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Nro 6. 
Költ Bétabeo* Bóld. ACzízony Havának (Januáriusnak) 

20-dik napján 1797-dik Efzí«Ddobenu 

Hadi Környülállások* 

A Felső-Rajnai Kerület* Gyűléséhez d l / 
nyilatkoztatást 'tétetett a* mostani Orofs 
Tsáfzár9 hogy e* jelenyaló hadra nézve áB 

boldogáJtt Tsáfzárné5 Kötései mellett fzen-
tül meg-marad: minekokáért inti a*Német 
Birodalom' Rendjeit, hogy híven tdyeií t-
tsék a* Birodalom'Feje erántt kötelességei* 
k e t , melyeket a? Német Konstitútzió ki-
v4n ö tőlök, a9 Birodalom' tsendessegé-

F 
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nek bátorságos állapotba Való helyhtzté-
iésére. 

Düsseldorfnál az Óefztehdö végevei 
kenteiének voltak a' -Fr. ák félbe-fzakafz-
tani a9 magok munkálódásaikat, melyek
kel ezen helyet meg-vehetétlenné akarják 
tenni. A' Düsseldorfban Benn iévo 3 Ba-
talionoknak, és a' környékenn nagyobb 
fzámriíal fekvő ellenséges Népnek Kóntiá-
Byozója, Macdonal nevű Generális. 

Az Ánglus zsoldra fel vett Messen* 
darmstadti gyalog Katonaság, melyet elébb 
a> Nagy*Bíltanniai JJdvarJ THesinél ha
jókra fzáhdékozott rakatni és Gibraltárba 
küldeni: ofy páran tsolatot vett Londonból^ 
mely fzerént Rarihthi ábzwxi fzállítódott 
quártélyba: a* mely Hessendarmstadti Lo* 
^as-ofztály által pedig Triesiig kísértetett' 
az , vifzfza-tért Darmstadtba. 

A' Tricstibk arra ajánlották magokat, 
hogy Ök a* nálok meg-fordiílandó beteg 
és sebess Katonaságnak, ingekkel fognak 
ízólgálni, melyeknek öfzfze fzédésére Ruí* 
coni és Cloconi nevű gazdag Keíéskedök 
ajánlották magokat. 

Bonaparte, rendkívül való költ&éggel 
fzállíttátja a' nagy ágyukat» melyekkel 
Mántuáí ostromolhassa, — Modénéh*. 
egy Korpust állít, mely, leg-iíagyobb ti* 
fzéntOlaízokból áll, a' végre ? hogy fzem-
mel tartassa általa a' Római Udvar'f Sér * 
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gének mozgásait, a* mely JRomdgndba.Tm 
gyyüleke;zik öfzfze. — Bergamóba, mely
nek Lakosai nem erefztették volt be ed
dig a* Frantziákat: fenyegetéssel 3 Népet 
fzállított bé , 's a' Várba sok ágyúkat. Az 
óltalom-líneáját kéntelen volt Rovigóig ki-
terjefzteni az Athcsis* hofzfzábann. 
Déc. 23 dikánn vifzfza-ment Mediolártum* 
b a , a* honnan írták ezeket felőle. 

Veronából Jan. 4-dikénn : — „ Teg
napelőtt , Hétfönn, egynehány ezer Fran-
tziák alkalmatlankodni kezdtek a' Mántuai 
földönn, kik ellen ki-rontvánn a* Ts. K. 
Vitézek j le-őltek belőlök mintegy 200-at, 
5s el fogtak többet 3 fzáznál, kik között? 
valami harmintzig valók Lombárdusok vol
tak : és Ezek, a* reájok nézve már előre kö
zönségessé te,tt Hirdetménynek ereje fze-
rént tüstént agyon lövettettek. Jóformánn 
k a p u k ^ktolök ökröket i s , egynekány fzs-> 
kér-lifzttel 5s munitzióval, és egynehány 
ágyúkkal egyetembenn. A' sebes Fran-
tziák között, kik ide fzállitódtak, sok Tifz-
tek vágynak. — Brescia és Bergamó vi
dékét , majd egpfzfzenn el hagyták a' Fr. 
ák , 's v#tték magokat Saló, Desenzano% -
é* Lonato nevű Városotskák felé," 

