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[TSÁSZÁRI I S KIRÁLYI FELSÉG1 • 
I N G E D E L M É T E L9 • 

' ofos$oifo$so?a 

Nro 37. 
K#lt Bctsben, Sz. András Havának' (Novembernek) 

4-dik napján 1795-dik Erztendö'ben* 

Hadi Környülállások* 
Egy Magyar új Katona, így buzdít 

más Magyar Iffjakat ? hogy legyenek ok 
-is Katonákká a' Franiziák ellen: 
• rv\ 

X sapj fel Pajtás! gyer? a* Táborba. 
Utánmuik a* ki jó Magyar! 

Ellenségünk'hadd hűljön porba, 
?S törjön meg a' kevély agyar. 

Peleinek a9 több Legények buzdító Pajtás-
sokhoz* 

p P. 
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&f* 
Megyünk: mert fzertt a" hői mely fölünket 

•hatytya,-
Első -ki hartzra hív 9 tudjuk — Hazánk' 

. Átytya; 
JEíívs hogy tusakodjunk Hitünk3 9$ Vállá* 

, sónkért 
fS Szent Istvántól fogva áiló Orfzá* 

. günkérti 
Kedves emlékezet Mária Thrésia f 

Neve' hallására buzdul ki hív Fia 
Két Magyar Hazának, 's vígan jut ekébes 
'tf Hogy a* ki Thrésiát Atytyai Székébe 
Ültette erőssen Magyar volt: Magyar léfz.. 

Most is a? ki Világ* láttára tsüdát íéí%.-
A9 dölyfös Frantziát, mely rettentő Vázzá9 

Leve más Népeknek, rögtön zabolázza ^ 
®S Királylya* Trónusát ingadozallanná, . 
-' OrSzág' alkotmánynyát romolhatatlanná. 
Tef/J, *s ennél fogva minden jót oly sorba 

Helyheztet hogy rajta ne eshessek tsorba. 
Mert áz úgy nevezett Frantz Szabadság' fája, 

Bűnt 's veSzélyt Szül miként az Ádám9 

almája. 
Paris Brüfzfzei Hága eleven példái:. 

Hány Atytyaik vagy deNmind mostohái! 
Sok Republikánus panaSzfzal meg-valylya^ 

Még pedig úgyhogy azt Idegen is halylya. 
^Hogy nlost egy Űr helyett néhány ízázürok 

vált , 
Kik közzfil mind egyik rajok adótkiált* 

íífem gondol Az vele : marad-e' falatja 
A' Szegénynek, tsak hogy Ö mint Haza* 

Alytya* 
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IPolgártársI névvel kis Királyt játzhassón* 
*S még jövendőre is kassákat rakhasson* 

Ezetízer jobb egy jó Király alatt éíhi. 
Mint Éoóespiériöl oly sok Száztól félni* 

Ki még' a* Virtust is bűnné, változtatja, 
"Mihelyt ellene van a' Virtus* Szózatja* 

Robéspiert ugyan bűne el seprette 
Már a' föld1 Színéről ? de maradt helyette 

Más9 a* ki mutatja/hogy Neki Rokonyriya, 
Mert öií a? .Népet"; ?s Szintúgy húzza 

vonynya "*"" .. 
Mas nevű, de'még Is rongáló Szerekkel, 

; Ujj papiros pénzzel, 's ujj rendelésekkel 
Melyekről maga is gyakrani felejtkezik , 

^S reájok későbbenii már nem emlékezik* 
Mégis más Polgártól fzorossann kíványnya^ 
•'•••Hogy é r Törvény légyen NéHe Bálvány* 

*S belé köt .mindenért; rútul veSztegeti, 
Bánatos éltének míg végét nem vét i / 

A' giijotín vasa ha sokat le nyesett 
\ Robespier .akit(:igen roízMí'esett. : ' : 

Már most a> giijotín anynyit igaz nem trefzt*. 
De a5 bá Szint anynyit ha nem többet 

senyveíztv 
*S így tehát a5 régi V. új Itöbespierek;' " 

^ ^ Az öldöklésbenn is mind ketten testvéreké" 
Amazok egySzerre vágták a' sók: nyak-ért* 
.,. Ezek lassú méreg által veSztik a^vérL / 
Hát a* hadban menynyi embeí-vért prédál- ' •• 

