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E N G E D E X M É V E L, 

0SOSÍO55O5ÍOÍQ 

Nro 27. 
13Ü Bétsbeti, Sz. Mihály Hadának {Septembensfkji 

30-dik napján 1796-dik/Esendőben* 

Hadi KérnyMállások. 

sS^ároly Fő-Hertzegnek azt izente Jour~\ 
dan^hogy Szűnne meg a* kcrgetéstöl; mert 
ha Ö még egySzer vífzfza talál térni; mác 
akkor mindent fel-gyiíjt valamit maga előtt 
talál. A* Fő-Hertzcg; azt válafzólta néki: 
hogy ám legyen Ö gyújtó: leSzfz Ö Fö~ 
Hertzegsége ólto. 

Azon Wiirzburgx Levélnek, melynek 
a* műltt postánn tsak a* P . S. ját közölhet
tük : közöljük most a* több réSzét is, mely 
is fnaga való«ácrában? így következik: 

E e 
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„ Minemű előmenetellel nyomul előre 
seregünk: rövideden , de igaz valósággal, 
mint Szemmel látó Tanti , meg-kűldöm a* 

• Hírmondónak.** -
,, Hiifzonkettödtk Augustus az a* ne

vezetes n a p , melyen a* fzereotse , űjra a' 
Tsáfzin Sereghez fordtíit. Gen. Nauetu 
dorf* Ofztálya t. i. meg-nyomta az nap 
Bcmadotte Frantzia GeneráhV SeregétiVW-
mari'. tájján-, a3 nagy Ármádia, és F . Z. 
M. Wartenslébetí Serege között. Ezen 
győzedelemnek, hogy annál nagyobb kö* 

.vétkezése lehessen: Károly Fő~Hertzeg, 
leg-ottan meg-erösítette JNattendorf Ofz-
tályát, io vasas Svadronokkal, Lobkovitz 
Reg. jenek 3 Svadronynyaival, 6 gyalog 
Batalionokkal és 9 Könynyü- Lovas Sva
dronokkal, melyek közzül ez utol említ-
tet téket , mint Avantgárdát (elöljáró sere
get) , Barkó Reg. béíi Levasits Oberster 
Úrra bízta. Ezen Sereggel, Bcmadotte Ge
nerálisnak egéfz, mint egy 9 vagy 10 ezer
ből álló Ofzíályát meg-verte Ö Kir. Her. 
tzegsége, és egéfzfzen űzőbe vette f űgy 
hogy kéntelenítetett az magát', Jourdarf 
serege felé húzni: de halmokra dűlt belő
le ágyúink előtt a'" Lovasság.' F . Z. M. 
Wartensléberf serege ekkor d! Naab vize 
partján állott, V el tökéilett Szándékkal j 
VÓIt, hogy azon tanyát (positiót) megtar
tsa. Hogy pedig a' fenn említett győze
delmet F . 2 . M, Wartmslébcnnek tudták 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. Jelzet: 728.197, 



xa aáta Ő K* Hertzegsége, es az ellenség 
éfsre-vette, hogy ott is igen nagy kárt 
hallhat: 23-dik Augustusban éjtSzakának 
idején magát hátra vonta; de nyomában 
volt leg-ottan JVartcnslébm9 serege, és 
Amberg előtt egy órával el is érte az ^el
lenségnek egéfz seregét*íc 

,9 Éppen ezen a? naporv, KárofyFő~H.cr*> 
tzeg, PVartensléberi Korpusához kaptsol-
ta Seregének egy nagy réfzét, mely 20 
ezerből állott. Ennek elő!járó reSzét Bár
ha Reg. jenek E. Oberstere Levasits Úr 
vezette-,. Ö Fő-Herízegségének igen nagy 
meg-elégedésével. Ambergné\ tehát két 
tűzbe Szorult az ellenség. Bal felől, rette
netes ágyúzással nyomta ötét, a' most ér
kezett segítség; más felöl pedig Wartens* 
lében9 Serege meg fzűnés nélkül Szorította, 
Valamerre tekintett az ember, vagy fegy-