„A* mely Ts, K. Seregofztály eddig Pa-
dua körül táborozott vol t : Bevilacqua és 
Legnago te le vette magát , melynél va
gyon már most a* Bétsi Szabad-Sereg is* 
Ugyan azon egy idöbenn f elébb indultak 
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Felső- és Alsó-Tyrolishól, nem különben 
Valcamonicátol is a' Ts. K. Korpu'sok. 

Rómából Déc. 31-dikénn : ~~ „ Két 
rendbeli Tudósításokat is véltünk; egyiket 
a* tegnapi postánn Wlorentzidhol, a5 mási
kát pedig egyenessenn Portoferrájóbo\ hu 
dúltt rendkirűlvaló Hírhozó által: hogy aB 

•jPoríq/ferr^i Kikötőhely hejtöbbÁnglus-Ka-
tona-kajók is érkeztek; úgy hogy már mQst 
tsupánn a' líneai hajók' ízárna 32-re megy, 
Hát még a' sok Fregát ? Szárazon való 
Katonaság, g ezer főből álló vagyon ezen 
roppantt" Haj ós sereggel/0 

,, Civitavecchiábznn, és Fiumicinóbmn 
a' hol SL tengerbe fzakad a' Tiberis\ 150 
ökröket sóztak bé ~ az említett Ángl. Ha
jóssereg' fzámára. ** 

„Ma érkezett ide Bétsből Albarti Praela-
tusunktól egy Hírhozó, azzal a* Tudósítás
sal, hogy ayTs. K. Felség fzövétséget kötött 
B9 Római Udvarral: mely Tudósítás , ki 
mondhatatlan nagy örömöt okozott itt a' 
Népbenn," 

5? A* Talom Kikötőhelyből, Langarq 
Admirális' vezérlésé alatt ki-indűltt: Spa
nyol Hajőssereget, Carthagéna előtt , egy 
nagy ízéivéfz érte, a' mint haljuk, és úgy 
feéljel, ízórta., hogy két Frégátjai, és né
mely eleséggel rakott hajói, egy Angliai 
Hajósseregoíztály kezébe estek, me]y>jfW» 
ÍQferrájób& igyekezett*fiC 
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Az Angi.. Orfzág-gyülés* s-dik Tábla-
Ja el végezte Déc. iy-dikánn , hogy P t ó 
Minister most előre 5 fzáz ezer font fterlin-
get küldhessen hadi segítségül a' Ts.K. Fel
ségnek: énnekutánna pedig, a' fzükség úgy 
hozván magával, többet, is. 

A Nagy-Britanniai Udvar t egy Je
lentést adotc ki Déc. 27-dikénn , melyben, 
nyomós előadással meg-mutatja , hogy ha 
kell még továbbra is folyni, ennek az Em
beri nemet, és különössen magát Fr. Or-
fzágot is rontó hadnak: annak egyedül 
való okai a* Fr. Igazgatók, kiket Ö Nagy-
Britanniai Felsége, még 1796-dik efzten-
dő' kezdetével meg-kínált Kongrefzfz tar
tással , az az : ,hogy az ellenkező Felek 
kűldenének valamely bizonyos helyre Kö
veteket , a' Békességről való tanátskozás 
véget t : de a* Fr. Igazgatók, kevélyen meg 
vetették ezenn ajánlását a* Békéilés' nem 
fzokatlan útjának : más útját pedig Ök ma
gok nem ajánlották, hanem oly forma nyi-
latkoztatást tettek: hogy mindén külső Ha
talmasságok, az ő belső Törvényeikhez; 
tartozzarianak alkalmaztatni magokat. -— a 
Az 1796-dik eizt. béli táborozás* el kezdo-
désekor próbát tett a5 Ts . K. Felség is , 
hogy a' közönséges Békességnek munkáló-
dására reá birja a' Fr. Igazgatókat, de 
semmivel se' mehetett többre, mint a* N* 
Britanniai Udvar. Meg-próbáltá ez az- Ud«? 
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var későbbenn egy barátságos Hatalmas. 
ság által, 2? Fr, Igazgatók' fzándékjokat 
a> Békesség eránt. De bántás volt a' fele-
]etjek. — A* Nagy Britanniai Udvar azon-

