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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 
£ N G E D E L M É V. E X,» 

ÖfOlSOÍfOSfOia , 

Nro 50* 
Kőit Bétsben, Karátson Havának (Decembernek) 

f ao-dik napián iy$ií*dik E&t«u4$b*£« 

/fttób' Környülállások. 

A* Kehinél 9s Hüningennél törté/itt 
nevezetesebb dolgokat, ár az OlaJz-Or/zági 
Jzörnyülállásokat így adja elő a Bétsi Vd~ 
®ari Újságnak \j»dik Déc. ri Darabja * 

K eh&e Strafzíurgho\\tizenkét fél Fratí-
tzia Brigádák takarodtak által két hídon 
j$áv. 21-dik éjtfzakájánn.; Ily nagy erSrel 
k i rontott az ellenség más nap reggel igen 
ködös ídőbenu a* maga §ántzaiból7 ?a a& 

•-'" 1 c «. 
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elöl fekvS és még égéSzSzenn el nem k i -
fzfiitt Földváraink kozzűl egynehányat, 
Sundheim nevű faluval egyetémbenn el 
fogjalta: de a' Mieink az elsfi ostrom-lL. 
neánál újra öSzSze-fzedték magokat 's egy-* 
gyesítétték a' Tartalék-néppel, és oly ha* 
talmassan viSzSza-vefték égéSzSzenn az eU 
lenséget, hogy érezhető volt ugyan az a 
veSzteségjek i s : de a' Frantziáké, hozzi 
Hasonlíthatatlanul meg-haladta ázt. Nagy 
cSzköze vélt ezenn diadalomnak Arausio 
Hertzeg Fridrik Generális % a* ki már más 
Alkalmatosságokkal is igen haSznos Szol
gálatokat tett. Nem mulatja el »' Fő-Her-
tzeg, más érdemes Vitézeinket is rrieg~ne-
erezni, a* kik ezenn alkalmatossággal, je-
lessenrt meg-különböztették magokat ." . 

• A* Huningem Híd-sántzát, és magát 
a* Ibídat is ágyűztatni kezdette EL Fürsten-
hcrg F . M. L. unk Nóv. sg-dikárin , *s oly 
fzerentsés volt, hogy tsak hamar el Szaggat
tatott a' hídból 20 darabokat, melyek, a* 
vh által le felé vitetvértn , fenn akadtak 
egy FővénySziklán, a* melyről igyekeznek 
á* Mieink ki fzállítgatni azokat lassann las-
jann a* Szárazra. H, Fürstcnberg ily kéd* 
yezÖ környűlállásokbann, Nóv. 30-dik éjt-
fzakájánn 9 £ Ferdinánd, Bendcr, és Wenk* 
heirn Re£* jelt 3 tsapatokban a* Híd-sántza 
ellen indította. A*, két elöl nevezett Re
gementek, oly Szerents^sseri előre nyomuk 
ttk, hogy á íöná és 3 hofflzú Ft. ágyuk* 
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inak gyújtó jukaikat már be is fzegzették.i 
volt.: de a> Wenkheim Reg. jv « í veik-
ve nn a* maga derék Vezérjét Nejüinger 
Obersterí , egy kártáts-golyóbis által: há
trálni kezdett , melynek érkezését nem 
győzvén. várni a* más Reg. ck, kenteié-
nek voltak oda hagyni foglaimánvnyaikat. 

Qlafz-Orfzágban,hogy ellent álhasson J3o-
naparte; Guosdanovick és DavUovich Ge-
33eralisaink, Korpusainak; sok népet vont 
magához mindenfelől: a> rendkivilvalo 
bemény hideg és rut fergetegcle is hamar 
kezdődtek most ott. Ez -az oka, hogy 
Quoséanovictí Korpn$a, Bmssánőnkl; a* 
Davidovické pedig AlánkX válaSztott ma
gának tanyát, a' melyen, mind kipihen-
késsek magokat, a' több rendbéli, és vál
tozó Szen t séve l , de még nem tndhatA 
veSztcséggel folytatott verekedések utánnn; 
mind a' Tirolisi és Belső AtiSztriai Szélek
nek oltalmára, és Mantuanak is, mihelyt 
Jó móddal megeshet ik , segiteégére, legye
nek. 