,-. ^ k s '•' • *.• 
Intő kérésre is inágokba nem Szálnak* ••' 

•v ,:/ • < P p % • -
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Világ Uraivá akarnának lenni, 
Tsak azért nem lehet a' fegyvert le tmiű 

Polgártárssaiknak, kik már Békességet 
Óhajtnak és még se* kapnak tsendességet/*' 

Rettegnek Ök tőlünk Vitéz Magyaroktól, 
Menynyünk hát 5s mentsük rneg gonoíi • 

fzándékjoktól 
A'Közjót: Bízhatunk* Magyarok Is tené / 

Segítőnk leSzfz: Néki Ki állhat ellene? 
Be Szép lefzfz és hafznos hogy mi mostan 

győzünk, 
Magunk is jól lakunk abból a' mit főzünk. 

Ditső Eleinkről így méltán nevezzük 
Magunkat, '$ igazaim rólok tzímefezzük. 

Meg-vallja azt rólunk így minden idfegen, 
Hogy Őseink* vére forr bennünk melegen. 

Mert egyez hívségünk Szép vitézségünkkel 
Mérkőzni melyik Nép mér ditsös'sé-

günkkel ? 
Mgf 'önként vállalkozott Magfar 'Ká+-

torta a* Feleségéhez: 
Katonának megyek Galambom Erzsókoi% 

A" Felesége vifzfza* 
Menjen' Kend — kz utra> vigye el egjr 

Csókom* 
_ Á9 Frantziák ellen - fél '-.fegyverkezett 

Frankónim Páráfziok Yzzét)énvkWitt "Fi* 
lepnek ki jött már nyömtatásbann is' -a*'Hi
stóriája , -melybenh így van a' dolog* kez
dete elő adva: •„ A' Spessarii erdőnn által 
bé: jutvánn a? Frantziák Frankóniábsí; g 
•Frantaia Vadá£zok, bemennek Spessart*-
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fc>a ott lakos Erclo -TsöSzhöz Witt Filep-
hez , 's kívánták tőle, hogy adna enniva
lót az Ő lovaiknak, 's tartsa jól Okét ma
gokat is. Örömest tselekedte azt Witt, *s 
nnidöa már a9 3 Fr. Vadáfzok evés köz
ben voltak: érkezett még más kettő is f 
kiknek, az elébb érkezttekéhez hasonló 
kfvánságjokat ,# hasonló kéSzséggel telyesí-
tette Witt, Éfzre-vévénn a* Frantziák, 
hogy tsak magánossánn volna az ö Gaz-
dájok, paraptsolják néki , hogy adjon né* 
luek Sziz talíérL Witt mentegeti magát, 
Jipgy a? mi pénz az 6 kezénél vagyon; az 
Ite'm az 0 v e , hanem az Uraságé: de a* 
kímélletlenn Vendégek telyességgel nem 
fagytak néki békét, míg ki nem Számlálta 
nékiek a5 kívánit symrnát. Ez nem volt 
ejéga hanem ismét többért zsaroltak Witt" 
erj; ki mivel többet már maga jó fzánttá* 
ból éppen nem akart nékiek adni: Sogták 
magokat a5 Frantziák, fel-kuttatiak min
dent, *s akadtak is 7Száz tallérra, melyet 
fel ofztpttak magok' között, *s azzal oda 
hagyták Witfet, kinek éppen azon Szem« 
pillantásbann érkézvénn haza a* négy Va~ 
HáSz-legépynyei, mihelyt hallották aJ tör
ténetet ; kérték mindjárt Witt Fiiepet % 
hogy mennének együtt utánnok a' Fran-
tziáknak. Magokhoz vévénn VadáSz-pus*. 
kaikat el is mentek, 's oldalvást előre-
nyomúlvánn , bé állottak az Orfzág* űtja 
mellé egy süriisbe, 's ott lestek a' Fran-
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íziákat . Ezek tsak h a m a r el Is érkeztek 2 
és a3 lesből véletlenül reájok lett lövések 
által , nyomfaann földre terűitek hármaim 
közzűlök ; de a? más ket tő se' Szabadulha
tot t meg a' haláltól. A? nyólíz Száz tal

