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Nro 11. 
JtÖlt Bétsbeií * Bojt-elo Havának (Februáriutixutfe) 

7-dik napján 1797-dik EfzteudÓ'bem* 

Hadi Környülállások* 

Xrovera í \ M, L . Seregofztáljának 
Mántua felé intézett útjáról 's útjabélí sor
sáról ki jött már a' Tudósítás a* Bétsl Ud
vari Újságbann is. Az elöljáró réfzét vagy 
Avántgárdáját. nevezett Seregofztaljunk
nak Gen* Hohenzollerit vezette* AzAvant* 
gárda' bal-fzárnját formálták Mrdödy Hu« 
fzárjaink ,- kik is Piatsek Oberster' vezér
lése alatt igen kemény verekedés utánn 
Kasellc nevű tanyát, el foglalták Jan.g.án 
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Maga Gen, Hohenzollern az A váritgárda1 

derekával vifzfza-nyornta Beyilacqaab'&ráz 
ellenséget, mely onnét 2 mérufoldre ment 
v a k eleibe* Éevilacquába segítséget*kap
ván az ellenség Legnágoból és Mtnefhé* 
bfil» meg vitt Népünkkel, mely alkalma
tossággal derekassan ki tett magáért a' Be-
tsi Szab.d-Süreg, E. Kormányozójának 
Kövesdy Majornak .vezérlése alatt. Az el
lenség végre Eevilacquából el nyomara-
tott Legnagóbdi és Alenerbébt. A' fogsá
gunkba esett Frantziák közzül való Gen. 
Adj. Camus. Fr. (Jen. Stever halva ma. 
mát Bebilacqnán&\. Erdödy Hufzár Kapi
tány Boldizsár az nap 2 Fr. Kapitányt 
és 43 Közembereket fogott. — .Más nap 
3 ágyút munílzióval, és sok fegyvert nyer
tek a* Mikink, ss többet fogtak 200 F i á k 
nál, kik között 15 Tifztek is voltak.. — Jan. 
13-dikánn által hatott Népünk az Athesis 
vízén. — 15-dik Jan. ban 50 visgálódó *s 
egynehány Levélvivő Fr, ák estek kezünk
be , nem különbem e$y tárf/.ekere Boria~ 
parténak írásokkal és Mappákkal -agyutt. 
Úgy egyezett G>:n. Prover a , Gr, ~Wurm« 
serrel, hogy Favoritu és JMpntada nevű 
helyeket, egyesített erővel ínég - támadja
nak: a' mim hogy Gen. Provera ezen egy-
gyezés fzerént is tselekedett Jan. 16-dikán 
Tcggeli 5 órakor: de mivel Angerau Fr„ 
Gen, nak, a' ki 11 ezer emberrel áiljkía'á-
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teánál r 6 ezer ember segítsége érkezett 
Mivo/itól: lehetetlen volt jProverának , a* 
ki tsak 5 ezered magával volt, végre ma
gát meg nem adni. Tifztjeink, betsületes 
fzavokra fzabadon botsáttattak. — A'Ge-
lieráiquártiermeisterítabtól Gr. Űjházy Ka
pitány, ki mindenütt példássann meg-kü~ 
lönböztette magát, Favoritánkl halálos se
bet kapott. A' név fzerént meg-ditsértet-
tek között vágynak még: Piátstk Ober-
ster, Boldizsár Kapitány, és Tót Had-
nagy, az Erdody Hufzárjai közzül; Kö-
vesdy Major; Gyulay • Sámuel Reg. böl 
Kapitány Obel '$ Lehótzky Fő-Hadnagy 
>s a* t. — F . M. L. Provtra és Máj. Kö* 
vesdy Bétsben vágynak. 