.._ vert latort villogni, vagy az ágy^k, tűz-
ökádásaikat Szemlélte. A9 leg-kissebb Se-
regSzakafzokat is vagy trombiiájc vagy síp 
•9s dob Szó unfzolta a9 baj vívásra. Setét 
estig tartott a' viadaJ az ellenségnek igém 
nagy kárával. Á* 25 dik és 24-dik Áugu-
Itus, g ez*r Frantziát réS/fzerént más vi
lágra, réS^Szeivnt fogságunkba juttatott. 
Meg érdemli, hogy itten emlékezetet te
gyünk Barkó Reg. béli Porofzlai Kapitány 
Úrnak Svadronynyárói. .Már alkonyodás-
hoz közel volt a' nap, hogy Arnbergtn 
fúl fél óránynyira három Batalipn Framzk 

E c 2 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J e l z e t 



Gyalogság ugy ki fzorúlt a' síkra, W y 
hátulról távol esett hozzá a' Fr. Lovasság. 
Meg-lesvénn az alkalmatos időt Porofzlai 
Kapitány ü r , bé-vágattat azon 3 Fr. Ba-
talionokba. Varga Fő-Hadnagy Úr -oly 
rettenthetetlen bátorsággal, 's okos vitéz-
seggel tsapott közzéjek Magyar Vitézeink
ké1 ; «ogy a' három Batalion, AmbergVi. 
rosanak vetésein találta koporsóját, leg-
nagyobb réfzént: a* mi kevesen meg-ma-
radtak Itözzüle akkor éietbenn, azok is 
halálos .sebeket kaptak. F . M. L. TVerneck 

, maga fzemlélte Hufzárainknak vitéz tette
ke t , úgy F. M. Lieut. Kray i s ; és nem 
győzték Magyarjainkat eléggé magafztal-

• ni. Éppen ekkor mutatta meg fzemélye 
fzerént magát Károly Fo-Hertzeg War. 
tenslében' Seregénél, és az egéíz Sere? 
nagy fzivbéli indulattal kiáltá az örvende
tes Vivátot. " 

„Az Ambtrgx viadal után éjjel nappal 
nyomába voltunk az ellenségnek, el any-
nyira, hogy a' fogott Tifzteknek mondá
sok izerent, egy húzómban minden nyugo-
vas nélkitl 23 Órákat keljetett a' Franizia 
gyalogságnak masírozni. Leg-nagyebb ká
rokra vóit pedig az , hogy mi a' tsináftt 
utakat (iofzfzékat), melyek, Würtzburg-
ba , Frankfurtba 's Maintzh* fzolgálnak 
mindenütt el foglaltuk elottök: Ők azért 
kenfzenttették magokat jobbra a 'nagy he. 
gyek felé, és járatlan utakra yCnni. Tsak 
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nem minden bagázsiás-Szekereiket el veSz-
tették , mert nem lévén idejck a* sok lo
vakat, ökröket ki-hajtatni, vagy oda hagy
ták, vagy aẑ  utakon öSzSze-törték. Veiden 
Városnak vidékén, úgy Pttzentsein tájján 
(ezek Norimbergai Városok) öt óránynyi 
járó földnél több volt terítve, az lkakon el 
Szórt 's tortt Szekerekkel. Ezen a* vidéken 
sokat koplalt Seregünknek az a* réSze, 
mely hátulról űzte"az ellenséget: mert min
den fel volt diílva előtte: de azért békes
séges tűréssel 's nyugodt Szívvel tusako
dott, tsak hogy a' felfuvalkodott ellensé
get végtére m©g-aiázhassa.íc 

„Forcheim Váránál és Bamberg tájján, 
ismét egybe tsapott ."Seregünk a'Frantziák-
kal, . *s diadalmaskodott rajta. Leg-neve-
zetessebb viadal volt Würzhurg és Schwein-
•furtf vídékéhn. Ez az a' hely, melyről 
Jourdan F ö - V e z é r , midőn a' Ménmr vi
zet el hagyta Augustus' elején % azt írta a* 
Direktóriumhoz Parisba, hogy ha talán-

