
A* 
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG 6 

E N G E D E L M É V E L . 

Nro %u 
JCJlt BéUte**^ t Kavausn Havának (Dle^mbeineiy 

Hadi Környülállások. 

JtVeA/nél Déc\ 5-dikénn el nyerték a*Míe« 
ink egy Földvárjokat a' Fr. áknak, Gro* 

fzer Kehlkopf nevű Szigettel együtt; a* Re« 
pűfö-hídjokat öSzfze-lövöldözték; az álló* 
Mdjokat is igen meg-rongalták. Déc. ő-di* 
kánn, hetvenöt ágyúink kezdtek már ott 
dutrogni, egymást fd*váltva> 

Á* Hüningeni Sáritz' Fr. Komendáns* 
*&* Abatucci Generális > ki a5 múlti eSaien-
-ftöbcHa Geiisráladjutánsságos;-visck* Pu* 

W fjf 
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grü mellett: Nóv. 22-díkén iialálra sebese* 
dett. Korfzika.i Fi -volt. 

Spirál újra el hagyták a' Fr . ák egéSz-
Szen^ Déc. p-díkénn, 

Moguntzia mellett kemény vagdalko-
isist vittek végbe Vitézeink Déc* 7-dikén* 
Három Fr . VadáSzokat el is fogtak. 

Frankfurtba io-dik és n -d ik Déc. 
benn , vifzfza érkeztek azok az előlkeiő 
Lakosok, kiket a' Fr. ák , Kezesekul vit
tek el onnét. 

Az Alsó-Rajnai réSzeken , Lindlar vi
dékére, egynehányfzáz Fr. ák jöttek étetni 
Déc. 3-dikán. Ezeket , éjtSzának idején, 
véletlenül meg-támadták a' Mieink, 9& vag
daltak is le közzűlök; el fogtak pedig 
mintegy 40-t. 

A* Tirolisiak közzül, valakik mago
kat, példás hivség, és bátorság által kü~ 
lömböztették meg, saját Hazájoknak fégy-
veres kézzel való óltalmazásábann: örök*. 
xe megtartandó érdem -pénzt kapnak ,-
melynek egyik óldalánn az Q Felsége ké
pe Szemléltetik: a? másikonn köröskörül 
ez: Anno 1796 Tyrolis ab hoste Gallo 
imdique petita; a* körül -irásonn' belől 
pedig, ez olvastatik: Pro Fide, Principe9 
ét Patria .fortiter pugnanti.-

Romiból Dec. s-dikánn: '„Egy felöl* 
mindég takarodik el innen a? Katonaság a* 
Szélekre, más felöl pedig ágy forrnak ide 

».a'sek Rekraták, hogy tele vágynak v elek; 
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a5 Sz. Angyal Vára, Va* Sz, Lélekről, és 
a* Sz. Háromságról neveztetett Ispotályok, 

A' Nápolyi Tudósítások Szerént, viSz-
fza tértek már az odavaló kikötőhelybe 
azok a* Hadi - hajók , melyek az -Angliai 
Hajóssereggel együtt Szolgáltak volt. — 
Nov. ig dik és 2>jdik napjai között, 3 
Angliai-Fregátok is Szállongottak oda bé , 
melyeket , KorSzikátói lett eltávozássok 
után, sokat hányt vetett, 9s meg is ron
gált a' feélvéfz. Éppen ezen Fregátok 
közzül egyiken indult volt Korfzikából az 
ott Angliai Vice-Királyságot viseltt Miliőé 
Ur, kit a'Nápolyi Angius Követ Harnüton 
Ur, Nov. s ő d i k á n , a' Nápolyi Első Mi-
misternek Acton Grlisnak, sg dik Nov. 
benn pedig a' Királynak is t bemutatott. 
— A' Nápolyi Udvar, 90 ezer főből álló 
Armádiát akar ezentúl mindég kéfzen tar
tani , és ez az oka , hogy a* Békességkö
tés utánn is tapafztaltatik még foJyamatja 
a* Katonai intézeteknek. 

A? Ts, Kir. Sereghez OlaSzorfzágba, 
Szakadatlanul takarodik a* segítség: mivel 
— a9 mint a9 Bét sí üdvari Újság9 21 dik 
Dec. ri Darabja feljegyzetté — a* Man-
tua körűi, 's az Athesis vizénél álló ellen-
séghez is ujj ujj- SzakáSzok érkeztek, me
lyeknek egy réSze, a5 Genuai főidönn jő
vén , által el Széllefztette ott az Imperiale 
Feudlumokban felfegyverkezett Lakosokat. 

