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inekutánna a' Kémek meg-hozták, hogy mint
egy' 2-ezerig való ellenség! Csepdrd mellett,
mely Kine'én túl mint egy 7 mértföldnyire eíik, fek
fzik Táborban, és ott magát bé-is fántzolta; azok
nak meg-ütéfekre egy Komondó rendeltetett, mely
Aug. 22-dikén hellyéböl meg-mozdúlván, a' Titesdi
mezőn gyiilt öfzvc: Ide az nap étzaka nagy létét
ben Kapitány Csiziis B. Splényitöl meg-érkezett 20O
lik kk
fzaba

fzabad akaratból vállalkoztakkal olly tsendefségben,
hogy az, ottan már meg • fzállott Húfzárok tsak ak
kor vették efzekbe , a' mikor már ott vólt; mely
tsendes érkezére tetzvén a' nép Komendánfa Tuská
nét Húfzár Seregbélí első Major G, VUhnrfiU
Ur
nák, azt monda: ennye ha a' Törököt is így lophatná-meg Kapitány Cshi .' Major Kldin Ur pedig
vén Rókának nevezte. Kapitány Csüivel voltak ön.
ként-vállalkoztak

Záfzlótartó

Qrofztól

fö Hadnagy

Milkovits,

pedig AH-Hadnagy
Marfzfetd
Urak, és xoo ember Orofztól,
ioo Splényitbl.
Innen 23 - dikban meg-indűlván, igén röfzfz
utakon nyomulunk vala a' Rotárbi mezőre, és itt
lett meg-nyugvásunk után ismét meg - indultunk 's
későn fetétben érkeztünk a' Suitsi mezőre', hói megfzállottúnk. Itt, mintegy 11 és 12 óra között étza
ka áz egéfz hadi-teít meg-rémülvén , talpra ugrott
és fegyverre kapott. A' rémülés pedig tsak abból
történt, hogy az Orofz Lájb Kompániájánál egy
fegyverből tsinált Pyramis,
le-esvén, annak zördülésén a' Húfzár lovak meg-ijedtek , *s egytiéhnyon
meg-fzabadúltak, mellyéket a' Húfzárok még-akarván fogni; a' mint kiáltották hó ! hó! arra az egéfz haditeft, minthogy fáradva első álomban vólt,
cdgyik a' máfik lármájára fél ébredvén, 's fegyve
rét kezében tartván, minden kiáltotta hó! hó! azt
gondolván, hogy az ellenség már a' nyakán vaun:
annyival inkább, hogy a' meg-fzabadúlt lovak a*
gyepen heverő némely gyalogokat: meg-is tapadtak
vala. Ezen lárma, minthogy hátúiról ment előre,
az eleje a' népnek azt-is gondolta, hogy a' hátulsó
,
réfzáb
Vafsits;

Splányitffl

réfzét meg-tsapta áz ellenség. A' lárma mindazál
tal tsak hamar le-tsendefedék ; de a' Húfzár lovak
közzül 13 ' fetétben el-nyargalt, mellyek közzül
4 máig-is oda van.
a

Itt azt a' parantsolatat vette' vala Kapitány
Csizi (minthogy ö vezette' az Elölmenö Serget) a*
Kornondánstól, hogy az Arnotak' Kapitánnyá Sztofantól yezettetyén a' 200 önként yállalkoztakkaf
virrattig az ellenségnek jobb fzárnya-felé ugy nyo
muljon , hogy ennek Sánlzát meg • haladja, 's mi
helyt meg-virrad, az első ágyú fzóra ( e g y 3 fon*
tps ágyű-is volt velünk) ütefsen dobot, és az el
lenségnek jóbb fzárnyát üfse meg belől a' Sántzon.
Ez a' rendelés igen jó vala, de az útozásban vala
ki taríáttsából még-változván , haltat parantsolának, és óttállánk, a'meddig meg-virradt.
, Septembernek 24-dikére virradóra, az elébb irt
lárma után 1 óra tályban onnat meg - mozdulván ,
elől megy vala Kapitány Sztojdn a' gyalog Arnotokkal., azután Kapitány Csizi a\ 200" önként" váN
lalkoztakkal, azután Húfzár Kap. Kriger fél - fqvaoromjával, azután 3 oíztály gyalogság; Orofztól 2
oíztály, Splényitöl pedig egy; ezután Kapitány Hor
váth maga egéfz Sqvadromjával, Kapitány
Simoni
fél Sqvadromjával , Kapitány Rákovfzhi
a' Kriger
fél Sqvadromjával, és a' lovas Arnotokkal.
'
ISlinekutánna, az ellenség' Táborához közeled
tünk, parantsolta ezen hadi-teftnek Komendánsa a*
200 önként-vállalkoztalokat 2-felé jobbra és balra
menni, 's e^éfzfzen Izembe a' bakrok közijtt az el?
Kkkk ;
le"-

