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T Ö R T É N E T E K . 

Költ Bétsben, Októbernek 23-dik 
Napján. 

A' ' 
i i LOUDONf által, maga fel-adására kén-
fzerített Nandorfej érv árának 1789-dik efzti,' 
Okr. 9-dik napján lett által vétele alkalma-
rosfágával, találtattak benn a* Várban 351 
hoíízú ágyúk; 34 mozsárok, mind értzböi 
kéfzűktek; io hoíízú vas ágyúk, és <o ugyan 
tsak vasból kéízültt Tsajka - ágyúk; 6000 
mázsa puskapor; afóo mázsa öntetlen ón; 
küiömbkülombféle nagyfágú, és nehézfégű 
nagy rakás golyóbisok, és más ágyúkhoz 
való kéfztiletek igen feles fzámmai. Mind 
ezek Ő Felfége II. JÓSEF fzámára le-tart óz-
tártak, 20 Török Tsajkákkal, és 4^ kíflebb 
hajókkal eggytítt. — A' több -nyerefég nints 
a7 f© hadi Tanátstól közre.'bocsátott Tudó
sításban ki-rév*. 

Á? hoíTzú ér'tz agyúk közziil 1 eggy 
egy fontos volt; 7 másfél fontos; 11 két 
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fontosi 17 harmadfél fontos; 61 három. f, 
(tnellyek köztt 1 TsáMri Tábori ágyú-is volt) 
j negyedfél f,; 87 négy f.; 24 öt f.; 11 
6 f.; 14 hét f.; 7 nyoltz f.; 8 kilentz f. • 4 
tíz f. • f tizeneggy 5 6 tizenkét f. • 4 tizen*-
három f.; 8 tizennégy f.; 6 tizenöt f.; a 
tizenhat f.; a tizenhét f.; 86 hufzonnégy 
f.; 1' hufzbtiöt f."i 1 hufzonhat f.; 2 hufzon 
hét f.; 1 hufzonnyokz; 1 harmintz; 4 har-
mintzkettö; 5 harmintznégy; 5 harmintzhat; 
eSSY 44» eSgy 48 ; és kettő 176 fontos* 

A' mozsárok közzűl: kettő 10; öt 20; 
öt 24; eggy 30; kettő 34; Öt 40; öt gö; 
négy 96 ; eggy 100; és négy 135 fontos. 

A* hoífzú vas ágyúk közzűl: eggy 9 ; 
9ggy 12; és hét 14 fontos. 

Ezen rnoft elöl fzámláltt külömbkülömb-
félt nemű ágyúkat, a5 külső Városok meg« 
vételekor el-nyertt x 2 ágyúkkal egybe fura-
isnáiván: ö^veféggel 457 ágyúk kerültek 
Belgrádból az Auílriai Házhoz. 

Illy teméntelen tüzet okádó, 9s meny* 
köveket fzóró efzközök fem valának elégfé-
gesek Belgrád roppant Várának LAUDON 
ellen való meg-ókalniaz-ására. — A* Nándor-
fejérvárhói ki-költözött Törökíégnek fzáma, 
Qsttl<m> Baj&aaJs^ a* Vár eiobbeni igazgató
jának előadása fzerénr, mind öfzvé a^/ooo-re 
mentj k& között voltak közel 9000 Aflzo-

nyoks 
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nyok 9 4000 Leány©k? 3000 Férj fi gyerme* 
kek , és 7000 fegyver víseló fzeméllyek, 
aT kik közzűl aooo-en febbe estek. — A* 
Papok, Törvénytudók, és más főbb embe
rek , hozzajok tartozóikkal eggyütt rá men
tek aooo-re. — Az egéíTz nép> el-indúlása 
előtt, 3 fzakafzokra ofztódott fel, és úgy 
indult réfz fzerént vízen, réfz fzerént pedig 
Szárazon, a'Duna-mentében. Az el-kiséréV 
sere rendeltettek 2 Batalionok a' Ldttermam 
Reg. ébol, és az ErdÓdj Hufzár Reg. nek 
három Qfztállyai Oberfter Stents úrnak kör«» 
mányozása alatt. Emiitett kisérö Vitézeink 
egé(h Ó Orsova ellenébe Tekye-ig tartoz
tak vinni a' reájok bízott népet, a' hói azt 
az Orsovai Basa által véjendó' vala. -^ Vité
zeinknek, és a' Törökök alá adott hajóknak 
viíTza érkezésekig, bátor fágnak okáért kezes
ségben nállúnk hagyattak a' következendő 
Török fö ízeméllyek: Achmet Effendi Def
terdár , az az, a' nagy űr Kintstartója ; Ju-
suf Aga, előbbi Arabagi Basi, ^agy a* 
Pattantyúsok egyik réfze Generálja 5 Ibrahim 
Aga, egy Jántsár Ortának (Regementnek) 
Oberflere; Abdi Aga, ar Vár alsó réfze 
igazgatója; Osman Ceri Basi, eggy a* féreg 
vezérlói közzűl. —- Mindjárt áz el-foglalása 
után a1 Várnak, aooo munkásokat rendeltek 
a9 hólt testeknek, dögöknek) 's más OtSmány-

F f % fá-
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fágoknak ki-takaritására | a1 Várnak heliyre 
hozásához-is hozzá fogtak. — A' Belgrádi 
GOrög Érsek engedelmet nyert, hogy újjo-
lag a' Rácvárosban elébbeni iakó hellyébe 
köítözheflen, valamint minden Görögöknek-
is meg-engedődöct az ugyan ott lévő hajlé
kaikba való viffza térés, és a' Szokások fze-
rént való Ifteni tifzteletnek tarthatása. 

Belgrád Oftroma, 189 Vitézeink halá
lába, és 732. meg-febesedésébe került. — 
Az el-esttek között 11 Tifzt Urak voltak, 
úgymint: a* Tsáfzár gyalog Reg. bol Kapir. 
Larifch; a' D'Altonéból Kap, G.Plunquets 

és Főhadnagy G. Lucini; a' Preifyéból Al
hadnagy Kurt^; 2L Devinséhől Alhadnagy 
Kisfaludy; az AJvint^jéhoi Főhadnagy Gr. 
3Lacyr és Reg. Adjutaru Pferffer; a5 Tosk, 
H. Ferdinándéból 1 Fő- és 1 Alhadn., 'mind 
kettő Wagemann; a' Pattantyúsok közzfi! 
Major S%edlef%ky y az árok és íantz kéfzitők 
közzúl Kap. Piola. —» Sebben feküfznek 27 
Tifzt Urak, kik név Szerént ezek: 'Oberítl. 
Kempf a' Gyulai Reg. bői 5 Major H. £l\«-
terháiQ., Capitainlieut. G. Ef^terhá^i, Fő* 
hadnagy Horváth 9 Alhadnagy TsÖrgey s 

mind a5 H. Ef^terhá^j. Antaléból; Záfzlótartő 
Hauptmann a' Károlyéból; Alhadnagy De~ 
lifomonovich a' Tsáfzár gyalog Reg. ébol; 
Kot\au és iSeyfertKapitányok; nem külöm-

b@a 
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ben Potornyai Főhadnagy a' Ferdinánd fő 
Hmzegéból; Rauclore és Nugent Majorok, 
Láng Alhadnaggyal eggyütt a' Carl Toská-
naéból; Főhadnagy Paneck, Eichler, és 
Kindermann Alhadnagyok a'' Steinéból; Ma
jor G. Auerfperg a' Ftf/Z/^Mihályéból; Fő
hadnagy Ekhart a* Pellegriniéből; FÖhadn. 
Jüllich, és Záfzlótartó Malfatti, a' Her. 
Ef^terhá^i Miklóséból; Kapit. Wagemann 
a' TVolfenbiitt eléből; Főhadn. G. Plunquet 
az Alvintőiéből; Alhadn. G. Mayerle a' D ^ # 
ionéból; Ingenieur Major de Feaux, Ing. 
Tifzt Vörös, Pionier Capitain G. Dandíni*, 
és fzabad feregbéli Kapitány Petrovich. 