A* NeuwieM hiá - sántzát elhagyták fa* 
Fr* ák Dec. é-dik éjtSzakáján: minekután* 
saa meg egyeztek Kmy Gea, unkái, hogy 
az ágyúikat, és egyéb faadikcSzúleteike* 
cl- Szállíthassa k* \ 

ftrta/&í T ű l á é b l c i t k írják 
&' Londoni. Újságok> hogy midőa el - akast 
utazni Madritéél az Ángla* Követ Lord 
Bui* :• a* Uép ki fogta a* lovakat V hi^gi 

E • • ül. 
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jából , V k é r t e , hogy ne menjen e l : mer-
* ' Spanyol Nép , békességben kivan élni 
az Ánglusokkal. 

Portugallia, nem vehette rá magát 
hogyha' Spanyol Udvar' kívánsága fzerént* 
fcé zárja. Kikötőhelyeit az Ánglus hajók 
előtt ; sőt inkább oly nyilatkoztatást tett 
maga felől, hogy Ö , a' maga régi Frigye-
séhez Angliához hív marad: minekokáért 
Angliából egynehány Nagy-Britanniai zsol
don lévő Regementek küldődnek ágyúk-
kai együtt Portugalliába, hogy ezen Orfzá-
g o t , annál jobb móddal meg lehessenn ol
talmazni, az ellene egyesült Sp . és Fr. Se-
xeg ellen. 

A ' Bresfi Hajósseregről azt írták Pá. 
risból Nóv. 27-dikénn, hogy ki indul ta* 
nagy tengerre. A ' Dünkirchem Kikötő
helyből, bizonyos, hogy el indultak volt 
3Nov. 27-dikéim, negyvenkét Hajók, fzá-
razra való fzámos Katonasággal és ágyúk
ka l : de kénteleníttettek vifzfza-térni egy 
nagy fzélvéfz miatt, mely, egy hajókba kárt 
is tet t ; egy mást pedig egéfzfzen öfzfze 
^ ' t 3 ' ™ety«n ü l t e k éppenn Qucntin éí 
Muskin Generálisok, kik közzűl amaz, 
Marcheret nevű Generálissal egvütt a'ízá-
razra való.fegyveres Népet ; Muskin pe
c h e s ki Származására nézve Hollandus, a* 
liajossereget kormányozza. Tizenegy En> 
bex bele vefzett *' tengerbe. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 7281197 



» 77$ 

A* Frantzia Direktóriumnál UvS Ná* 
polyi Követ, vévénn a' maga Udvarától 
a* Békességkötés* helybe - hagyattatását-
*s meg - erössíttetését, közlötte a' Di 
jrektóriummal: ez pedig, Nóv. ao-dikánn 
a* Törvényhozó Gyűlés' két Tanátsaíval^ 
?s már azólta ki jött a' Békességkötés egy-
gjütt a' Nápolyi Felség* rátifikátziójával 
i s , mely , Nóv. a-dikán kö l t , nyomtatás-* 
bann. 

A' Fr. Direktórium, egy Bankót akar* 
úgy látSztk, fel állítani: mert 9-dik De
cemberre, egy Gyűlést hívott öSzSze, a* 
végre , hogy kellessék segíteni a' Fran
tzia krediten (hitelességenn) ? Ezen Gyű
lésre tartozik minden Kereskedő.Varöa , 
egy oly Deputátust küldeni, ki a' leg-meg 
hittebbKereskedő-házaknak egyikéből való* 
Frigyes BelgyiombóL •— 

