
.goovefzett e l —— Diadalmas Seregünk gye-
^edelmének jeléül mutathat 100 záízlókat ,-
6 mozsarakat9 7 nagy Oftrom ágyukat, 64 

,Táboriakat9 külömbkülömbféle fontosokat, 
teméntelen puskaporral, 5s töltésiéi meg-
rakott fzekereker 5s a'-r. — Vége lévén az 
ütközetnek, tsata rendekbe állott az egye
sűit féreg, az el'hagyatott Török Tábor 

•eleibe, és ott rneg-is halt. — Sept. 23-dikán 
jó idején visgálódók küldettek feles ízámmai 
a' Rimnik vizén túl. Ezek, i mint a' yiz 
mellett fel felé 1 óránnyí földet el-mentek 
volna, a' Brájlai úton , a'f6 Vezér Quár-
téilyát-is el hagyva találták. *r* A' nagy ré» 
ízént még akkor-is fel-vonva Tévő rakott fa-
torok, Bennek a* fel-vetve maradt ágyök? 
mellettek a' fel-égetett élés Magazinoknak 
maradványai mind azt bizonyították, hogy 
ki-mondhau'tlanijjedtféggel'kelletett magának 
a3 hatalmas Török fó' Vezérnek-is el-fzal&dni 
— Sept. 24-dikén reggel, viífza indultak a3 

diadalmas feregek, elébbeni hellyeikre, az 
Orofz féreg t« l s5 Putnán és S^erethen túl, 

G c 3 ; Bur* 
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Burlád mellé; a COBURG-é-pedig Gerí^ 
tsely és Goliest közzé. — Sem az idő, fem 
a' helly meg nem engedi, hogy mind azon 
ditséreteket a' magok valóságokban közöl
hettük az érdemes Közönféggel, mellyeket 
iraa minden dicséretnél nagyobb fó Vezér 
H. COBURG ruház, rrréltl juífal, átallyá-
ban ugyan a' ditsöíTégeflen hartzolt feregr ; 
különöflen pedig azon érdemeik fontos elo 
adása mellett meg-is nevezett Vitéz Urakra, 
a' kiknek fzives törekedéseknek , 's a' Her-
tzeggel együtt buzgoan el-követett fárad-
hatatlaníagoknak lehet Iften után köfzönni 
ezt a' fzép, és hafznos győzedelmet, melly 
a* kevélly Török Birodalmat meg - alázta, 
II. JQSEF uralkodását ditsöflegefebbé tette, 
a5 H. COBURG emlékezetét pedig az ídón 
győzedelmeskedtem! fogja. Elégnek fogjuk 
azért tartani ez úttal a' más nemzetbéli ér
demes Vitéz Urakrlak nagyobb réfzént tsu-
pán betses neveiket említeni: de hogy az 
érdem 's kedves Nemzetünk ellen kettöíTen 
ne vértsünk, nem fogjuk el-halgatni Vitéz 
Hazánkfiainak, és a' Magyar Regementekbéli 
nem Magyar Uraknak-is magafztaltt erdé
szeiket. — Az Orofz féregből meg-nevezte 
a' Hertzeg, Kormányozó Társán, nagy Qe-
iierál, *s nagy Katona SUVAROW Úron 
Jdvíil, Du Jaurt Salatuchin, Schröder, 
Pordakow, és Míklosevs\ky Oberíler Ura
kat, Oberftk Tqmattis , íngenieur Major 
Voyevot\ky, első Major Beer$ és második 
Major Kurris Urakkal egyetemben- Maga 
Seregéből, emlifi a*. Hertzeg mindeneknek 
elotie Generál Báró Karfásai $ és Fiícher 
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OberíU. már Gberfter Urakat. Ezen két. 
érdemmel tellyes Urakkal ofztia mások fe
lett, a* reá háromlorc győzedelem ditsöííe-" 
gét. — Gen. Karátsai Urat nevezi vigyázó 
bölts és fáradhatatlan vitézfégű Férjfiimak, 
kinek újj érdemeit a'Fejedelem-is azzal jutal
maztatta, hogy egy könnyű Lovas Regc-
fnent Fejévé tétre, melly eddig RxckecourP* 
ról neveztetett. Fifcher Űr a' Hertzeg első 
Adjutántja magát meg-külömböztetve dol
gozott, mind az ütközet folytatása módjának 
elóre való ki-tsinálásában, mind annak ofzrán 
tökélletesfégre való hajtáíaban-is. — AJ Se
reg bal fzárnyát vitte F. M. L. Levenéhr9' 
a' jobbat pedig Generál Jordis Ür, kiket, 
a' Brigadéros Generálisokkal eggyütt *) , bá
torító példa adásokon kívül, arról ditsér 
a' Hertzeg, hogy nem tsak a' reájok bízott 
dolgokat vitték véghez, mélly előre való 
látásfal egyesitett ferényféggel; hanem tu
lajdon magoktól-is igen bölts, és hafznos 
rendeléseket tettek a' bátor, és engedelmes 
nép között, midőn maga a' Hertzeg más 
ré.fzét kormányozta a* íeregnek. A' Briga* 