Utóbbi Tudósításában különöffen ma-
gafztalja LAUDON fo Vezér j az Gftrom 
alatt tett hív, és igen haíznos ízolgálatjokra 
nézve, Ingen. OberíHieut. Hoffmann, Pon» 
tonier Cap. Róth, 's Tsajkás Kap. Pómlet 
Urakat; nem külömben Ingen. Oberftlieut. 
Bourgeois Urat, a5 ki míg el nem betégefe-
detr, naponként jelen volt a' tsavargós me
neteli! árkokban, és fáradhatatlan buzgófág-
gal adta jeleit, a5 munka viteliben Szakadat
lanul meg-bizonyitott nagy okosíágának. —-
Továbbá Generálmájor Schmackers, és a5 

Varasdini Körösi Regementbéli Oberfíer 
Hiller Urat, a' kik, Novinál €s Berbimél 
kétfzerefen ki-mutatött kiváltképpenvaló t-u-
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lajdonfágaikat Belgrád alatt-is b&v mérték 
ben,- és igen fzembetünöképpen tapafztal-
tatták. Végre Oberfter H. Reufe Urat, a' 
ki a' 'külső. Város meg-vétele alkalmatósfágá-
yal különös vitézi bátorfágot mutatott. 

Hadi Tármester H. Liny Úr, a* követ
kezendő érdemes Urakat ajánlotta, hafznos 
fáradozásokra nézve, a' fo Vezérnek, 's ál
tala a' Felfégnek, úgymint: Ing. Oberfter 
$ Árnak) ing, Cap. Mailtar d-ot^ akkori 
Obérftl. de már Oberfter Funhot, és Kap, 
Turmann-t a* Pattantyúsok köszülj a'hajók 
körűi forgolódó Major Jmmens-sf, Tsajkás 
Major Redange-t9 a' Tsáízár könnyű Lovas 
Reg* béli Oberftl. Boltját, a' ki H. Liny 
mellett volt. T-S Tökélletes meg-elégedését 
jelenti a' fo Vezér továbbá a' Tábor élés 
Magazinnyaira vigyázó Gen. Geneyne, és 
az- elefégról gondoskodó fo Cammiííarius, 
Consiliárius Lováfe Úr rendeléseikkel-is, 
és ezen Urak fáradbatatlanfágoknak tulaj* 
öonítja, hogy a' féreg femmiben fzükféget 
nem látott. — F. M. L. Gróf Browne úr ' 
vitéz, érdemeit annyira magafztalta *s ajánlot
ta már másod ízben-is Ő Felfégéhez küldött 
írásában a' fó Vezér, hogy ezen megket
tőztetett ajánlásnak, az említett Grófúr hadi 
Tármesterfégre való emeltetése lett a5 foga
natja. — Obsríllieut. és Flügeladjut. Maok% 

nem 
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nem kűlömben Redáh^s,. és Immens Major 
Urakat-is, Pömler Kapitány Úrral eggyütr, 
egy ranggal fellyebb lépette avfó Vezérnek 
mellettek tett nemes vallástétele, 

A* Város meg-vételekor tulajdon íze* 
méllyekben meg-bizonyitott különös vitézfé-
gekre nézve arany érdem pénzt nyertek a' 
jyAlton Reg. bol ketten, V az Efoerhá%y 
Miklóséból eggy; ezüstöt pedig a* D'Alton* 
éból hárman; a* Gyulai Sámueléból i*-en, 
$? PeI!egrini£bol-i$ ugyan annyin, a' Ferdít 
nánd f& HenzegébÓl 9-en, az E^terhá^y 
Miki bol 9-en$ az Efoerhá?y Antaléból 
3-an; az Alvint^Jéböl f en; a' DevinsébÖl 
13-an; a' Steinéhól 6-an; a* Pattantyúsok 
közzűl 3-an. 

Semendria elfoglalása igy történt: El 
küldötte LOUDON fó Vezér Generál Ottó 
Urat, hogy a' Semendriai Törököket űn^ 
fzolná meg, önként való magok fel-adásával 
3T meglévén, nmazok leg-otran Kővereiket 
küldöttek a' fó' Vezérhez Belgrád alá, azon 
kérelemmel, hogy engedné meg nékiek-i$ 
azon fel-tételek alatt lehetó elköltözéseket, 
mint a* mellyek alatt meg-engedte volt a' 
Belgrádiaknak. A' fé Vezér reá állott ké
résekre, *s parantsolatot adott Ottó Gen. 
Úrnak, hogy hafonló eggyesfégre lépvén 
relék, mmti'mmémü lm ^Belgrádiakkal 

Gyűjtemény Jelzet 



39* # # < S ? © # 

Semendriát azonnal foglalná el. -*? Meg
lett: a benn volt .300 Törökök magokat az 
éppen arra felé takarod© Belgrádiakhoz k.*ip-
tsolták, melléjek kísérőbe egynehány Vité
zeink rendeltettek. Ezeknek minden bántó-
dás nélkül lejendö viíTza jövetelekig, itt mk-

rafztattak két leg-fobb fzeméllyek a' T ö ö -
kök közzűl, a5 kik az alatt Péterváradon•• -
fognak tartatni. — Semendriáhan 14 réfz 
fzerént 2 , réfz fzerént 3 fontos ágyúk talál--

•»• tattak. Ezeken kivul a? hordó^ és 14 láda. 
puskapor, fok más külömbkülömbféle ágyúk
hoz való kéfzületekkel. eggyütt. •JÉEÉJÉ'-

Újpalankáhól azt a' hirt vette a* fo 
Vezér, Oberftlieiu. Liptay Úrtól, hogy a' 
Törökök Okt. 12-dik napján Vaffarovit\ot 
oda hagyták. ,_: -. . 

Más Tudósítások fzerént, £serasktcr 
Ahdy Basa Csupria mellől fel-kerekedért,. *& 
a' Moraván túl magát odébb vonta. 