lenséggel, kéltség kivül azért, ne-hogy a* bokrok
közt lappangó ellenség a'Seregben kárt tegyen. így
Kapitány Csizi balra húzván magát, egéfzfzen fzemt e mégyen vala előre * tzélozván az ellenségnek
jpbb ízárnyára^ hová parantsolatja vala. Fö Had
nagy Milkovits
a' más ioo önként vállalkoztakkal
hafanlóképpen fzembe megyén vala előre, noha
magát előbb jobbra húzta vala. Hogy közelebb
érkeztünk az ellenséghez, a' Vezérünk rendeléfe-ízelint* az egéfz Hadi-teltünk el-terjedett efzfzerint
„ A' Sztojdn gyalog Arnotjai balra húzták mago
kat a' hegy-felé el-fzéledve, honnan ofztán az eh,
lenségnek vigyázók le is kergették; ezektől jobbról
ment Kap. Csizi 100 embereivel, ettől jobbról a'
Kpmendáns a' lágerekkel ; ezekután Major Kldin
Ur 3 ofztály gyalogokkal 3 tsomóban ; a' Jágerek.
töl jobbról Fö-Hadnagy Milkovits
100 önként vállalkozottal; ettől jobbról a' Húfzárok Kapitánnyá,
Horváth
egéfz Sqvadromjával, Kap- Simoni fél Sva?
drommal; ezeken túl, jóbról, valamivel elébb Kap.,
Jirieger fél Sqvadrommal és a' lovas Arcotokkal.,
Á\ 3 ofztály után máfodik Kap. Rdkovfzki fél- Sqva-.
drommal. Ezeket igy el-terjedve febess lépéfekkel.
feléje közéiitteni látván az ellenség, minthogy me
netelünk felöl az előtt femmit lém tudott, annyira
meg-rémült, hogy tsak hármot^ 's azt-is minden
kár nélkül, lötétvén ágyúival, Argis-fe\é
meg-fzaladt, ágjniját Sátoraival edgyütt ott hagyván.
A'
mintákkor rningyárt hallatott , Húfzár Fö - Had-,
nagy Maurer Ur ugrottbé a' Sántzba lég-elöbbízör
egynéhány Húfzárokkal ; de a' Hadi-telt Komén'
.
dán:

dánfa-is tísak hamar ott termett, 's a* több HúfzáFság-is , kiknek mellyek meg - tölt vala vitéz-bá
torsággal, azonnal meg -'érkezének:, és az ellenség
Lágerében
kevefset tüzelvén , az ellenséget, üzöbe
Tették, és a' kiket utói érhettek , azok közzül tá
lam egy fem maradott, hogy a' más Világra neküldötték volna. Ezeknek az el-elteknek én meg*
határozott fzámokot nem tudom•;•;de a';mi Húrzár
jaink azt befzéllik, hogy a' 100 at meghaladja.
Hogy e' fzerint áz ellenséget üzöbe vették a*
Húfzárok, a' Reguláit gyalagok konzul Kap. Czizi
érkezett leg-elöbb az ellenség' Táborába 100 ön
ként vállalkoztakkal , de nem tarthatván Legénnyeit, a' Török Sátorok közt kerefztül ment, és
egy tifzta hellyen állította rendbe, a' maga népét,
tartván attól, hogy fzéllyel botsátván a' népet pré
dára, hamar öfzve-nemfzedheti, és ha az ellenség
á' Húfzárokat vifzfza - találja nyomni, fegittségekre
nem lehet, söt el fzéledett népét-is el-verztheti. Ke
vés idö múlva Fö-Hadnagy Milkovits-is
oda érkez
vén,'az az előtt jobbra vált 100 önként vállalkoztakkal , azokatás a' más íóo-hoz formáltatta, '$
mind addig ütköző rendben ott tartotta , valamíg
a' Komendáns az ellenségnek űzéséből vifzfza - nem.
tért. Ezen 20b önként' vállalkozott különös ditséretet érdemlett volna azért az álhatatofságért, hogy
ámbátor láttuk, hogy máfok bontogotják a Török
Sátorokat, buvják a' Török kunyhókat, '» ki edgy,
ki más prédát hoz ; még-ís öfc a' parantsolatnafc
engedelmeskedvén , magokat az ütköző rendbea
meg-tartották (Ez egy ütközetben lévd népnek va
lósa;
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lóságos BbroRyán-kofzoruja! ) V valamint
Kurtzius
írja: „ Hogy a' vitéznek fzive nem kevésbé eröfedik a' ditsérettel, mint a' jutalommal, éppen tsak
a' ditséret lett volna az ö jutalmok; mivel hogy
femmi nyereséget nem tsinálhattak. Major Kláin
Ur a' 3 ofztályt az ellenség' Táborán innét fel-vezetvén , ott tartotta ütköző rendben, éppen tsak
az Orofz Lájb Kompániáját küldötte a'Templom
hoz előre.
>
A* Sereg Komendánsának a' Sántzba lett vifzfza-téréfe után , hozzá ment Kap. Czizi kérdezni,
hogy tovább mitparantsol? 'S hát azonban az önként
vállalkoztak közzül, egy háta-meget lévő sürün és
magofsan fel-nőtt burján felé (gurdély) tüzelnek ,
vele edgyütt oda nyargalván a* Komendáns, kér
dezi mire lövének? 's minekutánná ök ázt felelék,
hogy Török vagyon a' Buriányban , parantsolá a'
-Komendáns a' fürü Burjánon egéfz néppel kerefztül
menni; de minthogy a' burján fürüsége miatt megjárhatatlan vólt, tsak a'nyomáfokon menénsk kerefz
tül, *s egy Törököt fem találtának; a honnan Ka"pitáriy Czizi is hátra - vezeté a' maga népét, és a'
Húfzároknak, kik már 3 ofztállyak mellett jobbról
fórban állottak, jóbb Szárnyát eleibe formálta.
Kevés idővel azután, minthogy egynéhány iop•ból álló ellenség vifzfza-tért, Major Kláin Ur a' 3
ofztályokkal 4 fzegü hadi-rendet formáltatott ; azt
formáltatott Kap. Cziziis, hogy a' Húfzárok' jóbb
Szárnyának óltalmúl lehelének. Tüzelt is az ö népére
. az ellenség tsak hamar', mind a' füít alól, minthogy. a' Török Kunyhókat meg • gyújtották v ó l t ,
mind

:

?

mind a' fürü-bokrok közzül; de a' gollyóbis mind
fejek felett (üvöltözött-el, éppen egy Orafz Serge-,
béli katonának ment kerefztül bal tzombján egy gol
lyóbis. fi' fzegény, -az ő febjével akkor hátramenvén , valamely árokban ugy el-rejtette. magát,,
hógy hová lett? tudni néni lehetett, és azután4 na
pokkal került - vifzfza Saracentsdre , 4 forintokat fi
zetvén egy Oláhnak , hogy lóháton olly mefzfzünnen vifzfza-hozta. Ez a' katona is méltán megér
demli a' ditséretet, kit az ö Fejedelméhez ,tifztáa
buzgó hivsége fájdalmos febjévebis vifzfza-hozott,
lábában hozván-el a'.gollyóbift. — Itt az ellenség
nek tüzét Kap. Czizi-is tűzzel fogódta; 's azonban
&' 4 fzegü foroS; férge közzül ágyúval lővén az el
lenség - felé , a' Komendáns dobot üttetett, 's elémozdittá a' gyalogság 4 fzegü fórjait; a' Húfzárság-is előre rugtatakiknek mellyeket az előbbi
győzedelem még inkább eröfitette, de ugy el-fzalada- az, ellenség, hogy ütól fem érhették. — Mint.
hogy a' fizebeni Újságíró ezen tsatát illy, környékefen meg-nem irta, azért tevém pappirosra, (A' töb
bi hogy mit nyertünk itten , és mit vefztettünk ,
megvan az ezelőtt költ Kurírunkban.) Ezen Leve,
lemnek végén tsak azt jegyezhetem-meg, hogy bá
trabb mejjü; katonát Trója feta fzult, mint Májar
G.
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F. Hadi* Kantzeilúridtól
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tsak