A* Nemzeti-gyűlésnek Politicus Unitár 
mis ' Tagjai , erössen rajta voltak, hogy 
ezenn Közönséges - Társaság' jövendőbéli 
Konstitútzíójanak fundamentomáűl a* tö-
kélletes Egyesség vevödjék Sel, melynek 
módját ki dolgozhatja annakutánna, a* mint 
Ö k mondották, egy, a* végre ki-nevezen-
dö KommiSzSzió; de nem hajthatták vég
re Szándékjokat: mert ha nem sokkal is 9 
ugyan tsak nagyobb, volt az.olyan érteima 
Tagoknak Száma, k ik , a' már ki-dolgo-
"zott (V általunk is egynehány ízhen emlí-
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tett éssummássann elő is adott) Plánumafc 
a' Konstitutziónak kívánták, a' Konstití*. 
tziáról tartandó Nemzetgyűlési tnnátsko-
ázások5 fundamentumául fel vétetni. 6ő>an 
voltak t. i. a' kik ezt vi tat ták, >s végre 
nagy nehezei mégis állították: a ' töké l ik 
tes Egység* sürgetői pedig 53-enm 

Elegyes Tudósítások* 
Az OroSz Tsáfzár Manifestumának, 

melyről a' műltt postánn emlékeztünk ez 
az értelme: 
V-'- „ M i , Isten kegyelméből Első Pál , 
minden OroSzok Tsáfzárjá , 's egyédűlvaló 
Uralkodója/s a* t. tud tokra adjtik minden 
Mv Alatvalóínknak, hogy a' Mindenek, 
felett való Felségnek akaratja Szerént, a* 
TTJÍ igen kedves AfzSzony Anyánk , a' min
den OroSzok TsáSzárnéja *s Egyedülvaló 
Uralkodója Második Katalin, 34 efzten-
dei OrSzágiása utánn, Nov. 17-dikénn, 
l í ékünk és a' mi egéSzSz TsáSzári Házunk-
íiak igen nagy Szomorüságiintsra^ ebből az 
ideigvaló életből, általment áz örökkéva
lóra. A ' midőn Mi most, a*" mi Eleinkről 
örökség fzerént reánk Szállott Trónusba 
felállunk, és minden hív Alatvalóinknak 
parancsoljuk, hogy hivségünkre esküvés
sel kötelezzék magokat: esedezünk a*Min
denható Istennek, hogy segítsen bennün* 
ket a' maga Szent áldásával, a*- teréhnek* 
melyet reánk tett * az OrSzág9 hafznára % 
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hiv Alat tvalóin^ javára való liprdozásjU 
bann. Adattatott 5z. Péter Városábann 
Jíov* 17-dikénn. 1796-dik cSztendofc>ene 

Pál. 
Még az nap letették a* Hódoló -hitet 

a* Status Tanáts , és ininden Kormán* 
fzékek. 

Derék Fejedelmet lehet várni a' mos-
tani OroSz TsáSzárból, egy Utazó le írá§a 
fzeréut, ki is azt állítja róla, hogy termé* 
fzeti tulajdonságául lehet tenni az emberi 
Nem* boldogságának teljes Szívből va}ó 
Jnvánását. A' tudományokban járatom, 
gondolkodó, és maga kivan Sundament<?-
roossan végibe járni mindennek. Belső in
dulatjának , egy vagy más tárgyra való 
különös és kiváltképpen való vőnattatását 
tiem lehetett benne tapafztalnn Az Udvari 
pompaMármájánál inkább kcdvellette , a* 
Házi - gazdái élei tsendességét, , Utolsó eSjZ-
tendeibenn a* maga Hertzegségének örö
mest mulatott, Gatfchinában, és Paw* 
lovskibatij melly lakó helyeket maga kp-
fzítletett. Igen nyájasann viseli magát 
Mindenek eránt. Néhai Minister Panijt 
Jwanowits Miklóshqz, a* ki NeveJője volt 
néki1, mind végig nyiltt Szívvel, erős bi
zodalommal és. háládatos tiSztelettel visel
tetett, A' mely nap halálra vált Gróf'/fe-
?án ( t . i. 1783-dik eSztendő Áprílissának 
i i -dikpi ín) előtte térdre esve, kezét tsö-
k p l v a , és könyvezve vett fcwtsut tőle «ts 
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Nagy Hertzeg, mely tselekedet s valósá
gos, belső nagyságot mutat. Minekelőtte 
eltemettetett volna a' hóltt teste Gróf .pa« 
ninnaky'éi ment annnak látására a' Nagy 
Hertzeg, "'s akkor is megtsókplta még egy-
fzer néhai hív Gondviselőjének '& Oktató
jának ámbár már meg hidegedéit kezét is , 
és háladatosságnak könynyeivel áztatta 
azt. — ESztendei jövedelme a* mostani 
Tsáfzárnak, Nagy - Hertzeg korában nem 
ment többre Százkilentzvenezer Rubelnél. 
{Potemkiity a3 maga utolsó efztendei köz-
xül egyben egyben bé vett 3 millió i?«-
beit) 