l é r o n kívül t találtatott még nálok i 6 o K á -
roiín is arany-pénzbenn. El terjedvéim a9 

híre ezenn esetnek a* SzomSzéd falusiak 
között * kikkel hasonlóképpen rútul bán
lak a5 Frantziák : meg-határozták magok-
baníi , hogy Ö k is fel-í 'egyverkezzenek ka-
fzákkal és vas-vi l lákkal , 's az erőSzaknak 
erőízakkal áljának: ellent. Vezér jekké v i -
la íz louák egyező akarattal Witt F i i e p e t , 
ki ekképpen Parafztok3 Generál issává lett. 

Kehlml azt írja egy $trqfzburg\ L e 
v é l , mely kök Oct. ^ d i k á n n , hogv alig 
tar tózkodhatnak benne a5 F r a n t z i á k , a* 
Minzing folyó - vízének nagy ki - áradás,a 
miat t . 

Károly Fö-Haizeg* Tudósításai* 
Ivloró? által Szállította ugyan tíz ezer 

emberét a* Rajnáim Breysachnk), Kehi 
-Várával által e l lenbe: de a? még hátra ma
radott nagyobb réfzével Seregének meg-ál-
Japodott Schlingen nevű Mező Városáná l 
Mrisgaimzk 9 és a' Hünning$ri\ Híd-vára 
előtt nagy sántzok' hányásához kezdetet t . 

(Hiinningen , 7 óránynyi járó földre e»ik Brey-
aaclitpl Dél feíé; Basíleától pedig ÍTzak felé egy 
ónínynyira A' Rajna' túlsp réfzén fekfzik, által el
lenben 9 KWinhüaingen nevű fa luval , m e l y , Ba$íle$ 
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Tartott attól a' Fő.Hertzeg, hogy ha 
ídot enged JVor/ínak, a* Rajnán innen való 
további mutatásra: Ez , lassan lassan egy* • 
gyesítheti még Népét az űgy nevezett Raj
nai *s MoselJai Fr. Sereggel, Ymeg-támadó 
hadat kezd. Ezenn okból, el végezte rna«* 
gábann O FS-Hertzegsége, hogy Octób. 
24-dikénn reggel meg- támadja Moró-l 
Schlingcnnél: aJ minthogy meg is támad- • 
la né^y felől. Reggeltől fogva késő,estig 
tartott a* viadal, melynek-foganatját igen 
hátráltatták ugyan a? Szörnyű lutskos idők: 
mindazáltal anynyira még is rá ment a 'Fo 
Hertzeg, hogy a* Cunderm tanyának el 
nyerése által bc-keríthette a9 Frantziákat 
Oldalról, a' kik látvánii. más nap reggel^ 
hogy vitéz Népünk, fegyverben töltött© 
•az éjtfzakát: el hagyták Schlingerit is , és 
56-dik Octőberig egéSzfzenn által takarod-? 
lak a* Rájriánn-: min.ekok'áért Károly Fö* 

. Hertzeg tsak egy réSzt hagyott ar Seregből 
azonna5 tájonri, F„ M.h. Fürsteníerg9 kór* 
mányozása alatt; maga pedig a' több réfz-
fzel9 Offenburg felé indult, hogy Kehitol 
is által hajthassa az ellenséget, a*hol, leg 

•• nagyobb réfzerel végeztette volt már ak
kor Gr. Colíoredo F.• M, L. unk aJ bé-ke-
rítő'Erősségeknek. Oct. sudikénn ugyan 
'ki-tsaptak Kehiből ar Frantziák.: de ha-
fzön nélkül tértek viSzSza.-

• ' .• 'F. M v t . Moize, egéSzfzenn elrontat? 
ta jnájr a?. G$rmer$kdmi fi. Erősségeket.; • % 
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MZ azokból ki-fzedett fa némüt, Philipps* 
Bargba Szállíttatta. 

