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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E L M É V E L . 

JNro 43. 
KSit Bétsben , Sa, András Havának (Novembernek 

25-dik napján 1796-dik ECzteadŐbafl.. 

Hadi Kfyrnyfllállások. 

' V erőn á? melyekére, oly "jókor érke
zeit Dávidovich F . M. L. unk? hogr hat* 
hatos segítségére lehetett B..^foz/2«ynek3| 
az ellene. Szörnyű agyarkodással rohantt 
Bonaparte ellen. «• 

• Moguntziából Nór . 13-dikánn : ~-^ 
„ iPftf'ra és Bálás Kapitányok, amaz a* 
Barkói ez pedig a5 Tsáfzár Hufzárjai köz-
afil, -kórmányozás.$ok alaít lévő Magyar 
Vités-társsaikkal együtt,, f&ámos .Fr. Lo-
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vasságot léptek meg a* múltt éjtSzaká 
Pfaffenschwabennil^ sokat le fzabdaltak 
közzülök, el Sogtak pedig egy Kapitányt, 
egy Hadnagyot 's 29 Közembereket; és 
nyertek 79 lovakat/ Péchy Fő- és Pos-
gai Al-Hadnagyok jelessen meg-kiUönböz« 
tették magokat e* viádalbann.66 

JMannheimból Nóv, 14-dikénn: ~ 
5J A' Frantziák egéSzSzenn el hagyták Ger~ 
mersheimoí; Sp£rdba.n9 és JSFeustadtban is 
igen keres népjek vagyon. ViSzSza-vonta 
magát Hasslochlól és Schífferstadttol is.<ff 

A * Redacteur nevű Párisi üjság,mely, 
a5 Direktórium' költségeim adódik k i , azt 
írja, hogy a'Direktóium meg nem áll ab
ban a' feltételében, mely fzerént eleintén 
a' Rajnát Szabta ki határául a* Fr. Respub-
likának. — Egy más , nem kevesebb hi
telességű 's kedvességű Újság, még Bel*-
gioiri rheg-tartásánál is haSznosabbnak ál
lítja , a' Frantzia Közönséges-Társaságra 
nézve a' Békességet* Szükségesnek taru 
ja ugyan a^ el nyertt Birtokokért való elég 
tételt, de éppen ezért kell — úgymond—* 
egy időben kötni a* Békességet, a* Fran* 
tziá Respublikának, Angliának, AuSztriá-
iiak és Hollandiának. 

Az Angliai Polgár-Katonaság* Szapcu 
rítása eránt ki-nyilatkoztatott gondolatait 
Pitt Minisíernek, helybe-hagyta az OrSzág-
gyűlés* 2-dik Táblájának nagyobb réSze 
kevés változtatással ; minthogy -Pitt ~Úrp 
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nyitván• meg-mondótta', hogy egéfz hitelt 
érdemlő titkos Tudósításokat vett, a* Fran~ 
tziáknak Nagy-Britannia partjai ellen 
intézett erőSzakos fzándékjokról; mely fe
lől , hogy annál inkább ne kételkedhessen 
az ellenkező RéSz, ®gy Majomm nevű 
Urat, a' ki Ostenda alól érkezett a5 Har-
wichi Angi. Kikötőhelybe, ki-kérdeztetett 
a* Ministériom, '$ Az azt vallotta 9 hogy 
a* Nagy-Britanniai partokra való bé-ron-
tás t , November* közepére határozták a' 
Frantziák, kiknek a' Dünkirchenx par~ 
tokonn roppantt Seregjek áll kéSz@n , a' 
part* hoSzfzábann pedig igen sok lapos 
formájú hajóik vágynak, melyekén, mind 
ágyúkat, mind Lovasságot lehet Szállítani, 
Mrest\iez is a* Vándél Sereg5 maradvány--
nyiból9 30 ezer Ember gyűjtődött öSzSze — 
JSÍajorum! előadása fzerént -— egy titkos 
tzélnak végbe-viieJére, a' mely 30 ezer 
Embernek egy réfze, Ónkénl-váílalkozt* 
fákból áll , Fekete Seregnek neveztetik, 
és 6 Hónapi zsoldját kapta meg előre* 

Richery Frantzia Tengeri - Vezér * ki 
az. Ánglusoknak Netvfoundlandi haláSzat-
Jokat el pufztította ? viSzfza-tért Európába: 
de Szemmel is tartatik, as F / . partoknál^ 
két Ángliis Hajósseregofztátyok által, mé
lyeknek Kormányozőik Curtis Úr; és 
Thompson Admirális* 