Néh-ú Második Katalin nagy neve-
Bek örökké való hirdetői lefznek: —r az 
ö tudós Munkái, a' milyenek:a ' Hitet '$ 
Vallást tanító Catechisraus; és az uj Tör
vény Könyvnek helyes ki-dolgozására va-
Íó üt-mutatás — stz általa építtetett két-
ízÁz hatvan áj Városok — a* sok Oskolák, 
melyeket ö fundált — az Építő ? Kép-fa-
lagó-metfzo- *s fesíö és mks mesterségek
nek az ö Uralkodása alatt lett oly nagy 
előmenetelei, hogy a9 mi t , 40 efzten-
dökkel még ez előtt tsak -nevéről is alig 
esmértek az OroSzok, már 'most azt, nem 
tökélletlenebbül kéSzítik a' Született Oro-
fzok, mint más Európaiaka' £ars&oe»Se-
lota 9 *$ a* Moscauba. Szolgáló u tak , a9 

Péttrsburgx (sátornak.é* h idak , melyek, 
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af még virágjában vóltt Görög-Orfzágnak* 
'5Rómánaí mesterséges míveivel veteked
nek — a' tengeri kereskedésnek jövendő-
le sokat ígérő állapotba való helyhezteté-
se — a' Jíémet-OrSzágbóI, Helvéciából , 
Olafz-OrSzágbóI, Angliából és másunnan 
is az Ö édesgetéseire, RuSzSziába által-köl-
tözott Lakosok — a* Szerentséssen Solytá
tott sok hadak, melyek ? való, hogy nem 
kevés vérontással estek meg : mert tsak 
az az egy had i s , mely^ 1768-dik eSzt. tol 
fogva, 174- dilcig tartott, kétSzáz ötvent 
ezer Ember' életébe került, egy f<5 Orofz 
Vezérnek saját fel-Számlálása Szerént. ' sa ' t. 

EgéSzfz Europábann nem volt fénye
sebb Udvar a' Második Katalinénál; az 
6 mindennapi órái Szorossann fel voltak 
oSzrva a' munkálódásra; és valamint eb
ben a' tekintetben, úgy másbann is nagy 
kedvelloje VfcÖYetöje volt a' jó rendtar
tásnak./ 

Magfar Orfzégs 
Az Orfzág' Gyűlése által igazságossan 

ki dolgoztatott, *s ö Felsége által is hely
be - hagyatott,v és ekképpen Törvénynyé 
lett fel-oSztása, az ajánlott ötven ezer fő
ből álló íij Katonaságnak, így következik: 

jf Pozsonyi Distnktusban: Pozson 
Vármegye állít 1 i44-et; Nyitra V. 21 lo-etj 
Trentsén V . 1583-at; Mozsen V. 3 4 9 ^ . ; 
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Győr V . 4 5 8 ' a t : Komárom V . 627-et; . s 
Bazing Városa , 33-at; Modor, 33-at; F 0 . 
zson5 i^o^at; Nagy Szombat > 46 ot; Sz„ 
G j ö r g j , 7-e t ; Szakoltza, 37 e t ; Trentsén* 
16-oí; Győr5 103 a t ; Komárom „ 67-eu * 