Hogy NemuiednéX el fzakaSztotta a® 
nagy víz Oet, 17-dik éjtSzakájánn a' Fran-r 
tziák' hídját: ezt az is okozta, níhrel Gen. 
Kray, a? Niederwerthi Szigetböi sok le 
vágott nagy élő-fákat erefzgettetvén le a' 
híd ellen, nagy károkat tétetett abban az 
az előtt való éjtSzaka. 40 híd darabok 
jutottak kezekbe a' Mieinknek. —* Meg
akarván zavarni Kray F . M. L. még job-
bann is az ellenséget, által küldötte egyne
hány Száz emberét Vallendarn&l és Irrlich-
tiél a* Rajnán, kik a' Koblentzi, Ánder-
maekiés környéki Frantziákat fel lármáz
ták : nem különben a* Neuwidi Hidsántz* 
bélieket is más Ofztályunk^ RéfzünkrÖl 
az elhullottak, sebbeésttek , és elfogattak 
fzámát lehet tenni 2.00-ra. Ugyan azon idő
ben, a' Kolóniai Válafztó -Hertzeg* Szol
galatjában lévőürixen Oberster is fellár
mázta egynehány hajókonn az Oberwerthl 
Szigetet; Poppárdot meg-támadta, egy ágyút 
'$ két munitziós Szekeret el ve t t , egyne* 
hány Tifzteket, 238 Köz-emberekkel egye
temben el fogott, sok prédát kapott3 és 
valamennyi hajót talált a* Majna' túlsó 
partjánál, mind el hozta. 

Wermck F. M. L. unk' fekvése el* 
len, újra is által jött az- ellenség a* Sulz 
vizénn: de viSzSza-verettetett Elsnitz Ge-
tierális által, kinek jókor segítséget küldött 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J'elzet: 728.197 



577 

Werneck F. M. L. Hogy az ellenség nem 
•boldogulhatott a' Sulznál: sokat köfzon e* 
réfzben WerneckY. M. L., J [ r ^ j F . M , L 
törekedéseiuek* 
Olqfz- OrfzágbóL — 

Hogy Gróf Wurmser diadalmassanri 
verekedett Oct. ^-dik napjánn Mántaánkl 

. a'Frantziákkal: bizonyítják azt tíjjabb ma
gános Tudósítások i s , *s úgy. be Szél lik a* 
történetet: hogy Gróf Wurmser még vir
radta előtt igen essös időben rajta ment 
véletlenül a* MarmirolaX frantzla táborönn, 
V nem ísak az ott volt. Magazfnomokat. 
vette e l , hanem egy hadi kaSzfzát is nyert, 
íkámos ágyúkkal és sok munítziós-fzeke-
rekkel egyetembenn. Az ellenség közzűi 
el hallottaknak , meg - sebesedtteknek ? és. 
el fogatta ttaknak Száma, meg - haladta a* 

• négy ezerét. 
Mediolanumhól Oct, 15-dik napjánn 

k'öltt Levelekből olvassuk 5 hogy Bona* 
parte, 12-dik Oct. benn indult onnét viíz-
Sza a' Sereghez. El indulása"•..előtt olypa-
ranlsolátot küldött a' Genuai földre Des-* 

' pinoy Generálishoz, hogy a* .kórmányozá-., 
$$L alatt lévő egéfz SexegoSztálylyal indul- '.. 
jon Tortona felé, mely, d? Mediolánuml 
földön fekfzik, Mediolánum Városától Dél 
éa.-Napnyugot között 15 óránynyi járó föld
r e ; de d? Szardíniái Korona alá tartozik. 

• ínált, .Péntekenn. meg- támadták a' Fran* V 
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tzíák közel Mántuéxoz a' Ts. K. Sereget, 
5s igen kemény verekedés volt. Az alatt, 
míg egy réSze az ellenségnek a* sík mezon 
viaskodott: más réfze , kis hajókra rako
dóit , 's ugy törekedett MántucC Salaihoz 
verekedni azon a* vízenn, mely, tenger 
módjára fogja körül Mdntuáu Valamint 
azonbann a' Szárazon sokat vefztett az el
lenség; úgy a* vízenn is 9 mivel a' Várból 
Iti-repdesletett ágyú-golyóbisok' sűrű felleg
gé egy Szerre el stíiyefztgetett egéfz hajókat, 
16-dik és 17-dik Oct. benn, a? Ts. K....Se
reg támadta meg a' Frantziákat Szép Sze
rencsével. Nyert is el tolok a' Pádus ví
zenn hűfz nagy hajókat (Barconi) 9 me
lyek , ágyukkal 's puskaporral, golyóbis
sal > és egyéb efféle kéSzűletekkel voltak 
rakva. Ezen két i'endbéli viadalok utánn 
a* Mediűlánumi Hertzegségbe 's Törtona 
felé kezdték el Szállítani SL Frantziák, Ve
ronákéig £resciából$ és Peschierábél a* 

