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KŐlt Bétsben, Bóld, Afzízony Havának (Janii áriusnafc) 

27-dik napján 1797-dik ECztend$ ben. 

Hadi Konty Mállás &&. 

M ihelyt által-vetlek Kehit a5 Mieink 
mindjárt egy jó forma Korpust indított 
onnét Károly Fo - Hertzeg a' Hüningeni 
Híd-sántzát ostromló Seregofztályunkhoz: 
hogy annál hamarább való magok' meg
adására lehessen ott kénfzeríteni a' Fran-
tziákat. 

v A' Számieri és Mázai Fr . Seregnek 
egy réfze , a' Belgiomban igen el hatalma
zott zenebona tsendesítésére 'ment; más 
réíz, .3? Moró Seregével egjesítette ma
gát; más réfz ismét Lot/iaringiába. rendel
tetett, hogy ot t , a' Katonáknak ki írtt Iff-
jakat fegyverfogásra kénfzerítse, 

Ola/z- Orfzághól következendő Tudó** 
sitásokat közlött a' Bétsi Udvari Újság* 
nak 25-dik Januáriusi Darabja: 

Bononiából Januárius' 10-dikén költ 
tudósítások fzerént, sok Frantzia Seregek 
érkeztek'oda, ágyűzo-kéfzuletekket. 9-dik-
benn Bonaparte 1% oda érkezett Felesé
gestől. 
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Modenából írták Déc. 29-dikén: hogy 
Busca Fr. Republikánus Generális, a* .ve
zérlése alatt való néppel, Déc. 26-dikánn 
Carfagnanó Tartománynyának Casteltwo<* 
vo nevű Helységébe, ellentállás nélkül bé 
fzállott, 's a* Fr. ákkal egyei érteni nem 
akaró Lakosoknak egy réfze elfutott; más 
lélze pedig el fogattatott 

Decembernek 27»dikénn? második Gyű
lést tartottak Reggióh &!),&' Bonóniai ^6i 
Ferrárai 20, Modenái 22, Reggioi is 22 — 
mind öfzfze fzáz Deputátusok^ Bonaparte 
Marmont nevű Adjutánssáilak el intézése 
fzerént. Gyűlés' Elölülőjévé válafztatott 
Fcrrárából való Carlo Facol. A ' Végzés 
a* le t t , hogy a5Bononiax, Ferrárai ^ Mo
denáig és JReggiJi Státusok, egy meg ofzol-
hatatlan Közönséges-Társasággá egyesülje
nek ? Páduson innen való Respublika! ne-
vezetje alatt. E* níeg-lévén,bé-botsáUatött ^ 
a5 Nép a' Gyűlés'palotájába, *s az eddig i 
hozott Végzések tudtára adattafi néki, és * 
Déc. .30-dikánn egy Hirdetmény is inté
ződött a' nevezett 4 Státusokbéli Népek- * 
hez. ^ Már azólta egy Közönséges Konsti- £ 
tutziónn dolgozik a' Gyűlés ; azon Konsti- * 
tűtziónak végre-hajtása ellenben félbe-fza. d 

kafztatoet, a' mely különösén Bonomat* a ; 

nézve kéízítődött volt,. v 

• — _ _ . • '•_ fy 
Más Olafz Tudósítások 9 melveket a* f'. 

Velentzei Újságokból és Levelekből/ölro. 
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sunk,mind olyanok, a 'mel lek jó remény
séggel bíztatnak: mert az ö elöadássok 
fzerént, minden Seregofztáljlyaink köze
lebb közelebb nyomultak JMántuához. 

JMattkei CÁrdinklist, ar ki Fcrrarai Kor
mányozó volt, fogva vitette vélt Mona~ 
varte magához: de el-botsáttatta, és an-
nakutánna írt hozzá, hogy venné rá Pápa 
Ö Szentségét a' békéilésre* Bonaparte* 
írására felelt Matthei^ mely feleletet kö
zönségessé tétetett a 'Római Udvar, *s úgy 
lehet nézni, mint az említett Udvarnak,-a* 
Fr, ák ellen való'kéntelen Hadjelentését* 

Angliában, arra a' hírre, hogy a' Bé
kesség-munkája Párisbzxxn félbe-fzakadt: 
fzáztól kettővel fzállott alább a* Státus Kafz-
fzáján fundálódott hitelességű kötelező írá
sok' feetse. 