. tán hátra kellene valaha magát vonni; 
jobb Szárnyát a* Würzburgx Citadellának; 
bal Szárnyát pedig a' Svainfurtl Várnai 
fogja vetni. Jól tudvánn azért Károly Fő 
Herízeg, hogy itten , ha magát az elleru 
ség jó rendbe Szedheti, sok ideig tarthat-
ja : előre küldötte F. M. L. Sztárai és Ra~ 
ize Urakat egy Qfztályal , hogy a' Cita
dellát elébb körűi vegyék, mint sem a i 
ellenség* nágy^ ereje oda érkezhessen, űgy 
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is történt: mert Hotze Generális Űr kö
rűi vette már a* kis erősséget , és az abba 
minden-vélekedeüünkönn felül elébb beik
tatott 900 Frantziákat kéménven ostrom-
lotta már, mikor az ellenség* ereje oda ér
kezett ? mehmek ellene a'loft Sztáray F. 
3VL L. Ür. Ugv h^rtzoh itten azT e.lenség 
mint a* kétségb* e ^ t í . megtámadta tud-
ráillik fSeptcmbernek 3-dik n) Sztárai Ge
nerális Urat eg'ffz erővel. fiVjnahó! fogva, 
mintegy 1 r óráig rendki.vü.vaJó dühösség
gel viaskodott", kríf/er nyomta meg Sere
günket, és kétíz?:r verettetett viS?fza Szid* 
raiGenerális álfal? $3 imé midőn már har-
maoízot még n&igyebb erővel támadta vol
na meg vitéz népünket; el érkeze az egéfz 
Seregünk is Károly Fő-HenzeggeJ 7s min
denfelől meg- lámadvánn »z ellenséget, 
Wiírzburg vidékét tőle meg-Szabadítot
tuk* A? Citadella 4 dik Septemberben ma
gát fel-adta , rcSzünkről ditsősséges • kapi--

^ tülátzióval/" ' 
35]gaz, hogy a^Tsáfzári Seregnek bal 

Szárnya Wurzburg körűi nem keveset Szen
vedett y de a'Frantzia fogottaknak és hólt-
taknak Száma •••nyilván mutatja, hogy az 
ellenségé anynyi kárt vallott. Véres t$a-
ta volt az nap , a5 jobb Szárnyon is, a' hol 
F , M. L. Kray komandírozott, mert mi
vel Svainfartbsnn két Franfzia Dívisió 
(mintegy 14-vagy 13 ezer ember) tartóz
kodott Lefevre és Gratige Generálisok -alatt, 
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azon leidül az egéfzOrfzág*ut2 mely ÍVürz-
hurgból Svainfurtha Szolgál, teli vaia Fran-

•tziákkal: nem oly' könynyű volt'Őket cl 
verni. Azonban Szép Számií Lovasainknak 
jó álkaJmatosságjok lévén itt a* tér-mező
kön, vitéz módra sarkalták a* 'mindent pré
dáló Frantziákat. Dirsérik Levasits Bar
kó Reg. béli Oberiler Urnák e3 napon mu
tatott vitézségét, miríd Hemeg Bohenlohe 
Generális, mind F. M. L. Kray; kiknek 
Iáitokra, nem tsak Prostlsheim .helység
ből vert ki nagy fzámű Fr. Gyalogságot; 
hanem Unterpleichfeld mellett is meg rá
madott két Batalionokat^ és mivel mago
kat m^eg-adni nem akarták; hatalmasannt 
reájok ütött, 7selsÖ vóit, ki az előtte agyar-
kodott Frantziáknak halálos sebet adott* 
Sebbe esett itt maga is tzen derék Ober-
ftrrünk lovastól együtt. Magának kereSz-
tül lövettetett mind két Irarjá; a' lova pe
dig bajonéttel meg-fzurat tátott. Meg-sebe-
sede.tt Fö-Hadnagy^Zw/r Úr, ki az Öber-
fier Úr? oldalánál volt. Halálos sebet kap
tak mintegy tízig való Közemberek; de az; 
ellenség' gyalogságából egy lélek se' Sza
badult ki , mert vagy helyben fel kontzol-
tattak, vagy fogságba estek. Vefztett it
ten a' jobb Szárnynál e' nap* az ellenség 
többet két ezernél, azokat nem Számlál
ván, kiket magával el vihetett. Tsak 
azok? kiket Szerddnyi és Hertzeg Mohén-
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lohe Barkó Reg, béli Kapitány Urak fog
lyokká tettek, 4 — 5 Százat felül haladnak. 
Különoss-en ditséiú F . M. \u. Rray az azon 
napról tett Jelentésében, Levasits OberJter 
Tjr.nak fáradhatatlanságát; Károly Fő-Her-
tzeg pedig önnön 'maga, Levél által kö~ 
fzöni Oberfter Úrnak példás Szolgalatját, 
és ígéri, hogy Ó Felsége előtt különös em