- f f f % 
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^Áz Okfz-Orfzági F n Sereg felöl Tu» 

dősításokat küldött ákal a' Direktórium 
Nóv. 30-dikánn , a? Törvényhozó Tanáts* 
rsak, mely Tudósításokra azt végezte a? 

Tanáts* hogy az említett Serege nem Szu* 
nik meg érdemessé tenni magát a' Haza 
cráiit. De azokat a5 Tudósításait Bona*. 
parténak, más/ Szemmel nézte a5 Quoti* 
dienne tzímfí Újság* írója> mertj egymás
sal ellenkező ki-fejezéseket talált azokham 

Moró^ tudnivaló > hogy nem maga jó 
fzánttából vonta vifzSza magát a' BavárioX 
és Sváb Kerületeiből a' Német-Birodalom* 
&ak : m é g i s ez a' "vifzfza- vonulás* Nagy* 
Sándor, és Cézár* győzedelmeinél feljebb 
bctsüJŐdött Nóv. 30-dikánn , a* Fr. Direk* 
tórium' palotájában *, a* hol meg-jelent aí 
nap j Moró* Adjutánssá & kerítier b a* Raj* 
Bai és Moseilai Seregtől való hat Katonák* 
lkai együtt^ nyertt záízlókkaí 5 katonai rmw 
zsika-Szó alatt , és a' Hadi-dolgokra-iigye-
lő Minístertöl vezettetve > ki is egy Befzé* 
det tartott leg-elsőbenj, annakutánna az Ad* 
jutáns, utoljára pedig a'Direktórium Elől* 
ülője Bűrras* 

Parisbs.nn^ a* Nápolyi Követ HgBéU 
mofti Pignatelli és 3L Szardíniái Követ Gróf 
Balbo *> közönséges andientzián voltak kii* 
löm külön a* Direktóriumnál 5 Nóv, 30-di-
iánn> kiknek BeSzédjeikre, hasonló hangort 
válafzolt a? Kormány Szék9 Elölülője Barras, 
fzíves barátságot igérvénn a* Fr* Nemzet' 
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réfzeröl a* nevezett Követek' Küldőiknek. 
—- A* Szardíniái Királyra nézve azt ígér
ni , Szinte tsak Síreni virtus. 

Parisból el kellett utazni 24 óra alatt 
*-=-, nem ttcdatik mi okon — a* Gcnevai 
Respublika' döbbeni Követének, Reybaz 
Polgárnak. 

AJ Florentzial Udvarnál rendSzerent-
raló Fr. Követséget viselő Miot Polgár* 
cl fcutsűzott Nóv. 29-dikénn a' Nagy-Her-
tzegtől, 'f bé mutatta egySzersmind FreviU 
le Polgárt, mint a* ToskánaX Fr . Köve
tségnek addig való Helytartóját 9 míg ő 
Korfzikában Sog mulatni, a' hova kűldő-
döt t ' Salicettivtl együtt a' Direktórium 
által: Salicetti, mint Első; Miot pedig 
?nint 2-diik KommifzCzárius. 

As jFVfrwban lévő Ánglus Kedvet Lord 
Malmesburyr, oly dolgot kívánt közlem A* 
Londoni Ministériomma], melyet nem akart 
papirosra tenni: tehátj annak Szóval val<& 
közlés-e végett a1 Secretáriussát Mllis Urat 
küldötte Londonba, kinekPárisbst való vifz-
Jza-kűldését, akkorra halaSztotta a' Ministé-
r iom, midőn Pitt Úr a* Státus5 ujj Kints-for-
tüia cránt megtette a? Szükséges intézeteket* 
melyekről most előre mari azt írták Lon-* 
donból , hogy nem afféle költsön summák8 

fel-Szedésébenn Sognak állani, mint a' műlt£ 
efztendőkben; hanem hazafiúi adakozta-
tasbann oly Sormál&g, hogy a* mely tehetős 
jPátrióta bé adja a' Közönséges Kintsházb^i 
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az el fzántt s u m m á t , k a p azért Camerálls 
Kö te í ezö - í r á s t , melyre ki jár az eSztcndei 
in te res , Jzaztél öt, \iaxvem fél eSztendön-
kén t fog fel-fel réSzckben ki-fizctődni; a* 
íokepénz p e d i g , cfztendővel a* had utárm. 