A* Befztertzt- Bányai Distriktushann % 
Hont Vármegye, go6-ot; Árva V . „550-t* 
Liptó V . 49Ó-0I; Túrőtz V. 257-et; Bars 
V . 736 <>t; Zólyom V. 4 5 3 - ^ — Kör-
mötz-bánya, 27-et; Újbánya, 2®-at;Befz~ 
terlzebánya 3 3Q-at; Breznóbánya, 23-3* • 
Libetbbánya5 10-et; Zólyom % 10 et; Kor-
p o n a , 23-at; Selmetz, Bélabányával egy-
gyüt t , 107-et; Bakabánya 20-an 

A* Sopronyi Distriktushann; Sopron 
Várm. leoo-et ; Vas V- 1630'at; VeSzprém 
V-933^at; Szála V, *59ot. •— Sopron Vá
rosa, 93-at; Kis-Márton-, 16-ot; RuSzt, 
10-et; KoSzegh 3 40-t. 

A9 PétsiDistriktushann : Baranya Várni. 
2264-et; Tolna V. 900-at; Somogy V"! 
1036-01; Bács V. 126.0-t. — Péts Városa] 
50 t ; Újvidék, po. t ; Zombor 87-et; Ma. 
rla-Theresiopolis (mely , minekelőtte Kjr. 
Várossá lett volna: Szabadkának kívatra-
lőtt) issjr-et. 

A9 JZasjai fi istrik tusban: Abaiíj Várnu 
853-at; Zemplén V. 1506-ot; Sáros V. 
j 140-t; GöxnörV.82o-at; Torna V . üy-et ; 
BorsodV. 9 13-at; SzepesV.74p-t . A* Szel 
pességiMczö-Városok , '373-at. A* Lublói 
ésPodol in iDominiumok, *o-t. UngVá*-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



77J 
megye, 384-et. — Kassa Városa, 40-t; 
Bártfa, 20-at; Szeben, 13 at; Eperjes, 
43-at ; Késmárk, 26-ot; Lofte 40-t. 

jf Budai Distriktashcum: A' Kúnefc 
és JáSzok, 723-at (Lovasokat). Csongrád 
V . 400-at; Csanád V. 158 at ; Békés V. 
495-öt; Heves V . i2o6-ot; Arad V. 994 et; 
Fejér V . 6 |0- t ; ESxtergom V. 275-öt; Nó
grád V". 1140-t; Pest V. 2050-t. — Sze
ged Városa, lőő-ot; Sfcékesfejérvár>67-er; 
Éfztergom, 40-t; Pest, 160-t; Buda, ig$-dií 
Eger , i i o - e t 

A9 Dehretzeni Distriktushann: Sza-
bólts Vármegye s 654-et; Bihar ^ 2220-at; 
Beregh V« 435 öt; Ugotsa V. 195-öt; Ma*-
ramaros V^58o-t; Szathmár V. 794-et, --* 
Debretzen Városa 270-1; Nagybánya, 20-at; 
Szathmát-Nérneti 44 e t ; Á' HnjdíUVáro-
sok, 223-at (Lovasokat). Felső-Bánya, 
$7«et. 

A9 Szeremi Disiriktusbanu: Szer-m 
Várm. 594-et; Verőtze V . 794*etí 'Po'se* 
ga V. 460-t. — Po'sega Városa, 7-et. 

A9 Zágrábi Distriktvsbann: A5 Hor
vát Vármegyék és Városok egyeit, 2457 et; 
Fiume Városa, 30 at. 

A9 Ternesi Distriktusbami %. Krasső 
Vármegye,..'•' 1 ig4-et; T&mes'. V . 1430-ar; 
Toront ál V. 9 44-et, — Te raes v ár, 7 o- u 

/ •--,' Réts. 
' A* Katonai Fő Cancelláriátiak előadá

sa fzejént^ a' Tsy K. nagy Armádiából* 
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*c<íik O c t t51 fogva 9 30-dík November?^ 
vitézi halállal végezték életeket: két Sta
bilis és 6 Fö-Tifztek, 's alsóbb rendű Ka
tonák 296-án. Ló , 193 .hullott eh ^ 
3Meg-sebesedtek : 1 Generális ; *s egy Sta-
bális- és 46 Fo-TiSztek; alsóbb rendű Ka
tonák pedig 183,3-an, és 315 ló.,— El fo-
gattattak *s el tűntek; 1 Stabális- és 6 F5-
TiSztek; 124? alsóbb rendű Katonák; és 