. magok Ispotáljaikat. •' . " • • . • 
Osopóból (Ez a' Helység, a*'Velentzei 

földönn fekSzik)' Oct. 16-dikánn: — 5,Sok 
ezerre megy azon Ts. K. SeregoSztály5 fzá. x 

m a , mely az itt lévő térségre gyülekezett, 
ŝ már elébb kezdett nyomulni. Hajó-hí-

donh fog által nlenni a9' Tagliamento folyó 
fízmn,' Pinza/w. mellett. ."Más SeregoTz-/ 
íály Pontebbán kerefzlül vefzi útját; más 
ismét Gorztzián masírozik által di Codroi-
po nevű álomi* A9 Velentzeiek ? örömest 
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Szolgálnak a* Ts, K. Katonaságnak, mind 
eleséggel, mind Szállíró - Szekerekkel, '$ 
egyéb Szükséges dolgokkai: mert kéfzr 
pénzt kapnak tőle Szolgalatjukért.'* 

#Az egéfz Egyházi - Birodalomban (Pá
pa ö Szentsége Ölafz Birtokaibann) min
denfelé olvastaiik már az a' ManífesTum f 
melyben a* Sz. Pápa elő-adja: mitsoda lé
péseket tett légyen eddig a' Békesség5 meg 
Szerzésére: melyeknek minthogy óhajtott 
foganatja nejn lehetett: Ö Szge ahozképesf 
meg-határozta magábann, hogy a? Fegy-
yernyugváskötés' feltételeinek teljesítését 
félbe fzakaSzfza. További érteljne ezenn 
Manífestumnak így következik: ?, A' Sz« 
Atyának békességet Szerető Szíve, anynyi* 
ra ifzonyodik az ellenségeskedésektől; 
hogy még fájdalmassann eső áldozattéte^ 
lekkel is fáradhatatlanul Szorgalmatosko
dott kedves Alattvalóinak tsendességjekért, 
és az ebbéli fzorgalmatoskodásra kefe 
most is: de lia a' Frantziák^másképpenii 
gondolkodnak: nem akarja •-ö'" Szentsége, 
az Egyházi-Birodalmat oltalom jiélkfil"va
ló tárgyivá tenni az ellenség' jneg-táma-
dásának. Ha tehát valamely ellenségei 
Sereg, tiíl méréfzelne jöni ennek határánn; 
erőss meghatározása Pápa Ö Szentségé*. 
nek, hogy Annak ellent álljon, és nintsen 
benne kétsége, hogy kedves Alattvalói is, 
a* Catholica Vallás eránt való buzgóság-
jóktól^ 9s Házok' népe5 és"Vagyonjogba* 
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torságos állapoljának kívánásától viseltet** 
vénn 9 egyesíteni Sogják magokat a* kö?« 
oltalmazásra, és bátrann vifzfza-verik Azo« 
ka t , kik az ő tsencjességjeket és bátorsá
gokat méréfzelnék akármely erőfzakosko-* 
dás által meg-háborítani. E? végett Szo-
rossann fzívekre köttettetik minden Püs
pököknek 5 Plébánusoknak, Magistrátii-
soknak, 's minden más Elöljáróknak, hogy 
az alattok lévő Népet SegyverSogásra bá
torítsák,- 's még harangok* félre-verése ál* 
tal is fel-buzdítsák. Nagy bizodalommal 
vágjon a' Sz.'Pápa, hogy meg^nyeri ezt a1 

maga Alattvalóinak kegyességétől 's Szere
tetétől: , mely bizodalma mellett mindaz
által el nem mulatja buzgó könyörgései! 
botsátani fel a' Magasságoshoz, hogy ke* 
gyelmessen védelmezze Az , a' magi* §zs 
Ekklésiáját és Híveinek igaz ügyét, 