A9 Vélentzex Tudósításokból olvassuk/ 
hogy London Generális, minekutánna Bres-
ciánn által haladt volna, jó fzámű Pattan** 
tyűsokat indított JHántudba., as kik oda 
fzerentséssenn be is érkeztek, 

Rómából Jan* 21-dikénn: -— „Közel-
getvénn ide a' mi Fővezérünk Colli Ge« 
nerális: eleibe mentek innét egy postány-
nyira a* Fő Mínister Busca Cárdinális, és 
Generális Gaddi, ps midőn be-érkeztek 
volna ide tegnapelőtt: nagy örvendezéssel 
fogadtattak. Még Anoonábol el küldötte 
volt már Gen. Colli, négy Tifztjeit JSo-
magnába, kik meg-visgálnák ott Faenza p 
és Imola Városok közit fekvő Seregünket, 
A' Katonákat bátraknak, jól fel-fegyver* 

L 2 
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ke2tteknek és gyakorlottaknak találták; 
tsupán a'Pattantyúsokra nézve ítélték ízük-
sebesnek, a' tökéletességnek nagyobb mér-
tekét , melynek a legjobb móddal való 
meg fzerzése eránt tüstént,foganatos rendé-
léseket tettek. Mindég forr Romagnáhz 
a'Katonaság, hogy Seregünk' fzárna men. 
tői nagyobbra nevekedhessek. " 

Az Egyházi Birodalomnak minden KÍ4 
kötőhely-ti nyitva vágynak az Angi. hajók • 
előtt. • 

Mediolanumból Jan, 20-díkánn: — 
Minthogy a' (Fr.) seregtol sokaim pök

dösnek e l , 's az Úton álló Tolvajok* fzá. 
ma már igen nagyra nevekedett; ez .okonit 
meg-hirdettette az idevaló Kormányfzét, 
hogy valahol kapattatr>ak~^ afféle vefze* 
delmes Személyek: mindjárt a' leg-köze
lebb lévő Törvényfzék* eleibe állíttassa* 
nak , és rövid ki-kérdezés utánn agyon lö
vettessenek. " 

Brüfzfzelb'öl Jan. .17-dikéniu — „ A* 
zenebonád Lakosok közzé Katonákat fzál-
lított bé a* Fr* Kórmányfzék^és ezen tse* 
lekedete által még inkább fel-háborította 
oké t : mert ok az eíöbbeni igazgatás alatt 
fzabadok voltak, a 'Tartomány' fundamen. 
tomos Törvénynyeí fzerént, a' Quártélyos* 
tartástól.— Jan- 14-dikén agyon lövettet* 
tek as fö piatzon Báró \Morselles Komor* 
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nyíkja és egy fzökött Aufztriai Katona, 
azért , hogy ők vezették Afflighem ellen 
a? Lakosokat. Egéfzfz bátorságot -mutat
tak utolsó fzempillantássokig. 

Később Tudósítások fzerént, maga E* 
'Morse/les is el fogattatott. 

Mannheimböl Jao. 24-dikénn : —-
„Károly Fö Hertzeg, mindennap ki fzo-
koít lovagolni, 7 és 8 óra között környé
keinknek visgálására." 

Strafzburgból írták Jarw 18-dikánn % 
hogy a' Kehiből vifzfza-fakarodott Fr. Ka
tonaság, Speyerbach nevű ki - folyó -víz-
mcljékére és a' hegyekre fzállottoly for-
mánn: hogy a* Rajnai és Moseli Fr. Se-
reg' bal fzárnya közelebb nyúlt e*. fzerént 
a' Számberi és Mózai Sereg* Jobb-fzárnyá~ 
hoz. Dessaix Generálisra hagyta JMoró 
ay Rajnai és JVloseli Sereg5 kormányozás 
sát; niaga pedig által ment a' Számberí 
és Jílózai Sereghez, a* melynél való fzol~ 
gálatot félbe-hagyta' Kleber Generális. •— 
Kél Ser^gofztály Metzbez gyülekezik, '$ 
onnét a' mint hallatik, Generális Rerna* 
dotte' kórrnányozása- alatt, az Olafz-Or-
fzági Sereghez indul. 