A* hólttaknak fzáma közzűl valók? 
Wenkheim gyalog Reg. béli ObersteriVe/z-
linger; Modena könynyü lovas Reg. béli 
Major Sckmidl; Odonell Szabad-seregébéli 
Alhadnagy Contrecourt; Első Slavoniai 
Reg. béli ZáSzlótartó Bosnyák; Ferdinánd 
F ő Hertzeg gyalog Reg. béli Kapitány Gan
geri; Bendcr Rég^ béli Kapitány íícllen* 
dorffer^ és Hadnagy Schütz. 

A* sebessek között vágynak: Hadi 
Tárnokmester Gróf Wartenslében (kinek 
nem vágták el a9- golyóbis ált<al érdekelte* 
tett karját a* Seborvosok; hanem egéfzíz 
reménységgel gyógyítják) Pellegrini gyalog 
Reg. béli Major Raimondi; \Gyulay Szabad 
seregebéli F ő -Hadnagy Semsey; Bender 
gyalog Reg. béli Föhaánagy Zacherle, 5s 

•• • Lille Záfztótartó; Ferdinánd Fő-Hertzeg 
Reg. béli Hadnagyok Castilion, Buco3 
és Kóczyi Render Reg/ béli Kapit. Traut* 
weilerf Mokr és Jiövel Hadnagyok; % 
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JZuden'ZkMótartó; Wenkheím Reg. béli 
Főhadnagyok, Mtlichalek ésBasche. Gyu^ 
lay Szabad-seregebéli Főhadnagy Oresko~ 
witz9 és Alhadnagy Fddvasy ; Eíső Szé
kely Reg. béli Főhadnagy Polsíer; Első 
Bánáti Határőrző Batalionbéli 2-dík Kapi
tány Horaczek, és Főha dnagy Heide^; 
Antal Föhertzeg gyalog Reg. béli Hadnagy 
Somogyi és Vajda Záfzlólarró; d' Alton 
gyalog Reg. béli ZáSzlórartók Gcrhcrt ésf 
JProhaska; 'Wenkheím *Reg. béli Kapitány 
Wnorowsky; Károly Fő Hertzeg Reg. béli 
de Los Rios^ Klauzál, és Kornmann Kapj* 
tányok, Főhadnagy Janaeck, Alhadnagy 
Momis, és-ZáSzlótartó Grofz; Kaunitzgya
log Reg. béli Kap. Zalesky ^ '$ Főhadnagy 
Stain. Wartenslében Reg. béli Kapitány 
Jhlang) ?s Quosdanovich és Jhúson ZáSz-
lótartók; Kollorédó Jósef Reg. béli Hof^ 
manrt és Wratistaia Főhadnagyok, 9s Bal~ 
beriz ZáSzlótartó; Reisinger Gránátérossai 
közzüí Kapit. Kaiser; Keglerics Uhlániís* 
sai közzfil ? Főhadn. Harnischer; Modena 
Könynyü-lovassai közzüí\ Hadnagy Ro* 
scha, és Regement - Adjutáns Transkyi 
Zeschwitz Vasassai kö^zül Főh. Schafferg 
Wurmser3 Szabad-seregebéli A l k Borov~ 
jói; a? TsáSzár' HuSzárjai közzüí Főhadn* 
Magy; Odon^ll Saat>ad*s ere^ebéli Kapit* 
Qdonell* 
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r A ' -fogs%b» esttek között vag-ynak* 
Ferdinánd Fö-Hertzeg R. béli C^emiien* 
tenant OcsAay- Karoly Fő-Hertzeg R. béli 
Zdftlotarto Bofmann; Modena Könvnyfi 
lovassal közzŰ'l, Charzeftky és de la'Stra 
da Hadnagyok; Latour' Könjnj-Ü-lovassai 
kozzül Főh . Henrion; a' Trieri Váíafztó-
Hertzeg Katonái közzfil Foh. Bleul; Va-
rasdi Határőrző 3-dik Reg. béli Kap. K0l. 
letich. 