lékezetet teíz felöle; kéri egySzersmind t 
hogy minden Szorgalommal látna sebjeinek 
gyógyításához. fc6 

s,.Hogy mindenfelé Szomorú emlékezetet 
hagyott légyen maga után az ellenség, ezt 
nem kétlem, tudtára adták már mások is 
a? Magyar Hírmondónak. Az bizonyos, 
hogy sok Szép helységek porrá égettettek 
általa; Számtalan Kalmár-boltok, házak, 
templomok fel - verettek, és minden ingó 
bingó jófzágok, melyéknek tsak árra le-, 
het, el vivődtek, vagy semmivé tevődtek* 
Valahol tsak pintzét találtak a' Frantziák, 
mindenütt a? bort, vagy sert/ ha meg nem 
ihatták, bé vervén a' hordókat, el folyat
ták- Egy Szóval Százakra meh,et a* Hely
ségek' Száma, melyekben tsak nem mindent 
fel-dúltak. Az egéfz Frankóniai, Kerület-* 
ben, minden marhát, melyet hamarjában 
fel - találhattak magokkal el vittek, vagy 
•futtokban agyon Szúrva az utakon hagy
tak. Nem tsuda tehát , hogy a9 Szegény 
adózó nép, sok helyeken fzámossan egybe 
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tsoportozva, a5 Sutó ellenségből, ha m5t e! 
íléWcdvQ talált, elfogott vagy agyon vert,. 

'hogy így a? Német-Örfzági pénzel meg-r^-
kodott Frantziának halálával keserves ka* 
rát valamenynyire meg-boSzSzúJhassa. 

Septcmber' 5-dik V 6-dik napján már 
Aschaffenbiirgow tul Jiajtatódott az ellen-
ség. g-dikbann, a' Tsáfzári Fő-quárlély 
Frankfurtban volt. 9-dikben., Königstcw 
körűi durrogtak ágyúink, is-dikben, már 
a' Lahn vizénél iízék a' mieink Frantzia. 
Uraimé ka t« ^Közönséges vélekedés, hogy 
Jourdati Seregének alig vagyon már fele 
meg. Réfzfzerént betegség áltál,- réfzfzerént 
verekedésekben, 30 ezerrel kevesedett az 
ólta Népének Száma ; av miölta által jött 
a' Rajnán. 

