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Magyar-Hír mondó. 
OSOÍÍOÍfpSSOiQ 

Nro 33. 
Kőit Bótsben, Mind Szent Havának (Octobernelt) 

2l-dik napján 1705-dik EfztendŐ'ben. 

Hadi Környülállások. 

Gróf L a t o u r / ^ E m m e d k i g e n ^ / kdltt 
1%-dck Octóberi Tudósítása. 

Báró* Fr'öhlich F.• M. L, unk meg-tá-
rnadta az ellenséget Octób. p-dikenn Sto* 
€k®cfm&\ ? és. vifzfza nyomta Lenzingenxg i 

' maga pedig még az nap J3ondorf~ig .vitte 
a5 Korpusát: ellenbenn az ellenségnek egy 
réfze, vifzfza vonta magát Engen; más 
Tefze pedig Stockachíól Tutiingen felé a* 
Danához. — Oct. iQ-dikénn, az Előljáró 
Seregé Frölich F . M. L. nak Neuhausemg 
ment. — Oct. 1 i-dikéhn , TutlingentQl el 
verte az ellenséget Gróf Baiilet Generáli
sunk és Mőringerúg nyomult; B. Frölich? 
Korpusa Tutlingerúg haladt; Conde Her-
4zegé pedig, Schweingrúbetúg. Még az nap 
Baiilet Generális fzerentséssenn el verte az 
ellenséget Geisingentöl; Frölich F. M. L. 
pedig Blumenfcldí'ol, TengentÖ], és íiu-
tiungentöl nyomta el a' Frantziákat oly 
diadalmassann ; hogy 3 hofzfza 9s egy rö-
•vid gömbölyeg ágyúkat, és nyóltz pu$ka~ 
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poros fzekereket vett el tőlök, mely nye* 
reséggelBlumenfeld felé vette úrját. BaiU 
let Generális líjra is meg-támadta a* vifz-
fza-nyoműló ellenséget, 's a' kergetés köz
ben jó formánn el fogdosott belőle; mely 
tusakodás utánn Donau-Eschingenbrrin ál
lapodott meg. Rothweil Városiba (a* 
mely, Alt- Breisach Városától 15 órány-
nyi járó földre fekfzik Éfzak és Napke
let köpött, közel a' Neker' és a* Dunas 

eredése' helyéhez) bé-vette magát Octó-
ber' 10-dikénn egy Franízia tsoport: de 
egynehány órák műlvá: kt-hajíódott onnét 
a* Gróf iV^e/z^OT^Seregofistályának elöl
járó ízakafzfza által, melyet Gróf Oreilly 
Generális* kormányoz. Az el veretett el
lenségnek nagyobb réfze , Teisling ennél; 
az utolsó fzakafzfza pedig egy hegyen áz 
erdőben az úgy nevezett Ottilienkapelléwéi 
telepedett meg. De ezen tanyáinn se' lehe
tett tsendes maradása: mert látván Nauen-
dorf Generálisunk' érkezését: a* nagyobb 
réfz Frantziaság, által ment sietve Muhi-
hausenenn; a' kissebbréfz pedig, Viliingen 
felé vette útját: de Báró Petrásch F . M. 
L . unknak parantsolatja volt, hogy ha még 
Oct. 12-dikénn Frantziák fognának tartóz
kodni Vilíingenbenn: támadja meg olt 
őket; ha pedig nem volnának már akkor 
ott többé: vegye útját Donau-Eschingen 
felé. 

Károly Fö-Hertzeg' Tudósítása, mely 
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%asonWképpmn Oct. \<i-dikénn leölt Rert-
ckenb&b • . y 

Az Aufztriai Birodalomhoz tartozó 
Sváb Kerületbéli Birtokoknak Fö Városá
ból FreybunghoX még Oct; g-dikánn reggel 
t i mentek a' Frantziák, és Huningen felé 
vonták el magokat, d' Aspres Oberstlieu-
tenántünk, a' ki egy Seregfzakafzfzal Ne%~ 
$adt\\k\ és a* HöRenthal nevű vőlgybeiiit 
állott í azonnal Őrizetet tett be Freyburg-
ba: Harsinyi Major pedig a'Blankenstein # 
Hnfzár Reg, jéböl parantsolatot vett, hogy 
\Alt-Breisach felé indulván, az ott lévő re* 
pűlö-hídat rontsa öízfze ha lehet: ki is 14 
órákig tartott menetele utánn el jutottMt*-
Mreisachhoz; melynek 200 emberből ál-
Jött Frantzia Örizetét leg-nagyobb réfzént; 
le-daraboltatta ; e^y réfzt pedig meg-futam-
tatotr/s foglyokká tett belőle 1 Ingenieurt, 
1 Tifztet, és 50 Közembert; hanem a 're-
pűlo híd, a' túlsó partjánál volt a* Rajná
nak , a' honnét igen keményenn ágyúzott 
az ellenség. — Kehinél úgy körűi van vé
tetve az ellenség, Arausiói Hertzeg Generá
lisunk által, hogy tsupánn a* kis Varbann, 
Városban és ürM-falvábann tartózkodik,-

WerhtQh F. M. L. tol oly híradást 
vett Károly Fö-Hertzeg, hogy az Alsó-
Rajnai vídékekenn nagyonn rneg^gyengí-
tette magát az ellenség az által; hogy négy 
Oíztályokat küldött el a* Hundsruch nevű 
Vidékre, melyek, mind a* MöguntziaiÖá* 

h l % 
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zetünk' törekedések igyekezzenek akadá
lyoztatni; mind pedig Hotze F . M. L. unk 
ellen oltalmazzák § Frantzia földfet. A r 

hátra-maradott Alsó-Rajnai Frantziák' ere
jét 's bátorságát meg-akarvánn próbálni F . 
M. L. Werneck, parantsolta Elsnitz Ge
nerálisnak, hogy E z , egynehány Batalion 
Könynyü-gyalogokkal 's három Öfztály 
Lovasokkal nyomuljon Wipperfurt felé; 
de az ellenség azonnal el hagyta Bensbergi 
tanyáját, '$ egéfzfzenn Mühlheim megé 
vonta vifzfza magát. 

Moguntziai Kommendánsunk F . M. 
L . Neu , meg-értvénn, hogy a' Selz vizé
től el vonják magokat a' Frantiiák 9 k^ts-
tség kívül azért , hogy a* Landaui kör-
nyéknek védelmére lehessenek: azonnal 
ki vitte Moguntziából az Őrizetnek egy 
réfzét, melyei az ellenségnek minden elől 
állott tsoportjait vifzfza nyomta, egy Fr. 
Gránátérbs Bataliont réfzfzerént le-aprítta-
tot t , réfzfzerént el fogattatott, Bingemg 
kergette az ellenséget, 's egy hofzfzií ágyii 
és két puskaporos-fzekér nyereséggel, 's 
ízáznál több foglyokkal tért vifzfza. Ezen 
alkalmatossággal, B a r k ó -Hufzár- Kapi
tány Mávai a* Tsáízát' Hufzárjai közzül 
Lusinfzky Kapitány és Falt in Fő Hadnagy 
{Gödöllei F i , ki már ezen Kampánia' kez-. 
4et,ével j o lovat nyert el az ellenségtől); 
a' Moguntziai Váláfztó-H-ertzeg' fzolgálat-
jábann lévő Plettenierg Fő-Hadnagy; *g 
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a9 ffleu F . M. Lieutenánt' Adjutánssá Ka
pitány Dieiz, kiváltképpen meg-különböz-
tették magokat.'— Simschon Generálisunk 
éfzre vévén Oct. 9-dikénn, hogy a'Fran-
tziák kéfzíílnek el hagyni Budesheimx és 
Kerrtpteni sántzaikat: meg-támadta Őket 
másodfzor is, és vifzfza-verte a' Nahe vi-
zénn, ?s nyert tolok 3 hofzfzű ágyukat, és 
cl foglalta BingenX. 's Budesheimot. 

Botze F. M. L. , fzakadatlanú'l hozzá 
láttatott aV Gérmersheimi sántzoknak le
rontásához. 

Hogy Bömonvil] a5 Joardan9 Seregét 
rofzfz állapotban vette által: onnét is meg 
tetfzik; mert Frigyes - Belgyiombol elese-
get *s pénzt is oly esdekléssel kért; hogj 
lifztenn 9s marhánn kívül, tüstént kapott 
az oda való Nemzeti-gyűléstől, hatfzáz 
ezer forintot is. 

JourdanxóX azt írták Oct. 2-dikán Pá-
risbh\ hogy gyakran tanácskozott ott egy-
gyütt a' Direktórium' Tagjaival, és hogy 
Ö fogna lenni Fő-Vezérje az Éfzaki Fr. 
Seregnek, mely, óltalmazólag fzándéko-
zik tartani magát az Alsó Rajnai vídéke-
kenn; Bömonvil? kórmányozása alatt pe
dig az úgy nevezett Mózai és Szémberi 
Sereg marad, a' melynél fzoross visgálá-
sokat tétetett a' Direktórium, hogy végi
re járhasson : Kik lehettek az Indítói 
vagy leg-alább el nézői azoknak a* hara-
miáskodásoknak, melyeket, a* yifzfza*ro* 
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iiulás* alkalmatosságával követett el Jour* 
dari Serege ? 

Tirollsnak éfzaki réfzeitöl cl* távoz* 
vánn a* yefzedelem: a* mely Stutzos-Kom-
pániák azonn réfzek' védelmezésére állot
tak vala ki: már most egybe- kaptsohák 
magokat, a' déli réfzeket védelmező Stutz-
tzos-KompáníákkaL 

Pápa Ö Szentsége, hogy anynyival 
inkább meg-gyozze Hív-Alattvalóit '$ az 
egéfz Kerefztyén Világot, a' Frantziák ál-
tal fel tett kondítzióknak el nem fogadha-
tóságáról , ki-nyomtattatta azokat Romi* 
bann: a' hová; Sept. 25-dikén el érkezett 
a' Nápolyból oda várattatott Rendkívül va
ló Követ Marki elei Vasto, más nap meg 
Jelent Ö Szentségénél, *s azutánii hozzá 
fogott a' Ministériommal való együtt la-
rátskozáshoz, oly Frigy eránt, melyben 
Róma és Nápoly, egymás mellett mind 
óitalmazólag mind meg^-támadólag való 
fegyverfogásra kötelezik magokat, !s a* 
mely Frigy meg is kéfzüit", a' mint hallá*' 
t ik, Sept. 30 dikáni'U 

Angliából írják, hogy egy Anglus Fre-
gát , egy Spanyol Brigántínt el fogott 's 
vitte azt a* Lisboncá Kikötőhelybe; de 
ugyan Angliából írják azt i s , hogy két 
Ánglűs Fregátok és 14 Kalmár-hajók, nem 
tudván még a' Spanyol Kikötöhelyekbenn 
lett le-tartóztattatását a* Nagy-Britanniai 
-Bajoknak , bé-fzállottak a' Cadixi Kikötő
helybe,* a' hol azonnal le4artóztatóduk, 
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Rtchery Frantzia Tengeri - Vezér, a* 
ki Aug. 4-dikénn indult vala ki , a' Cádioci 
Spanyol Kikötőhelyből: vette útját, Neio-

foundlahd (frantziáúl: Térre neuve) neve
zetű Sziget felé , melynél az Ánglusok efz-
tendőnként 4-edfél millió tallért érő hat 
fzáz ezer mázsa ftokfist fognak. Meg ért-
vénn ezt Gardener Angius Tengeri -"Ve
zér, mindjárt 11 líneai Katona-hajókat in
dított a' nevezett Sziget felé, melyek 5 fel 
keressék Richcry* Hajósseregét. 

Arnsterdámh'ÁXiw egy hétenn 700; Bot* 
terddmban pedig 400 Hajotsináló - Atsok 
botsáttattak ei a'Batáviai Respublika* fzol* 
falatjából. 

Elegyes Tudósítások, 
A9 Batáviax Válafztó -Hertzeg, Ocü. 

^-dikénn vilzfza-érkezett Mo/iachiumbdi. 
Pd/isoim kiViíl ? a1' Grenellex tábor 

előtt ismét 4 Pártosok lövettettek agyonn-
Sept. 29-dikénn. 

Az öfzfze-esküvések^ és zenebonák* 
törvényfzéki meg-ítéléséről fzólló Tör
vényeknek meg-visgálására, egyKommifz* 
fziót nevezett ki Sept. 26-dikán a' Fr. Tör
vényhozó Gyűlés' lífjabbik Tanátstsa, mely 
Kommifzfzió: Daunou, Sieyes, Cambacé* 
res, Treilhard, és ( Márfziliax) Jourdan 
nevű Tagokból áll,' kik a' Gyűlésnek mér
séklete Felekezetéhez tartoznak inkább,;' 

jnint a' jakobínuskodohoz, mely két Feleke-
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cetekre vágynak ismét fel-ofzolva a'Tör* 
vényhozóNzti^jyűlésnek két Tanátstsai. 

Valamint nagy tetfzésére volt a' Fr. 
Direktóriumnak, hogy a* Batáviai Nem-
fceti-gyü-Iés egyáltaljában meg-tiltott min
den közösülést, a'Batavusok és Anglusok 
közöt t : úgy Ö maga- a' Direktórium is 
hasonló értelmű parantsolatot küldött mind 
Belgyiomba., mind Olafz-Orfzágba. 

A* Svéd Iffju Királyt és az, Igazgató 
Hertzeget, .kiket az Orofz Udvar, Hágai 
és Vasai Gróf nevezet alatt is különös fi-
gyelmetességgel látott, Sept. 30-dikára 
Tárták vifzfza Pétersburghol Stokkolmha.* 

Béts. 
Két hete műit, hogy itt vagyon Chan-

cel nevezetű Frantzia Kurír, a' ki már Né
hai 16-dik Lajos7 idejébenn is járt va« 
.la itt vagy kétízer Kurír fővel. A* m»iy 
Tiízüink jött vele ide: ugyan az vagyon 
vél® mindenkor a*, belső Városnak Szaltz* 
grifz nevű réfzébenn lévő '"Pattantyús-. 
Kafzárnyábann, a* hofinanjkettenn együtt 
ki is kotsizhatnak. 

Tegnap volt Stockeraub&nn, közel 
JBéts\\ez9 a? Bétsx Szabad Sereg* első Kom
pániájának záfzló-fzentelése. Esenzáfzló-
r a maga a' F. Tsáfzárné ajándékozott egy 
drága pántlikát, melyre "saját kezeivel vár
ta fel; hogy az t , nefries érzésű Polgártár
sainak ajánlja. Már hat Kompániái vagy-' 
jia-k-.á'. SaÁbad^Seregrî k- majd tclyes fzám# 
m a i , , ,.,- ••,-'' .' ; 
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