"Hufzonöt mil l ió font fterlingre Szándékozik 
PittÚt fel-vinni az adakoztatást; melyből-ki 
nem hagygya a' Quackereket is» a* kiknek 
különben hitek tartja, hogy semminemű eSz-
közei ne legyenek a' hadnak. De minthogy 
más réfzröl hitek tartja, hogy olyat ne 
tselekedjenek a* mi ártalmas a' Társaság
nak, ártalmas lenne pedig , ha Ok az em
lített adakozásból ki maradnának: tehát 
majd Törvényt fog re áj ok nézve hozatni 
Pitt'XJt az Örfzág-gyűlés által, Hogy az 
adakozás' cl műlatásával pe vétsenek a' 
Status ellen, á* melynek kebelébenn, sok 
•vifzont aggágaik lítánn tsendessenn nyűgofz-
nalc 

Napkeleti-Indiábann, a' Mohűá Szige
tedet is el vettek az Anglusok a' Hollan
dusoktól ? a5 melyekbenn ts'ak fzekfű~fájok? 
mintegy öt Százezer volt, 5s efztendőnkén-t, 
leg-alább is egy millió font fzekíut termett 
a5 Hollandusoknak. 

: Portagalliábam-d? Brasi]iai Mg^'mir)d 
Szaporítja, mind pedig, jobb lábra is állít
tatja a'Katonaságot, Egy tábor Ouvigrie-
nél vagyon, a' t io l , Don Pedro Öttsével 
együtt maga is jelenvolt Sept. 24-dlké.nn % 
a' Katonai gyakprlásokonn* 
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Elegyes Tudósítások. 
^ A* Párisi Újságíróktól nem nynghar. 

yann a' Direktórium, megfzüntette végre 
a' maga Újságának — a

9Redacteumek - 1 
közönséges költségen való Széljel küldöz-
gettetéset, mely, Százezer livérekbe került. 
— Ha Qissynck, (V"ki néha napjáén Ha-
váriai Fr. Követ volt: de Nov. 34-dikénn 
Parisban igen rövid protzcfcfzqs utánn, 
mint oly Kiköltözött a' ki engedelem né].. 
kííl tért vifzfza, gHIotinoztatott) , viSzfza 
lehetne tenni a' fejét: örömest viSzSza ten
nék azt a* Fr. Direktorok, anynjit Szen
vednek azért az Újságíróktól, kik okét, 
Robespierrn^i nagyobb Tiranusoknak kiált
ják; . 

Mediolánumha érkezett Bonaparte 
Nov. 26-dikánn a' Veronai fÖquártélyból, 
s ott mulatott még Dec. 50-dikénn is. — 

A' Papi Szentélyek > nem állítódnak ngvan 
ki sírására Mediálánumban, de ezt a*fza~ 
badságot — V nagy Frg.ntzia fzabadság 
mellett — pénzeim kell nekiek váltani. 

Irlandiána^ éjfzaki réSzében sok 
Krúnapliásókat '('&en$bonásökat) Szélyel 
reretett már egymástól Lord Cha^rtampton 
egy Dragonyos .Regement által, ötven-
nél többen fogattattak el k&zülökv kik 
Téfzfzerént a' Lisbumi tÖm,löt/.be vitettél-
tek,. réfzSzerént pedig, hajókon tejendo 
alsó Szolgálatra- Már most Irlandiában a* 
Királyhoz hív Lakosok, s$k hejtyekeii kU 
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lottak társaságokba, oly Szándékkal, hogy 
mind külső mind belső ellenség ellen 61, 
talmazzák Hazájokat. A* nyughatatlan 
Distriktusok, már ki is hirdettettek BeUg 

'allenségiuekr 
J&agyrer-Orfzág. 

