
. tBÁSMkítÉ KIRALYÍ. ÍÉLS to 
k í Ö K D E Í i M É H L , 

o«bfic?i££*ié2iQ 

Solti ílétáfeéri ,> ftőjt-ííiás Hátváoií& (Máttxiúítfátj ; • 
2&'-cttk napjáii i797-dik Rí'zietid&hém 

^ t í ^ KöfriyáiálMsúkí 

"JVláftz,' 2i'.dikéíi« Icölíí LájhácfCx Tú<3<k 
sításök fíeíenti tizenöt ezer tőből álló Se
gítség érkezeti a' Rajnától az fiap? éjtfzaká-
ján a* JSároljr tFö-Htrízeg9 Olaíz- Orfzagi 

. sei-egéhez; faufeörtötezejrengpedig íeg-feljebb 
is báíoíft qapok alatt vajának Mgjaji $n* 
két crkezendOko. 
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Klagenfurihol nem egéfzfz bizonyod 
sággal írtak MártZ; 20 dikán, llogy Karina 
thiának Pöritúfcll pafzfzüsánn által tört 
egy Fr. tsöport. 

Az. Olafz-Orfzági Levelek télé vagy, 
fiak á'yÉok zenebonák' hírével, melyek 
a5 Frantziák által most űtólfzot el foglalt 
|Jrbino, Fossombrohe, Assisi, S. Vito, 
Mórfó, Jesi, Macerata, Civita- nüova^ 
JVlonte S# Elpidio Városokban ütötték ki 
magokat. Eleintén tsak' kevés Frantzia és 
Cispadanus (az az Bonóniai, Ferrárai, Rc« 
gió és Modénabéli) Öláfz Katonaságot kül
döttek fellének a* Fraíitziá Generálisok: 
de mivel azokat tsak hamar le Öldösték 
az el - keseredett Olafz Lakosok, azután 
inagy fzámmal kezdtek ellenek jönni a' 
í ráützíák. A* Monté S. Elpidio-bélitk 
Ieg:~tüzesebben viselték magokat: meri m^ 
jnekutániia már sok Frantzia és Cispada
nus Katonákat a' más Világra küldtek vol
n a , a' Ruscd Frantzia Generális által ve
zéreltetett sereggel is ízembe mertek állani, 

A' Ravennai, Riminiai, Sinigagliai, 
i$ Anconai Kikötőhelyekben sok olyan ha-
jókat kéfzítenek a' Fr* ák , melyekkel az 
Adriai tengeren lehessen rabolni. 

A* Páduson - innét lévő Öláfz Respu
blika 9 iámét Gyűlést tartott Modenában^ 
•is Mártzius' első napján ki hirdette a'Koft-* 
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ititútzíőt, mely most, az ideigv^aló Előljá* 
foknak, annakütánna a' Néjj* közönséges 
Gyűléseinek éleikbe fog terfefztetni. Tíz 
Ofztáljjái (Departmánjai) vágynák ezeri 
Közönséges-Társaságnak, melyeknek fÖ-
helyeik: Massa , Castelnuovo, Paullo, 
Vergata, Reggio, Modena, Cento, Bo
logna , Férrára , 's Imola. Á' Direktórium* 
lakó helyévé, Éloíogna (Bönónia) rendelte
tett, mint Középpontja a' többeknek. A* 
Konstitűtzió, majma a' Frantziáriák. 

Napkeleti- Indiából, ví^afzíaló hírejfc 
érkeztek á' zenebona* tsendésedése eránt, 
Angliába, . 