Horváth Orf^ágbóL 
Okt. 9-dikén, jó reggel, ködös lévén 

az idÓ, öfzve adták magokat feles fzám.nal 
as Törökök 5 és be akartak ütni Kerfiinianál 
Seregünk bal Szárnya előtt, a' S%yinit%a 
völgyibe; de/visgálodóink jókor reájok bök
kentek, ?s a* földvárakban lévő népeinket 
fellármázták; minekokáért a* Törökfég ezen 

ólda-
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oldalon hathatos ellenzőre akadván, nem 
fokáig múlatott, hanem a* határ Szelén né-
melly jobbára üres épületeket fel-gyújtván, 
a' Kerfiiniai Templomnál íévo fo fantz felé 
fordult; de onnan - is a' Varasdini Körösi 
Reg. béli Oberfter Köblös Űr által viíFza 
Verettettek. RéízünkrÓl igen kevefen esté
nek el , 's kaptak febet. £z ido alatt más 
rendbeli Török gyalogfág, mintegy 200 fő
ből álló, a' Radichia Berdo fántz alá vette 
magát nagy tsendesféggel, de a' fántzban 
lévő visgálodói által KŐrösi Reg. béli Főhad-
nagy Kengyel Úrnak éfzre vevődtek, *s 
fzándékjokban nem boldogulhattak. — Az 
emlíiett nap, úgymint Okt. 9-dike éjtfzaká-
ján, a' mieink tettek már próbát a' Török 
ellen , és az Ottokai legelőről el akarták 
hajtani a* marhákat, a' melly ugyan meg 
nem eshetett, minthogy a' Török visgáló-
dók az egéíTz környéket fel - lármázták, 's 
a' Törökök mindenünnen ki-tódultak, és 
viadalra ment a' dolog; de tsak ugyan a' 
mieink közzűl 7-nél többen nem estek el , 
20-an kaptak febet. Az ellenfég közzűl egy 
hellyen 1? en, másutt pedig 9-en maradtak 
halva. Nyoltz lovat-is hoztak el a' mieink, 
és az Ottokai külső várost fel-gyújtották.—• 
E^en alkaímatosfággal, ditséreteíTen vezér-
lettek alattojk híven, és állhatatos bátorfággal 

Sor-
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forgolódott népeiket Oberíll. B. Rnefeviafa, 
Major G. Gyulai , és Kapitány Gvosden* 
zhevich Urak, a' mint ez, Gert. Jellachich. 
Úrnak, F. M. L. Báró Vallifch Űrhöz, á! 
fíorvátk Orfzági féreg' rnoftani fó" Igazgató* 
jához tett jelentéséből nyilván való. 

Oláh Örfrághól 
Októbernek 7-dik napján, mihellyt éfzre 

vették Rimniken innen a* Törökök, Prug« 
lach Gen* Úrnak feléjek való közelgetését, 
mindjárt meg-fzaladtak; hanem Qberftlieut, 
Vielhorj\ky ú r , példáját követő Magyar 
Vitézeivel, tüzeíTen utánnok eredett ? és 
6ket még i-Rimníki *) fzóló hegynél be^ 
verte, vélek őfzve tsapott, és ámbár fején 
eggy vágást kapott; mégris a' fzaladó ellen-? 
féget egéffz Oknáig kergette, közzülök 129 
ie-apritott, 53-at előfogott, 1 nagy, és 5 
kis ágyukat el-nyert, némelly tokéses fze^ 
perekkel eggyütt* 

ELE^ 

*) Két Kimnik vagyoa Oláh Orfzágban. Eggyik 
Foksánhóp nem meíTze, a' melly az Okt. 9-dik 
napján küldött kis Mappátskán-is fel van tévet 
&' másik pedig ez, mellyrol itt emlékezet va» 
g^on* W feKfzik & QÍt vize mellett. 
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E L E G Y E S 

TU D Ó S I T Á S O K . 
étshöl 

Felfégének hellyre kilőtt egéfzfége kezd 
állandó lenni. Már most az Udvari Játék 
nezö hellybe-is el-megy néha néha; aJ hoi 
egynéhány napokkal ez előtt, olly fok hó
napok után lett első megjelenése alkaíma-
tosfágával nagy tapsolások között fogadta 
a' fo'kafág. — Vígan mutatja magát: jólle
het még a' köhögösfég mind ez ideig fen* 
hagyta el egéíTz-en. 

Frant^ia Orfcághól 
Hogy a' Szörnyű zenebonának tüze ma

gár Parisban újjolag ki-ütötte: arra alkalma-
toíTágot Szolgáltatott, a5 kenyérnek darab 
iáótöl fogva lett megfogyatkozásán kívül ? 

két hírnek hallása : i fzör, hogy azon 
pompás vendégfégben ? mellyet adtak a* 
Király Testőrzői Okr« i. napján Versaliáhan9 

az oda ment 2 Regementeknek, a'Montmo-
rency-knok t. i, és a' Fiandriam<tky 's a5 melly* 

ben 
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fcenmaga-is meg-jelent a'Király, a'Királyfié
val; és első Fiával eggyütt: a'Tifztek több
nyire mindnyájan fekete bokrosán kötött pánt
likát tettek kalapjaikra, a'kék 's rózsa fzinii 
pántlika hellyett, mellyet viselnek a'Párisiaíq 
mellyre nézve már mindjárt kezdett nyúghs-
tatlankodni a' nép , és maga köztt ezer féle 
híreket hintegetni, hogy Versáliában meg
vették a' katonafág fzivét, oda vágynak, ha 
tsak másképpen eleit nem vefzik a' dolognak* 
Arra nézve Okt. 5-dikén feregestul omlott 
bé a* fok ezer aífzony 's férj fi •*), 's bé-rontván a* 
fegyver tartó épület ajtajait, a* fok fegyvert, 
golyóbist 's puskaport ki-takaritotta, a' lárma 
harangokkal 5s dobokkal a' nemzet fegyveres 
vttézeit-is több lakosokkal eggyütt mindenün
nen öfzve tsoditette, és egyenesen Versália 
felé verte a' kéfzülot. Kivált, midőn meg
hallotta volna, azt-is: s-fzor, hogy a'Király, 
a' nemzet gyűlése végezéseit tsak fel-tételek 
alatt akarja jóvá hagyni: már ekkor, azok 
fem hozták elo a' kenyeret, a' kik elébb azért 
kiabáltak volt; hanem az emiitett két hír 
bántotta mindnyájokat, 's halállal fenyeget-
ték Mctrquis de la Fayette Urat, ha őket 

^*L VcrsaUába nem vifzű *) a'Tanátsházba. 
Erről májfapr bővebben. 

Az Ö Felfége hatalma alatt lévó' Belgák 
köztMs úgy el-hataimazott mir a* zűrzavar, 

hogy 
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ibogy a* fó" emberek , mint Cardinátís Frarc* 
kenberg, és Hertzeg Aremberg, 's mások 
illyenek Hazájokat oda hagyván, Hollandiába 
költöztek, 's Ereda városában tártnak gyű« 
lést, a5 hová a' nép-is szerenként takarodik 
utannok! -«P 

Pavet animus, horret; magna peíriicies 
adest. 

Sene'ea in Medea* 

JEGTZÉSEK. 