Az Orfzág-gyfilés által ajánlott két 
millió 400,0.00 Pozsonyi mérő búzából, és 
3,760,000 Pozsonyi mérő zabból, nem kü
lönben a* hiíSz ezer ökrökből és tiz ezer 
lovakból, menynyi jutot t : egy Vármegye* 
r e , Királyi-Városra ,• vagy más Jurisdicti* 
okra , az itt következő Laistrom -meg-mix* 
tatja, 

A* Pozsonyi DistriktusbanniPozson 
Vármegyére jutott , .Szeműi (in natura) 
adandó bűza 45 ezer pozsonyi 'mérő, é§ 
íab .50 ezer pozs, raerSj Szeműi vagy pén« 
f,ül, te? ízes fzerént adandó búza pedig 
£3976 pozs. m, és zab-10^062 p, m. 's |f, 
Ökör 8^4 és egy ökör árrából fenn mará« 
"dó törtt fzám. 40 Sorint. Ló 413. és egy 
lónak az árrábó! fenn maradó törtt Szám 
2g forint, 4$ xr,-— Nyitra V, re , 53 ezer 
fz. a. p. m. búza, 5s óo ezer p . m. zab-j 
tetfzés fzerént Szeműi vagy pénzül adandó-
búza, *f 1,153 p - m . , zab 111004 §*. Ökörs 
909 törtt Szám 30 for. Ló 454, tött Szám 
57 £ 36 jer. —* Treíitsén V. r e , fz, a. 46 
ezer p . m, búza, és 35 ezer-zab ; te. Sz„ a* 
búza 44*92, zab 59300 §§« Oker^ | o i töt 
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ft, 30 f. Lő 350^0, fz,.57 £ 3 6 xr. — Mo-
jgson V. r e , fz. a. búza 30 ezer p. IYI. zab 35 
ezer; te. fz. bűza 18912 p . ni. és zab4iő2g 
|g. Ökör 407 tö. fz. 30 f. Ló 203 tö, fz. 57 
1 36 xr. — Győr V . re , fz. a. 20 ezer p* 
Itt,búza, 's zab 22 ezer; te. fz, 7648 p.n*« 
búza, *s zab 213x5 ^ . Ökör 1230. tö. fz, 
50 f. Ló 115 tö. fz. 14 f, 24xr. — Komá
rom V . re 5 fz. a. 40 ezer p» m. búza, *s 
j o ezer zab ; te, fz. 516g p, m. búza , 's zah? 
20763 ^ Ökör 376 tö. fz, 2© f. Ló 188 tö. 
fz* 14 f% 24xr, — Bazing Városára5 fz. a, 
ezer p, rn. búza, ?s 1500 zab; te, fz, 6$<z 
p. m, búza, 's zab 1056 |§ . Ökör 13 tö, Sz, 
30 f. L ó , 6 tö. fz, 57 f. 36 xr. — Modor-. 
r a , fz, a. ezerp. m, búza, *s 1500 zab; te* 
fz. 1112 p. m. búza, 's zab igog §§, ökör 
%j tö. fz, 30 f. Ló 8« tö. fz. 57 f, 30 xr. —*• 
Pozsonra, fz, a. 8 ezer p . m* búza, zab 
10 ezer. te . fz , j52op . in. búza, sabgo48» 
Ökör g6. Ló 48«~~* Nagy-iSzpmbatra, fz, 
3, 4 ezer p. m. búza, 5 ezer zab; te, fz% 
6o§ p* fn. búza 's.zab .$21$^, Ökör 38V: 
tö. fz, 20 f. Ló 19 tö* fz, 14 í. 24 xr. — 
Sz. Györgyre, fz. a, goo p . m, búza, 's zab 
ezer; te. fz. £%% p . m. búza, zab go4|§. 
Ökör 9 tö, fz, 30 f« Ló 4 t. fz. 57 f, 36, 
^r, — Szakoltzára, fz. a. búza 1200 p . m« 
#ab 1500; te, fz.72op. m, búza, zab i^og, 
Ökör A6. Ló §. -— Trenísénre, fz. a. 50Q 
p . rn, búza, zab is 500 ; te. fz, 2Óg p. m ; 
feyi:a5 zab 7 0 3 ^ . ökör 6, tö* fz, 20 f, L© 
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3 tö. fz.̂  14 f. 24 xr. — Győrre, fz# a. 5 ezer 
p . m. búza, zab 5500; te. fz. 1912 p . m . bú
z a , zab 5328 |§." Ökör 57 tö. fz. 30. Ló 
28. tö . fz. 57 f. 36 xr. — Komáromra fz. 
a. 2 ezer p . m . búza, zab is 2 ezer; te. fz>. 
6g8 p* m. búza, zab 2 2 1 1 ^ . ö k ö r 22 tö. 
fz. 20 f. Ló 11 tö. fz/ 14 £ 24 xr. 