C c 4 de-
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*) Brigadéros Generális az, a' kire Brigád (Brigádé) 
az az; 2 , 3 , vagy 4 Regementek kormányozáfa 
vagyon bizva. Néha Oberíternek-is vagyon 
Brigádja, mint koselebb az el-befzéltt vereke
désben Levenéhv Regenientjebéli Oberíler, mii* 
ugyan Generális Auffejz Úrra , néhai.nagy érdemii 
Gmsm]is Filé Brigádja volt bizva* 
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déros Generális Urak közzül meg • nevezi -9 
Gen. Karátsai Úron kivűi, Geo. Schmer-
%ing Urat. —• Az említett Urak után torditja 
ditséro befzédét a' Hertzeg, amaz igaz Ma
gyar nevű 5 vérű 's vitézfégú Méixáros Ge~ 
nerális Úrra, kiről azt vallja, hogy a' Sepr. 
19-dikén esett tsata alkalmatosságával, a' 
vitézfégnek rsuda remekjét adta _ tulajdon 
Személlyében, ez a' nagyra ment Vitéz Úr, 
és as rajta meg-történhetó vefzéllyekre fem-
tnit nem igyelvén, maga mindenkor leg» 
elöl ment, hogy az ellenfég mozdúlásak 
fzemmel tarthafla. jelen volt az egéílz vere
kedésben-is mindenütt, . és nevezeteden -,%* 
Lovasfágnak, a' jantsárok meg támadása alr 
kalmatosfagával, olly alkalmatos időbeli fe-
gittsegére lett, minden parantsolatot meg
előzve, a' Tsáízar Hufz'arokkal együtt, hogy 
okoíían intézett érkezése, a' gyózedelemnek 
tneg-kéfzülésére igen lókat tett, mivel több 
Lovasainknak már akkor igen feles ízámíi 
elleníeggel kellett küizködniek. Gen. Mé* 

jy^áros Ür neve urán tette a1 Hertzeg akkori 
Oberfter Auffe^ Úrét. — A* Hertzeg kö
rű! nagy ditsérettel forgódrak, Öberfter 
FiícJier Úron kivűl i Ü győzedelem eísó 
Hírmondójául ide küldetett Major Hartel-
müller, Mitrovf^Jky Reg. beli;"Főhadnagy 
Salins , Ingenieur Oberűl. Froon, Ingen, 
Capitainlieut. Lenfrai, Fóhadn. Oflandhű 9 
és Petris Alhadn. Urak} a5 Generálfkbtol 
való Major Pifchel*, Auracher, 's Fermatii 
Kapitányok, és Pett^ Főhadnagy Urakkal 
eggyütt. — A' parantsolatokat fzéllyel hor
dó Tifztek, kik köreleflegekben fáradhatn
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lanul, 3s € Hertzeg kívánfága fzerént el* 
jártak,•_ ez^k voltak: Fes^ky u r , a Székely-
Reg. ^óI^^^A/Ű-^g Mitrovfzkyéból, í7aí-
g&e^iZálzlöfarto Úti, ^''^/4^^^"^fi^)>v-'M^ 
had nagy/Dormann ?L Levenéhr-kböl, Demeí 
űr , . a ' Barkó., és Tsanády Alhadnagy Űr, 
a' Tsáfzar Hufzárjai közzül. — A' jó reia^?? 
lesek térelében igen könnyítették -a' fíer-
tzeger, :. emiitett J0ájor Pilchel Űrnak, mas 
Generáííkbbéli Tifzt Urakkal való-hív ft-
ragozásai,, mellyekeí fordított az egéflz kör
nyéknek a' Rimnjkig, való le-rajzolására, 
nem kiilömben Kapitány Fermattii és G'ő~ 
r m ^ r Urak, kik közzűl amaz a5 COBURG, 
e'-pedig a' SUVAROW féregét vezette. -— 
A' Hertzeg. mellett volt Mah&ny SCapitány 
Ür-is, a' második Karab'mier Reg. bolV és 
fok 'hafznot tett. — A' Generális Urak Ad-