-" ban nem fzünt meg mindaddig ostromlaní 
a* Fr. Igazgatók* átaikodtságát, míg ezek 
meg nem egyeztek benne, ámbár tsekély 
bizodalma ki-fejezésekkel: hogy el fogad, 
nak egy Köyetet Nagy-Pritanniából a5 Bé. 
késség' jnunkálódása végett, Az ezen Kö* 
vette) való banásábann a* Fr. Igazgatók, 
nak, kivált e9 kettőt érdekli *s raeltánn is, 
a* N. Brit. Udvar. 1.) Hogy minekután, 
na a' Fr. Igazgatók el fogadták a' Békés-
ségalku' fundamentumát; és annak egéfzfe 
fzélességii alkalmaztatását oly k i - nyilat-
koztatás mellett közlőbe velék a' N . Brit, 
Követ, hogy kéfz azokról; vagy pedig a* 
F.r. Igazgatók által fel tejendő máa ixiódjá-
ról is a' Békéllésnek bővebb értekezésbz 
crefzkedni; Ők 9 minden fzokás ellen azt 
a'lehetetlenséget kívánták tőle, hogy 34 óra -
alatt adja a* maga végső ki-pyilatkoztatá? 
fát a* Békesség'feltéfeljeire nézve: és mi* 
dön ezt nejp telyesíthette, azt a' dércfu£ 
parantsolatot vette tolok : hogy 48 óffi 
alatt el takarodjon Parisból t , 2,) El fo
gadták vala a Fr. Igazgatók* ha mind ne-
hezenn is , azt a' regulát, melyet a* Nagy. 
Brit. Udvar* Követe, fundamentomáűl fetf 

' volt fel a'Békesség-alkunak: 's azt ismét^ 
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•*'! Követhez adott ^tolsó frássokbáii igélz-
ízen megvehették, és újra a? magok bel
ső Törvénynyeiktől függePztették fel a* Bé
kesség-feltételeit, a* mint tselekedték volt 
márakkpiTj midőn Ö Nagy.Brit. Felsége 
B? rp^ga,-eIjiŐ pyilatkoztatását tette volt a* 
Békesség* alku etánt Helvétziáh&nn* — 
Végső sjoraijbann a* Jelentésiek ígéri a' N . 
Brit. Ujdvar, hogy mihelyt az ellenség t 
Békéllésre igazán hajló illendőség' lelkét 
.mutat: el nem múlat ö N. Brit. Felsége 
maga réfzérol mindent el követni, a* mi 
efzközül fzolgálbat a* közönséges Békeír 
ségnek ki-munkilódásá,rao 

Elegyes Tudósítások* 

Az Orofz Tsáfzár, minden képzclő-
4é$t felül-móló költséges pompával taka
ríttatta el Néh. F . Szüléinek íl-dik Kata* 
Unnak és III dik P e r n e k hpltt testeiket, 
a* Pétersburgi Várba 9 Déc. 17-dikénn — 
Az Izsák'Templomának építtetésébe, mely 
már régttn félbe -fzakadt, újra belé kez
detett. Egy lefzfz ez , a' Tsáfzári Város* 
leg-fzei>b ékességei kö/zfil: mert egéfzfzen 
márványból fog kéfzűlni. 