jf Befztertzc-Bányai Distriktushan: 
Hont V . r e , fz. a. 20 ezer p . m. búza, zab 
35 ezer; te . fz. 32704 p . m, búza, zab 
47 ?5^9|s- Ökör 439 tö. fz. 10 f. Ló 219 
tö. h. 43 f. 12 xr. — Á r v a V . r e , fz. a. 6 
ezer p . m. búza, zab, 13,500; te,Sz. 10176 
p . m. búza , zab 11842.33.' Ökör 134 tö. 
íz. 40 f. Ló 6^ tö . fz. 28 f. 48 xr* —- Lip. 
tó V . r e , fz. a. 4ezer p , m. búza, zab 13 
e z e r b e , fz. 11264p. m. búza, zab 10ezét 
.9131|* Ökör 127 tö. fz. 10 f. Ló 63. tö.Sz. 
43 f. 12 xr. ~ Túrptz V. r e , fz. a. 3 ezer 
p . m . búza, zab 10 ezer; te. fz,. 9384 p.m. 
búza, zab 9401 |g. Ökör i€*| tö fz. 10 f* 
L ó 51 tö. fz. 43 f. 12 xr. — Bars V. re , 
fz. a. 20 ezer p* m. búza, zab 35 ezer; te.* 
%z+ 25344 p . m. búza, zab 32905 §§. ökör 
361 tö, fz. 10 £ L ó igo tö. fz. 43 f. 12 xr. 
— Zólyom V . r e , fz. a. 8 ezer p . m. búz^, 
aab húSz ezer; te. fz. 14848 P* **̂  búza, 
tab 1,5795 é>- Ökör 190 tö. fz. 20 f. Lá 
^ f tö. fz. 14 f. 24 xr.-— Körmötzbánya Vá» 
rosára , fz. a. 2 ezer p* m. búza, zab 4. 
ezer; te . fz. 2608 p.-m, búza, zab 3 2 1 9 ^ -
Ökör %s tö. f?. 20 f. L ő 19 tö, fz. 14 t -Í4 
xr« — Újbányára, fz. a* 250 p„ m. búza* 
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. 2ab 500i te. Sz. 134 p . íru búza, zab 
1 0 i | § , ökö r 3 tö. Sz. 1 o f. Ló 1 t. ö Sz. 43 £ 
12 xr. — BeSztertze Bányára, Sz.. a. ezer 
p> irt. bűza, zab 12 ezer; te, Sz. 2072 p. m. 
búza, zab 2812|§. Ökör 55 tö. Sz. 30 f* 
Ló 12. tö. Sz. 57 f. 36 xr. — Breznóbá-
nyára , Sz* a* 500 p. m. búza, zab ezer; 
te* Sz. 1420 p . m. búza, zab 2008* ö k ö r 
lő. Ló g. — Libethbányára, Sz. a. 250 
p. m. búza, zab 5 0 0 ; te. íz. 134- p* ***«• 

j búza, zab 101|§. ökör 3 tö. Sz. 10 f. Ló 
1 tö. Sz. 43 £• 1 2 xr* — Zólyomra, fz* a, 
500 p . m. búza, zab ezer; te. Sz. 844 p . . 
m. búza, zab n o f |*. Ökör 11 tö. Sz. 10 
f. Ló 5. tö. fz. 43 1 12 xr. —T. Korponára 
Sz. á. 500 p . m. búza, zab ezer; te. Sz« 
652 p . m. búza, zab 8°4|o- Ökör 9 tÖ„ 
fz. 30 f. Ló 4 tö. fz. 57 f. 36 xr. — Sel-

I ihetzre ?s Bélabányára iz. a. 2500 p t m. bű* 
1 7.a? zab 8000; te. Sz. 4892 p . m. búza, zab 

35B°|o- Ökör 61. tö. Sz. 30 f. Ló 30 tö. 
fz. 57. f. 36 xr. — Bakabányára, fz. a* 
250 p . m. búza, zab 500; te, fz, 134 pB 
un. búza, zab 101 *§. Ökör 3 . tö, fz, 10 f/ , 
Ló 1 tö. 43 f. 12 xr. 