A' Jó Reménység* Fokétól9 o l j ked
ves Tudósítással érkezett egy kisded Ka-* 
tona-hajó Angliába, hogy a* mely Keres-
kedő-Hajók, London alól a* mtíltt efzten-
dő' Júniussábann indultak vala Napkeleti-
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Indiába: fzerentséssenn el érkeztek oda, 
és Hogy ott fzép tsendesség uralkodik, 's 
a

5 K^onsság, melynek fzáma, 7 és g eaer 
között lévő', igen jó állapotban vagyon. 

Valahányfzor Be/giomnak a* Ts. K* 
Felség' uralkodása alá lejendő vifzíza-bo-
tsátásaról fzóllott volt Parisban az Angliai 
Udvar' Követe Lord Malmesbury, a' Fr„ 
Ministerrel, mind anynyifzor értésére ad-
ta Néki , hogy a* Fr.* földhöz ugyan járul-
hatnának a' 'Német-Birodalmi vidékekből 
valamely réfzek: de hogy azt a' közép 
főidet, mely vagyon Belgiom és a5 Rajna 
közölt, egéfzfzen meg-tartsa a' Fr. Resp: 
az lehetetlen: hanem fzükség, hogy any. 
nyit viTzfza adjon, aT menynyiből elégsé
ges óltalom-líneája teljék ki Belgiomnak. 
Ugy is, ha tsak népnely réfzei egyesülnek, 
a' Rajna" bal-meljékei Német Birtokoknak 
Fr. Orfzággal: nagyot nevekedik a* Fr, 
föld; mert hozzájok kell azokhoz gondol
ni mindenkor a' Szabaudiax Hgséget, és 
a' Nizzai 's Aveniox Grófságokat>is. -*-_. 
„ Ezen Tartományok —• (monda Dela* 
crois) már a5 Konstitűfzió által Fr. Orfzág-
hoz vágynak kaptsoltatva. — Loi;d Mai* 
mtshury azt mondotta, hogy más Hatal
masságoknak lehetetlen az alkut más idő
ponton kezdeni; hanem azon, a' mely egyál
talában meg-előzte a' had' kezdődését, és 
hogy a' mely. foglalások vagy vefztések 
lettek azólta a' hadakozó Hatalmasságok 
közölt, fziikségesképpen fel kell venni azö* 
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Icát az alku' tárgyául, és midőn aVBékes-
ség' Tzikkelveinek rneg-határozására jjő a* 
dolog, öfzfze kell hasonlítani és mérni 
azokat egymással, ;— Kérdezte ekkor Mi
nis ter ^ Delacroix L. AJalmesburytól ,* ha 
említett állítását akarná e' Belgioaira is al

kalmaztatni ? —• „ Minden bizonynyal', 
(felele JL. Malmesbury) és hogy valaha 
Belgiom a' Fr. Respublika réfzévé vál

j o n : abba ugyan soha meg nem fog egy* 
gfyeznr Ö Nagy-Britanniái Felsége. " ~ 
Ily esetbenn — monda Delacroix Ur— 
éppen el nem, láthatja ? miképpen érhes
sék Ök el tzéljokat a5 Lorddal együtt, ?s 
telyességgel nints semmi reménjsége az 
$ránt? hogy lehessen valamely foganatja 
az Ö egymással való Közbenjárói' befzéll-
getéseiknek. Ugyan tsak ismét elo-hozta 
itt az elobbeni feltételét9 hogy t. i. ki le« 
hetne elégíteni a* Tsáfzárt Belgiomérto De 
— a mint meg jegyzi L, Malmesbury — 
oly Tartományokat tett fel Minister I)ela~ 
cröix, kielégítés* tárgyául, melyeket el 
se? nyert a'' Fr. Nemzet fegyverrel; és a* 
melyek, éppen nem is volnának elégsé
gesek Belgiomért. 

A' fíresti Fr. Hajósseregbol ismét 4 
iíneai hajók és 4 Fre^áíok érkeztek vifz-
fza Ján. 1,3-dikánn Jirestbe. 

Az Amerikai Respublikánál Frantzia 
Követséget víseltt Adet Polgár, egy Jelen-
lést tett közönségessé Nóv* i6-dikánn9 
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melyben tudtokra adta a magaHazajafiai. 
n a k , hogy már az említett naptól ,fogva 
ha .mi keresetjek lefzfz Nékiek az AmérU 
kai Respublikánál, azt , a' Fr. Fö Consul-
ra bízzák, akár az Al Consulokra is. Ezen 
történetet,, következendő környülállások 
előzték meg: „ A multt efztendőban Jun. 
529 dikénn azt végezte â  Fr , Direktórium; 
, hogy a9 mint az Anglus hajók bán. 

nak a neutrális hajókkal: éppw úgy fog
nak bánni a9 Fr. Respublika' hajói is, Ezen 
Végzést Adet Minister közlötte OcU 99. di. 
kénn az Amerikai Resp. Stálus-Secretarius-
sava! , 's értésére adta -kerekeim, ho;<y a* 
Fr, Direktórium nem bánhat azontúl ked-
vezöbbenn az Amerikai; Respublikával, 
mint bánik akármely más neutrális Hatal
masságokkal, Sok pauafzokbal terhelte 
cgyfzersmind az Amerikai Kórmányfzéket, 
>$ a* többek között azzal, hogy .meg-ron
totta légyen Az* az 1778-dik efzt, béJi Kö
tésnek fundamentomos T z i ^ e l y e i t , meg-
ízenvedvénn , hogy az • Ángl'úsok fzaba-
don el foglalhassák az .Amerikai Kikötő
helyekben a' Fr. hajókat és jófzágokat, 
és. még azt is meg-engedvén Nékik, hogy 
fegjvert, és egyéb hadi kéfzületeket {Vé
rezhessenek ott-magoknak';" a* Frantziák-
nák pedig'nem* Az Amerikai, Státus-Se-
cretárius felelt i-sö Nóv. benn Adet Mi-
íiisternek, *s feleletében mindeneknek előt
te azt jegyzetté meg, hogy a' Fr. Direk-
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tói 

tórium nem tett a* maga Végzésében sem
mi különbséget az olyan neutrális Hatal-

...-másságok között, melyek nem várhatnak 
Ö-tőle egyéb kötelességeket, hanem tsu-
'pánn a' melyeket a9 Nemzetek* Torvény-
nye diktál; és az olyanok "között, a* me
lyeknek Ö , különös Kötéseknél fogva, 
különös kötelességekkel is tartozik* A' mi 
illeti az 1773 dik efzt. béli Kötést, ab
ban nyilván ki vagyon téve: hogy min* 
deti fzabad hajó, fzabadokká tejzi a' por
tékákat is; következésképpen &z Amerikai 
bajok vihetnek portékát egy oly Hatal
masságnak , melyei hadakozik a* Fr, Res
publika, Minekiitánna meg*tzáfolta vóU 

k na a' Státus - Secretárius egyéb Vádjait is 
ideinek: egyenes feleleteket kívánt tő
le ezen Kérdésekre: „ A z Amerikai Res* 
publika' kereskedését akarja e* fzoríiaiü a1 

Fr. Respublika? Olyanoknak tartja e3, aa 
Angliai Igazgatásra nézve való nehézsé
geit, hogy azoknál fogva jussát hifzi azok-
nak a9 jusoknak m,eg nem tartására^ mely-
lyeknek állandósága felöl nem hagyta ké
telkedni az Amerikai Respublikát, ay Fr* 
ákkal való kötése? Adódtak e' már ki pa« 
rantsolatok a? Fr. Respublika* hadi-hajói
nak és Korfzárjainak, az Amerikai hajók® 
el fogása eránt, és ha adódtak: mitsoda 
ki-fejezésekkel vágynak fel téve? — UtoU 
jára, azonn- való álmélkodását. nyilatkoz
tatta az Áríiérikai 5tá.Lus»Secretáriu$, hogy a* 
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Fr. Mínisfer, ki adta nyomtatásbann egy 
oly Jelentéssét, melyet a' Kórmányfzék-
hez kellett vala kűideüi: minthogy Annak 
van egyedftl jussa az alfele írásoknak köz
lésére. m -

Washington helyébe, J'jferson vk-
Jafzlatott az Amerikai Közönsége^T^rsa-
ság' Kórmányízékének Elölülőjévé. Jeffer-
sort, némelytárgyakra'nézve, másképpen 
ítélt Hazája' állapotjárói mint Washington, 

A' Fr. Respublika* Generálissal köz-
2Ü1 Európábann tizenöten, sebesedtek ha-. 
Iáira a? közelebb múltt 1796-dik efzt. ben, 
úgymint: az Oiafz-Orfzági Seregnél: Ba-
naly Beyrand, Causse, Charton, Fron-
tin9 .La üarpe, Lasne, Quesnin, Ben? 
gel, VandUng. A* Rajnai és Moseli Se
regnél pedig: Abatucci, Beaupuis, Bonéi, 
Lambert, Marceau.'17-en gyógyulható se-
beket'kaptak.- Öten fogságba estek, kik
nek neveik:"Bdlemont9 Jóba, Launcy.% 
Moyer, Vauban. Tizen réfzfzerént ki-te-
vödtek, réfzfzerént magok el mentek hí-
vataly-ly okból. Ezek közzűl való : Ar-
gond Generális, k i , a' Rajnánn lett által 
jövetele ütánri Moró Seregének , Tápon-
nier nevezet alatt, meg-fzűnés nélkül satz-
tzoha a? Lakosokat, — Bonami, a' ki 
Generális-Adjutáns volt a'Számberi és Mó-
sai Seregnél. E z , a* műltt efztendö De
cemberének 15 dikénn, gyalázatos módra 
meg foíktatott Tifztségétöl., ?s még a' fe-
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lett t é t efztendeig tartó gálylyai munkára 
büntetődön. 'Collaud, Ofztály.Generális 
volt a* Számberi Mózai Seregnél ,• \ nagy 
réfzt vett a* Fránkóniai haramiáskodások-
bann. 

Elegyes Tudósítások. 
Hoche Lázár , ki , a* Brestx Fr. Hajós-

sereggel együtt Irrlándia ellen indíttatott 
földi Seregnek Fővezérje lett volna, ha 
a? fzelek gátot nen vetettek volna e5 fzáp-
déknak; egy Lováfz-legénynek volt a' Fia. 
Köz-Katonává lett elsőbenn a' Fr r Testőr* 
zőknél, *s annakutánna , ügy ment feljebb 
feljebb a' -Generálisságig* 

Jourdan és Pichegrü, a9 míólta le
tették a* Vezérséget, anynyi pensiót ízed
n e k , mint fzokott a? rendes fizetéssé lenni 
egy valóságos fzolgálatban lévő Ofztály-
Generálisnak. Pisgrüxol úgy befzélIgei
tek némelyek Vesoulfaann 9 's más helye-
kenn i s , hogy jó volna ötét a* Nemzeti-
Törvényhozó Gyűlés meg - újjítandó har
mad Réfzének Tagjává válafztanú 

A' mostanság hirtelen meg-halálozott 
Orofz Feldmarschall Romqnzow9 érdemei 
eránt viseltető tifzteletét hogy igen fzembe-
tünöképpen ki-nyila ikoztassa Pál Tsáízár: 
3 napig gyáfzoltatta Annak halálát az egéf& 
Orofz Ármádia által. — A' Néhai Len
gyel Király Stanislaus Augustus Péters-
burgba várattatott5 's tifztességes el foga* 
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clására fényes kéfzületek tétettek. — Bon** 
neau nevfi Frantzia Biztos, a' ki Orofz 
fogságban vol t : most fzabadon boísátta* 
tciu Az Orofz fogságból el botsáita. 
toll nevezetes Lengyelek'^ fzáma közzíü 
való Kitinsky Tsizmadia is. 

A* Svéd Udvar, König nevű Biztosa 
által akarta a5 Fi\ Direktóriumnak tudtára 
adni, kogy az Iffjó Király maga vette áí. 
tal a* &ndtrman>dand\ Hertzegtől az igaz-
gátast König Űr tehát Parisba érkéz-
vénn Januáriusbann, írt a? Külső dolgokra 
figyeld JVS misterhez Delacroix .Polgárhoz , 
Jbogv fzerezne Néki audientziác a' Direk-
tóriumnál: de oly feleletet vett :-hogy mi-
vei a' Svéd Király f minden nagy Udva
rokhoz* külonösenn a3 végre ki - nevezett 
]Vfini$terek által adta hírűi, .a* maga Tró-
Busába lett bé-ülésct: „tehát a* Fr. 'Kórv 
.mányfzéknek nem volna űgy meg-adva áz 
étet "illető egéfz betsület, midőn Ötét tsak • 
egy Biztos9 egy Tifzttartó által tudósíta
ná a* Király' el kezdett uralkodásáról: eb
ből az okból mind addig meg nem nyer
hetné König Űr, a' kívántt audientziát, 
míg nagyobb rangú Követséggel nem ru
házódnék fel a' Királylya által. 

Durand nevű ' Könyváros Afzfzony 
meg- árestálódott volt azért nem régenn 
P ó w b a n n , hogy egy Tragoediát (Szomo-' 
ró Játékot) árult, a' mely 16 dik Lajos9 

halálára kéízülu de meg-yisgáltatvánn a& 
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ilgje ízabadonn botsáttatott; a* midőn Ö, 
jkhnyi nagyságú bérükkel ezt íratta egy 
Táblára: a la libcrté. de la presse (A* 
Könyvnyomtatás' ízabadságának ) H *$ a* 
Táblát fel - függefztette a' Boltja8 eleibe , 
melybe azólta oly sok Vevők* járnak 
hogy egy Könyváros bókba se* anynjrmn! ' 

A' Teátromi Fő-Tántzosok, Európá
nak minden első Városaiban bőv jutaimát 
fzokták kapni kellemetes mesterségjeknek, 
kapta ama híres Tántzos Vestris Párisb^nii 
is a? közelebb múlt Januárius' Hónapbann: 
mert jóllehet már 63 eíztendos: még te 
kétfzeri tántzáértj melyei az Énekes-Já-
féknézö-helyben nagy fzámű Gyölekcze-
tet mulattatott egéfz meg-elégedésig, há-
romfzáz Luidórt vett be. A' Direktó
rium kötelezni akarja őtet — mint irtdü 
Parisból Jan. x^dikénn — hogy avagy 
tsak^ Hónaponként egyfzer táittzoljon az 
említett J0eknézö-hdybenn > 'mivelhogy 
hozzá-hasonlíthatátlan módosságu a" tan-
tza f mély hogy fenn-marádhatná á* Fran-
tzia Nemzetnél: igen kívánná a> Direktó
rium. Egyen ázott Operák közzül, mely-
lyekben Vestris tántzolt: reá esmért V 
Gyülekezet valamely Masson névü Em
berre , ki egy volt a* fzerentsétlen Király, 
nénak halálra Itélői közzűl, 's meg nem 
fzenvedteAzt maga között; hanem irg&l-
líiatlanul ki Felette a' Teátrumból* 
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Frigyes-Belgyiomból. — 
Áz Újj Igazgatás' formájának Tőrvény* 

tzikkelyekbe való fzedése egéfzfz folyamat-
jában vagyon. Már a* Közönséges-Társa
ság' földje is fel van ofztva, Frantzia mó
di tizenegy Ofztályokra , melyeknek ne
veik így következnek: i.) Délitengeri és 
Wadenx Ofztály. Ez magában foglalja, 
LeuwarJen (Leowárdia) Városát , a' haj
dani Friefzlánd (Fríziá) Tartománynyával 
együtt. 2.) Emii és Vechtx Ofztály. Ez , 
magában foglalja Groningát, Drenthe vi
déket, és egy réfzét a' hajdani Ober-Ys-
sef Tartománynyának. 3.) Vechtx és Ys~ 
selx Ofztály. Ez , magábann foglalja Da+ 
ventriol, Ober - Yssel Tartomány nyát, és 
egy réfzét Geldriának. 4.) Ysseli és Má
zai Ofztály, Ez , magában foglalja Arn* 
heimot, 's egy réfzét Geldrián&k, Ultra-
jectumnak, xs Hollandiának. 5.) Vechtx 
és Rajnai Ofztály. E z , magában foglalja 
Vltrajectum Városát, és Tartománynyát, 
Hollandiának egy réfzével egygyütt. 6.) 
Amsterdami Ofztály, mely tsak magából 
telik ki Amsterdam Városából : mivel így 
is népesebb más Ofztályoknáí. 7.) Déli
es Éfzaki-tengeri Ofztály. Magában fog
lalja Alckmaarl% Hollandia? Tartomány
nyának egy réfzével egygyütt. &<) Raj* 
nai és Móiai Ofztály. JMagában foglalja 
Hága Varosát, Hollandia Tartománynyá : 
nak középső és leg*fzebb réfzével egyetem-
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ben. 9. Mázai (Maasi) és Mérvei Ofz~ 
tály. Magában foglalja Dordrecht Váro
sát 9

vas Utrecht Tartománynyának egyne
hány helyeit, és Batáviai-Brabántziának 
egy réfzét* 10.) Éfzaki-tengeri és Ska(~ 
disl Ofztály. Magában foglalja Zirkzeei P 
Zelándia' Tartománynyával együtt. 11.) 
Mázai és Dommelx Ofztály* Magában fog
lalja HerzogenbuschX.) a' több réfzével egy-
gyíitt Batáviai-Brabántziának. — — Az # 
amsterdami Ofztályban 217 ezerre megy 
a' Nép' fzáma. A* más Öíztályokbéli Lak
kosoké , áltáljában fzóllvánn, 1Ő0 és 180 
ezer között vagyon. 

Btéts. 
Á* mely gyalog Katonai Őrizet Volt 

itten": annak leges leg-nagyobb réfze -— 
Kinfzky, Stein3 és Klebeck íleg. éből va
ló — Olafz-Orfzág felé indult a9. miíltt-
Szombaton fzekerekenn. Azzal egygyütt 
ment Fráter Lajos Hadnagy Úr is , t i , a* 
mint írtuk a' mitrapában-felőle,-a* Magyar 
Királyi Testőrző Ns Seregbéli fzolgálatjá-
nak idejét el töltvén , a' Jellachick gyalog 
Reg, jében lett Hadnagygyá. 

Királyi Fő-Hertzeg Josef Palatínu* 
sunk Februárius' első napjától fogva Béts-
ben mulat. 

JUack Generálist ? a* ki egynéhány 
napoktól fogva Be'tsben vagyon, Generál- ^ 
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májotságból, Feldmarschallreiítenántságri 
emelte ő Felsége* -

Balog és Vízkeleti Hadnagy Urak, 
leik a* Magyar Kir. Testőrző Ns Seregből 
.cgyenessenn Olaíz-Orfzágba rendeltettek 
Tála, ezentúl fognak fzolgálni, az első 
ugyan a* Tsáfzár Magyar Lovassainái; a* 
másik pedig, a* Neugebauer gyalog Reg/ 
jében. 

A* Magyar Kir, Testőrzők kőzzül új. 
jabban Morváik és. Lányi Hadnagy Urak 
léptek k i , 9s mind ketten Regimentekhez 
mennek. 

A' Tsáfzár* Magyar Lovas Reg. je 
réfzfzerént Mogimtziáha.m\ réfzfzerént aiu 
nak környékénn fekfzik : a? Székely Hu« 
fzáfság pedig Ftankfarf tájjánn. 

Londonbmt\i a' Tudományok5 Királyi 
Akadémiájának ezer font áerlinget (tiz 
ezer forintot) adott áltál Gróf Rumfari 
oly tzéilal, hogy azon summának efzten. 
dei interessébői arany emlékeztető pénz ké-
&ítődvénn, jutalmul Annak adódjék, a' 
ki lég-jobban fog írni a3 Világosságról és 
a* MelegröL 
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