ki-adott

Tudófttét
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(**) Feldmarfai- Lájdinánt H. Hohenlohd által,
egy "a' Generál Májershdim
által Septembernek .22.
dikén Oláll-orízágban Kimpolongdnál
efett fzcrentsé*
• '• - -1-1
recog-
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íéeegnösclrozása következendő módon irátik - le í, „ A* Komendérazó Generáltól vett parantsolatra *
Gen.Májefsh&im 3 Kompánia máfpdik Erdélyi O*
láh Seregbéli gyalagokkal , . 130 Keménylövökkel
JMájör Binfzfeld alatt , 1 Sqvadrom Toskána Leá
pold Húfzársággal, és a> Székely Húfzároknak edgyík fzárnyával Major Ürményi alatt
Kimpolangába
elé-mozdúlt, és minthogy itt 20a Törököket és 500
Arnotokat találá, kiknél egy 4 fontos ágyu-is vala,
ezen ellenségre leg-ottan réá üte; és az ö bátor r •
ájjök ütéfe ázt is tselekedte, hogy 60 Törökököt a*
zon helyben öfzve-vagdaltata, 14-et ekfoga* a* töb*
bit mind el-fzélefzté j az ágyút egy Hadi-kéfzüleítel
terhéltt izek érrel és 16 Záfzlókkal él-prédála — s ő t
a' mi nagyobb az Oláh,orfzági Hertzeg MauroyénU
neh egy útban lévő Kurírját
ezen alkalmatofsággal,
minden petsétes Leveleivel edgyütt, el-fogá; H, Hohenlóhé ezen Tudófitásának végén azt igéri, hogy
mihelyt Gen. Májersháim
Úrtól a' bővebb Tudóíi*
táíí véízí, azonnal az Udvarhoz küldeni el-nem
mulatja. (**)
•• -.•
Tegnap érkezek Bétsbe H. Kóburgtól
megint
egy ollyon Kurir, ki már) az eílve az egéfz Vá
róit ugy meg -örvendeztette vala, hogy a' Vendég*
fogadókban mindenek ezen böfzönettel ifzfzák va
la a' Bort: Éljen a'Tsáfzár! éljen Hertzeg Kóburg!
—- Mig ezen Kurírtől hozott örvendetes Tudóíitás
a' Hadi-Kantzelláriától kezünkhöz érkezne, tsak
azt irhátjúk ezen örvendetes hirröl, hogy Hertzeg
Kóburg az előtte táborozó ellenséget, megint meg-*
Vette; azok közzül 4000 le-aprittatott, iooo-et el•\
fogott
:

t

fogott, azoknak Táborát, ágyajif és mindenét pré~4
dába nyerte. ' Még tám hónap kezünkhöz fog jön?
az erről való bizonyos Tudófitás; azért egy kis i!>
lendő várakozáfsal.
'
Midőn Tsötörtökön délelőtt ezt eddig meg-irtam volna, és a' betükben-is Id-völna már Szedve,,
egy véghetetlen lármát hallok a' Városban, meg-,
jelenek magom-is a' fzenes-piatzon, 's hát egy zöld?
mentés és veres nadrágos Húfzár Tifzt Urat győze
delmi pompával hordoznak a' Városnak minde»
úttzáin febes vágtatva lóháton; elől-mennek vagy 24
Veress Német Dolmányban öltözött Pofta Tifztek
és Poítillionak ; kiknek jóbb kezekben tsattagtató
oítor, bal-kezekben Pofta Sip; fipolnak és tsatta-gtatnak* Ezen győzedelmi-pompára az egéfz Város
minden Holtátjaival edgyütt öfzve-tódúlt, ugy hogy
a' lovas Német katonáknak fegyverrel kelleték ló
háton útat tsinálni az' úttzákon»
Alig érkezéraT
meg a' győzedelmi pompából 12 óra után , 's hát
már a' Hadi - Kantzelláriától következendő Tudóí*tás adatott-ki nyomtatásban :
":-•(**) Az Oláh-orfzágban Kimniknél a' Martiné'
fii mezőn fekvő Táborból, a' Lovas Seregnek Ve
zére H. Kóburg, az Erdödi Húfzár Sergének Kapi
tánnyá Hartelmider
Urat, egy Septembernek 22-dikén irt Petsétes levéllel a' Felséges Tsáízárhoz kül
dötte azon Tudófitáfsal , hogy ö , cdgyeíitvén ma
gát az Orofz Vezér Szuverovval,
minekutánna íe>
zen edgyesült Tábor egéfz 4 napok 's meg annyi
étzakák alatt fegyverben állott volna , az ellenség'
Táborán, mely a'Nagy Vezér igazgatáfa alatt mint
egy