Az Ánglusok által el :nyertt Birtokaira 
• nézve Batáviának, bíztatá ke vessd ez előtt 
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a*' ffdgdbmm. űlő Nemzeti-gyűlést a>" Pré~, 
xesse; : hogy. Z ^ a ^ : Tengeri Vezérjek, a*, 
ki 30 dik Mártziusbann indult volt ki 7>-
•sreZ alól 9 mind víSzSza fogja adni ismét 
azokat: de bezzeg á* bíztató Szók utánn r 
ily panafzra kellé fakadni $ a' Prézes Úr
nak : 
.Reménység! Reménység! mely igen meg. 

tsaláíl 
Vas-matskára festve be híjába valál J 

mert Lucas Vezér el érkezett ugyan a' JS 
Eeménység fokához, 's be is állott ottan 
Saldanha nevezetű keblibe a* tengernek: 
de éppen ezen tselekedete által 9 oly ke-
leptzébe kerítette magát3 a* melyből ki 
nem Szabadíthatta többé Hajós - Svadron
ját ; hanem kénteleníttetett azt által* en
gedni > Eilphirtstone Tengeri Vezérnek Au-
giistus* 17-dikénri. Anynyivai ditsőssége-
sebb és nyertesebb gyözedelmek ez az 
Ánghrsoknak: mivel egy ísepp vérbe se8 

került, melynek Históriáját tehát , íífő a' 
környűlállásaival együtt elö-adnunk: „A9 

Szárazonn kormányozó Ang'us Generál ma* 
jor Kraig, oly hírt vett Aug. g-dikánn1, 
hogy a* partnál 9 hajók mutogatták ma
gokat, és erről, mindjárt tudósította•• Et-
phiiistone Tengeri Vezért. Ang- 6 dikán, 
vasrrná?skákat hánytak le V 9 hajók (mely-
Iveknek ellenséges voltáról, nem lehetett 
már akkor semmi kétség) a' nevezett ten-
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ger-kebelbenn. Egyfzersmind a* Generá-
Jis, öSzSze - hívatta ay Polgár-tanátsot, *s 
eleibe terjefztette annak az a* végre meg
kívántató Intézeteket, hogy kefe ezer Öt-
Száz Katonákat lehessen Szállítani SL Sal~ 
danha\ partokra. Oly kéfzséggel el ren
delte a* Tanáts, és teljesítették a* Lako
sok, a* mondott Szükséges Intézeteket 5 
hogy a* mely marsot kissebb Korpus se' 
tett még azorm a' földön soha: most, azt 
2500 Katonák, kik között két ezer Hot-
ientóták , (osi Származású Lakosok) és fo 
könynyű Dragonyosok voltak, ha Szinte 
bajoskodás nélkül nem i s , mindazáltal Sze-
rentséssenn meg-tették, két haubitzqt é& 
9 tábori ágyukat is vivén magokkal, oly 
puSztaságonn által, a9 melyen, kilentzven 
Ánglus mériSöldet kellett el menni: még 
i s , alig lehelett az egéSzSz utazás közbenn 
öt házra találni. Aug, 16 dikánn érkezett 
Kraig a* Saldanhai partra, 's örömmel 
nézte, Elphinstonc Tengeri-Vezérnek a' 
tenger-kebel felé , egéSzfzen Szélnek ereSz-
tett vitorlákkal való közelítését. Oly kéizű-
lettételekre határozta magát, hogy abban 
az esetbenn: ha ellentállást találnának pró
bálni a' Batavusok: Mlphinstonc Tengeri 
Vezérrel együtt dolgozhassonn 'ellenek; 
minekokáért alá felé kezdette Szállítani Né
pét a' hegy-tetörol, a' midonn egy Belga 
Fregát ágyűzni kezdett ellene: de Generá
l is l íráig nem tüzeltet^tt vifzfza reá, jobb* 
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nak ítélvénn, hogy az is adja meg magát 
a' több BeigaJiajókkal együtt. Nem lett 
azonban Szükség Gen. líráig* kéSzűleteire, 
mert a' Belga Hajóssereg' Vezére Lucas 
fel-kivántatván jElpkinst^nekltSil^ tsak Aug. 
17-dik napja* reggeléig kért magának ta* 
nátskozásrá való időt, a' midőii magát 
janeg-aata* JUphinstone meg-ígérte néki^ 
hogy ha tetSzik, mks Belga-TiSztekkel 
egyetemben , vifzSza küldi őket TiSztkSza-
vokra , 'Nagy-Britanniai Nenv*katona-ha-
jókonn Euröpáha.; és hogy a* TiSzteknel 
ineg4iagyatik a' kardjok ? és se* TiSztiől, 
se* xnástői senkitől, az Angliai Törvények* 
ereje fzerent, el nem vétetik, a* mi sajátja 
v o l t . — Állott a' Belga Hajóssereg, 3 lí-
fieai hajókból, 4 Fregátokhól, és 1 kis-
sebb hajóból , melyekenn 342 ágyuk és 
J972 emberek voltak: az ÁngHis hajók 
pedig hét líneaiak 's.ugyzn anynyi másfé
lék voltak, melyekenn, a* leg-kissebbiken 
kívül, mind öfzíze, Ó26 ágyuk , és 4782 
Emberek voltak, 