Jourdarí Serege, a' Lahn vizén túl 
kétFr. Ofztályokkal erösebbedett, melyek
nek egyikét Marceau Generális vezérletté; 
tf másikat pedig Boncet: de Marceau9 
Sept. 19-dikén /fctfze F. M. L. unk által 
el nyomattatott Freylingté], és az ezerj el-
ííyomattatása után kezdett viadaljában ha
lálosan meg . sebesedve a' hartz' mezején 
maradt, a' honnan el hozattatott ugyan a* 
Mieink által: de más nap meg-hóit. A* 
Generáladjutánssa is fogságunkba esett. —»• 
Sept. 20-dikán, réfzfzerént Düsseldorf fe
lé Vonta vifzfza magát az ellenség; réSz-
Szerént pedig Bonmúl 9 által takarodott a* 
Rajnán, 
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A* mit Frankónia* Lakosaírói olvas* 
timk a' Würzburgi Levélből: hasonlót írt 
ahóz a* Bavárusokrói is Gróf Latour H«*di-
tárnokmesterünk, ki már Sept. 21-dik és 
22-dik napjain, áltai-takarította Seregét a* 
Lech vizén két Szakaitokban , melyek köz« 
zíil egyiket maga vezérletté Személy Sze
rén!; a* másikat pedig Mercantin F\ .1VL 
Lo Ez , Bain nevű Szép Kist-városnál ment 
által, mely még a' Baváriai Kerületnek 
.alsó réSzéb'enn fekfzik: .de tsak varrni két 
óránynyi járó földre a* Sváb Kerület7 Szé
leitől; maga pedig Gróf Latour 3' Sváb 
Kerületnek Fő - városánál Jugsburgm), 
mely, tizenkét óráíiynyira esik Efzak és 
jNapnyúgot között, a* Baváriai VáiaSztó-
Hertzcg' Lakó-helyétől Monachium {Mim-
chm) Városától. Rainnki Sept. ijedik-
éjtfzakáján lódult viSzSza az ellenség, és 
bogy usánria siető Népünket annál inkább 
tartóztathassa; öt SzakaSzSzait a' hídnak eí 
égette: még is Gróf Baillct Generális, ki 
a' Latour9 Seregofztálylyának előljáró ré-
Szét vezérli , úgy héfyre-állította Septrmb. 
21-díkénn a' hidat; hogy által is ment rajta 
még az nap Katonáival. A" Mercantin F> M. 
L.' Elöljáróinak Kórmányozója .Enghien 
Hertzeg is# fzintoly sietséggel kéSzíttette'fel 
a' hidat Augsburgx\k\. A5 Földnépe , ön
nön indításából kérte említett Gr. BaiU 
i<*£ Generálisunktól, hadd kaptsolhassa ma
gát Vitézeinkhez ^ ?s lehessen ezeknek se-
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-gítségöl az ellenség' ütésében. "Ajánlását 
cl is'-fogadra Gróf B a illet* *s kőzzűle 
1200 at MeUéry '$ Andrásr Kapitányaink ' ' 
melié adott. ; 

Frólich F . M. L„ minekutánna eí-ver* 
te ííempie/iiöl Sepíember* 17-dikénn. as 
ellenségei: Sept, 19 dikén elébb nyomólt, 
J W j (E/snac) Városa felé, mely, Ktmp» 
teriidt hat; /4ugsburg\6\ pedig hufzonöt 
óránynyi járó földre esik ÉSzak. és 'Nap
in úgot között: de ÉlÖivígyázóít vifzSza-
nyomták a' Frantziák Sept. 20-dikán reg
geli 3 órakor; öt órától fogva pedig dél
előtti 9 óráig Szüntelen ágyúztak és pu«-
k/Utak egéfz népére, mely, Kaanitz és 
Wartensléhcrí gy'alog Reg, eikbéli két két 
Bat. okból és 4 Vasas Svadronokból állbtt* 
Látván F . M. L. Fr'Ölich* .hogy á5 Fran-
tziák nagyobb erővel vágynak, 's jobb 

• helyrnn állanak, rnintO: magához paran-
tsolta St. Julién Oberstlieutcnántot, a9 ki, 
egv óránvnyi járó földdel állptr hátrább v 
Wartensléhen Reg. béli eg-v Bajt. na] és 
két Határőrző Stutzrzos Kompániákkal. • 
Eleknek el-érkezésével mind jobb mind 
bal oldalról el kezdte keríttetni Frolich F* 
M, L. az ellenséget: a' midőn ez Szaladás* 
ra vette a' dolgot; de a' Mieink, — nem tsak 
Lovasok , hanem gyalogok is — harmada-
fél' óránynyira* űzték , egéfzfzenn az Eglofi 
völgyig, 'Lovassaink igen állhatatos bá-
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" torságot mutatták ezen egéfz viadal*'alkal
matosságával: mert jóllehet egy erdőből • 
egéSzSz tűz-záporokat öntött feléjek a' Fr. 
.gyalogság: még is kozzülök tsak egy is 
vifzfza nem fordult. Gyalogjaink, álmélko
dásra méltó sebts meneteit fittek véghez; 
mert a* Lovassággal Szinte' egy rendben 
kergették a' futó ellenséget, melyből 19 
Fr. Tifztek *s 500 Közemberek lettek fog
lyainkká; a' több réfz pedig $ réSxSzcrént 
halva maradt, réfzfzerént sebbe esett, 
réSzfzerént Széljel futott Az el Szilálódu 
tak közzűl- későbben is fogdostak el nem 
keveset a* fel-fegyverkezett Lakosok. Az 
«1 fogattatott Frantziák'. Számából való egy 
Tarreau nevű Generálissok is , két más 
Tifztekkel együtt. Több félénél ezen el 
fogottaknak feg}?ver nélkül találtatott; mi
vel a' sebes Szaladás közben önként el 
hányták fegyvereiket. — Rcfzünkről nem 
sok vefzteségbe ksrűlt ezen győzedelem: 
mert 9-nél több Vitézünk nem maradt hal
v a , és 60-ann estek sebbe. El hullott '$ 
meg-sehesedett lovaink Száma 29. 