;
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•így 80 vagy i o o - e z e r b ő l áll vala , egy tökéletes
győzedelmet vett. Az' ellenség közzül több mint
4000 a' tsata-piatzon halva marada , 31 éKfogotitaték, és 80 ágyukot nyerének prédába.
A' mi Kárunk , a' mint ekkor H. Kóburgnak
tudtára vala, 200 embernél többre nem mégyen ^
lióltakot íebefseket öfzve-fzámlálván. Ezen Tudóíitás a' tsata-piatzon íratott; azért még erről bővebb
Tudófitáfokat igért H. Kóburg.
Addig is Generál
Karajtzai
ezen ö Felségéhez jött igen rövid Tudófitásban ki-mondhatatlanúl ditsértetik,
&ppen akkor, midőn H. Kóburg ezen Tudófitálít ö Felségéhez irná, egy más Tudóíitáft véfzen,
egy Orofz Vezér H. Repnintöl hozzá küldött Kurír
által, az Orofz Tábornak gyözedelméről, mellyet
a'nevezett Répnin Hertzeg vezérel vala, és a' mely
győzedelem efett Befzfzarábiában Tiwbikhál
a' .Seriískir Hafsán Bafa Táborán. »— Az ezen Tudófi:
taft hozott Kurír Kapitány Hartelm&ter Ur tegnap,
u. m. Septembernek 30-dikán délután érkezek Bétsbe, és ma, u. m. Okt. i napján dél-élötti 11. óra
kor 2 Pofta Tifztnek és (a' mint már meg van ír
va ) 24 PotUllionak fipóláfok között a' F. Hadi
Kahtzelláriához kifirteték-bé, és onnan Fcgyyertárnok mefter G. Vallishoz, :ki még, F. M. G., Hadik
Ur'ö Excellentziájának egéfzfzen helyre nem, álolt
egéf'iáge miatt, a'Hadi-Kantzelláriufságot folytatja!'.!
és ott Ét' győzedelmet elébefzélvén, egéfz pompá
val a' Városnak minden úttzáit meg-kérülé.•(•**.)
Midőn ezen Kapitány Ur tegnap délután, ezen
örvendetes hírrel Bétbe érkezek j ö Felsége, a' má;