Ide jártuk a' meg-igértt Rajzolatot, meílybea 
kívánjuk fzemléltetni Nandorfejérmárának^ és az azt 
oftromló Ts. ss Kir. Tábornak fekvését, Sz^rimnek, *« 
a' Bánátnak réfzeivel eggyütt, — Igyekeztünk a' lég-
újjabb, 's leg-helyeflebb Mappáknak és Plánumohiak 
fzorgalmatoí meg-visgálása, azoknak eggybe, vetése, 
nem külömben az azon környéket jói esmérő? 's a* 
dolgok folyamatait értő érdemes Uraktól való érteke-
zés által, e' réfzben-is olly munkával kedveskedni az 
elő fizető Uraknak, '$ Allzonyllgoknak, a' melly újj 
bizonyfágot tegyen arról, hogy mi fem költségünk
nek, fem femminemű fáradtfágunknak nem kedvezünk, 
tsak hogy a' felőliünk való reményfégnek voltaképpen 
meg - felelheüíink. — Nem hibából esett, hogy Bel-
grádnak éfzaki réfze alá, a' déli pedig fel felé fordulva 
fzenil éltetik. AlkalmatofTabbnak Ítéltük úgy intézni 
a'Rajzolatot, hogy leg-elŐllzör-is Servta ^ 's annál 
fogva a' fő tárgy, úgymint Nándor fejérvára, 's. kör
nyéke, és az azt oftromló Tábor akadjon fzemébe a* 
Nézőnek, '$ azZal kezdjen inkább foglalatoskodni? 

mint 
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aaint a* kü'löítífeen-ís esniereteílebb réfzekliel; melly 
tzélunkaak eí-érhetését, az illy formán való helly-
hetes által reményiettük. 

A" Rajzolaton efól forduló Betűknek YMmoknak 
magyarázat] ai így következnek: 
&..) Nandörfej'ér-vára, t. i. maga az erosfég, vagy a* 

belső Város, melly eggy meredek kofziklás be-
gyan fekfzik. 

b,) A' tulajdohképpen úgy neveztetett Város, melly* 
gyakran a' Várra, vagy a' belső Városra nézve 
külső Városnak-is hivattatik. Ennek különösen 
az a' réfze, melly a' Váron alól a' Duna partján, 
a' Duuán kéfzult hid felé fekfzik, Vízivárosnak-
is neveztetik; a' pedig, ttíelly a' Száva partján^ 
a' Tzigánka nevű Falú 's a Vár köztt fzemléltetik, 
Rát%vúrosnak> Azon pufzta földön, melly va
gyon a Város és Vár között, kéfzúltek az árko-
lások, minekutánna Vitézeink a' Várost erővel 
fteg-Vtették, A' Rajzolaton jelenti az említett kö2 
földet Gíacist a' zöld festékkel ki-fzirieitt hely. 

é ) A' Víziváros. 
á.J A' tzigánka tíefű Falú, melly á' B.atz'váiosoú 

intien a* Száva \ a'rtján fekfzik. 
t.) Vr&ha-MáU nsvezetú Falú. 

f,J Sattal-Cbntítia, Török pufzta Templom. 
gj Széirnaioííi. 
h.) KÖbánya. 
í j Battériák, mellyektÖÍ tsavargó árkok mennek tf 

Város fántzái felé. 
%,) A' víz rnösta gödrök, Vagy árkok. Ezekben ál

lottad az Oítromhoz való külrmbliülömbféle ké~ 
Fzviletefc. • ./gyúztak-is belollök. 

t.) A' fÖ Quártá'y, Mellette á' Láudan fátora. 
irt.) Illy étén formájú 4 fz égben táboroztak 10 Gm-

$$térj$ Batalionjauik j mellyekaeknagyobb vcfzs 
Ma-
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Magyarfágból állott. Mindén Baíalíon 'köz^é 
három három ágyúk voltak felszegezve, ts6veik
kel ki felé, 's e' lett volna a' tsata rend, áz ellen* 
féggeí való -ízembe fzáliásnak alkalmattísíagával~is. 
A' meg-nevezett négy fzeg közepén volt Fereptz 
fÜj Hertzeg látóra. 

n.J 5. más, rendbeli négy fzégék, melly éknek kettejá* 
6 j hármát peá-ig 4 négy Muskatéros ' liatítjjböojfc 
formálták. A' Grsnátérosok^és. az- elűííPk-val<S 
Q négy fzegek között 300 lépésnyi köz-föld volt* 
Azon köz-földön vÓItak fzélr&l a'tartalék tá
bori ágyúk .fel-fzegezve. 

M.j Ugyan csak gyalogok' négy fzege*. Azon ku-
lömbfég, mélly fzeráot a' többek lineákkaiy ezek. 
pedig pontokkal Vágynak ábrázolva, tsapáo annafc 
jelentésére való, hogy ezek későbben helíyhethet-
tékmagokat iíly formára, az Eugén, fántzát beJÖI. 
— A' fő négy fzegek közzűl mindeniknek kü
lönös Kormányozója volt. 

A' Granátérosoké t. i. akkori P. M. L . máj 
hadi Tármester Bro-wn? Ur; a' Muskatérosok, vagy 
a* nem Granátéros gyalogok 7 négy fzegeijké pedig 
hadi Tármester G. Ckríé; F. M. L L G. Mitro-
<yjzky, B. Afaiűtzi? és Klebek;továbbá H . W~tir~ 
temberg>;Brenténo és Tiirkbeim Generál Urak, — 
Meg kell jegyezni, hogy a' négy fzegek nem 
maradtak meg iliy formán az egéílz. oftröm ideje 
alatt, hanem a' környülállások mivolta fzerént 
estek bizonyos változások kő'zöttök; de a'mely-
lyeknek elő befzélíésefck idoVs belíyet kivánn^ 
'$ tálára únalmat-ís okozna. 

p) l%y feküdt a' Lovas Tábor. Az oflroni idején 
jobbára tsak arra hafznáiják a' Lovasokat, hogy 
visgálódni küldetnek, és vélek az ellénfáget, 1« 
mikor ki-íit a' Várból, h#te.kn%gel viíiiea ve
retik. 

({.) A 3 ó Majofi 
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fj A 'LAUDON kormány ozásá alatt kéfzúítt kiííb'm-
bözÖ nagyfágú földvárak; eggy két 's több Bata-
lionokra, és a' fzerént €•> la 's több ágyúkra, va
lók* Némellyek tsupán a' ludaknak az eílenfég 
Tsajkái ellen lehető ' meg-Őrizések végett kéfzít-
tettek; de töbnyire az oílromra való nézve, és 
mindeniknek különös tárgya volt ki-válafztvar, a* 
mellyet lövöldöztek rólla, 

$J Híd fántzok (Tété de Pont) fél földvár formára. 
Ezek, hegy neveknek meg-felelheílenek, katoná
kat fzállítnak beléjek, 's reájok ágyúkat fzegeznelr. 

t.) A' Dnnán kéfzültt hid, mellyen a' Clerfé ferege 
által: ment Szerviába. 

ii.) A' Száván hajókból rakott hidak* 
®.J A'Száva ágán, a'kis Tzigányfziget mellett ketske 

lábokra jkélzíttetett hid. 
•w.J& •Dunavitzán, Mokri-Lug, és Topsid patakjain 

kéfzűltt apróbb járó hidak. 
xt) A' kis és nagy Tzigánjfzigeteken kerefztúl való 

Töltések. 
y,) A' Száva-tsúttsa, eggy berkes helly, a' hová ta

valy a' Nandorfejérvári Törökök lopódtak, 's 
! gyakran ki ki-Ütöttek Zimon 's Besánia felé. -<— 

Moftan itten a' mieink fÖldvárokat hánytak , h be-
lollök által a' Száván keménnyen ágyúztak a* 
Vizhárosbti. 