Az Angliai Orfzág-gy.ülés* 2-dik Táb
lájának 15-dik Déc. i CMése, fzinte égéfz-
fzenn a' Lqfoyette9 sorsáról való vetélke-
desbenn telt el. Fizpaínk Generális ter* 
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jefztette elöfzfeör a' Gyűlés9 eleibe, hogy 
meg keli kérni a' Kir, Felséget, hadd vési. 
se közbe magát annak el botsáttatásáén. 
Pox , Sheridén , és mások, tódították a' 
Fizpatrifc feltételét; de Pitt Minister eU 
lene mondott annak; mivel — úgymond 
— a5 Hatalmasságoknak egymástól való 
nem-függése meg nem engedi, hogy egy 
Hatalmasság, a* Másik' dolgaiba elegyí
tse magát. Nem tagadta Fox Úr , a5 Pitt 
Minister' állítását; han®m, példákat hor
dott fel , a* hol> helye volt a' kifogásnak. 
Említette nevezetessenn, hogy a' JWagy-

• Britanniai Követ is közbe-vetette magát 
a'fzerentsétlenNéh. 16-dik Lajosért. Voks
ra kelvénn a' dolog, tsak ötvent kapott 
maga réfzére G. Fizpairik; 132 pedig el
lene volt. 

Terméfzet' tsudája történt egy Szerer 
fsenenn jímérikábann : mert feketéből, $ny~ 
nyira fejérré változott a' bőre, hogy tsak 
a* képinn, kezeinn, és lábainn maradtak 
némely fekete főtök. A' fejéről le-húllo 
gyapjú' helyébe haj nő,. Egyéb réfzeinn 
pedig a' testének, a' hol annakelötte, va
lamint egyéb Szeíetseneknek * űgy Néki is 
gyapjú volt: fzőr nőtt. Most az Ember 
42 efztendös5 Henri Mofs nevezetű, Js 
liiintegy négy efztendeje, hogy ez a? vál-
tozás kezdődött rajta, a' kezeinn lévő kör
mök' tovénéJ, Hogy tsupa feketéén fzüle-
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fett ? *s fekete is volt az említett időpon
tig ? arról Bizonyságleveleí vágynak a' fzü~ 
letésé' helyéből: valamint arról iá, hogy 
az Atytyá Szabad Szerfetsen volt; az Any~ 
nya ugvan nem egéfzfzen fekete, d e t s a k 
ugyan homályos fzínfí% minthogy Szere-
tsen Apától és Amerikai Anyától vette fzár-
mazását ; • — így írták felőle Londonhz , 
Efzaki-Ámérikából, nevezetessenn Virgi-
gínia Tairtománynyának Winchester Váro
sából. 

Frigyes - Helgyiomb&rin , tsak ugyan 
hajlott a* Nesnzeii-gytílés , némely Refor-
máta Ekklésiák' Elöljáróinak fzavára any-
nyiban, hogy fzabados dolognak hagyta, 
meg vonatni Nékiek vagy nem vonatni a* 
harangokat temetéskor: mivelhogy a' ha-
rangozás nem tartozik a' Religió' termé-
fzeti valóságára, 

Magyar- Orfzág' 
Gyűlésének Károly Fö-Hertzeghez külö
nös Députátzió áfltal utasított Levelét, mind 
Német mind Frahtzia fordításokbann köz-
lőtték már a' külföldi Újságok; mi sem 
akartuk tehát már annak közlését halafz-
tani. Ez a z , maga valóságábann : 
Serenissime Archi:Dux , Princeps Regié 

