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Nro ig. 
KSlt Bétsben, Kis*Afzfz, Havának (AugtsSasnak). 

30-d.ik napján lyc^dik ECateudöbeiw • 

Hadi Környülállások* 

j\.ray Generálisunk s él fonta úgyaft itia* 
gát August. 17-dikénn. a5 nagyobb Számit 
ellenség elöl Sulzbachiól, de'égy :oly .via
dal utánn, melyben, mintegy Ö.tSzáz; Fran** 
tziák lettek foglyainkká, kiknek és a'Föld-
.népének egyező bizonyítása Szerént ? • xtk 
ment az azon viadalban cl .hullott és meg
népesedett F'rantziák' Száma 9 három ez elv
re. Bizonyságául Szolga! az-ellenség* nagy 
vefáteségjének az is; hogy telyeséggei 
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>siem háborgatta Ö? Kray F . M, L . ot a* víSz* 
Sza-vonűlása közben; hanem meg elégedett^ 
tsak egynehány Szemmel tartókat küldeni 
utánna. * Vécsey* Huízárjairól, kik ezzel 
az alkalmatossággal két Frantzia Batalio-
noknak négy Szegeletű állásokba vágták be 

'magokat, meg-vallották magok a5 Fran
tzia Tiíztek, hogy soha derekabb Lovas
ságot nem láttak. 

RéSzünkröl el estek ezen verekedés
ben: Latour* Reg. béli Jouve Kapitány 
9s Bereuve Fő-Hadnagy; a" 4-dik Slavo-
niai Batalionból Kovacsevich Záízlótartó ; 
és még ezeken kívül öízízeséggel, nyóltz-
vanhárom alsóbb rendű Katonák. Meg
sebesedtek : Latour Reg. jéből Baugnit 
Hadnagy; Vécsey' Kiszárjai közzül, Fo-
Hadnagy Gróf Nemy; az első Slavoniai-
Bat. bólGyurgievich Záízlótartó; az egye
sített Oláh Bat. ból Kapitány Herzing és 
Hadnagy Trautma/in; a' 2-clík IVdrasdi 
Bat. ból Kapitány Bocchetta, ?s Hcrssick 
és August Fo-Hadnagyok; a' 3-dik Wá-
jrasdi Bat. ból Major Michajlevich^ Had-
nagy Kunich, és Záízlótartó IVittanovich; 
a' Határőrző Stutztzosok közzül Kapitány 
JPhilipQvich és még négy Százhat alsóbb 
rendű Katonák- — A* hartz ntin nem ta
láltattak' Száma, "Százhuízonötre ment. 

Különös ditsérettel meg-nevezte F . 2VL 
L . Kray, Hertzeg Hohtnlohe 9 Mont-

Jreauld, JLUnitz, és Finke Generálisokat; 
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nz elsőPláh Regementböl JellachichOhet* 
ftert, *s Keglevich és Stojanich, Öbers'tlieu* 
tenántokat;- a* 3-dik Wárasdi Bat. ból Mi-. 
chaelovich Majort; a5 2*dik Wárasdi Bát* 
ból Kengyel Majort; az i-ső Slivonlai BaL • 
ból Stoichevich Majort; a' Latour* Lovas-
sai közzűl, kik a* Hufzárok' 'hasonlatossá
gára'három izben vágták bé magokat a% •, 
ellenség közzé, a' már meg-nevezett el
esett és meg-sebesedett TiSzteket; Vécsey 

' HuSzárjai közzűl 9 Tevalíe Oberstlieutenán- -
tot9 Kapitány Gn Walmodent, Gr. Wartens-
lében Gróf.'. ..Nemes.. és ;Lepsa Fö - Had* 
nagyok, ;'s Al-Hadnagy Urményi t;:; az, Uh- • 
lánusók közzűl\- Oberstlieutenánt Gr. Keg~ 
levichet, és Kapitány Gr. ESzterHázjt; Bar
kó Hufzár Fö-Hadnagy Kenötyt; Benyov- -
fzky Reg, jébol Fő-Hadnagy és Adjutáns 
Secthalt, ?s Fö-Hadnagy Scharfsmittet; az 
Ágyások közzűl ,' 'Leedergeber. Al-Hadna* 
gyöt , h Lenk; Seewald és JÜéhmann alsóbb • 
renduekét. 