%.) A' tsavargós meneteli'i árkok, mellyekben jött 's 
ment a' katonafág a' foídvárökba. 

1.) A' Zimoni pufzta Vár. Ebben volt a' fából 
kéfáültObfer-mtovium, mellybol visgálta tavaly ft 
Felfége a' Belgrádiak mozgásait, a'nagyobbító 
üvegek által.' E'mellett kezdődött ama hoílzú 
fántzolás-is, mellyen innen feküdt volt tavaly 
a' nagy Tábor, tsak nem az egéílz nyáron. 

2.) A' mi hajós feregűnk. 
3.) AVTörök hajós féreg* 

A' 350. fzám azt jelenti, hogy ott annyi öl a' 
Duaa fiélesfége. 
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A' 
NANDÖRFEJERVÁRA SZERENTS.ÉS KE* 

MJENJETELű OSTROMA' ELÖ ADÁSÁNAK 

TOLDALÉKJA. 

7-
*&™ andorfejérvára Oítromáról, 's meg
vételéről már bőven fzóllottunk. Az azok
nak alkalmatosíágával történtt nevezeteíTebb 
dolgok közzűl valók még im e' következen
dők, meilyeket némelly .betses Leveíekbó! 
van fzerentsénk ide iktatni; úgymint: H a d 
Tármester Gr. Clerfé Úr Seregének, Sepr. 
18-dik napján lett által jövetele a' Dunán 's 
az Eugéniús íántzán beíöi való Táborba fiíál-
lása, nagy pompával ment véghez. ftfeg-
engedte neki a5 fő Vezér; Aug. végin Me-
liádia, és Supanck körűi meg-bizonyított 
virézfégeért, hogy musika fzóvaf, *s lobogó 
záfzlókkal jöhetne. Elöl jörtek az Erdödy 
Magyar Lovas Regemenrje Vitézei, 's hoz
ták' a'Törökökön' $éti gyözedelmeknek je
leit, az azoktól el-vett záfzlókar. • A' Gya-
logíag, ámbár tsupán Muskatérosokbói álkrtt; 
a' Gra'iiarLrösck marsát verte; a* iStein Re-

Ráday Gyűjtemény 



•4a* #©*&>*# 

gementjjs p.edig maga, ama hajdani hites 
Ánglus fo Vezérét Marhhorughkt, annak 
jelentésére, hogy illyen musíka fzóval ment 
diadalmas népünk , a* Bánátból általa ki-ve-
rettetett Törökfég, ellen. A' Sereg Korma-
nyozóját G. Clerfét^ nagy tifztelettel fogadta 
a'fö Vezér. -— Sept. 19-dikén,' eftvéli 10 
órakor, ki-ütöttek volt a' Várból a'Törökök. 
—i Az ellenfcg lármájára, tsak ki-válialkozik 
Polgár munkásaink közzúl eggy ember, a' 
ki valamivel az előtt közibek elegyedvén, 
eggyütt ásta volt vélek a' földet, és Szalad 
nyakra főre a' Törökök felé. Mentek uránná 
tőlünk, de meg nem .kaphatták a' letétben, 
A' volt a' vélekedés, hogy Abdy Basától 
való lett volna. -?- Sept. -29-dikén olly közel 
jatt a* vefzedelem LAUDON fo Vezérhez, 
a' mint jókor reggel az árkolásokat visgáita 
volna, h o g y az utánna nyargalózo 
( Gal oppain ) Főhadnagy Gróf V r b n a 
Úrnak kardja' markolatját hordta-el a' 
golyóbis. — Ezen nap eftve érkezett a 
Török fó Vezérnek H. COBURG által lett 
meg-verettetéséról való örvendetes hír Lau~ 
donlw^y a' kiás azonnal ki-adta a' rendelé
seket, mellyeknek ereje, és fórja fzerént, 
meg kellett más nap a' külső Város fánrzait 
h%m\ —- Sept. 30-dikán, reggeli hatodíeí 
órától fogva, 9-edfélig, fzűneti nem vók 
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a" rettenetes ágyúzásnak. Akkor * úgymint 
9-edféIkor,: félbe Szakadt., 's a' bajvívásra 
ki-rendeltt 4 tsapatok meg-íramodtak a' pa^ 
lánkok fele. Lehetetlen, fzóval ki - magya
rázni , melly bátor fzívvel futottak Vitézeink 
a'feléjek zápor módjára .-hulló golyóbisok 
ellenébe. Nem tölt fél óra belé, hogy már 
mind a? 4 tsápat kerelztúl fúrta magát a* 

..palánkokon, 's eggy óra még jó formán el 
nem múlt, midőn már kezdertek-is magok
nak az-ellenfég ellen bátorfágos helíyeket 
kéfzíreni. -*- Mindnyájan két kézre dolgoz^ 
tak, *s eggy fzivvel vitézkedtek, úgy hogy 
a? f2eméke való ditsérés alig eshetne meg 
nagy ferdémnek okozása nélkül. -«• Kapi
tány (már Major) H. Bfiterhá^y Ür, mi* 
dön a' -palánkokhoz értek, ki - kapta eggy 
mellette álló Granatéros kezéből a' kardot * 
Vagyon vágván azzal a'palánkok megett 
álló, és lándsáját feléje tartó Törököt, leg
első volt az Attya, H. Antal Regementjébólj 
a' ki fzerentséflen által ugrotta a' palánkokat; 
ha*iem azután az dlenfég kergetése közben 
keménnyen meg-febesíttetett. -*-* Eggy Tö* 
rök, magát Diogenes ként* hordóba yetté> 
's abból lövöldözött ki felé. Míg éfzre vet* 
ték , egynehány derék Legényeinket el - is 
küldött más világra. • líMlúzattatván horda* 
jábót essen vefztdelmes Filoíbfus* vívódott 
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Laudonho^r a' ki néki meg-kegyelmfcztetett, 
mivel Ő, úgy fzólla a' fó Vezér, kötelesfé-
gének akként kívánt meg-felelni, a* mint tőle 
leg-jobb móddal ki-telhetett. — Ezen a* na
pon két testvér Tifztek, eggyik FÓ, másik 
Alhadnagy, mind ketten a' Toskána líkroly 
Reg; böl, minekutánna egymást jó ideje, 
hogy nem látták volna, öízve találkoztak, 
de fzerentsétlenfégekre; mert a'midonéppen 
öfzve ölelkeztek volna, eggy ágyú golyóbis 
úgy találta Őket, hogy az eggyik ugyan 
mindjárt fzörnyú halált halt; a* másik-is ke
vés idő múlva oda lett. — A' Hufzárok 
között femmi kárt nem tett az egéíTz oftrom 
alatt az ellenfég ágyúzása; pedig egéíTz-reg
geli 6 órától fogva, eftvéli 10 óráig mellet 
tek hullott le a' golyóbis. —- Okt. első nap
ja éjtfzakáján 48 hajóit fogták el a' Törökök-
nek hajós katonáink. Ezen éjífzakán olly 
helyen hányatott Oberfter Sauer Űr Batté
riát, a melly rend fzerént két napi munkát 
kívánt volna. *— Okt. a-dik napján dél tájban 
érkezett a5 Basa váíáfza, mellyet adott a5 Vár 
fel-adása erántt hozzá tett jelentésére LAU~ 
DON-nák. Nyilván ki-jelentette yálafzában, 
hogy a' fó Vezér megmérettetését magával 
el nem hitetheti; és hogy vtkWAbdy Basa 
fegíttségére ne jönne. E' felett panafzolko* 
áott/, hogy néki a* fegyver nyugvásnak félbe 