Irrlandiában 23 Fr. Rab Tifztek ki 
fzöktek fog-helyeikből. Mind egyik* el fo
gásáért '20 font Jierling (két fzáz forint) van 

\ ki-rendeive jutalmul. 
Hogy Rapriyágoti-Indiábarm nem jól 

folynak a' Fr.ák' dolgaik, nem tsak az AngL 
Tudósítások bizonyítják, hanem magának a* 
Fr. -TörvényhozóIffjabbik Tanátsnak Bour~ 
don és Vaublanc Tagjai is bizonyították 
azt.Jan, 2-dikánn, oly értelmű magános Le
veleket terjefztvémi a' Gyűlés3 eleibe s me
lyek fzerént a' Direktóriumot még-tsalták 

} B9 Nqpnyúgoti-Indiába küldött Ágenssei, 
a k ik is jRobespierl igazgatás' formáját "állí-
a" tolták fel az oda való Birtokokban % módi-
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vá tették, az Emberölést, és a* Fekete La
kosok, kiknek kedveznek ezen Directoriá-
Ite Biztosok: fzinte ki-pufztították már a* 
Fejér Lakosokat. — Azt végezte a' Gyű
lés , hogy líjra rá kell írni a9 Direktórium
ra , és Tuáósítást kell tőle kívánni a' Nap-
jnjúgoti-L.dicibéli Kolóniák' állapotja eránt. 

A' Fr* Directoriális Újságnak — a* 
Bedacteurnek '•— 7-dik Januáriusi Darabg 
j a , nem Bouvet Contre-Admirális, hanem 
Morard de Galíes Admirális' Ofztálylyáról 
írja, hogy vifzfza-tért a5 Bresti Kikötő-
helybe. 

A' más két Ofztalyokról semmi bizo
nyost nem lehet írni : mert a' Redacteur 
ugyan írt rólok valamint: de oly öfzfze-
vifzfza, hogy maga se' értette kétség kí
vül a' mit írt. 

Valamely zenebonától kellett félni a' 
F r . Direktóriumnak Jan. 6-dik éjtzakáján: 
mert a* maga Testörzöit fzűntelen fegyver
ben tartotta, 's még a' fzámát is "fzaporí-
totta Azoknak. Imitt amott meg-kettőz-
tette a Strázsákat i s ; és a9 közönséges he
lyeken lévő ágyukat meg-töltette.— Nem 
történt azonban semmi egyéb lárma 3 ha
nem hogy a' Luxemburg palota körül négy 
lövések estek. 

Későbben azt az okát írták ezen ólta-
lorn-kéfzületeknek: hogy Carnotra> a 'ki 
egy a3 Direktórium' Tagjai közzűl, lövés 
ese t t , mely ugyan ötét nem találta. 
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A* Fr. Törvényhozó Iffjabbik Tanáts 
el végezte Jan. 7-dikén, hogy ismét meg 
kell innepleni Jan* 21-dikét, Néh. XVI-dik 
Lajos* halála napját. 

Mandát nevű papiros pénzbeli fzáz 
líverért nem adtak Jan. g-dikán kefzpén-
zíil többet egy lívernél és 13 fzólnál. 

Elegyes Tudósítások. 
Báró Staél még mind viseli a' Sv-écia 

réfzéröl való Fr. Követi titulust. Decem
ber' utolsó napjaiban Basűeába érkezett, 
és a' Fr. Respublikának odavaló Követé
vel , Bartelémivel sokfzor értekezik. 
' Miólta Párisb&nn az Ujság-árulóknak 
nem fzabad kiabálni mi van az Újságjuk
ban , azólta tsak az ujjság-tituliissát kia
bálják, de azt is hozzá tefzik, hogy annál 
többet nem fzabad nékik mondani. Má
sok pedig el éneklik: mi van benne; mert 
azt mondják, hogy tsak a' ki-kiabálás, nem 
az el éneklés vanmeg-t í l tya. 

Á' Hamburgi Újság ntáitn más Újsá
gok is hirdetik, hogy a' Svéd Orfzági Ud
vari líjj Kalendárium, a^Meklenburg-Schwe-
rini Luise CdroUnaHertzeg-Afzfzonyt még 
most is jövendőbeli Svétziai Királynénak 
titulálja, a' melynek t. u elébb is jegyző-
dött vala el ezen Hertzegafzfzony, mint 
az Orofz Tsáfzári Kisafzfzony. 

Az Orofz Tsáfzári Testőrző Ns Seregf 
válogatott fzépségü Nemes Iffjakbél állott, 
melyben a' Köz Embernek Hadnagyi 
rangja v o l t Kapitányságot maga N é k 
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2-dík Katalin viselt ezen Seregben. Had-
liagygyává nevezte volt pedig annak H^ 
Potemkintj utolsó efztendeiben. Az Ud
varnak azon fzobáiban tettek fzol^álatot 
ezen Testőrzők , a5 melyekben a' Tsá.fzár-
r\é lakott , Udvari gyülekezetek és miílat-
tságok tartattak '*s a' t. Felelte sokba ke-
rült az őltözefjek: mert a' mejjeket és ha
tokat ezüstből vertt paizs fedte, melyen 
az Orofz Sas aranyból. ki-formálva fzem-
léltetett : a' saruikat kívülről'- egéfz hofzfzá-
bann , 3 űjnyi fzélességű ezüs-pántok bori. 
tották5V térdjeken felül- 's alól, és a' bo.kájok
nál is egy wjnyi fzélességű ezüst-pléh tűnt a* 
Jíéző' Izeméibe. A' sarkantyüjok is ezüstből 
kéfzűit, valamint a5 sisakjok, melyek tar
ka strutz-toll-bokréta ékesített. A* mely 
fésűt a* hajokban hordtak: az is ezüstből 
verettetett. A' Karabély* fzíjjaikonn és tol-
tés-tartóikonn alig lehetett egyebet látni 
eziist-pléhnél és ezüst lántzoknál*'-- -— A' 
Töafzárné' halála utánn hat hetek el tel-
vénn , el telt ezen drága Sereg' Gárdái 
életének ideje is : de annak mind egyik 
Tagját feljebb emelte PdlTsztzkr egy rangi 
gal; és fzabadságot engedett kinek kinek, 
saját hajlandósága fzerént fzolgálaf való ne
mét válafztam\ — A' Pétersburgi Örizetén 
lévő Katonaság egy egy ezüst rubelt kapott 
ajándékul fejenként, í)éc. 12-dikénn a'Tsá-
fzártól. Ugyan anynyit kaptak Déc. 16-di-
kánh minden Katonák, kik az az előtt va
ló napi temetés5 tzeremóniájakor egyne-
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hány Orofz .mértföldnyire terjedő sfirü só. 
rokat. formáltak {Húfz Orofz mértföld te-

fzen 3 Németet); és még az ezüst rubelen 
kívül9 egy egy pohár pálinkát. — „Az ezüst 
rubelek kezdenek bővülni JPétersímghana 
a' mostani Tsáfzár alatt* — A' hintók bé
li bujalkodást regulázta már a* Tsáfzár: 
fogja regulázni a5 ruhabélit Is* 

Spanyol Doctor Franccsco Salvap 
oly Electricüs Telegráfot talált? melynek 
igen különös hafznát lehet venni, és ez 
eránt a* Tudományoknak! 9s Mesterségek-
Bek Akadémiáját tudósította. Az első Mi-
nister az úgy nevezett Békesség7 Fejedel
me ezen^Találót Aíadritha h ív ta , és aa 
Udvarnak be mutatta, a' hol az ö Próba
tételei 5 nagy meg - elégedéssel fzemléllet-
tek. Királyi Hg D. Antonio, Doct, Sal
j áva l most ezen Találmánynak nagyobb 
ökéJletességre való vitelében foglalatosko
dik, és egy igen mefzfze el fzolgáló Electri-
cusfTelegráfot állíttat fel. — így írták Má~ 
dritból Nóv« 29 dikénn'. 

Magyar- Or/zdg* 
Budánn 19-dik Jan. 1797.. — 99 Min

deneknek, kik az űgy nevezett Pensionale 
Institutumba réfzfzerént már bé-vétettek, 
réfzfzerént bé-vétetni fzándékoznak, önnön 
ki - nyilatkoztatolt kívánságjokhoz képest 
kötelessenii tudtokra adatik, hogy a 'Fels. 
Magyar Kamara, az igazgatása alatt lévő 
Sós- és Harmintzados -Tifztségekhez, ezen 
Ji^titutumnak nagyobb könynyebbségér* 
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's'.gyarapítására nézve, a? fzükséges rendelé
seket mármeg-tenni méltóztatott, melyek 
fzerént, a? Társaságnak azon Tagjaitól, 
kiknek a5 magok adózás- vagy fizetés-béli 
réfzeiket ide Budára, kellene hozni vagy 
küldeni: a* leg-közelebb lévő Camerális 
Kassák tartozzanak azokat fel-venrK inte--
rimális quietántziák mellettr; melyekért a* 
Társaság' vagy Institútum* Valóságos quie-
tántziáját fogják venni az említett Tagok, 
azonnal: míhelyest az általok le tett pénz 
ide Budára, a' Tifztségek által fel fog kűl-
dettetniu 

A5 Preifz nevet viselő Magyar gyalog 
Regement' Tulajdonossá Preifz Hadi-Tár
nokmester meg-halálozott. 

Béts. 
Az újjonnan fzületett Főtiertzegafz-

fzonykának, (ki a' Kerefztségben , Leopol-
dína.) Cdro/ína, Jösépha neveket vett) a' 
Nápolyi Korona* Őrökösséhez el jegyez
tetett Mária Clementina Föhertzegafzizony 
lett Kerefzt-Anynyává. 

A' Sz. István' Rendjének nagy Kerefzt-
jévellet t megtifztelietését Hg Mfzterkázy 
Miklós-Generálisnak',' követte a' Ts. K. 
Belső Tanátsossággal való még- tifztelte-
tés is, ' -• 
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