-^' Sopronéi Distriktushan: Sopron 
1 V. r e , búza 3̂ 5 ezer p . m . , zab 50 ezer; te, • 

f/.. 66^08 p. m. búza, zab 109499 8_/4o> 
Ökör 848* *s 20 f. Ló 424, ?s 14 f- ®4 xr. 
— Vasra , 46 ezer m. búza , zab 60 ezer; 
te. fa 62720 m. búza, zab 1103*28' Ökör 
906. l#ó 453. — Vefzprémre, 40 ezer m» 
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búza , zab í$ anynyi; te. fz. 1040 n% búza, 
zab 24396. ökö r 342, L ó 1^1 — Szálán^ 
40 ezer p . m. búza, zab 50 ezer; te, Sz, 
31280 m, búza, zab 61672. — ökör-594^ 
Ló- 297* — Sopron Városára, 8500 m, 
búza, zab 6500; te, fz, 167601, búza, zab 
9442 46/40. ö k ö r 84, *s 40 f, Ló 42, 's 25 
ff 48 xr. — Kis»M'artonra, őo© m. búzas 
zab ezer; te, íz, 360 m« búza r zab 504, 
Ő'köf 8* L ó 4, —, RuSztra",. 4QO íru búzas 
zab 5 0 0 ; te, fz* 732 rri. búza, zab 1304 
32/40, Ökör 9 , ' s 30 f. Ló 4, *s 57 f, 36 
£r, —̂ Köfzegre, 2 ezer p , m, búza 5 zab 
5500; te. Sz, 1072 p . m. búza, zab 2312 
32/40* Ökör 25, *s 30 f* Ló i2> 's 57 f, 
36 ^r. ' -

^ Pétsi Distriktzisbann : Baranya V» 
?e ? 4^ ezer m. búza, zab 60 ezer; te. fz* 
7992 ni, búza , zab 23020 32/40, Ökö? 
44£, 's 3 c f. Ló 22Q, ' 5 5 7 f. 36 xr. —, 
Tolnára Sz. a. 37 ezer p, m, búza s zab 

.,. 50 ezer; te. fz. 048 p . rn; búza, zab 8355 
8/4.0. Ökör 310, 's $® f. Ló 155, ?s 14 f, 
34 xr. — Somogyra, 50 ezer m»búzaa 

zab 60 ezer; te. fz, 3424 rn* búza , zab 
23697 24/40. Ökör 445, *s 10 f. Ló 2 2 3 / 
•*§ 43 £ 12 £ÍY'—- Bátsra 50..ezex .rru búza* 
zab 80 ezer; te, fz, 7408 buz*T, zab : -
9939 8/40. ö k ö r 478? -s 20 •£ Ló 23^ , ^ 
14 f. 24 xr. ' —- Véts Városára, ezer ngs 

búza, zab is ezer; te. fz. 248 nvbúza^ 
^ab ^ ^ 4 0 . Ökör ÍO ^ '§ 20% X*Q^'* 
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14'f* 24 Xf. — UjVide'kre* j ezer m* 
búza 9 zab 4 ezer; te . Sz4 840 m* Bűza^z&b 
Boi'Ö* Ökör 32* L ó 16. ~ Zomborra ^ 4 
ezer xn, búza 5 zab 6 ezer ; te* Sz» 992 m 4 
búza ? zab i g s o 32/40*, Ukör 4 1 , ?s 30 £* 
L ó 20 5 ?s 57 f /36 xr, —* — M/ffaerésio~ 
polisra^ 7500 «i, b ú z a , ' . z a b J É , ezefí 
te , £2*372* rm búza* zab 332 32/40* ö k o f 
6& ?s 30 fi L ó 3 % 's 5 7 & 36 x* 

; A* Budai Distriktusbann? A' Kfiö- kt 
JáSzságra* 32 ezer m„ bözá* 2ab 35 $zer; tes 

íz. 5632 OŰL búza, zab 239503^40"* Ököré ig 
f. tö* íz. 30 £ L»5 15^ tö* Sz. 57 f* 36 x n —* 
Csongrád V* re , jg eáer p. 'm4 búza , zab 20 
ezer j te* Sz* gió m. búza , zab 947S i6/I$o* 
Ökör ijő* >s 40 £ Lő 78* *s $g f. 4g xr. — 
Csanádra* 13 ezer rtt. búza, zab 15 ezer; t£». 
536 m% búza, zab 6206 16/40. Ökör 1 Us'4o*f* 
L ó $6, 9s 58 f* 48 xr* — Békésre, 24 ezer 
Ktu • búza 5 zab 30 ezer \ te. iz. 96 nu bássa^ 
zab 775Ö" iÓ/4o. . ÖkSr-ssoo', 's 40 f. Ló ízkt^ 
H 28 f* 4S 2£r*— Heres V*.re és ,Egerre * ,50 
ezer m. búza , zab is 50 ezer , te. íz, -4 ezer 
HU bűza, zab 34600* Ökör 450.. Lő 225;--* 