" Károly F5 :Hertzeg, meg-támadta az 
ellenséget Aug. '22-dikén Teiningennél 9 '$ 
viSzSza-nyomta; August. 24-dikénn pedig * 
Neamaréonn által Altdorff és "Kastell Te
le kergette; Aug. 25-dikén-egyesítvén ma
gát Gróf fVartenslébenne\ űjra rajtok haj
tott a' Fr. ákonn, *s meg-verte őket; és 
August, 25-dikénn. is ámbár igen meg volt 
fáradva aJ Népünk: még is ízűntelen űz
te őket 3 és Norimbergkból *& Mrlangiból 

T 2 • ' . 
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kénfzerítette vifzfza vonni magokát nagy 
sietséggel és zavarodással B ám berg fe
lé. Ez alkalmatossággal! kiváltképpen 
meg-külö.nbözte'tték magokat Lovassaink 9 
úgymint a' kik a' .24-dik Augustusi vére' 
kedéskor három Frantzia Bataiionok köz
zé oly foganattal tsaptak, hogy nem hagy

j a k meg belőlök többet életben két Stabá-
Jis és 29 Fő-Tifzteknél ?s 695 alsóbb ren
dű Katonáknál, 's ezek is foglyainkká let- . 
tek. — Ezen kedves híradással, Vécsey 
Huízár Fö-Hadnagy Gróf Wartensíébek ' 
küldötte Betsbe ifaVo/p Fö-Hertzeg: a' bő
vebb Tudósítást ez után fogja meg-külde-
ni; hanem addig is jelentette egy* Szóval 
a' mi vefzteségünkröl 9 hogy az'"igen ke
vés volt az ellenségéhez képest. 

A5 Tiroliüa.k9 újra neki bátorodtak, 
9s kehek nagy buzgósággal oltalmazni ha-
tarjaikat: miólta a* Tartomány' védelme-
zésére ügyelő Deputátzió értésekre adta 
nékiek, hogy a3 vefzedelem éppen nem 
olyan nagy, a? melyet, könyörgés és egye
sített erővel való Szíves törekedés által cl 
nem lehetne hárítani. 

A' FranAfurt-meljéki Frantzia táborok. 
nak egyike, sietve fel-kerekedett Au^ust. 
9-dik éjtízakáján Moguntzia felé, 9s \ sak 
hamar az után, nagy ágvuzás hallattatott 
arról ^ tájról", a' mely egéizíz éjjel tartott. 

A' Königsteüú Környék' Lakosainak, 
oly ízandékját nyilatkoztatta ki az ellenség 
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"lomgstein Vára eránt.-, hogy fel-akarja 
ízt vettetni. 

A* Spinű Hertzeg-Piispöktöl,- igö ezer 
forintot, és gabonát is kívántak azért a' Frán-
tziák ; hogy Annak Rajnán-inneni birtokait 
iieutrálisoknak meg-esrnerték. 

A? Frankfurti Tanáts , líjj rendbeli 
Buzdítássát is intézte ismét a' maga' Pol
gár-társsaihoz , kérvénn és inívétm okét, 
hogy ha meg-akarják menteni Várossokat* 
az előbbeni áüapotjából való ki- eséstől? 
melyhez közel vagyon'az: igyekezzenek 
zálogosítások által is kéSz-pénzt Szerezni* 
?s -a* V á r ó s* kafzSzájába huízonnégy óra 
alatt adj%k bé azt, melyért onnan négy 
procentó-s' Obügátziókat (Száztól négyes 
Kötelező-Írásokat) kapnak : 's a' kik, kéSz 
pénzre Szert nem tehetnének, bé-adhatják 
á* Pénz-verő-házba kéíz pénz helyett, arany 
és ezüst-edénynyeíket is-, az evő ezüst-ka-
naikon kívül.- Sok nemes érzésű.' ASz.Szo-
nyok telték zálogba drága köveiket }s arany 
és ezust-kéSzűleteiket, hogy segíthessenek 
ííazájokon. 