A' Nagy-Rritaunia ellen intézett Spa
nyol Hadjelentésbenn a' tétetik fő Sunda-
tnentoműl, hogy nem értett egyet az An
gliai Aíinistériom a5 Spanyollal, midőnn 
együtt folytatának hadat a' Frantziák el
len ; hanem mindent tsak maga fejétől 
tsinált. 

Azok a9 32 líne'ai hajók és egynehány 
Fregátok, melyekről írtuk a 'múltt postán^ 
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hogy a* Tulonl Kikötőhelybe érkeztek: 
Spanyolok tolták. * 

Mlegyes Tudósítások. 
AlbdnicL törvénytelen Fejedelmének* 

V Skutarp Városában lakott pártos Török * 
Basának Macmutn&k fzerentsétlen, de ön-
.non. kevélysége által keresett sorsát meg
írtuk a' műit postáim; hanem a' fortélyt,, 
melyei a' Montenegrói Schismatieus Püs
pök győzedelmeskedett mint válafztott 
Vezérjek a* JWöntcnegrói&knak Mácmtit-
onn s néhány rendbéli más matériákkal 
együtt, meg nem írhattuk* Most pótol
juk tehát, aJ mit azért kéntelenítettünk ak
kor el múlatni \ hogy á* postára való ha
mar fel-adása által Hírmondónknak 9 meg
nyerhessük, hogy kevesebb híjánosságg^i 
vehessék azt E- Olvasóink. •— Az emlí
tett fortély ebből állott: J Macrnut> \ao 
«zer Katonákkal — nagyobb réfzént ÁU 
bánusokkal — indult Oct. <z4-dikémi Mon* 
tenegró ellen, mely Seregnek egy Ötöd ré-
Szét maga Személy, fzerént kormányozta; 
más ötöd iefeéj: az ötstse Macmutnak; 
mást ismét az Unokája; két hasonló íéfzl* 
egyébAtytyafiaL Ezeket jól tudta d? Mön~ 
tenegrói Püspök: minekokáért ötfzáz vá
logatott Vitézeit eleibe küldötte. Macmut-
nak, ' meg-hagy vaun Nékiek, hogy egy 
ideig .tartandó viaskodássok utána fsuíad** 
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janak meg az ellenség előtt, h tsaljáfc ál* 
tal azt egy Szoross járás.onn magok utánn, 
Ö maga (t. i. a* Püspök) a' hegyek mel 
gett fog lesködni az alatt. Úgy lett a' do
log , a* mint el intézte a* Püspök, ki is 
midőn látná a* rohanó ellenséget, egySzer. 
m neki esett, '$ Szörnyű méSzárlást vitt 
véghez közötte, *$ magát is ki végezte 
Macmutot 's a9 t. 

Az Iffjá Svéd Király, .el-jutván az 
Atytya* Testamentumában meg határozott 
Királyi ember korra , • NoV. i*sö. napján.el 
kezdette a' maga nevébenn ra ló Orfzág-
Iksi. h 

Egy Párisi.Seren' tsalfa sírására vigyá-
zatlanul megindult gazdag Iffjú, minému 
kárát vallotta a* maga könynyen hívesé
nek : bövebbenn meg fogjuk írni &' jövő 
postán. 

A7 Batdviai Nemzet Gyűlése, nyom* 
tatás által tétette közönségessé Lucas Ten
geri Vezérjek Szerencsétlenségét, 's buzdí
totta a5 Nemzetet ezen kárnak ki-p'ótolá-
*ár#. 

Magyar Orjxég. : 

Az Orfzággyülés , két Deputámsai 
által kiványnya Károly F c Hertzegnek* 
erántta viseltető háládatos iiiduíatait ki-
ijyilatkoztattatni. 
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