- le* 
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lejend£ Szakafztása meg nem izenó'dott i@ 
napokkal az ellenfégeskedésnek el - kezdése 
elótt. De hogy ezen panafznak helye nem 
lehetett, abból világos ? a* mit már írásunk
nak a6o-áik Levelén említettünk. — Okt* 
f-dikétól fogva, - 7-dikig, közel 10,000-ig való 
Bombát, 's Haubitzgránátot hányatott be 
Laudoti a* Várba. Nem is volt már benne* 
egyéb bátoríagos helly, a'Bástyák alatt lévő 
üregeken (Cafematten) kivűl. — Meg-ért-
vén a* Semendriaiak, hogy Laudon, Oberíh 
Davidovits Urat rendelte , a* Brődi Rege
mentel eggyütt Semendria el - foglalására;. 
6 Deputátusokat küldöttek a* fő Vezérhez, 
azzal a'kérelemmel, hogy $C Horvátok hely-
lyett, Magyarokat küldjön inkább hozzá-
jok: ahoz képest Generálmájor Ottó Úrnak 
adott parantsolatot a' fő Vezér, hogy a' 
Greven Huízárjaival menne el, 's venné által 
az emiitett erösféget, a' melly úgy-is lett.—-

Ezen nevezetes Történeteknek el-befzél-
lése után, kedves dolgot fogunk tselekedni, 
úgy hiíTzük, az érdemes Közönféggel, ha 
ek> fzámláljuk, mitsoda gyalog Batalionok, 
*s lovas Ofztállyok viselték $%erviában, és 
S\erimben Belgrád oftromának terheit, *s 

• réfzesülnek annak már most meg vétele di-
tsösfégében. —-A' S^erviában hiven forgo
lódott gyalog Batalionok ím evkövetkezendők 
voltak , úgymint: A' 
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A' Gránátérosok közzűl <• - • i 
*^ FÓ H. Ferdinánd Reg* bol - &• 
«**> Hertzeg Esterházy M, - * e 
*** Hertzeg Eftterhá%y A,• - • * -
*** Gróf i&íro/y-ébóí - -• - - * 
*** Gróf Nádasdy-ebol * - - v 
* - Gróf Gyw/ízi-éból - »~ "• •* - -
*~ Dövins-ébÓl <• - * «•.'.--* * -
w- B. Alvint^yAhol - - - - -
v~ Gróf P ^ - é b ó l r - * . -
.-— Bródi Hatámokokból - * - -
*— Német Bánáti Reg. ból .;*• - -
rr* Brentánó Reg, bol - - • * -
— G. Vallis Mihályiból -• . ' - -
*— G* Pellegrini-ébol * - < « -
*** Férd. Toskánai Hertzegéból -
•«—* i£<ír. Toskánai Hertzegéból v 
"— Prei/^-éból • • • » . , - .-.-'.. -
v— Thurn-ébol - - - - - - •* 
•— Wolffenhüttel'Qb'éX - - ' - ' « - -
*— iSVew-éból .- « ' • • - « - - -
"*— TVartendeben-éből - -: * - -
•*Í Tsajtáréból *• *• • » - - - * 
*r* Zi<2iíJo^-éból * - ''• - - * -
i ^ ZííZ^ey*cból » * «r - - * -

[6 Bat* 
$ — 
3 * * 

a — 
3 — 
3 — 
a — 
a — 
t — 
i — 
i —• 
a — 
a —• 
i — 
2 *m£ 

a —-.' 
2 —, 

a — 

a — 
a — 
2 — 

i — 

i —< 

I ! 

I ' 

Mind öfzye {5 Bat« 
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Az elöl fzámláltt gyalogokhoz tartozott lovas 
Ofztállyok így következnek. 

Gróf ErdŐdy Reg. böl - - -• - 3 Oífct. 
G. IVurmfer-ébol - - - « - * 3 — 
B. Greven-éh'6\ • _.- . ,• • - -» - 3 — 
ISÍaJfau vasas Reg. böl - - * " r 3 — 
T~{esvit^ vas. Reg. böl * - . - 3 -~ 
Zsakmén (Jaquemin) vas. R. böl * 3 — 
Harrach vas. Reg. böl - • * " - 3 -~. 
Lobkovit^ könnyű Lov. közzül - •• 3 — 
Valdek kön. Lov. közzül • - ? 
Toskánai nagy Hertzeg Dra-v 

gonyosai közzül » * * - * , «** 

Mind öfzve 30 Ofz$» 

S^erimben foglalatoskodtak az Ofírom alkal
matosságával 

G. Callenberg Reg. cböl - - - - 2 Bat. 
Deutfclimeifter-Qb'oi '- - > ~ - - 2 •—-* 
G. Gyulaiéból - - *- - - •. - i — 
D'Alton-cból • - - • «• ^ «* > 2 —̂  
Caprara-hbol - - * - - % _ . . '3 ,— 
Neugebauer-kbbl * • - * - - 3 —. 
jK7e£é&-éboÍ - -v - • » - -: *' ± ~~.. 

Oftveféggei 13 • OSzr. 

Eze>-
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Ezekhez tartoztak 6 Lovas Ofztáílyok: 
3 a' Tsaűorin!\ky vasas Reg. ból.; 2 a* Mo
dena könnyű Lovasfai; *s 1 az Uhlánusok 
közzűl. 

Mind ezeken kívül'voltak még a* Gene-
ráí-Stabbéli, és a' földmérő Tifztek, a' Pat
tantyúsok, Vadáfzok, a' Michailovits fzabad 
Serege, a* Tsajkások, Hidasok, Mina, 's 
árok ások, út tsmálók, kotsisok, béresek *s 
&' t. A* föld népéből 20 ezerig való mun* 
kasok. Ezek fzerént Belgrád oftroma, tsak 
maga a' Vár körűi több emberünket hozott 
mozgásba no/ooo-nél. 

As fÓ igazgatást, mint tudjuk, fo 
Vezér Báró LAUDON Gedeon Űr vitte. 
— Voltak feles fzámmal, más nagyobb 's 
kiflebb méltófágú Generális Urak-is jelen, 
úgymint Pellegrini fő Vezéren kívül, ezen 
3 hadi Tármester Urak: Gr. Clerfé *), Gr. 
Colorédó Jósef, az egéíTz Armádiában lévő 
Pattantyúsok igazgatója; H.DeHnj (de Ligne) 
sSZimoni Tábor Feje, és B. Ruvroáf Továbbá 
Kinfyky Jósef Cr a'Lovasíag Generálja. 

Hét F . M . L. Urak, név fzerént ezek* 
&.'Alvint\yi Blankenflein, Gr. Browríe, G. 
Colorédó V., G» Mitrovjify, Ti^s (Tiegej 
EL Waldech T i zen -

*) A' Generálisok nevei nem a' rangjok, hanem aft 
Alphabet fzerént vágynak elo adva, 
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Tízenbét Generál - Major Urak: Gr. 
U Alton, RrentáriO) Gróf Káva* 
nagh, Klebek9 Gróf Kollonits jösef, 
JMagdeburg , JSIelas, Mikovinyi, Ott o 9 

Smakers, Gr. S^táray, Gr. Thum, Gr. 
Türkheim, IVenkheirn, H. Würtemberg^ 
H. d'Urfel (Due d'Urfel) Zehentner. 

Voltak e' nagy, 's ritka történetnek 
nagy Nézói-is, úgymint a' fó Hertzeg FE-
R E N T Z , az Anhalt-Göthi Hertzeg, 's más 
küisó Orfzági, 's Hazánkbéli fó rangú Ura-
íágok. 

Már a' S^erviai Seregből takarodnak 
vLTza a' vaías Regementek Magyar örízágba 
téli Quartérokra: de népének több réízével 
eggyutt még Orfovát-is kézre akarja az idén 
keríteni, a' diadalmas fó Vezér; sót többre 
is fzándékozik, mint irta 0 Felfégéhaz adott 
válafzában, ha tsak egéfzfége fogja engedni. 

Henceg HOHENLÓE győzedelme. 

Okt. 16-dik napján költ írásunkban em. 
íitettük volt, hogy Hertz. Hohenlóe, Kara 
Miiftqfát Oláh Orfzágban lelkeííea meg
ver te .— A' közelebbi Tudósítások fzerénx 
így történt a' dolog: 

Meg - értvén a* Hertzeg, hogy Kara 
Muftafa 2 lófarkas Basa, 10 ezer emberé-

vei, 
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vei, (meílynek 7ooo-e Vajdenynél *), 3000 
peciig Portsenynél táborozott) bé-akarna 
•ütni Erdéllyhe': eío vette a* nagy LAUDON 
H CÖBÜRG reguláját, és elvégezte magá
ban j hogy az elleníéget Szándékában meg-
előzne.; a5 minthogy Okt. 5-dikén, eíívére 
kelve meg-jelent a5 Syll vízinél fekvő Tá
borban, és leg-ottan a'viadalra való menetei 
eránt a' fzükféges rendeléseket megtette. —• 
Más nap éjtfzaka meg-indúlt féregével egye-
neflén Portseny felé. — Mivel arra tsupán 
eggy út ízolgált, tehát tsak eggy tsapatban 
kellett marsiroztatni a' féregét. Okt* 7-kén 
reggeli 3 órára» már az egéífz ferég a' VuU 
kán hegye keíló tetejére a' haiár fzélén ter
met t , holott meg - pihentetvén a* Hertzeg; 
Vitézeit, ysjól tartatván a* lovakat, 6 órakor 
tfjjra hozzá fogatott a' marshoz. Az elöl 
menó féregét maga vitte a 'Her tzeg, az 1" 
Oláh Reg* béli Oberfterrel Kray Úrral egy-
gyütr. Dél előtti 11 órakor el-ért a' Hertzeg 
a' Portsenyi Pafuishoz, a* hol megállapo
dott* hogy annál febefiebben, 'sjobb rendel 
esheífen meg az ellenfég megtámadása* —> 
Ez egynéhány mínuták múlva meg-is esett. 
Az ellenfég vigyázóit, kik mintegy 300 h>-

va-

I ) M ^ * o s l:é*elmb •VÁljeni~n& irják^ 
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vasokból állottak, hirtelenféggei el-kergetce 
elöl járó feregünk. — Amazoknak feléjek 
való fzaladásokat látván a' Táborbéliek, tso^ 
portostul omlottak Vitézeink felé; de hogy 
ezeknek a' Hertzeg 20 Tzug Lovasfaggal fe 
gittségekre sietett, 's egynehány ágyú lö-
vést-is tétetett: azonnal hátat fordítottak á" 
Törökök, táboroknak felé fem mentek, ha
nem nagy réfzént a' Vajdényi Tábor hl^ 
fzaiadtak. '*«- Ezen első vagdalkozás alkalraa-
tosíagával közel ioo-an maradtak a' Törökök 
közzűi a* tsata piatzon. — A* mieink meg-
maradtak az ütközet hellyén, rsára rendbe 
állíttatva. Valami 1 órával ezentúl rohant 
ismét az ordító ellenfég feles fzámmal viífza 
minden felöl: de gyalogjaink ágyúzását \ 
lövöldözését nem foka fzivelhenrén, ismét 
viífza fzaladt Vajdenyi felé, még minekelőtte 
a' Lovasfág fzembe fzállhatott volna véle.— 
E'meglévén, a! Hertzeg, gyalogjait a'Paífus 
mellett lévő hegyekre felszállította, a ' L Q -
vasfágot pedig a' síkra hellyhette, visgálo-
dókat rendek minden felé, és tsendesfégben 
volt egéífz éjtfzaka.— 8-dlkon reggel visgá-
lódni indult a 'Hertzeg, V tsak hamar meg 
fejtette, hogy egéífz erejével indul ellene 
as Törökfég: arra nézve népét kéfedelem 
ftélkúl el-reodeke, 's kéfzen várta a' négy 
napátokban közelgető ellenféget,- mellyeknek 

ket-
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kettejé jobb, más ketteje ismét bal Szárnya 
felé tartott Seregünknek. -Midőn már nem, 
metfze voltak a*Törökök: el kezdték az á-
gyúzást és lövöldözést. Amannak nem voít 
iemmi foganatja; de ez Ölt, és Sebesített —• 
Az elleníég nem gondolván a'mieink tüze
lésekkel, mind tsak elébb elébb nyomult, *s 
qjly keménnyen lövöldözött, hogy a' Her-
tzeg egynehány Tzug LovasSainkat kéntele-
níttetett vifíza húzni. Erre az elleriSég Szem 
igyet kapott, 's már egéflzen Seregünk eleibe 
tsódük. Kapván av jo alkalmatosságon a* 
Hertzeg, viadalt fúvat Lovasainknak, vélek 
a* Török Lovasfágot bé-keríti, 's közöttök 
olly méSztrlást tetet, hogy a' kik megme
nekedhettek bátor Lovasfaink Szablyájoktól, 
Szaladtak a' merre Szemekkel láttak. De vitéz 
Lovasaink a' fzaladókat Sem tágították, és 
Vajdenyiig egéíTz i mértföldnyire hólt tes
tekkel terítve hagyták magok után a' térfégeL 
A* gyalogfága még Szerentsétlenebb volt az 
ellenlégnek* mert mig Seregünk jobb Szárnyá
nál Major KettnerXjr derék Oláh vitézei' ellen 
próbált Szerentsét hafzóntalanúl: az alatt a* 
LovasSágtól külön Szakafztatott, *s jobbára 
mind le-apritódott, 20 el-fogattakon kivül. 
Többre megy" i föo-nál azoknak a* Száma, 
kik a* tsatapiatzon halva maradtak az ellen-
Ség közzial| ezeken kivül a' Syll vízibe-is 
Sokan veSztek. — A* mi Seregünk közzül, 
mellynek Száma nem ment 6000-re, 19-én 
estek el, 's41-én Sebesedtek meg, kik közzé 
tartoznak Cseh és Int^édy Főhadnagy Urak, 
a' vitéz Toskána HuSzárjai közzúL A' két 
Táborból Sók ló , fegyver, eleSég9*s más 

• - • • e * 
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egyebb került diadalmas Seregünk kezére, 
melly ei-nyert 6 ágyút-is az ellenfégtöl, és 
30 záfzlókat.- — Ekként kéfzült meg ez a* 
jeles győzedelem, melly H. Holunlóet hadi 
Tármesteri mékófágra emelte. * ISHO 

•'•. Hertzeg Coburg bé-iántzölta magát a* 
Gerlyetselyi Táborában. 