BámberglóL AugusL 17-dikénn: — 
53 Tegnap est ve egy kedvetlen Jelentessek 
tétetett itt közönségessé a? Frantziáknak^ 
melyhenn Ök ezen Megyétől: négy mil
lió lívert, 400 lovat, tízezer inget, tíz 
ezer pár tzipököt, 50 ezer térdrevalókat, 
(kamáslikat) 's tiz.ezer pár csizmát kíván* 
pak» -~ Hogy pedig czm kíváiiságjok' te* 
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lyesíttetése felől annál bizonyosabbak le 
hessenek : magokhoz vették Kezesekűl: a3 

Sufraganeus Püspököt; Schubert és Casa-
mer Décánusokat; Horneck Kánonokot; 
Wiesstnthau, Ratino, D} égert , és JVith* 
mart Tanátsosokat; Schmidt és DiefzlLgy-
házi Tanátsosokat , és nyóltz előkelő Pol
gárokat. 

Az OlaSz-OrSzági dolgok' folyamat já
rói,, következendő Tudósításokat közöl a* 
JSétsi Udvari újságnak 27-dik Augustusi 
Darabja: 

?, Azt meg nem írták a* Frantziák f 
Iiogy Mántua, fel-fzabadíttatott az ostrom-
jok alól, és Mit vefztettek ők azzal az 
alkalmatossággal? hirdetik ellenben bez
zeg, még pedig a' valóságot igen felül 
haladó magafztalással, a' Gárdái.tónál V a9 

Mincio folyó-vízénél történtt diadalma!-
kat? oly tzéilal; hogy ezen nagyzó hírefz-
téseik által, ismét el vehessék a* Szívét az 
OlaSz Nemzetnek, mely már az előbbeni 
híreket hallván, kezdette vala magát hoz
zá kéfzíteni a5 maga törvénytelen Elnyo-
móinn való boSzSzűálláshoz. — Rómából 
írták Aug. 5 dikéa, hogy az Egyházi Bi
rodalomnak más Városaiból is gyűlt már 
akkor oda SfzSze lassann íassann sok ezüst 
és arany portéka, mely, meg-kívántatik 
a' Franlziáknak ki~elégííésére, aV kiknek 
Xzojrongatása alatt sííiiödiiek ez idö.fzerént 
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a' Lakosok; niínekutánna el-vettette a* 
nyiílSzívűség vélek a' fegyvert, melyei, el
lent lehetett volna állani a* zabolátlan el
lenségnek. Puskapor is vala már öSzSze-
gyüjtve, melyet hasonlóképpen Frantziák-
nák kellett volna adni az 6 kívánságjok 
Szerént: hanem egy Kardinális, a' hajdani 
Pápai rendelések közzül egyet hozott elő , 
mely, az Egyházi Birodalomból oly mó~ 
don való ki-adása által a* puskapornak 
egyátaljában meg-rontatott volna: minek-
okáért a' meg-ígértt puskapor, másból fog 
már most ki-pótolódni a' Frantziáknak. — 
Toskánábann, (Nagy - Hetruriábann ) o l j 
értelmű parantsolatot adatott ki August. 
i«-dikénn a' Nagy-Hertzeg; hogy minden 
Lakosok tsendessenn viseljék magokat, és 
a* hadakozó Hatalmasságokról semmit af
félét ne feefzélljenek, a' mi által meg-sér* 
tődhetne a* neutrálitassa 'Nagy ~ Hetruriá* 
nak: mert valakik ezen rendelés ellen vé 
tenek, a* Politzáj "által éSzre-vétetvén ke
ményen meg-büntettetnek. 