; jutántjai név fzerént e* következendő Urak: 
Kapitány Agits *, a' Levenéhr Reg. bol, FÖ. 
hadnagy Spej del, a* Reif^kyébÖl, Kohl9£ 
Colloredo Ventzelébói, Ecker, a' Xsáízár 
Hufzárjai, és Werner., a' Levenéhr köny-
nyű Lovasfai közzül, mindnyájan megfe
leltek hivataljoknak. — Ingenieur Alhadn. 
Báró Kienmayer Urat dicséri Gen. Karátsai 
Űr. — Az ágyúk körűi tett bölts és hafz-
nos rendelésekért, különöífen magafztalja a' 
Hertzeg, Pattantyús Oberftl. Roos U r a t , , 
&apit. Bemkopj-, Kapit. Lieut. Rittersberg, 
OUinger, , és Vurseball 9 Főhadnagy; nem 
külömhen rWel!a, Glaffer,. Stert\el, Ste~ 
man? és Jager Alhadnagy Urakkal együtt* 
— A' Tsáf\ár és Kaunit^ Batalionjai Gefi, 
Karátsai Úr vallás tétele,fzerént, magokat 

; Cc 5 í-
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igaz vitézi módra forgatták. Amabból igen 
nagy ditsérettel említtetnek Major -Ní&nptst 
és Rovjfcau Kapitány Urak; ebból pedig, 
Oberfter Linde Úron kivül, Kapit. Lieut. 
jLinde> Makerna 9 's Vambald Főhadnagy* 
és Pöriner Alhadnagy Urak. -*- K7 Kaunit^ 
Batalionja, meg a' Lovasfágot is meg-elózte 
a' kergetésben. — A' Carl Toskána Bata-
üonjából, DrecJifel, és Dalfit^ Kapitány; 
Konent^ Főhadnagy, Vanderling^ Valter 
és Miller Alhadnagy Uraknak érdemes ne* 
veik vágynak fel-jegy ezv^ Bornemij\a ^ és 
még tsak 14. efztendós Űr Foullon Záfzló-
tarto Urakkal együtt. — A* Schröder Bata-
Ilonjából, a' Bat, Igazgatója S^abietit^ky , 
Kapitány Marovit^, és Főhadnagy Seiffer 
Ur&fc kiáiömböztették meg magokat. — A* 
Khevenhüller-hbol, Schellenberg Oberftlieut. 
Űr vezérlése alatt, Borrovit^ (\ewnák9 
Cronbécker, és Eichinger Kapitány Urak. 
— A* 31itrovfyky'ébó\, Oberfter Ráth 
Úron -kívül 5 Glieher, és Fifcher Kapitány 9 
íSchük% Kap. Lieut., Feró 9 Dulorent, és 
Fridrtck Főhadnagy, Scháffer Alhadnagy, 
cs Záfzlótartó Kenery U r a k . — A' P<?7&-
gri/M-éb-ól Oberfílieut. Mengin, Pertoleni, 
Kavarini és Müller Kapitány, Klugg, és 
KicMér Alhadnagy Urak. — A* Collorédó 
YcntzelébÓl» Kapitány Philippini, Capitain 
Lieut. Oberburg, és Főhadnagy Dellmaine 
Urak, a* Batalion Igazgatójával, második 
Garnifon Reg. béli Oberfter Hokmann Úr-
éral együtt. — Az első S^ékeUy Regement, 
vpldásképpen vitézkedett, Oberfterej Hor-
'éth Úrnak jó vezérlése alatt> kit-is Ö Fel. 
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fége, mind eíébbeni, mind fnoít közelebb 
meg-újjirort érdemeire nézve, Generálisfág-
ra emelé* Gen. Horváth ú r , kivált való 
képpen magaíztalja IVIájor Pecky Urat, va
lamint Gen. Jordis Űr, ugyan tsak az első 
S^ékelly Reg. bol Kapitány Weinbrecht 
Urat. — A' TMí^ár Magyar Lovas Reg. je, 
moít-is még-bizonyitotta> Obefterével Blas-
&ovits Úrral együtt, hogy a'vitézfég, melly-
nck már fok izben minden ditséretre méltó 
remekjei^adta, valójában tulajdona. — A* 
Sept. 19-dik ^ 4 4 n történtt tsatában, külö
nös vitézfégeket rmn^ták Major S^etitivá* 
nyi, nem küiömben i v ^ ^ Kompp, és 
Medvey Kapitány Urak. A Z ^ ^ Ö Z é t b e n , 
Nagy Oberál. Úr, az Oberfter Ú£v«anyi-
tása fzerént, Nevéhez illendő dolgokat tse-
lekedett. . Említett Korupp Kapitány úr-is 
tujjra ki-mutatta, a' nagy verekedésben, ér
demes voltát, a* reá bízott 7 tartalék ágyúk
nak meg-oltalmazása által. — Első Kapitány 
líeftler; második Kapitány Medvey 9 S%om~ 
hathy, Be^erédy ; Főhadnagy Pálffy y és 
Kahony Urak, Alhadnagy Szerdahelyi Úr
ral együtt, az agyarkodó Jantsároknak öl
döklése által, fzembe tűnő képpen meg-
külömböztették magokat, és nagy okai vol
tak, az elleiifég ágyúi kézre kerithetésének* 
A' Szaladó- Törökíég pufztitásában főképpen 
nyilván valóvá tették Legényfégeket Q/£er« 
huherr és B. Lusmt%ky Főhadnagy.. Urak 9 
Kojlony Alhadnagy Ürral egyetemben. — 
Második Major Mátyásovf^hy Úr, a.SU-
VAROW féregéhez rendeltt Ofztállyával 
együtt-,, mind azt el-követte9 valamit tsak 