Rómából Octób. ^ -d ikénn: —̂ 5, A* 
Nápolyi Felség, saját kezével írt Pápa Ö 
Szentségéhez, jelentvén, hogy megetette 
már a* rendeléseket, melyek Szerént 13-dik 
Octóbérben a' Napolyi segílő Seregnek".el-
soTsapatja, di'Tronto nevű útó'nn be megy 
^ Romai Megyébe, Vágynak ezenn első 
Tsapatbann : della R'eina ; delta Puglia 1 
9s Reál Italiano nevű Regementek; két % 
úgy nevezett Mazionalik; két Önként vál
lalkozott Katonákból állók; két Vadáig 
Batalionok; Rossiglione nevezetű lovas 
Regement; és két Pattantyús Batalioaj 
ágyúkkal.iC 
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•9, lőnek ide Rómába > két lovas é$ 
^gy gyalog Nápolyii Regementek -is, két 
'Pattantyús Batalionokkal egyetembenn f, 
mind azért., hogy oltalmára .légyenek a* 
Városnak; mind "pedig, hogy gyakorolják 
a' Római Katonaságot. u 

(Igaz e5 vagy nem? a* mit Parisból-
írtak öc t . i4*dikénn némely magknos Le
velek s, *s már utánnok egynehány-Néniét 
Birodalmi'Újságok —- mind Frantzia.mind 
Kémet nyeivenn írottak,— is ki-hirdettek; 
hogy t*. i. a> Nápolyi Udvát és. a* Fr.-Res
publika között való Békességkötésre néz*.. 
ve végképpen, meg-egyeztek légye*i egy*.• 
mással, a5 Parisban lévő .^Nápolyi"Követ 
Is a' Fr* Direktórium; és hogy a* meg-ál-
lított . Békess.égkötést által is küldötte a* 
Fr. Direktoriam Oct. 10 dikén a? Nemze
ti Törvényhozó Gyűlés* Tffjabbik Tanáts-
isához meg-erössítés végett: ezt még egéSz 
bizonyossággal meg nem határozhatjuk. Ha 
igazs nagy hafznát vette a' Nápolyi Fel
ség , az általa tétetett nagy hadi kéSzülé-. 
leknek. A" Párisi Tudósítások azt jegy-" 
d k meg a* Békesség-köíés* feltételeiről, 
hogy azok nem terhesek Nápolyra nézFe •: 
mert azokbarin semmi egj'éh elégtételre 
nem köteleztetik a5 Nápolyi- Király, ha
nem tsupán azokért a* boSzSzúság-tételekért " 
való elégtételre: melyek el követödtek 

e Kápolybann a* Fr. Követénn 1792-dik efz-
tendőbenn* Az Angiitokra nézve elleu-
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ben azt kívánta az említett Feltételekben?! 
a? Fr. Direktórium; högv minden hajójaik 
előtt zárra tartassa. aJ Nápolyi Felség a* 
maga Kikötőhelyeit e' jínostaal hadakozás* 
Vécéig. A5 TörvényhozóIffjabbik Tanáts, 
5 Tagokból áiló KommifzSziót nevezett ki 
a' Felícteleknek meg- visgálására , ^ mely 

"Tagoknak neveik: Síeyes, Villers, Pa* 
Jloref, Lke/iier, és Camhacércs." 

„Szinte le-írhataílan az a* buzgósága 
a$ melyei kívánják elő-segélleni Pápa Ö 
Szentségét, a' Frantziák ellen való had* 
folytatásbann hív Alattvalói. Pietro ne-
vezeiű gazdag Polgár 30 ezer .Sküdit (töb
bet 60 ezer FL forintnál) ajándékozott a* 
hadi kassába ? '$ ugyan anynyit fog aján
dékozni ez utánn is minden efztendöberin > 
míg a' had tartánd. —- Hertzeg Cöntesta-
$ilc Colonna, 12 Kompámás gyalog Re
gementet állított fel és tart maga [költsé
geim, és két Gránátéros Regementeket.—* 
Hertzeg Borghese hasonlóképpen!! maga 
költségeim állított fel Vta r t is nyóltz Száz 
Lovasokat. Marchio Krcolani9 négy ezét 
ötfzáz Skudít ád hónaponként mind ad
d ig , míg fog a' had tartanú - Turlonict 
fcevü Pénzzel-kereskedÖ, 80 Katonákat kU 
lított *s tart maga költségeim.4* 
Nagy- Britanniából. —- . 