& Párisi Svéd Követ Báró Staé'l, je
lentette Aug. 2-dikánn a* Direktóriumnak; 
hogy Ötét az Udvara el-műlhatatlanul vifz-
fza kíványnya egy időre Stokholmh^^ *$ akar
ja egySzersmind változhatatlanűl azt is, hogy 
az alatt az idő alatt, Svéd Követség* Hely* 
tartója legyen P a r i b a n Mehhausen Úx$ ugy-
mint. &' ki ellen, semmi fUcnretéie mm 
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lehetne a* Fr. Direktóriumnak; és a* ki
vel ha a' Direktórium meg nem elégfzik : 
úgy a' S véd Király is kéntelen Jefzfz hason-
lóképpenn meg nem elégedni aJ 'Stokhotmi 
Frantzia Ministerrel. Ezen ki-nyilatkoz-
tatása eránt B. Staeínck tanátsot tartott a' 
Direktórium, *s el-végezte Aug. 5 dikénn ; 
1.) Hogvf Rehhausen Urat, Svéd Követség-
Helytartójának semmiképpenn eí nem fo
gadja. 2.) Hogy a' maga Stokkoimx Kö
vetjét Perrochel Polgárt, a' Követség-Se-
cretáriussával Marivaux Polgárral egye
temben viSzSza-hívja, '•—• Mindazáltal 3.) 
Közönséges jelentést téSzen a' felöl, hogy 
az ő jó indulatjához mindenkor bízhatik 
a* Svéd Nemzet, 

Magyar Orfzág* 
A' félbe nem fzakaSztható hadnak foly

tatására * egyátaljában Szükséges nagyobb 
cröt egéfz Jehetségig pótolni, űj köteles-
aégjeknek tartották Pest és Buda Váro
sai is, minekokáért el-végezték, hogy mind 
Katona- mind pénz-adás eránt tegyenek 
ajánlást Ö Felségének. Tettek is , és ne-
vezeíessenn Pest Városa, Százötven embert 
9s huSzonötezer forintot; Buda pedig fzáz 
embert és hűfz ezer forintot ajánlott. Pest, 
az ö réSzéröl katonaságot vállalandó min
den Legénynek hiífz forint ajándék fel-
pén^t igért; Buda> 15-öt. 
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A* Kunok és Jáfzok, Tek. Consiliá-
nus Rákosi Boros Sándor Fő-Kapitány-
nyoknak; nem különbann a' Szab olts'Vár-
rnegj^ei Hajdu-Városokis Tek. Consiliárius 
Jahientzai Petes János FÖ-Kapitánynyok-
nak kórmányozása alatt> rajta vágynak 
egéfzfz igyekezettel , hogy példás hívség-
jeket, melvet valamint már ermekelotte, 
iigy e folyó hadban is, örökös tekintetre 

• és követésre méltó kéSzséggel bizonyítot
ták: most újra tetézzék, Másoknak is buz
dítására. 

Komarom Városa, hűfz Rekrutákat 
állít; és 1^00 forintot ad hadi költségre. 

Béts. 
A* most folyamatban lévő Papiros-

pénzek vagy úgy nevezett Bankótzédulák, 
tsak a' jövő Februáriusnak utolsó napjáig 
maradnak meg a' magok mostani betsé-
benn ; az említett napon túl ellenben sem
mit se' fognak érni. El kell tehát tserél-
ni Őket tfjjonrian kéfzűltt Bankó-tzédulá-
kért5 vagy kéfz-pénzért. Az apróbb Bán-* 
kó^tzédulák* el-tserélésére, September Hó* 
nap rendelődött; a' 25 és 50 forintosok* 
nak el tserélésére Octóber;* November a* 
Száz forintosokéra; December pedig az öt 
Száz és ezer forintosokéra. Az el tserélés* 
helyéül, Alsó-Au/ztriáhmn a'Bétsi Bankó
tzédulák' fő-kassája vagyon ki<*»utatvai 
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Tseli-Orfzágbann a* Prágai Bancalís-Ad-
ministrátzió' "fő-kassája; Morvábann, a* 
Jtirunnl Bancalis-Administrátzió* kassája; 
Slésiábann, az adózásból bé-kerulő pénzek 
fo-kassája , mely vagyon Troppau Városá
ban ; Felsö-Auíztriábann a' Lintzx Banca
lis - Adminístrátzió' kassája; a* Belső-Au-
Sztriai Tartományokbann, a' Grátzi, Kla
genfurti, és Laybachi Bancalis-kassák; 
Triestben,Görzben, Gradiscában, 9s a'ten-
gey-ineljéki Birtokokban aJ Triesti Bankó-
tzédulák' kassája ; Magyar-OrSzágbann , a5 