•:' '-•

ga

• gá ugy nevezett .mulató Au-Kertyébén
vala j és a*
• Kurir-is ide mene ö Felségéhez. El-olvasván ö Fel
sége a' H. Kóburg Levelét, ö'rrhében alig tudja va
la mit tselekedjék. s A' Kurirt maga mellé ülteté ázOn í'zömyü puskaporfzag — á' fok Tábori nyüghatatlanságokban elr-tsúnyúlt Uniformisba. A' Kapi
tányt Majornak fzolitá mondván : No Kedves Ma
jor Uram 1 el-fáradött ügyé ? tefsék a' hellyet, a'
maga poross Kalapja hellyet, az ennyímet fel-tenni,
és jöjjen velem Hetzendorfba,
ótt majd ki-rtyugofzfza magát. ) 5 nap alatt jött a' Kurír) El-vivé ő
Felsége magával.', és ma Hetzéndorfbóijöttbe
a'
győzedelmi Pompa. Ezen fsátának bővebb le-íráfa következendő Leveliinkben fog lenni, ha az ezt
hazó Staféta addig még-érkezik. Van ivás» és öröm kiáltás Bétsben!! ;
• A Zémlinbűl
és á' Belgrád alatt lévő Táborból
érkezett ttjjabb Tudófitáfok azt bizonyítják , hogy
a' m. h. 19-dikén reggeli tö órakor az ellenség ki
ütött vala Belgrádból, mellyet Laudon vézén éfzre, a' LoVás Sergekből önként vállálkoztakat külde ellenek , kik az ellenséget kárral igaziták - Vifz
fza Belgrádba. A' mi Húfzáfáink olly Vakmerőség
re Vetemedénéky líogy -az ellenséget egéfzfzen Bel
grád' Kapujáig kei-geték-, söt néniellyek a' Szabadferegbéliek közzül a' Belgrádi Vizi - Városba bé'is
ütéuek ( e z egy külső Hottát) és külömbb külömbb
prédát hozának-vií'zfzn. Nékünk itten ígéh kevés
Kárunk esék. -De ugyan azón nap egy Sereg ellen
ség a'. Száva vize-felől való réfzéböl a'. Városnak
ki-üte, hói már melegebbetske Vala -a' tsata; de innen-is

aen-is károkkal veretének vifzfza. A' mieink köz
zül i Major, 2 más Fő-Tifztek és 50 közembe
rek hozának innen febet vifzfza, és 10,egynéhányon
ott hagyák életeket. A' mieink ezen a' napon el
foglalták a' Sofia Templomát,' mely a* Belgrádi
Rátz- Várofon kivöl egy dombon vagyon. Azt gon
doljuk vala, hogy 19 — 20-dikra virradolag egy
néhány bombit hányó Battériákkal kéfzen léfzünkj
de a' Törökök ezen az étzakán olly rettentő tüzet
adának a' mi munkáfainkra és a* Dunavitzai
föld
várainkra , hogy elé nem mozdúlhatánk. Ezek bom
bit és gránátot hányának mint az efsöt a' nii né
pünkre, és mazsorokkal tüzelnek vala, mely meg?
nem fzünék. — 20-dikban egéfz nap femmi neveze-,
tes nem történt, tsak a' fzuntelen tüzelő rettentő;
ágyuk fzollanak vala, mint máskor. Efívéli 9 óra
kor egéfz tsendefség vala Belgrádban. Egyfzer néz
zük Zemlinből, 's hát ugy tettzik , mintha Belgrá
don túl keményen vilámlana , és mefzfzünneh ol
ly an fűket lármát halfánk, mintha tsendefen meny
dörögne mind addig, mig a' Tsáfzári Táborból ke
mény ágyúzás végzé ezen képzelt dolgot, és edgyik
réfze a' Belgrádi Külső - Városnak lángba bórüla,
Más nap hallok-meg, hogy a' Belgrádiak, a' Kon
ftántzinápolyi Kapun 9 órakor ellve egy ki-ütéít
tettének, és a' mi Szélső-vigyázatainkat a' hátra
nyomulásra kénfzeritették. Egy Komondó, mely a*
mi Szélső - önzőinknek fegittségekre fiet vala, a' mi
vifzfza - nyomuló népünket a* fetétben ellenségnek
képzeli vala, és tüzet ada reájjok.
Ezen fetét
íttakától okoztatott hibánk miatt el-vefzténk í ágyuzó