; Arad V* re, 33 ezer nu búza , zab 45 eu; -te fi* 
888 o*. búza* zab 8091 8/40* Ökör 232^ '& 
20 f* Ló-141* 3s 14 1 24- xr, — '. Fejér 7* 
te > 4% ezer m. búza, 2ab 50 ezer; te, íz, 144 
lit. búza> zab 1602524/4®. Ö k ö r ' 3 5 1 , - V i a 
f. Lő i ? 5 , "s 41 '£' 12 xr* — Efztefgom 
V.re f 20 eze*'nn búza, zab % ezer; te. Sz» 
>5óa m, búza^ zab 10344. ökör igg. Ló f4% 

**— Kógradra, 30 «zfer bűza» zab 35 ezer* te* 
•fis. 13248 ixivbúza* zab 32735 8/4o. Ökör 
360 j 's*atí f. Ló xso* ** ** f* H »v- — JP@IS 
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V , r e , 60 ezer m. búza % zab 80 ezer; te. fee 
216*8 *»• b ú z a , zab 47915 8 # o . Ökör 6go* 
»s húíz £ Ló 3 4 0 , 's 14.£ 24 xr. ~ Sieged 
Városa ra , io ezer m, búza , zab u ezer; te* 
Sz. 1040 m. b ú z a , zab 5296. Ökör 92. Ló 
46. — Székesfejérvárra, 4 ezer ÍM, búza, zab 
é ezer, te, £z* 1760 m. búza , zab^024. Ökör 
48 Ló 24.'— ESztergomra, 1500 m, búza, zab 
2 ezer ; te, Sz* 804 *»• búza , z^b 1609 24A®» 
Ökör 19, 's 10 £ Ló 9 tö% Sz% 4$,".£ 12 x r . ~ 
Pestre , fz« a, 8 ezer p . m; búza , zab 12 ezer; 
te. Sz/4672 m. búza , zab 7852 3^/40. Ökör 
105 tö . Sz. 30 £ Ló 52 *s%57 £ 36 xr. — Bu
d á r a , Sz* a. 6 ezer m. búza, zab tíz ezer; te, 
íz . 10128 m. búza, zab 15267 8/40. Ökör 
134, 's 20 f. Ló 6 7 , rs 14 £ 24 .xr. / 

jf Kassai Distrikiusbann: Abaüj V. 
re Sz* a; 15 ezer m. búza , zab 30 ezer; te. 
Sz. 12456 m. b ú z a , zab 13014 16/40. Ökör 
2 2 8 , 's 40 f. Ló 114, \s 28 £ 48 xr. — Zem
plén W r e Sz. a, 28500 m, búza , zab 40 ezer; 
te &* 1SJ56'm. búza, zab 33094 16/40. Ökör 
3S8, 'S40 £ Ló 194, 's $8 £ 48 xr# Sárosra, 
5 ezer m* b., zab 2§ ezer; te. Sz. 25288 m% b* 
zab 23451 8A°- ök. 252, 's 20 £ Ló 126, *s 
14 £ 24 xr* — Gömörre, 16 ezer m. b. , zab 25 
yezer; te* Sz, 26528 m.b . , zab 41627 ^ o . ök , 
3 5 4 , 9s 2of+ Ló 177, 's 14 f. 24 X Torna-
a , 2 ezer m. b, , zab 5 ezer j te. 3088 m. b > 
zab 2971 8/4°< Ök®r 42 , *s 20 £ Ló 21, . ' s 
14 £ 24 xr. Borsodra, 20 ezer m* b . , zab 
30 ezer•; te. fo+ i g o i ő m . b., zaB 29558 16/40. 
Ökör 31Ő, 's 40 £ Ló 158, ^ 2 5 f, 48 xr . 
Szepesre, 5 .ezer m. b.v zab 20 ezer; tey Sz* 
29560 b*, zab 94144, ökör 288. Ló 144* — 
t ű g b Y»*e, § ezer HU b.a zab 12 ezer;''te»íz,-
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io*4 *>., 2 a b 213724/40* Ök* 75> s* 10 f. L á 
371 ** 43 f- 12 xr. — Kassa Városára, 2000 
sn.b., zab 4 ezer ; te. &• 4144 b.» zab 5625 
34/40. Ök. 51, 9s 10 f. Ló 25, \ 43 f, 12 xr. 
Bártfára , 200 m. b., zab 500; te. Szt ,563 b* 
zab 7°3 8Ao. Ökör 6 , 's 20 f. Ló 3 , 's 14 £ 
24 xr. — Szebenre, éppen anynyi. — Eper
jesre, 500 m. b , zab ezer ; te. Sz. 1420 b. s 
zab 2008. Ök, ló. Ló 8» — Késmárkra, 5 
Száz ro. b., zab ezer; te* Sz* 1804* ím b., zab 
2609 24/40, Ökör 19, 's 10 £ L Q 9, 's 43 f» 
12 xr* — Lötsére, 600 m. b , záb 1500; te. 