prfr 
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próbált •* Vitézektől* cd ehet. v árai; külön öfíbn 
ki-tettefcipeBig nrofl-is 3 magokért4c -̂ sm-é-jastes 
nevii-.s -érdemű Gömkoá$ tíáláfej . 4s J5o-
-ro?z£#y Kapitány ^-'Bá'rárvy ,\.és JPuákm F8-
iiadnagy Urak » és Mótsúry Alhadn. ,Ür< ~~ 
A" . Xsáfzá'r Hufzárjaihdz: t hafonló .ízí^vel 
háttzolt. a* Barkó;.&é&kp nagy'• Vitéz<Kép* 
író Oberít. Űr bölrs< kormányozás a* alatti — 
Ohmülhxiz"Qui.et0pfj(ky Ür j 'mind'a? feartz 
elckt,, aVres itíizosfcriíBfiiígaiodisban emb-crűl 
'vsló--eljárásaUiáltafe(!«ijaiind pedig; *¥ ögéffis 
.viadalban ^ tagadhatatlan -pr^táít adta okos-
íággai. sgg^éáÜt b ^ i t t f z ^ f l ^ ^ v Meg
érdemlik v'elsp: Mápr Tanger, és: második 
Major Zjev^sítt tfcak lis^ :a különös dicsé
retet 9 é& meg-jurálmaastatást ^-• Levótmt^ Ür 
kergette -ejjia' bal iaárnyhoz közelgetett-'Fö« 
rökoket j ' ;V .futó• Jantsarofekákisi el-tíagyátta 
az ágyúkat, mellyekec magokkal;el-kaptak 
volt, -~*. Kapitányu Q&wcmíjt, mitíd *a* víradal 
eloit ,> Sfcpt. 19-éíkén Iített-.; visgálödása alkaU 
matosiágával , mind azután-is, nyilvánfágos 
jeleit adta böltseffégéhek , -V bátorfágának, 
Kapitány Barkó |Jr 5 rendkívül való dolgo
kat vitt véghez*1 Kapitány Kenly ^ és Kbu* 
fchel Urak-is, második! KapitányFarkas, FÖ-
hadnv .hányi 's Krhár, Alhadn. Frantit^ és 
Madarasy:Urakkal- együtt, igen vitézül 
forgattak magokat. Oberfíer Képíró Úrs 
különös nemes vallást tefe Félix Adjutant 
Úr, érdemeiről— Miket vitt Oberftí. Gr a* 