írásunknak 381-dik Levelén, emiitettük vők 
átallyában, hogy a' vitéz Magyar Lovasfág ditsöíl"^-
gének ö'rö'kitefére kéfzitett Rajzolatokat, már némelly 
előfizető Urafágok fzámára íé-küldöttüL Moíl külö-
nöílen az eránt-is utasithacjuk nagy réfzé;, munkákat 
jártató Jcedves Hazánkfiainak, mi módón*juthaílaüak, 
az általunk ajánlott Rajzolatokhoz; úgymint:: 

Az Erdéllyi Urafágok : . méltóztaílanai magokat 
jelenteni nagy mélt. Gróf Bánffy Gubernátor űr 6 
Excel, úrfiaí Nevelőjénél, 's a' mi fziveá igyekeze
tünknek eggy Mváltk%envaló ElÖmozditójánái, Ko
vát! xítnil Szebenben. Ezen drága űrhöz, már kül
döttünk..lé az emiitett, Rajzolatokból feles fzámmal • 
és még tőbbefcet-is fogunk küldeni,, egéíTz hiedelem
mel levén a' felöl, hogy mind azt véghez vifzi ké
pünkben, a' mit magunk kivánnánk" tselekedni, ha 
lehetne. 

A' Komáromiak, és a* kik ott körül laknak, az 
Esztergomiakkal eggyütt: ama nagy tifzteíetre méltó, 
fáradhatatlan buzgóságu jó Hazafinál, Fétzeli Jósef 
Urnái, 

A' Vofiniak, az oda közel lakókkal eggyetemben; 
Tifctelendé Törő* Gábor nevendek Pap űraál. Ezen 

'- - ;•>•; . . m.un~ 
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munkás' fzeretetu Barátunknál; a' kiről tsak az igazat 
mondjnk-ki, ítoídon az hirdetjük örömmej, hogy eggy 
e» azeii jól indúltt: plántáj, kö'zzűl, az Iítem, 's más 
tudományok veteményes kertének, a' kibŐL a' Haza. 
aiéltán fokát reményIKet. 

A' Gy'óriek, Pápa 's Vefzprémiek, (^y őrben Könyv 
nyomtató Streiiig Jósef: úrnál, kiben eggy fzives jó, 
slíarónkat tifztelünk. 

J^J?eftiéki az oda bé-járó Vidékiekkel „jgggyutt?! 
Stábéi úr könyves Boltjában Pejien, a' T T . P P . Fran-
cifeanusokkal által ellenben. 

A' Köfzegiek, nem. kiilömben a' Szombathelyiek ?S 
minden más kötoryékbeliek, a* Diílr. Tábla érdemss 
Vice Re'giítratcránáí.,, Tütb János úrnál. Magafztalva 
van előttünk ezen úrnak Hazájához vonfzó fzeretete, 
mellynej fogva eroílen hiíTzuk, hogy, kéíz . lefzen 
liozzá tett kérésünknek tellyesitése által némelly tsen-
fesfégét, kedves Hazájáért fel-áldozni. 

A' Üeíretzeniek, Vár adtak-, *s tö'bb kö'Zfl lakó 
vidékiek*.. Debretzeni Kalmár Molnár Sámuel úrnál, 
a* kihez még ugyanié nem mentek a' Rajzolatok, de 
egynehány napok mújva íe fognak menni. Az emli-
teít Úr Boltja vagyon mindjárt a' vám kerék mellett. 

Még Kaffant % Eperjesre, Szerviába ^ a' Bánátba, 
Horváth Grjzágba, és Silésiába alkalmatosfágot nem 
kaphattunk; de járunk utánna fzorgalmatoílan, 's ml-
hellyest fogunk kapni,: el nem múlatjuk, eránta a" 
jelentést meg-tenni. 

Reményijük, hogy a' H. COBURG Seregénéi 
vitézkedő nagy érdemű előfizető Uraink már eddig 
Major Hartelmüller úr által kezekhez vették külde
ményünket. 

A'..Rajzolásokkal e,ggyütt Rámákat nem küldhet
tünk: meg fogjuk ugyan tsak egynehány ujj módiak
nak formájokat minden órán küldeni, mellyekbol 
eheflen hatettzik, a' mái íz fzerént válafztást tenni* 
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— Azért hagyattunk olly nagy fzéleket, a* mir. fpjk-
fzor meg-nevezm Rajzolatoknak; mivel az még in
kább neveli raéitófágos 's difzes voltokat. — A? v4&i 
sekkel, meilyek fognak melléjek kéfzíttetm, nem. fo
kára lefrz fzerentsénk kedveskedni. 

Igyekezetünk van a' Magyar Gyalogíagor-^ 0] jy 
formán meg tifztelni, mint meg-tiföteltuk z £óVas$ 
fáo-ot. — : •; :: 

Munkánk ,eránt kívántuk jelenteni, :hogy Valamint 
igértíik: úgy azt valólaggal már el-is kezdemik eá:en 
folyó Hónapban kéttzer jártatni, Az ez eránt vaid 
jelentést azért tartjuk fzukiegesné|:,; mivef meg'-eshe*. 
íett, hogy talám a' Pofta hibája miá nem vehették né^ 
melly érdemes urak írásunkat akkor,\ a' miclÖn mi 
óhajtottuk vóina: ,'s annál fogva eggyütt ágy kezdtek 
gondolkozni, mintha adott fzavunkat meg néni akar
nánk állani. — A* mit el kezdetűink: azt buzgó tö're-
kedésíel kívánjuk folytatni, és reményfégünk fzerént 
annál- fzerentséflebb efó menetellel -, mivel a' Poítán-is 
már valahára reá mehettünk, hogy tettzésank. 's kö-
vetkezésüéppen az előfizető Uraííigokriak-is. tettzések 
fzerént menjen a' dolog. Mivel e1 kettci eggy. -
A ' , Í W J Történetek. Nevezet éppen nemfzoj'á] 

^ u t a u u a i u n P r * , ^ F más gondolatokra oíztönöz 
bennünket az a remen^-giinket meg-haladó kedveil&f 
mellyet találtunk a ket Magyar Haza el&tt. - K 
teflzuk ie â  pennát mind addig kezünkből, m » J ^ 
vesHazunkfiaregé/iz meg-elégedésfei oivasfndiák 
Írásunkat; mellyet hogy hova tovább m e g - é r d w t 

.heHunk , s méltóbb jusial reménylheílímk, arra fó 
eunk törekedni. — H:?Pn «h^« ,„„„•:„ _.*,.arra mT 

• i j ,, •{ t'v --~~ ~—~-'•>"•«.•:>miauiul [eir ]<Tf 
eprinél tellyesitésén kivul, ÍHndékozunk mind azt 
í z l e n i , « mu eggy Magyarnak , ^y mm M , , , 

igére-
nd az! 
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