Jlfcró, az űjjabb Tudósítások fzerénl 
is nagy Szorongattatásban vagyon. 

Grátzból S'ept. 26-dikánn: — ?, A3 

Fö Nemesség és a* tphetös Polgársága 
önnön lovainn Szállíttatta innét tovább a* 
marsban lévő Sz, Györgyi Határörzé Bata* 
liont. " 

Meguntuáből Scpt. 17-dikénn: ~~ 
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w Negyed nappal; ez előtt ismét viSzfza-
nyomták Előlvígyázóinkat a5 Frantziák Füi~ 
ihen megé: de amaz esmeretes bátorságú 
'$ kéfz-vitézségü Barkó -Hufzár -Kapitány 
Bartsay f azennal segítségekre sietett Vi
tézeinknek, ?s vifzfza-téríteUe kevesed ma
gával, a? nagyobb Számú Frantziákat. Ezek 
tegnap' reggel ismét el nyomták Elölví-
gyázóinknak egéSz sorát Irlarienhorn Selé: 
de Ötvös Major és Bartsay Kapitány Urak 
meg- kerülvén Okét HectsheimtoX, sokat 
is ie-apríttattak belőlök, ?s el is fogattak 
egynehányat, és kénfzerítették őket, a* 
négyfzerte is kevesebb fzámú.Népunkelőtt, 
vifzfza lódulni oda a' honnan jöttek.'*' 

'J&eawicdb&X sók Lakosok elfutottak 
vala már Sept. 12-dikénn, mivel attól tar
tottak , hogyha a' Ts. K. Sereg erőSza-
kossann kéntelcníttetik ki-hajtani a* tájonn 
ar Frantziákat erős kéfzűletű nagy Híd-Sán-
tzaikbót: úgy Neuiviednek egefzízenn el 
kell pufztulnL 

Siegen Varosánn általj, 9 Szekér pénzt 
Szállított S#pt. 6-dikánn egy Frantzia Kom-
miSzSzárius. VadáSz-Katonák voltak őrize
tül ezen Szállítmány mellett': á&azért Freu-
denbergi&l nem meSzfze, a* Kolóniai Me
gye* Lakosai reájok ütöttek, 's Széljel is 
verték őket , és azonnal fel-oSztották ma
gok között egy Szekérnek a* terhét. A* 
KommiSzfzárius, segítség kérni viSzfza sie« 
tett Siegenbe: de mivel p'tt\nem rólt any-
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mjira való Fr. Katonaság•: Dillenburg fe] | 
vette útját. 

Valamint á.' Würtembergi Hertzeggel 
"minden Rajna' bal-meljéki birtokait aítal 
engedtették a* Frantzia Igazgatók önnön 
Rcspublikájoknak; úgy a* Bádem Mark-
gráffal is oly Békességet kőiének 9 hogy 
E z , botsásson álla} a' Fr. Jíózönséges-
Társaságnak minden jófzágokat, melyeket 
a9 Rajna' balmeíjékén; \ minden Szige
teket , melyeket a' Rajnán bírt; *s még a9 

Rajna' jobb meljékénn is engedjen által 30 
lábnyi földet a' Frantzia Nemzetnek , 
hogy ennek semmi fogyatkozása ne legven 
a* hajókázásra mtg kívántató Szükséges áoU 
gokból. Még a' fWnn nevezett napon tűi 
egy Hónap volt hagvva a' JB-ideni Mark
gráfnak, hogy Ó is meg visgálhassa és 
helybe-hagvhassa ezen B *kességkötést* 

Párisb&nn. uj támadás volt Septemb* 
10-dikénn, melynek- alkalmatosságával el 
is vefztek egynehány Katonák: a' zenebo-
nások közzűl ellenben más napig 132-én 
fogattak be, kik Jtözött vagyon Saunieri$f 
a* ki írta a' V Ami dapeuple (Nep? Barát* 
|a) nevű Ujs-:?^őta 

Frigyes- Belgyiomban , 18 és 40 efz* 
tendos között minden Polgár tartozik Sze
mély fzerént fegyvert fogni. 