gyuző Seregbéli Majort és egynéhány népét. Azon
ban a' hiba tsak hamar éfzre - vétettvén a' nagy
dühÖfséggeltsatázó ellenséget vifzfza-vertük. — 2í-dikben délután ki-jön Belgrádból egy Kevély Török,
egy fzürke Paripán , és a' Czigány ne«ii falú-felé
vágtat vala; de fzerentsétlenül; mert fzürke Pari
pájával edgyütt agyon lövetek. 50 más Törökök,
az útban valának már ezt követni; (de midőn fzem-;
lelnék, hogy ez a' lováról tsepeg, és a' fzürke-is
el.efett, fzerentséfebbnek tárták vifzfza-térni. —- A*
tüzelés minden nap és éjjel igy foly. Ali-Hadnagy
Gróf Mdjgertnék edgy darab gránát találta a' Kalap;
tartóját, mely által vefzedelmes febet kapott. -——
Feldmarfal Laudon, még a' Tábornak Serviába lett
által-menetele előtt, Zemlinbe hozottá a' Bánátban
el - fogott Bin-Basát,
némely más foglyokkal ed
gyütt, és mind fzép fzóval, mind fenyegetéfsei kérifzeritette, hogy mondónak meg, mitsodaSergek vagy.nak Serviának oltalmára rendelve ? Ezek, sőt a*
későbben fogott foglyok-is , azt mondják, hogy a*
Séráskir jöne Belgrádnak fegittségül 30-ezerrel, és
az Orfovánál lévő Seráskir-is erre volna rendelve:
máit az ellenség' fegittségéröl riem tudónk. Még
tz-dikben nem volt Belgrád formáliter oílrom alatt 5
de már moft; minthogy a' mi Sántzaink tsak 40 lé
pésnyire vágynak a' Belgrádi Sorompóktól, kéttség
kivül melegebb Belgrád.
Elegyes

Tudájitáfok.

A' F. Tsáfzár friss egéfségben vagyon; még ugyan Bétsbe nem költözött; de ottan ottan vagyort
fzerentsénk ő Felségének fzemléléséhez. Az ö FeU
sége mcg-gyógyuláfa után a' m. hón. 27-dikén vala
AZ

az elsö fzálgálat: Hetzcndorfon

, melyre Vendégekül>-

valának hivatalotok F. M. G, Lásd

fö

Camerárius

, fö Udvari -.Martai Gróf Kaunitz,
és ezeknek Feleségek; mind a' két Hertzeg afzfzonyok
Károly
és Ferentz Likhtenfiáin
Uraknak Hitefsei, és
Ulrich
Kinfzkiná
Hertzeg-afzfzony.—- Már meg
érkezett Budára az Udvari Fomin Le JSoble U r ,
hogy ott a' Királyi palotát Ferentz fő Hertzeg, és
ennek Hitefsének fzámokra el*kéfzjttefs§, mely a'
jövő Mártziusnák végéig kéfzen lévén, a' meg-ne^
vett fö Hertzeg Hiteí'sével edgyütt Budára fog leköltözni lakni, a'háború után. -s- Sept. 28 dikánHertzeg Likhtenfiáin
Károly
Khevenhilter
Gróf Kisafzfzonnyal házol'sági nyűgbe lépett , és másnap
Aloys
Likhfen/táia
Ur adá meg a , Lakadaltni pora
pát és vendégségét. >• \Q.beftlájdin.á;nt B. Laudon
a' Feldmarfalnak: Uftokája, forró; hidegben fekfzik.
t t A': Nádasai
Sergében volt Kapitány Sze'othal, a?
B. Laudpn. ajánlására, ü Felsége által a Hatámok
Sergeknéf Májorrá tétetett,.—* Itt Bétsben majd min
den nap, és étza,ka.külömbb, külörnbb-féle, gooofzságok és, tolvajságok mennek .végbe. A \ múlt bélen
reggeli 8 órakor, az Udvari Kints-tár fzámvetö AVgififjtosa
bé-meQYén.. a' m.aga> hivatalának kintsess
Házába, midőn egyedül munkához fogni kívánna,
rá.-üt egy Gonofztéyő, a' KJntses háznak dolgozó elsö fzobájában, és ennek nyakát kerelzlül l'zurdolván, félholton hagyá a' földen heverve. Minthogy
a! Kintses fzoba , hói a* pénz és Bankó-tzédúlák
állanak, nyitva nem vala, fok kárt nem tehetett»
hanem azon 200 forintokat, mely ott.jelen vala..,
az