Londonból Oet. n-d ikénn: —- 9?Az 
ide való Ministériom, oly Személynek kéiS 
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a* Fr. Direktóriumtól pafzSzust, a? lei F i * 
fisba menvénn "imiét, Békesség-feltételeit 
terjefzízen a' Fr. igazgatók* eleibe 9. V al
kuba is ereSzkedjen vélek a? Békesség eránt. 
A* Fr. • Direktórium pedig oly kívánságát 
nyilatkoztatta: hogy az ö hozzája külden
dő Ánglüs Követ ? ne tsak o l y hatalommal 
ruházódjék fel, -a* melyei alkudozhasson!* 
a* Békességről, hanem olyannal'is,; a'meljr 
tehetséget adjon Ö nékie végképpen?* is 
meg-kötni a? Békességet. Ez az oka , 
hogy mind ez ideig se' iiidítódolt fii ég ei 
innét Párls'Mé a? Békesség' Követeiméit 
aVriékie adandó Utasítások (Ihslmkiziók) 
$ok tánát$kbzá.sokat'*s fontolgatásokat kí
vántak. % Ennek a? hétnek a** véginn tsak 
'Ugyan meg fog indulni — a* mint hallatik 
—- Paris felé az említett Békesség' Köve* 
t e : "de Kitsoda? még se' lehet tudni bizo-
'nyossann. St. Heléna Lordot nevezgetik 
az Újságok, a' ki lakott, volt néha nap-
jánn Párishsm ;. '$ •'Mddritbm Követséget 
viselt; és igen esmeretes a? maga. Szabad 
és egyenes terméfzatéröL " • 

- ?5 A' Pafzfzus/mellett, egy Levele'is 
érkezett ide aJ Külső dolgokra ügyelő Fiy 
Minísternek de la Crois Polgárnak, a' mi 
Slátus-Secretáriusunkhoz Lord GremiUi-
•hez. A* Levél nagy. emberséggel volt ír
tra 3

 9s oly kívánságát fejezte ki benne a* 
Fi* Direktóriumnak ? hogy bártsak a' Bé-
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késségről kezdendő alkunak Szerentsés len
ne a* ki-menetele. u 

,5 A* Falmouthi Kikötőhelybe , Whitt 
Hajós-Kapitányunk Phöuioc nevű Frantzia 
Rabló-hajót hozott bé fogva, melyen 4 
ágyuk és 32 Emberek voltak; Pellew\E$» 
fos-Vezérünk pedig két kisded nemű Spa-
nycil Katona-hajókat.** 

# * # 
# # * # # # 

A* ,Magyar Gráftátérosok' hív vitéz
ségét eleven Színnel festi egy Offenburgx 
Levélj melyetFrantzia nyelven közlött a* 
'Frankfurti Journalnak 25-dik Oetóberi D** 
rabja: 99 18-dik napjánn ezen Hónapnak — 
így ir a7 Levél —* líenzingen7 környékére 
nyomult elo Moreau Generális, Népének 
nagy réfzével: ?s igyekezett által törni ma-
gát , és KehX Sel -Szabadítani az ostrom 

'alól. Soká nem lehetett tudni, melyik 
"réfzre fog hajlani a* győzedelem,, sJ ke* 
ményen hartzolit Felek közzűl." Meg-lát-
jak egyfzer a5 Magyar Gránátérosok,, hogy 
Károly Fo-Hertzeg áll közepettek V kor
mányozza Őket. Nem volt ekkor többé 

"semmi akadály, a? mely vifzfza tartóztat
hatta volna őket; Orofzláni tűzzel omlot
tak az ellenségre (ils fondireut avec t im~ 
pétuosiíé du HÓM sar í ennemi) ?

 ?s egéfz-
íitu vifzfza verték azt/* 

' mmammsmmmm 
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