A5 Lisbonax Udvartól azt kívánta 
a' Fr. Direktórium , fao^V Portugallu9 

.Kikötőhelyeibe se botsatódjaaak be töb-
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hé az Ángluíolr; de a9 mint Áu^, so-di-
kánn írták Lisbondb6\ 9 ezen kívánságra 
nem állott ott reá az udvar; hanem nagy 
erőben tétette a'hadi kéfzüléteket: '$ Nap
keleti -Indiába is. Szándékozott indíttatni 
mentől elébb Számos hajókat, az oda va
ló Kórmányozőkhoz intézett parantsola-
tokkjs) 9 és hadi Szükséges dolgokkal. 

Londoniéi Sept. ó dikánn; — „A* 
Király egy Hirdetményt adatott ki a' Parla-
mentőm' el kezdődése eránt, hogy t. i. SepL 
27-dikóre. gyűljön m ÖSzSze, sok Sontos 
dolgoknak él-igazítása végett* — 1̂ 2 ezer
ről 180 ezerre nevekedikV Szárazon lévő 
Seregünk' Száma. — Irrlandiábm fel kell 
írni a' Fr. Kiköltözttekneklegy közönséges 
hifbomha, a' magok neveiket, műtatá-
sok* idejut, és foglalatosságjokat. 

A' Parlamentomnak Sept, 15-dikéről 
Sept. 27^dikére való el halaSztása végett, 
SL midőn tartátskozni akart a* JMinístéríurn 
Sept. 3-dikánn Wejmouthrn a' Királynál: 
soká várta az Elölülőjét Gr. Mannsfieldtú 
ss hát' egyfzer. maga • helyett az a*: hír ér-' 
kezik-. felőle, hogy Brigthom jóSzágábann 
hirtelen végét vetette életének egy kólika. 

Londonból Sept. 9-dikénn: — „tke 
Thimes nevű Ministériális Újságunk írja* 
hogy a' műit Kedden, paSzSzust kért V ka
pott is a' Spanyol Követ^ az innen val$ 
el űtaxás végett. í € 
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?5 Grenville Tamás Űr rágjon ki-vá* 
lafztva, a' ki Parisba. fog utazni innét a* 
Békesség' dolgában, mihelyt paSzfzust kap 
Parisból a' Direktóriumtól.C€ 

A3 Londoni Tudósítások; melyek a* 
Békesség' dolgábann Grenville Tamás Úr
nak Parisba való kűldeítetését hirdetik: 
említenek némely ei nem fogadható Fel
tételeket is,' melyek alatt kívánnának bé
kéileni a' Fr. Igazgatók a? Nagy-Britanniai 
Udvarral, hogy. t. i. E z r mind Napkeleti 
mind Napnyugoti-Indiában, valamit el nyert 
a' Frantziáktól és Hollandusoktól, adja 
vífzfza; eV felett fizessenn tíz millió Font 
ftéríinget a"Fr. Respublikának, és Ezt min
den el nyertt birtokaibann garantírozza* 
's a' t. 

Londonbál Sept. 13-dikánn: — ^Bi
zonyos már , hogy a' mi Udvarunk, egy 
Békességet - munkáló Követet Szándékozik 
Parisba küldeni: de nem Grwtó/ffTamás; 
hanem Francis James Jackson Úr* Személ-
jében, a' kit Konstántzinápolyi Ministe-
rünknek nézett volt ki a* Ministériont. As 

Békesség, melyet munkálni fog, nem ma-
, gános ? hanem Közönséges-Békesség. tffi 

Konstántxinápolyból Aug. 10-dikéns 
3, Egynehány napoktól fogva ismét nagy 
jhadi kéfzületekét tétet a* Por ta .— A'Sku-
taribéli pártos Basa, űjra nagy.Sereggel 
^abol AlhámcC Széleinn." 
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