Budai, Kassai, Temesvári, és Fiumei Ban
kó tzédulák* kassái; Erdélybenn, a* Sze-
beni Bankó-tzédulák' kassája; Napkeleti-
Gallítziábann, a' Lembergi Bankó-tzédu
lák' kassája; Napnyugoti-Gallttziában vég
re , a* Krakkói Bankó-tzédulák' kassája. 

Ezentúl a'Bankó-tzédulákat, ha el ta
lálnak rongyosodni, nem Szabad meg-rag-
gatní: de be lehet adni vagy más épért, 
vagy kéSz-pénzért a' Senn elS-Szárnláltt 
Kassákba; ?s el veSzik azokat kéSz-pénz 
gyanánt a? Kerületi és Fiscális Kassák; a? 

Tartománybéli Fö-AdóSzedő Hivatalok; 
és a* Vármegyéknek Kassáik is« 

A' kik5 hamis Bankó-tzédula' kéSzí-
t.ésre adják magokat, akár a5 kissebb vá-
loráakfiak, nagyobb betsüekké való vál-
tozfatásay akár egéSzíjten lyjaknak tsiná-
i|^& éll%b ha még végre nem ha j ta t ták 
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h Szándék jókat akkor, a? midőn ki-tudó-
dott az: úgy Sognak tartatni, mint a* leg
nagyobb Vétkeseknek rendjéből valók, *s 
az úgy nevezett Criminális Törvények Sze
rént büntetődnek. 

Tíz ezer forint jutalmat fog kapni a' kö
zönségesből, 's ha kívánja, a' neve is hal-
gátasban marad: a' k i , Önként és leg-elso-
benn valamely hamisBankó-tzédula-tsinálót 
úgy ád fel, hogy Annak el fogatására i& 
utat mutat, 5s meg lehet Azt győzni a* 
maga vétkes tselekedetéröl. Ha ki oly 
nyomós fel-fedezéseket téfzen: melyeknél 
fogva, fundamentomossann-belé lehet kez
deni valamely Hamis-bahkó-tzédula kéfzí* 
lésnek Szándéka után való visgálódásba, 
és meg is lehet kapni a5 Bűnöst, 9s reá 
bizonyítani gonofz igyekezetét: az ilyetén 
Felfedező is , nyilatkoztatásabéli érdemei
hez alkalmaztatott jutalmat nyer. Ha va
laki maga is réfzese volna a' most Szóban 
forgó vétkes Szándéknak, 's bűnös-társsait 
oly időben nyilatkoztatná még ki; a* mi-
dőn nem tudta Más Azokról, mitsoda rofz-
ban törik a' fejeket? az ilyetén Feladó"* 
nem tsak meg menekedik az érdemlett 
büntetéstől;' hanem valamely jutalmat is 
kap , ha Ö maga nem volt el-tsábftója a! 
többeknek is és a9 gonofz Szándéknak clsi 
meg-indítója. • • " • • • . 
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Ha külföldön fedez is Sel valaki oly-
lyan Bűnösöket, kik a5 F . Aufzlriai Ház* 
kárára, hamis Bankó-tzédulákat akarnak 
tsinálni vagy egy vagy mks módon: az 
ott lévő Tsáfz. Kir. Ministertől, rneg-kap-
|a az ígéretben lévő jutalmát kinyilatkoz
tatásának. 