fon.Úr véghez\ Ofztállyával eggyütt, az 
Orofzi féregnél, már az, az oda felíyebb 
mondottakból világos, ajánlotta-is különöíTen 
a' Hertze& Ó Feifége kegyelmébe, meliynek 
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a' volt-a* foganatja, hogy azonnal Oberfterl 
Rangba helyheztet&dött. Ob. Gr áfán ür 
kormány 02 is a alatt igen jól vitézkedtek a* 
következendő Tifzt Urak: Eperjesy ? é$ 
Rabakcti-y Kapitányok, Poroj\lay, Jobf 
hagy, Grafen, és Kis Főhadnagyok, Ver* 
ner 9 Zacharias, Be'dnárovits t Spaly , és 
Belícásits Alhadnagyok. — Oberftl. .Báró 
Kienmayer Úr Oiztáílya, Gen, Karátsal tíx 
Brigádja köztt. haírzolt. Hétfzer verte viíz^ 
fza a' meg'*nevezett Oberftl. Ür az ellen-' 
íégnek Feles fzámú tsoportjair, leg-elöűzör 
ugratott lovával a' íáíitzaji belől lévÖ.Jati-
tsárok közzé, 's tölök tulajdon kezeivel egy 
Pattantyús Záízlót eí-is vert. — Példája fze-
rént vitézkedtek, Paksy, Mara, és K#/-
i\ln Kapitány Urak,; 'Melpachovt%ky, és 
líöt^cl Alhadnagy Urakkal együtt, — Szé-
kelly Hufzár Reg. béli Oberftl. Lajos úrról 
azt irta Ő Felíegének a' Hertzeg, hogy azt 
az Urat nem dicsérheti meg eléggé Ofztáíy-
lyával együtt. Már. Sept.' 19-dikén Lajos 
ur verte viíTza, a'.Tsáfzár Hufzárjait ízo-
röngató nagy fzáfnű Törököket f Lajos 
ür védelmlzte az ütközet slatt diadalmaiTán" 
a' Gen. Karátsai Ür Brigádja bal fzárnyái-is; 
ennek az úrnak lehett egyiknek köfzönhi V. 
Jantsárokon vett gyözedelmet-is. — A3 :$z£<* 
kelly Huízáifok közzűl, nagy ditsérettel em
líti a' Hertzeg, vitéz Kormányozójokon kí
vül , Kapitány Kováts Urat', a* ki alatt 2 
lovat ma£-is lőttek; nem külömben első 
Kapitány S^örtsay Urat, Boer P ó , Bánffi, 
Petris, és Nemes Alhadnagy Urakkal egy-
gyütr, — — 

- Édes 
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Édes Magyarjaink! Be reátok illenek 
Virgiliusnak ama fontos fzavai: . . ' 

Magna refertis 
Fa£ta Patrum, Landesque. . 

A* Levenéhr könnyű Lovasfainak Geiii 
KarátsaiXjt Brigádja köztt vitézkedett két 
OSztállyairól-is azt vallja a' Hertzeg, hogy 
azok tsuda dolgos t követtek el. Magok 
meg-küiömböztetésekért név ízerént említ
tetnek OberílL Viefer, első Major Schlech* 
tern; első Kapitány Unfert^agt9 és Dening9 
második Kapitány Schott, Vimrfm9 Volfs-
kell, és Levenéhr; Főhadnagy Rudolf 9 
Verner, és Domokos Urak, Rupp Alhad
nagy Úrral eggyütt. — A' több réfze-is a' 
Levenéhr Reg. jenek akkori Oberftere Auf-
fefc Úr alatt jól vitézkedem —• Az Arnauták 
Vezére Major Beddeus Úr, valamint Fok* 
sánnál, úgy moft-is fok rendben tapafztal-
tattá vitéz érdemeit, Brunek, és Iván első 
Kapitány Urakkal egyetemben.— Végre a* 
Tsáfzár Hufzár Regiből Offenbach; a1 Bar* 
káéból, Dráveffky, a* Levenéhr Lovasfai 
közziil Niederhdlt Kadét Urak, a* hartzbaa 
is jól forgatták magokat; azután a' reájok 
bízott Kurirfágban-is emberül eljártak. — 