' -f Egy nagy fzármazású, 's magát ahoz-
képest utazások által is tökélletesítő Iffjú 
Hazánkfia, még Oet. 7-dikénn'i indította 
hozzánk betses levelét a' Méims meljéki 
Frankfurtból'. Mi azonban" tsak mots vet
tük a' levelet 's belőle ezeket közőljök. 
„Giesenen, Vetzláron, Buzbachon 's a' ti 
tett ulamban mindenütt, a' Had* keserves 
következéseinek , az ellenség réghetetlen 
pufztításinak, 's az ezekből folyó képzel
hetetlen drágaságnak kellett tanújává len-' 
r.em. A'XBuzbachi Fogadós, ott létemben 
•kéfzítte egy fzámadást Jourdánnak, 22 óra 
alatt nálla 500 Rf. ig tett költségéről 
melyhet a' Város fizet ki. Vetzlár, A* 
Taná ts ' Státus Personálissát kevesebbre 
ízorítolta a' teménytelen adósság miatt. 
JMáintz mellett fekvő azon fzerentsétJen 
Falunak eset? eddig tudva vagyon , a' hol 
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a* Tíáfzáriak egynehányan a' Frantzíia pi~ 
quetekre ki lővén, ők azt gondolták hogy 
a* Falusiak adtak tüzet, *s a' két elsőbbet 
af Faluban fel akafztották, 's a' Falu négy 
réfzén, a* nélkü! hogy a* dologról tudako
zódtak volna leg kíssebbet i s , tüzet ger*» 
jeSztettek, a' Falut körül vétették 9 ne 
hogy valaki ki költözhessek , *s egynehány 
fzerentsétleneken kiviül, kik-lopva Szalad
tak k i , senki meg nem Szabadűlhata. Le
hetne ezen irtódzatos képnek borzafetóbb 
vonásait is mutatni lH 

Az AufztriaX Házhoz újonnan jött Len* 
gyei Birtokok' határai, rövid időn ki leSz-
nek Szabva, a* mint a5 Bétsx Udvari Új-
*%* 17-dik Decemberi Darabja írja, mivel 
a5 néhai Krakkói Palatinátusban anynyira 
ment volt már a' dolog Déc. 5-díkénn5 
hogy az ott lévő Ts. K. ésPrufzfzus Kom-
mifzSzáriusok, az OroS?: Udvar* közbenjá
rása által, egy oly Egyezésnek írták ma-

i gokat alája, mely, az említett határoknak 
ki-Szabását erányozza. 

A' Magyar Királyi Testőrző Ns Sereg
ből három TiSztek lépnek ki mostanság 
Hadnagyoknak, úgymint: Fráter ; Kram-
mer; és Andrásj Urak* Az első, Jella-
vhich Reg. ébe; a' másik, Hinfzki Ulriké-
.|>a; a9 3-dik Schröderéhe* 
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Kín F o Kcttzeg Jó^ef Palaiinusunkat; 
nagy örvendezéssel fogadták Mudánn f 
JNOV. i4-dikénn ? a* Teát romban, mely. 
b e n n , a* Játék 'végződésével , ily alólírásii 
Képe Szemléltetett ö Kir. F ö Hgségéneks 

St-atVs aC Oi;DIne* 
R. H. 

lofepho 
• tíb VtiVnt CVras> 

nobls 
aVXILIVM* 

A ' M. Orfzággyfilés által JS&fwíp F& 
Hb®z rendeltt 4- Deputátusokat , 5&azdag 
ebéddel vendégelte meg. Kristina Fő Her-
tzeg Afzfzony, a* múlt Pénteken* — Va-
tsorán ' Hg Mfzterházynál vol tak , *s éjfél-

-tájban megindultak,3 különös 'hintókban.!, 
Óffenburg Vásrosa felé,, a® hol vagyoa 
ibost Károly FS*H@rtzeg, 
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