Fráter Caru$ime> Domine JSobis Béni* 
gnissime ! / 
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Q»uos anirn!9 et exuberantis gaiicjii seri. 
sus fáma vícíorinrum, qu^e auspiciis Au« 
gusíissimi Imperatoris, et Regis riQstri Cle-
méntissííTii, ductu ^utem Dilectionis, §t 
Gehitíidinis Vestrae Regiaede Hoste GaL 
Jp reportatae sünt, in singulis nosirum 
exeitavit,, nun£, dpm Sua M^jestaíe Sa-
cratissima convocante de auxiiiis ad bel
liim hoc sitstinendum necessariis delibera. 
mus.3 in apertos plausus, et gratiarum 
Actiones eruperunt. In ipsa enirn Delibe-
ratione, sicut perieuli magnitúdó ex hostis 
jam haereditariis Provinxiis imminentis YÍ-
cínia obversabatur omnium mentibus: ita, 
magis in clara et iliiistri luce collocabatur 
fortitudo, ac felicitas illa, qua eum succes-
su rerum tumentem Dilectio et Celsitudo 
Vestra Regia non tam repressit, quam fu* 
gavi t , et arnplissimurn illum Imperii tra-
ctum adversis belli casibus occupatum, in-
credibili celeritate ab hoste liheravit* Qme 
glória tanto est excellentior., quod cum 
toía fere belli moles in Augusüsimum lm-
peratorem ?et Regem nostrum incubuisset5 

hanc verő Ilié ineredibili animi magnilu. 
diné, et eonstantia sustinere decrevissetj 
Düecíio et Celsitudo Vestra Regia , Dux 
exerciitis Ausiriaci tot pugnarum incommo-
dis labef; ctátij egregios sit conseeuta 
Triiimphos, quorpm glóriám peculiari 
aequanímltate?et moáestia'9cum Ducibus r 
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etMilitibus, virtutem eorum publíce eolku* 
dando partitur. Unde in spem certam eri-
gimur Celsitudinem Vestram Regiam de Pa-
triae nostrae Ciyibus commendan<3is? e-t pro* 
movendis Benigne sollicitam főre- InTrium-
phis , dum Labores et pericula, quibu* 
Dilectio 9 et Celsitudo Vestra Regia non 
tantum pro incohimitate et dignitate Au~ 
gustae Doimis Sua.e^ sed pro sahue qúoque 
jiostra viram magnaníme exposuit, intiae-
mur , et debitas, meritissimasque Grates 
agimus, ae Lauri , qua triumphale Caput 
redimitur, nos quoque umbram gatidentes, 
ac devoti augemus , ét in summám solici* 
tudinem conjicimur, ne qua fati inclementia 
tam insigne praesidium, Decusque Tel at~ 
t ingat , ac ideo defiderio exardescimus, ut 
dum pro Clementissimo Rege pectora no-

. stra Hosti objicere paramus , Dilectiqnem, 
et Celsitudinem Vestram Regiam, quae 

. pro Illó depugnat, cingere, et contra om-
ne discrimen tueri possimus: ínterea dum 
nos ipsi aderimus , illos* qui de gente no-
stra, Duce Dileetione, et Celsitudine Ve4 
stra Regia pugnant Offamus 5 eos, qui wo^ 
pugnaturi mittentur hortabimur, orabimus 
obsecrabiipus, ut semper quidem memores 
Patriae virtutis fortiter, sed si discrimen 
Dilectioni, et Celsiíudini V'estrae Regiae 
minaretur, vitae prodigi rem agant, uni-
versim autem id palám Orbi testentur, 
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quam aliéna sít gens Hungara ab illís, quos 
inimicus obtrudit erroribus, quanta pieta-
te, ac fide Regi suo, totique Augustae 
~Domui penitus dedita sít , quae se tunc 
vére liberam sentit , ac depraedicat, dum 
a Regibus sui&Legum Imperio gubernatur* 

Non possumus omnia, quae in animo 
sünt, sermone explicare, ideo annuente 
precibus nostris optimo Rege, ad Dilectio-
n e m , et Celsitudinem Vestram Regiam 
quatuor ex nobis nuncíos mittimus, illi et 
o re , et vultu gáudia nostra, et devotos 
grati animi sensus, illasque sinceras accla-
mationes referent, quibus e^optavimus: 
Vivát Serenissimus Archi~Dux Princepg 
Regius Carolus! . longamque huic nomi-
ni incohimitatem, et glóriám Divina Be-
üignitas indulgeat, quod Cöncordi voce, 
&c pectore comprecamur. Dátum ex Ses-
sione nostra Diaetali Posonii Die 24a .No-
^embris Anno ij%6. oelebrata 

Düectionis, et Gelsitudinisj 
Vestrae Regiae 

addictissimus fráter 
humillimi et obsequentissinni 
servi SS- et O O . Regni Hun-
gariae Partiumque adnexarum 
Diaetaliter congregati. 