Az 
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Az eggyik győzedelem: hírét nyomban 
követi a* másik. — A' Seregek Ura vala a* 
mi GEDEON-unkal; mint vala Jósuéyaí *). 
Ez meg-rontá Kutsuk fő Vezér hatalmát; 
amaz, ki-fzoritá Nandorfejérvára erős kő
falai közzül Ofman Basát. Nem hitte ugyan 
Ofman, hogy a' Laudon előbbi baráttságos 
ajánlásának meg-vetése után, olly hamar 
könyörgésre fzoruljon; de meg kellett vol
na gondolni, hogy moft Laudonnal van a* 
dolog; nem Vallis fő Vezérrel, 's Gen. GrT 
Neupergel, a5 kik 1739-ben, olly tsúfofan 
által engedték a' Töröknek Belgrádot **). — 
Okt. 6-dikán 9 már kérésre kezdte Ofman a* 
dolgot, és 15 napi fegyver nyugvásért efeí» 
dezert. Hogy ezen kérése meg nem halgat« 
tátott: más nap tsak-azorí reménykedett9 
hogy tsupán 6 órákig ízakafztatná félbe fó 
Vezérünk az oftromot; az alatt, a' vár fel-
dása eránt való maga meghatározását a* 

Lenn lévő népnek meg-izenné» Dél '.előtti, 
órakor, vette Laudon a \ Basa Levelét% 

fs kívánfágát leg-orran telíyesitette. Dély-
eyesti 12 órakor ú??ra küldötte embereit a* 
*iiasa Levéllel, mellyben azt kérte, hogy 

jLau~ 

*) A' Ldudon kerefzt neve Gedeon; CQrburgé JŐsue,, 
**) £zen gyalázatos vefzteségnek, valamint az ak

kori több fzerentsétlen ütközeteknek-is Hiíloriájác 
Je-irta, 's azoknak okait fel-fedezte a' Várnak 
akkor volt Komendánsa Gen, Scbmettau 7 ama ne* 
vezetés Könyvében . Memmres Secrets de h Gnerre 
de Hongrie. 
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Laudon rendelne hellyet, a' hol a' Var 
által engedése módjáról bővebben lehetne 
tanátskozni. Dél után 4 órakor kUörrek -?/ 
Várból hárman a' leg-fóbb Törökök k-pzzttf, 
a* mi fÓ Quartéllyimkba, kikért egy Stabáüs 
és más két fo Tüze Urak adatrak be réízünk-
rcí a' Várba,— Az eggyeffég úgy lett rneg9 
a1 mint Laudon akarta. — Minden, £ mi 
nem magános fzeméllyek, vagy Fsm'jiák 
birtokában volt, hellyben fog maradni —••-
A' fölünk által fzökötteket, és ekfogattskat 
viíTza kell adni, minekelőtte vagyonával el
takarodna a3 várban volt nép. — Nandor
fejérvárának 50 elztendok el forgása urán,, 
hozzánk lett viíTza kerüléséről, hc/zra az 6-
hajtott hirt F. M. L, Klebek Or, ki rrrnek-
titánná Ó FelfégétÓl egy Gyémánrokkü meg 
takott , és a' Fejedelem képével meg-ékesí-
tetett Pixisfel meg - ajándékoztatott vóhia : 
le-irhatatlan tolongások, tapsolások, és ö-
rom kiáltások között vitetett a' Hadi 'Tanáts 
Palotájához, elébb Béts nevezetes intz' a 
meg-hordoztatva , < Pófta Tifzrek, és ^4 
sípoló 's tsergetó Pofta Legények által. Okt. 
ia-én A'győzedelmes fÓ Vezérnek azon Br 1-
liántokból ki-rakor Therésia nagyobb Ke-
refztjét küldötte O Felfége ajándékba, a' 
mellyet tulajdon maga-is tsak a' leg-nagyobb 
pompák alkalmaroífágá^al fzokott,vó!r v'-
ctini. —* Moft jött a Ki rir , hogy már Lau-
Son Semsndriátis elfoglalta, *s megy Orfova 
felé. 

Küldjük z Martinveftie , vés Tirgu Kuhdi között 
esttt diadalmas verekedés hellyeinek ábrázolását* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 
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