A' Bétshen fel-állítandó Szabad-sereg, 
reá Szaporodott már Száz olyatén Legé
nyekre, a* kik nem tsak bé vágynak írva, 
(a' milyenek t. i. többen is.vágynak) ha
nem bizonyos már a' fundus is reájok néz
ve, melyből kapják mindFormaruhájokat£ 
mind zsóldjokat. Fog állani a'Formaruhá
ja ezen Szabad-seregnek: fél-Szárú tsizmá-
ból (Halbfiiefelböl) vas forma Színű magyar 
nadrágból; zöld lájbliból és kabátból feke
te hajtókára; kis kerek, de egy helyen 
fel kötött óldalű kalapból, (mint a5 mi-
íyent a Pontonirok vagv Hídtsináló Ka-
tonák is viselnek); *$ fekete és sárga tollú 
bokrétából, * 

O Felsége helybenhagyta, hogy egy 
Társasig, a: mely, Gróf Apponyi Antal, 
JSagy Kereskedő Ks Tschqffen^ és Udvari 
Ágens Reitter Urakból áll, meg-visgáltat-
hassa vízi mérték által azon" közföldet, 
mely fekfzik a' Lajta (Leithé) és Szava 
folyó-vizek között, Vekképpen végire jár
hasson: ha Alsó-AtrfztriánakiV^/i^aűíí ne-
TŰ Városától fogva > Magyar - Orfzágonra 
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és Belső - Aufztriánn által lehetséges vol
na e5 egy hajókázható tsato'rnát kéfzíteni 
a' Triesü vidékig. Már az említett 
Társaság engedelmet nyert most előre O 
Felségétől arra, hogy Béistöl, neveze-
tesen a5 Semeringi Haíár-bSzloptól fogva 
Neustadtlg tsatornát nyittathasson, és 
nem tsak annak a? tsatornának négy négy 
mérttföldre, ki- terjedő 9 mind jobb mind 
bal meljékeire; hanem Felső VAlsó-Ait-
Sztriábann a' Dunának hasonló ki-terjedé-
sü meljékeire is, maga a' Társaság Szállít
tathasson kő-fzenet, oly feltételek alatt: 
i.) hogy Bétsben ne adattathasson feljebb 
Száz efztendeig egy mázsa kő-ízenét 30 xr. 

' ná l , az 'olyan helyeken pedig, melyekig 
nem telt anynyiba mintBétsig a5 Szállítás, 
30 xrnál olcsóbban is tartozzék adatni. 2.) 
Hogy ha az említett meljékeken mások i s 
kezdetiek volna már kő'-fzenet kéfzíteni: 
azokkal egyezzék meg jó móddal a' Tár
saság. .— Száz eütendükig marad a' Tsa
tornának'ily'formán- való bírása as Társa
ságnál, mely, a' Tsatorna-kéfzíttetésre, két 
millió forintig Szedhet fel segedelem-pén
zeket , 120 forintból' • álló egy egy réíz-
sümmában; melyekkel a? kik Segíteni fog
ják a' Társaságot: Ofztályosai leíznek An
nak a? nyereségben. 

.;.••; •. 'Londont j — lehet mondani ~ hogv 
valóságossann Bétsbe plántálta által egy 
Angliai Iffju Mekhanikus? Wolfssohnw^ 
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vezetil, minden afféle eSzközökre nézve ̂  
melyek által az emberi', mind Férjfuíi mind 
Afzfzonyi testnek hibás, meg-romlott és 
gyenge állapotján, kívülről Soganatossann 
lehet segíteni. A' kik Bétsbe jőnek tapaSz-
talás végett: figyelmetességjeknek méltán 
egy tárgyává válafzthatják az ő Tárházát, 
melyben az említett eSzközök fzépenn el
rendelve, és nagy bőséggel találtatnak ké-
Szenn, 's a* hol meg-lehet kapni azoknak 
laistromát is-, minden darab árrának külö
nös fel-jegyzésével és az Első Feltaláló-
nak nevével egygyütt. Vágynak Wolfs-
sohnnRky némely más Európai Ső Váro-
sokbann is hasonló Magazínomjai: de a5 