Rofenberg

r

7

:

az arany-óráját ezen fzentsétlen Tifztvifelőnek, és
egyéb apróságot el- vive, és máig fem tudatik ki.
lett légyen : amazt pedig nyakba hordó izéken vivék-ki innen vérefen. Ezen történet előtt való nap
egy Német Birodalombéli Agenfiól is eftvéli 9 óra
kor eLvivének a' Gonofz-tévök 70-ezer forintot, és
és az otthon lévő afzfzonyt meg-kötözve, és fzáját bé-kötve hagyák otthon. Itt majd minden napboltokat vernek-fel; mellyet kéttség kjvül a' fzükség és a' megszokott pompás élet okoz. — Az Er
délyi fzéleken fem mi nevezetes történet nem efett,
hanem hogy a' fzüntelen való efsözéfek miatt a' nép
fokot fzenyedett, a' Tábor fok károkat vallott. —
Azok a' Toskána Sergebéli, a' Czepári tsatában ma
gokat mindenek felett vitézül vifelt, 8 Húfzárok ,
kiknek ö Felsége a' jutalom ezüft pénzt adta, u. m.
Bálint János és Baér János , mind a' ketten fzületett
Erdélyi Magyar fiak. Bálint Gyergyai fi, Udvarhely
Vármegyéből, Boér pedig Marás Lekentzei
Torda
Vármegyéből. Midőn ezen eziiíl^pénzek
Kynénihc
megérkeztének , és ezen pénzek által-adaltanak ,
a' Sergek parádéban rukk<>Hanak-k\.
Generálmájor
Brugglakh
Ur, minden Stáb - Tifztektől kifirtetvén,
meg-jelenék a' Sergek előtt, az eddig telt, hiv és
vitéz fzólgálatját az egéfz Seregnek közönségefea
meg - köfzöné; nevezetesen pedig ezen 2 Húrzárnak
'vitézségéről egy érzékenyittö befzédet és ditséretet
tartván a' nép előtt, mind a' 2 Húfzár ki-fzollittaték a* hadi-rend eleibe, és a' Generál maga akafztá mind a' kettőnek Dolmánnyára a'jutalom pénzt.
Nem Uhet éfzfzel fel .érni, mely nagy érzákenysé-

get okozott légyen eZen Scéna a' fegyveres népség*
ben. Mindeneknek fzemekben ég vala a' vitézség
nek azon tüze, mely az illyen jutalam pénzekre
nyitja az ajtót. Végre egy közönséges öröm kiál
tás támoda, és ezen fzókkal végzödék el a' Czérémónia: Éljen JOSEF Tsáfzár', ki a' vitézséget így
jutalmoztatja 1
; ;
Utolsó Jegyzés:
„ Valamint tavaly 31-dik
Auguftusban Bettzejiye
körül, ugy az idén 3- dik
Auguftusban a' Bodzái Pafsusnál, a' Székely Húfzároknak meg - mutatott rendkívül - való vitézsége
ikért, méltóztatott ö Felsége Hertzeg
Hohenlohéhoz
kövclkezendö maga keze-irását küldeni: ,, A' Boá
zni Pafzfzusnál. elétt fzerentsés .történetről való Tudófitását Kegyelmednek kimondhatatlan nagy öröm
mel vettem. Kérem Kegyelmedet, hogy áz én Köfzönetemet, és ezen való meg nyugváfomat Obefter
Súhznak,
Májör Barna és Dánielnek, minden itt vólt
Tifzteknek és az egéfz népségnek képemben jelentse.
Máfodik Kapitánynak Gányinak ( * ) , a' kit én igen
•jól esmérek, azt a' Kapitány nélkül lévő Sqvadroniat leg ottan adja által.
JOSEF,~^-.<-r.^^;-^ í~:-y/i

(*) Kap. Gdnyi 15 efztendös korában már Húfzár
Káplár vólt, és mint fel-ferdült ifjú a*. 7 efztendöS'
háborúnak tüzét ki állotta. Igen fzép ifjú l é v é n ,
Boldogult édes Anyánk Mária Theréfta Húfzár.Káp
lárból Tefiörzönek Verbuálta, innen m e n t a ' Grá
fén Sergébez, ott fzolgált ditséretefen , míg, megint
a'. Teltörzö Sereghez fő Hadnagyi Rangba vifzfza
jött, tserélvén egy Teftörzövel Rangot. Innen ment
a' Székely Húízárokhoz. Sok fzerentsétlenséget és
nyo:norúságot. fzenvedett; pedig egy ollypn kato
na , kinek fok ezerek között kelletik párját keres
ni; igen fzép termetű ember-is, azért irta ö Felsé
ge, hogy-jól esméri.
Van 20 efzteudeje, hogy
Tilzt, és a' Icg.jóbbik'ür. a'. Világon..
:

