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K3U Bét&he®, Miad Szent Havának (Octóbernefe). 

Xl-dik napján tj96-dik ES%te&d.dbt«» 

-fíarfi Környülállások* 

Maré Frantzi*. Vezér Hogy annál 
főbb móddal vonhassa viSzSza magát,-el 
akarta nyomni Sept. 30-dikán Gróf Latour 
•Vezérünket SteinhauscnXÜl, de mivé! ezen 
fzándekját végre nem hajthatta: ujj fa<»-
rentsét próbáié Oct. 2-dikán nagyobb er5« 
vei. Elsőben a'jobb Szárnyát tárnádra meg 
Gróf Latour* Seregének 9 és minekutánna 
azt viSzSza-nyomta : hasonlóképpen tsele-

• kedeit a' derekával is ezen Seréének.• A* 
Hh 
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viaskodás igen Teres volt, Melyben a' Ki* 
költözött-Franízia Katonák* ízintoly* vi
tézséggel állottak ellent p agyarkod va 
rohantt ellenségnek, mint September* 
30-dikán, a ' m i d ő n n 400-an hajlottak ei 
és sebesedtek meg közzűlök; a* Ts. K* 
Vitézek közzűl pedig kétfzázann. — •:—, 
Gróf Latour/z' 2-dik Octóberi verekedés 
utánn, Rothenhach* vize megett Alenmofz-
nál válafztott tanját magának; F . M. L* 
Mereandih, Münchtnrothnk\, Gróf Bail-
let Generális pedig Laubheimnkl. 

Az OlaSz-OrSzági magános Levelek, 
fegéSzfzenn ellenkezőképpen írnak a* hadi 
tőrténetekről, a' Szerént, a mint Frantzia 
®s Nem-frantzia pennából folynak. Egy 
rendbéli Tudósítások, egyik Félnek; más 
rendbéliek, másik Félnek tulajdonítnak 
nagy győzedelmeket. 

Innspruckhól Sept, 2g-dikánn: —, 
•,» Még nem tért ide viSzfza a' Fő-Hertzeg' 
Afzfzony. — Mintegy öt Százig való Fran-
tziák, zzJthesis vize' hofzSzábann Triden-
iam Városán innen jöttek a' napokbann: 
de mihelyt látták a* Püspöki Stutztzoso-
kat feléjek nyomulni: mindjárt vifzSza von-
ták magokat. 

A* Frankóniax Kerület* Rendjei, és 
Ernouf Fr. Generális között let t , d® Jozir-
dan által fel-bontatott Egyességet, meg
erősítette Sept. 6-dikánn a' Fr. Direktó-

. tium', oly módosításai: hogy a9 mely sum* 
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mát kíván 0 ezen Kerülettől, tsak az o\y~ 
lyan réSzei fizessék azt a' Kerületnek, a* 
mélyek nintseoek Békességbenn Fi . Or«> 
fzággal.. 

. ' A' Ba varia i Válaíztó Hertzeggel, Mo« 
ró Fr, Vezér Fegyvernyugvást kötött va-
la Pfqffenhofenhtn Sept. 7-dikén, mely* 
yiek Feltételei közönségesekké tétetvénit 
Pérish&n nyomtatás által, űg)r mutatják% 
hogy tíz millió lívert kívánt Moró a' V"." 
Herttegtöl kefe pénzül; kívánt továbbá' «j 
Száz válogatott paripákat; 900. Dragonyo
sok- és 600 más. Lovasok- alá való lova« 
kat ; és Szekérbe valókat 1500-at; e' felett 
6 hét alatt'.'133,334 mázsa bűziát, V6ó* 
666 mázsa, rozst; Száz ezer mázsa zabot; 
% Száz ezer mázsa Szénát; Száz ezer pár tzi~ 
pököt ; tíz ezer pár fíiblit; és Tifzt&k* F©r» 
ma~ruhájának való 30 ezer réf pofztoL 

A' Római Udvar, második réSzt is 
indított vala már el a* Fegyvernyugvás* vál-
tságá&ól, egy millió és 250 ezer Scudibol 
álló summábann a' Frantziák' Számára; de 
ismét viSzíza parantsolta azt vitetni Rórná-
ba. HuSzonöt Frantziáknak, a* kik Rómába 
Szándékoztak, az on lévő Fr- Ágens paSzSzu-
sokat kért: de a'Ministériom el halaSzfotta 
azoknak adását. -*— Ezen környülállások 
és az ujj hadi kéSzületek, melyeket tétet 
.&* Római Udvar, alkalmasint hitelessé te-
fzik azt a' Tudósítást, hogy a* Békesség-
fői tanátskozó tizennyőltz Kardinálisok/ 

Uh % 
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(kiknek neveiket közlénk Vmiíl t t . postán) 
egyet is azon kívánságok közzűl el fogad-
hatónak' nem ítéltek ,*-a5 melyeket, Sáli-
cetti és Garau Frantzia Komifzfzáriusofc^ 
.Békességkötés* fundamentomáiíí terjeSztet* 
tek a' Sz. Pápa' Követei' eleibe Florentziá-
bann. oly meg-határozással: hogy ha kí
vánt válaSzt nem ád azokra g napok alatt 
a' Római Udvar: űgy fel bomlik a* Fegy
vernyugvás. Ezen kívánságoknak 36-ra" 
terjedő Számából valók; hogy val&meny-
ttvi Bullák és Brevdk adattak ki Rómáhrá.n 
1789-dik -eSztendötÖl fogva , a* napi dol 
gokról Szólló Frantzia Rendelések ellen 9 
vevődjenek mind vifzSza; mondjon le Pá
pa Ö Szentsége s a' maga Birodalmának 
némely réFzeiről örökre, mely Birtokok-
Dak neveik: Bologna {Bonónnia) , Fcrr'á-
r a , Romagna ? Castro, Roncigtrone, Pon-
te-Corpo-j és Benevenlo; az ínquisitió tö
röltessék e l ; a* Frantzia Respublikának 
Rómában tartózkodó Tagjaira . és Barátira 
•hézve állíttassak fel Fr. oltalom alatt; egy? 
senkitől mástól nem függő Magistrátus; 
míg a' had fog folyni, adjon a? Római.Ud
var minden, Hónapra, háromfzáz ezer lí-

• vert 's a* t. 
A' Nápolyi Udvar, Sept. 12-dikénn, 

egy Hirdetményt adatott ki nyomtatásban, 
melyben jelenti, hogy a5Békességnek mun-
kálódása ugyan foiyamatjában vagyon , de 
hogy annál foganatosabb lehessenn: fzük-
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gég nevelni a3 már talponn álló fegyveres 
Nép' Szárrvit egéSzSz erőből; a' mely bá
tor Szívű iffiak tehát, a' Vallásiak, a' Ki
rályi-Ízeknek 5 és a' Hazának Oltalmazol 
kö?.zé bé-íratták magokat: jelenjenek meg 
azOrSzsg* ítéleinn haladék nélkül 9.9s egy-
gyesítsék ott magokat, Vitéz-pajtásaikkal: 
'& Azokat is, a' kik be nem íratták mago
kat , buzdítsák az Egyházi és Világi Elöl
járók» hogy Septernber Hónapban gyüle
kezzenek az Orfzág' határánál lévő Ár-
mádiához Számossann. Más Királyi 
Rendeléseknek ereje Szerént két. különös 
Szabad seregek állíttattak fel, melyek köz-
zűl egyik, Nemesekből; a' másik pedig 
előlkel® Polgárokból áll. A'mely Nemes, 
húSz Önként vállalkozó Katonákat állít: 
Katonai törvénykezés jussaival fog birní 
•egéfzSz életébenn , Famíliájával együtt, 

A' Spanyol Udvar és a' Fr. igazga
tók által egymás között köttetett Szőve* 
tségbenn, a? mely nehézségei említődnek 
Spanyol - OrSzágnak Anglia ellen , 36 ra 
telnek — a* mint írják — melyek közzűl 
egy nevezetes az is, hogy Nagy-Britanniai 
Minisier Grenville, sarkantyús német tsiz-
mában (ítibliben) fogadta egykor a* Xo/z-
doni Spanyol Követet. Továbbá: hogy 
midőn az* Ánglusok és a' Spanyolok bé 

. ménének együtt, a* Tulom Fr. Kikötőhely* 
b e : az Ánglusok,, egyet is azon ígéretek 
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közzül meg nemv tartottak, melyek, ügy 
tétettek a9 Tuloni&knak, hogy. azoknak 
Szentül lejendő telyesíttetéseket .fogadták 
a5 Spanyolok is. Ezen kívül, hogy feles 
ízámá puskák eránt, melyeknek öSzfze-
vásárlására 9s ki-vitelére világos enge
delmet nyertek a5 Spanyol Ágensek An-
gliábann: egyfzerre oly parantsolatot vet* 
tek az Igazgató-Hatalomtól, hogy márk i 
nem vihetik azokat Angliából, hanem ad
ják el o t t , 's el is adták, de nem kevés 
veSzteséggel 's a5 u 

Londonból Sept. r6-dikánn: — „ A z 
Angliai Kikötőhelyekben tizenhat Spanyol 
hajókat talált a' le-tartóztató Királyi pa-
rantsolat, a* melyek negyvenezer font íter« 
lingre betsűltetnek: négySzáz ezer font fter-
lingre betsűltetnek ellenben azok a* Nagy-
Britanniai jóSzágok, melyek, Spanyol-Or^ 
fzág' Kikötőhelyeiben vágynak le-tartóz-* 
tátva-'" 

Frantzia- OrfzágbóL — 
Azon Zenebonások közzül,, a' kik Sept< 

9-dik éjtfzakáján.eröSzakossann véget akar-r 
tak vetni a* mostani Fr. Igazgatás* formá
jának , halálra ítélt tizenhármat a5 Kató-
21a i Tör vény Szék SepL 19-dikéiin. Ezen 
ki Szententziáztattak, más -nap délben ki 
yezettetyen a' Grcndle nevű térségre $ * & ' 
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6tt lévő tábor e l i té , melyet'.'még* támad
tak volt y agyon lövettettek. 

A' Direktóriiim3 egy $L Domingói 
Tudósítást tétetett közönségessé, mely fze^ 
rént a' fekete Republikánusok .'(Szeretse-
nekből álló Ft. Katonák) , St» Marcf és 
Bombardc nevű tanyákat el vették az Án* 
glusoktól, /$ azon alkalmatossággal, négy 
Százig való Ánglusokat Y. Frantzia-kiköJ-
töztteket le is öldöstek, és hatízázat el 
fogtak. -

Elegyes Tudósít ásoh 

A* Siokholmi Tudósítások s abból a*; 
tekintetből is nagy foganatját jövendölik 
az-Iffju ÍSvéd-Király' és az Igazgató Her-
tzeg' • Pétersbiirgi űtjoknak, hogy minek
előtte ezen Fels, Vendégek Fétcrsbm'ghn. 
érkeztek vól na: már az el őtt pá a éxt Stok* 
hóimból a* Svéd Úrnál lévő Dánuá Követ 
Bernstqf. 

Az Európai közönségei TorökÖkbenn 
nagy még mind ez ideig a* JHeMábz vá
ló ájtatos utazás cránt való vélekedés* 
Egy Bdnjalmkai €ÍŐkelB Török, a* ki nem 
régiben tért viSzSza :Me$Mhól% keményen 
ÖSzfze-SzólIalkozott volt az Agával M^g 
hailvánn ezt a5 Nép f kövekkei hajigálta 
az Agá t , ki is kéntelen :vólt;el venni: ma*-; 
gát fzem elöL 
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Magyar Orfxég* 
Temesvárról' Sept* 30-dilcSnn: — 

^VáriBegyénk.SzázliufzorsÖíezerforinta] volt 
adós a' eontríbutionális-kassába. Ezen sum
mának ki - fizetését igen könynyüvé mél
tóztatott-tenni ö Felsége, mivelhogy azt? • • 
'iiemkéSz-penzül- kívánta ,. hanem gabonái
ban , a* "mely, -Augustusriak; végéig el is 
fzállítódott a' katonai 'élés-magazinomba.' 

Béts.- • 
A9 Státus - Cancelláriánál Concipisíai 

fővel, példás , Szorgalmatossággal "s hív seg
gel .Szolgáló' Érd. Hazánkfiának" T. ' Meyer- . 

, koffer György urnák, egy Curiát méltóz* 
tátott ajándékozni ö Felsége N. Mosón 
Vármegyében Rajíánn* 

A' Brachsali Polgároknak Scherp Fr . 
Generálishoz adott feleletjeket — mivel ta
núsággal telyes ' az —• el nem mulatjuk 
közierii a* jévö_ postám 

# * * .# . # .# 
Azért nem, mehetett most.'. több egy 

fél árkusnál: mivel a".Typographia* helye 
'.-változván, változtattuk mi is Szállásunkat/ 

.. mely, ezen tál. jéízen r ' valamint a* _ Ty po~ 
graphiaiSj £ Burger-Spital nevezetű nagy ; 
épületnek azon -Udvarában ,, a' ..'melybe v'a-, 
lő bé-j.árá*,. Szinte./egy 'lfne.ában. vagyon a* •', 

'- Karinthiiu K,apimáll'lév6Teátro'rri (/féríA-
•^írtÁorí^ea^O-ajtajaival.- • A*'. Typogra-; . 
phia' tzímere"ki leSzSx, l eve , a'9 Burgeopi-
tály Kapuja* felibe. 
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