Bétsi ugyan tsak. a' Sö Depositóriumja-
Kéfzíttettek már általa egynehány Univer-
sitások, egéfzfz Gyűjteményeket a*•••mon
dott eSzközeiböl, melyek, igen jeles ta
lálmányú, kevés helyet Soglaló almáriu
mokba úgy bé vágynak Szerkezteivé, hogy 
tsak el álmélkodik az ember, midőn Szem
léli , az első tekintettel kitsinnek tetSzett 
almáriomnak ki-SzélesedÖ és fel-magosso* 
dó meg-rakott réSzeit. Egy ilyen almá
riomnak az árra két ezer forint. Az efz-
közöknek általán fogva való elö-fzámlálá-
sára ittnintsen hely: tsak némelyeket em
lítünk tehát bclölök. Vágynak olyanok5 
rnelylyekkel, a' test' félre nőtt réSzeinek 
helyre-hozásában haSznossánn lehet élni. 
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Vágynak olyanok is, melyek által, V kan-
tsalságról fzoktatödik cl a' Gyermek; to
vábbá, a' melyeket hathatóssann fordíta
nak Ángliábann a' vízbe fiílttaknak fel-
élefztésére; melyekkel, az'erőtelenítö éjje
li pollutzióknak eleit lehet venni; melyek, 
a? nehezen hallóknak különös segedelmek
re vágynak. Ezen utol említtettek köxzűl 
nevezetessenn egy rendbélit az Afzfzony 
Személy ugy alkalmaztathat a* feje' tetejé
re, hogy az, a' hajtól teiyésséggel nem lkt» 
Szik. Több rendbéli Felkötök között vágy
nak olyanok i s , (gumi elasticummal ké-
fzülttek) melyekkel a' viselős .Afzfzonyok 
a', magok különbehn is édes terheket mág 
inkább könynyebbíthetik ártatlanul f$ a' í«. 
El lőtt órrat 9s állat is pótlott mar k i , 
TV olfssohn Szerentsésen, 's meg lehet 
látni Tárházában, a? ki-pótló helyes tsináI-::

: 

Hiányoknak formáit. Az ide való. Közön-
séges Nagy-Ispotályban Fö-Chirurgusi hi
vatalt folytató Hazánkfia Schmid Út utánn, 
más F ő - Chirurgusoknak is ha mi eSzkö* 
zökre vagyon Szükségek: azokat TVolfs-
sohntol Szerzik: ?s raár a' Jósef nevéről 
neveztetett Medico - Chirurgíca Akadémiá
nak javaslására, a*1 Katonai Fö-Cancellária 
is azt végzetté, hogy a3 Ts. Kuv egéSzSz 
Ármádiánál, a' Wolfssohn által kéízítte* 
tett Kötő - efzközök vétessenek fel,Íj me
lyek jobbak is óltsóbbakis az előbbieknél. 
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-'..'. Zimoníől Aug. 19-dikénn: — $f De* 
mns* .Regeméntjének egy Batalionja állott 
be Pátttsovába. ?

 5s az itt lévő Katonaság' 
Szarna is minden óránn fog nevekedni* 
Ezek á* kéSziiletek nem azért tétetnek 9 
.mintha Fels. Királyunk, a3 Konstdnizind-
polyx Udvar' egyenes jó indulatjáról meg 
ne volna gyozéttetve, a' melyről közelebb 
is nagy hitelességű bizonyságot tett a5 Bel
grádi Basa: hanem azért, hogy az egy
más köztt ellenségeskedő Török Feleke
zeteknek vagy egyikétől vagy másikátóí, 
alkalmatlanságot- ne Szenvedjenek az ide-
'való Vidékek majd akkor; midőn rofz-
Szül fog ki ütni, egyikre vagy másikra 
nézve az ütközet, mety, el kerüllietetien-
nek lá'tfzik köz-Öttök: mert a' Török Tsá-
Szár' Katonái is nagy Számmal gyülekez
nek: de a? Pártosok.3 Száma is reá megy, 
a'mint halljuk, tíz ezerre , kiknek nagyobb 
vágyódások vagyon, Belgrádnak él-fogla
lására; mint" a3 Tsáízárjok által nékiek 
.ajánlott-.bűnbotsánatnak el fogadására. A* 
Mieink közzül a7 kik:

3 dolgaik végeit Bel~ 
grádhan mulatnak, minden Vagyonjokat 
hajókra rakatták: a7 melyeken mindjárt 
által rándulhassanak ezekre a* rélzekre ; 
.xniheJyest hallani fogják az első lármát, 
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