Ezen l^evél mellé, Felséges Urunk 5 és 
Kir. F&hertzeg Palatínusunk is adtak egy 
egy Lehelet 'a* Deputátus Urak. kezébe 
Károly Főhertzeghez : mdyekke l , Mikor 
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indultak útnak? Mikor értek Ojfenhurg* 
ba? Mitsoda különös indulattal fogadtat
tak a t té l , a* valóságos Emberi fzívű He-
róstól Károly Főhertzegtöl ? és Mikor vet-
t ek tö le bűtsut? már ezeket mi jó idején 
meg-írtuk summássann : most mindazáltal 
kívántatik még Nemzetünk* rs aV Deputá* 
tzió* ditsösségére, némely nevezetessége, 
ket közleni, a' Deputátzió egy E. Tagjá
nak hozzánk küldeni -méltóztatott aapi 
Jegyzéseiből : — Midőn Décemb. sj-dí-
kánn reggeli 6 órakor Offenburg Kapu-
jához értek: ott állottak az a' végre ki „ 
rendeltt Katonák , kik Őket alkalmatos " 
fzállásokra vezessék9

 ?s vezették is. 
Déc. 23-dikánn egy íórakor jelent meg a* 
Magyar Deputátzió Károly Fo-Henzegnél, 
kinek Hg Efztcrházy, egy jeles Békéd 
mellett által adta a> feljebb említett 3 Le-
veleket. A ' Fo-Hertzeg igen kegyelmes. 
senn válafzolt, ési-.annakutánna is sok íz
ben bizonyította a' .Magyar Npmaethez 
eleitől, fogva vonízó hajlandóságát* Nem 
egyfzer mondotta, hogy fzép előmenete
leit fó réfzbenn a' Magyar Katonaságnak 
köfzöni; és a* ditsö Magyar Nemzetért 
kefz meg is halni, " .—. A* Követség' Tag, 
jai eránt fejenként nagy figyelmetességét 
nyilatkoztatta mind fzóval mind tselefce-
dettel i s : melynek jele-az is , hogy midőn 
ajázatos kiVánságjokat jelentették volna az 
©ránt a' Deputátus u r a k , hadd kfeérhe*. 
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sék ki Í5„ée. 24 dikénn reggel a* Fő-Her-
tzeget KehF ostromának fzemlélésére : %* 
Fö-Hertzeg maga ugyan elébb ki mentj 
de az Ostrom" Kórmányozójának Gr. La« 
faúrnak fzállásánn meg - várta Őke t : kik 
i* a' fzállásaik* eleibe állott, különös ko-
tsikon tsak hamar ki is rándultak áz emlí
tet* fzálláshoz, a* hol Jismét paripákra ül-
vénn > mintegy két óráig visgálódtak az 
ágya - golyóbisok' süvöltései között, —> 
Déd. í24-dikénn minekutánna együtt ettek 
volna utoljára a' Fö-Hertzeggel, búrsut vet-
tek tőle: ?* Hg Efzterházy Generális, a* 
mint meg-írtuk felöléí* már az Üj~efzten-
döi tzeremónia' alkalmatosságával pompás-
sann vezette a' Magyar Testőrző Királyi 
fényes Sereget az Udvarba. Nem sokára 
Utánna, vifzfzst érkezett Éétshe Üdvari Ta* 
uátsos ML Horváth Zsigmond Ur is. Gróf 
Károtyi Jósef Ö Nagysága és Kir. Consí-
liárius T. Rhédey Ferentz Úr pedig, egy. 
gyütt mentek Mannhtirii\<g, meg-nézeget-
vén mindenütt Sereg-fzakafzainkat, mely-
lyeknek Kommendánssaiktól muzsikaszó
val fogadtattak. FVM # L. Gr. Sztáray kü
lönös indulattal látta Őket Mastadthann* 
Mannheimbol Gr. Károlyi, Augsburgonn • 
és Münchenenn által Bétsnek vette útját; 
Cons. Rhédey pedig el ment még Mogun-
tziába is } a' honnati meg-fordiílyán 5\ Jan* 
xo-dikénn JSétshe érkezett$ és éppenn 
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ugyan'az nap tért vifzfzá Gr. Károlyi is $ 
kivel mis nap, megjelentek azÜdkarbann* 
9$ első audientziára botsáttattak bé a* Ts. 
K. Felséghez, annakutánna a' F. Tsáfzámé 
9a Királyné által is nagy kegyességgel fo
gadtattak. 