j fz. 2088 b ^ zab 2711 8/40* Ökör 22, *s 20 
f. Ló 1 1 , 's 14 f» 24 xr*' — A' 16 Szepességi 

j Városokra, 1500 ou.b, , zab 10 ezer; te„ Sz. 
| 88Ó8 b*? zab 6243 $/4o. Ökör 36 , *s 20 f* Lő 
| 4 3 , 's 14 f 24 xív — A' Lublói i s Podolini 
I Dominiumokra, 5 Száz m. b., zab ezer; te. 
| Sz» 5164 b+, zab 278 16/40. Ökör h a t . r ' s 40 f. 
! Lő 3 , 's 28 £. 4S xr. 
i ( ^ ' Debrctzeni, Szeremi, ZJgrábi> és 

Tcmcsi DistHktusokra jutott réjzckct > a 
jövő postán fogjuk közlenL) 

\ Eéts. 
i A* Ts> Kir. 2«dik rangú Német Test* 
I Őjrzök' Kap i t ánynyává , Néh . Gr. Nofztitz 

l íelyébe, H g Auersperg Károly F . M r L . o t 
nevez te ö Felsége. 

j Udvari Taiiátsos , és T$. Kir. Udvar i 
| O r v o s Lagusius Ű r , megbalálozott Dec* 
1 &o-dikánn , életének 66-dik e&tendejében, 
I -• tódö - gyúUdásháttn^ 
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Minden Desertoroknak (elfzökot?* 
Ka tonáknak) valakik, 1797-dik eSzt* nefc 
i~sö Januáriussa előtt Szöktek meg: ha 
egyéb vétkek, a? Szökésen kívül nem vólt» 
és az említett j796-dik efzt. nek utolsó 
Octoheréíg vífzfzatérnek : nem tsak semmi 
bántódásuk nem léfzen; hanem, ha alkal-
jytatosok a* Szolgálatra, viSzSzákapják kon-
fiskáltt Vagyonjokat i s , és űjra Szolgálhat
nak ; ha pedig nem lennének is már alkal* 
jtíatosük "hadi Szolgálatra: Szabadon marad
hatnak SLÍI 6 Felsége Uralkodása alatt. -** 
Ezen kegyelmes rendelésnek ki-hírdeiteté^ 
séfe^ nagy indkó-okál Szolgált az> ő Fel* 
ségének: 3-nivel értette, hogy a' mely Ka* 
tonái^ tsáibíttatás által , vagy gondolatlan* 
Ságból, elfzökésre vetemedtek, őrömest 
YiSzfzatérmek > tsak büntetés nélkül valé 
jn'aradássokat reménylhessék* 

jprigyzs-ScigyzombóL —«• -
Tsak ugyan a* Politikus Unitáriusok 

• győztek* • Nem nyugodtak t. n addig, ' bíz-
vált a* magok Amsterdami követőiknek sok* 
§ágában,míg tá nem mentek/s el nem véget*, 
ték Dac. <2*án voksok többségével,hogy an*. 
m k a* Konstirtuzió-Piánunnának, melyet 
&* Satéüiai- Négnek fog & Nemzeti -gyű
lés, helybehagy á$; végért eleibe terjef zteni j 
ai* Bat. Népnek oly egysége 9 és megoSzol-
hatatlansága vevodjék fundamentumául ^ 
a* mely Szerént, egy fő igazgatás alatt tar« 
tozzék lenni &* Bat. N é p , mind kulsu, 
mind belftö dolgaira nésyc* 
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