Szeremből írják, hogy ott a' jég* meg 
indulása kevés károkat tett a' rakott ha
jókbari, és már ezek akadály nélkül'foly
tathatják- további űtjokat; iianem a5 Hor&-
váth-Örfzági Hajósok' rfzava fzerént, töb
bet meg rongált ott 42-nel, még pedig nagy 
'mértékben a* Száva' zajlása. Tsak * egy 
Kalmár, többet vefztttt kétJhajóján hufz 
•zef forintnál. 

Béts* 
A9 BelsÖ dolgokra ügyelő Státus-Ta-

náts' Cancelláriájánál Els© Secretáriusságot 
folytatott Neh* Scio,ymtzsl Úr helyébe r 
méltóztatott Ö Felsége 2*dik Secretárius* 
jágból, minden taksa kívánás nélkül emel
ni T . Rayner István Úr E. Hazánkfiát. 

A9 JWárs' mezejénn kapott buzgó vitéz
ség* bélyegei miatt'? a4 hadí-fzo!gálatra al
kalmatlanokká lett két derék Hazánkfiai* 
nak enyhítő jütalmokra fzolgál , hogy ki-
vánságjok fzerént, a' Német Testőrző Se
reghez vevödtek fel Fels. Urunk által íee~ 
gyelmessenn* Egyik köazülök OlgyaiFS-
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Hadnagy, Csallóközi Fi . Szolgált példás 
bátorsággal és hívséggel a' Ferdinánd* Htu 
fzárjai között. 1794-dik: efztendöben Cam* 
bray és Bouchain Várak között , a' jobb 
válla' tsútstsat el fzakafztotta félbenn egy 
ágyú-golyóbis.— A' másik Torkos Alhad
nagy, Győri Fi* Virtusaival emelte fel 
magát a' Csezwitz Vasas Reg. jébenn, 
melyet fzámos Frantziaság támadott vóft 
meg 1794-dik efztendö Május' Hónapja. 
barin, Landreci Várának vívása alatt, Ca. 
teau- Cambreshől 3 óránynyira Sans - Co-

%&r£ nevezetű Majornál. A' Regement' ak-
kori Oberstere5most Generális,. Hg Schwar-
txenberg, bizván Vitézeihez, fzembe-fzal-
lőtt a* Frantziákkal, 's úgy meg-viselte 
Őket , hogy hufzonnégy ágyujokat nyerte 
el. Abbann á* diadalmas de igen veress 
verekedésfeenn, 9 sebeket kapott Torkos 
Alhadnagy: ölöt a' fejénn; hármat a* há~ 
tánn, és egyet a' jobb keze* fejénn. 

N. Gömör Vármegyében fekvő > és M» 
Gróf Mohary Ferentz Ö Nagyságának föl
des Urasága alá tartozó Rimqfzéts Mező
városában eddig is voltak már efztendön* 
ként Orfzágfzertte nevezetes 3 Barom és 
inas Vásárok y most méltóztatott engedni 
Felséges Királyunk 4 dik Vá,sárt vagy So-
kajáimat i s , és annak napjáúí, hufzonötö-
dik (25-dik) Januáriust rendelni, mely na
pot meg~előz a,* Barom-Vásár. 
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