Az Angliai Bankó Igazgatóinak, hern 
azért parantsölta a' Király, a* kéfz-pénz-
2el való fizetésnek még-fziinte?ését, mint-
ha a' Bankó meg-tsökkeht volna : mivel 
annak virágzó állapotja felől ínatok tettek" 
bizonyságot Febr, 27 dikénh az Igazgatok; 
hanctn áz említett Kir. rendelésnek öka a* 
volt, mivel a' mint híre futamodott An
gliában, hogy a* Valliai partokra Fr. ak 
fzállottak k i : mindjárt megijedték az oly-
lyan Lakosok, kiknek sümrriájok vagyon 
Á' Bankóban, '& ki kívánták onnét a* ma-
gök réfzét, még pedig kéfz-pért2íiL A* 
Parlamentomban; buzgott az An?i-Ministé* 
riális Felekezet: de tsak az állott meg, vok*. 
tok* többsége által* a* mit a* Ministcrek 
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akartak, kik magok, &, á> leg-nagyoí)k 
tekintetű Londoni Házak köz^üí igen so* 
3kan̂  nem különben a* lég-tehetősebb Bán* 
kiérek és Kalmárok is kötelezték egyfzers* 
mind magokat, hogy !ők az Angliai San* 
kó tzéduláí$:at ké£z pénó gyanánt el ve&ijc: 
k' midőn * mindjárt 52 procentóra hágott 
fel az Orfzág* Káfzíz;ája Öbligatzíojnak be* 
tse? ötvenről* melyre> Febí* 25-dikénri, 

- izállqtt volt le, * : • • " ' . 
Az ójjabb Hígat Tudósítások fzerentj 

k* Batéviai Hajóssereg ki kéfzült indulni 
Texel alól, Brctf felé * íhogy az ptt lérö 
I n flajósseréggei magát egyesítsed 

ÁzA^lusök által meg-verrettététt Spá̂  
iiyoi Ji^jQsserég is^ a* Bresti Kikötőhely, 
%e ÍTÁndékozpit i ü<S a' meg - verettetéié 
titáü yifefza-tért c* Cadití aíá^ >,ágy tovább 
is folytatta útját a9 Bresti Kikötőhely felé? 
még nem tudatik, Azonközben Lord ÉtiL 
part Angina Admirális, 15 líiw^i hajókkal 
£s 4 Fregátokkal ki indult a> Förtsihouthl 
Kikötőhelyből; nem kulönbénn tengerre 
fzallott Co/p<yrs Angi Admirális is oly?ta'& 
Hl j hogy lkemmel tartsák a* Frantzia fia-
los&ereget; >s annak > a> Spafiyol ííajógse^ 
reggel Taló egyejülését meg.gátolják; ^ 
La,thagend alól indult volt k£ ftbi. M 
fcapjáiin a' nieg. verettetett Sp/Hajóssérejr, 
Cerdwa Admirális kórmányozása alatt 
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%f h'neai hajakkal, X\ Fregátokkal, 6 
£orvettet, >s 1 Brigantinnal; és 2 Bata-
lion Svájtzer gárdákkal , y két Svájtzer 
Jtegemfentekjcel: hanem annakltánna egy
nehány napokig; a' Cádiccl Kikötőhelyben 
tartózkodott. Agyúinak fzáma, ggo-al 
fcaladta meg ^z Jíúglixs Hajóssereg ágyiíi-
hak fzfcmát. A* íeg-nagyöbb hajója —r 
iS^ntissimaTrinitía^ nevezetű — 1 3 0 ágyús 
yólt. Mar az ís még-adta magát azÁnglu-
soknak, ÍM*nem éppen midőn pzek által 
akarták venni, akk0r érkeztek öt más Sp. 
fcajók segítségére, 's aáok el vittek. 

A9 Dünkircheni F>ántzia partok elStfc 
sok Anglus könnyű ízen* hajók járkálnak 
fel *s alá, melypk jnihelyest éízre-vefzik., 
hogy a* Dünkiroheni Kikötőhelyből Hajós-
§er<?g feáll k i : azonnal tartoznak jelentést 
{enni JPprtsmoutkb%: onnét pedig Tele
gráf ált^l 5 minutum alatt hírt lehet adni 
Londont**: valamint ppnét vifzont páran-
tsolatot lehet k#l<deni annyi idő alatt., a* 
Telegráf által £$rtjrnouthh^ " " 

.A'iPáriii utolsó; ÓftNfskÜyeshez tal
lózón, ^minUrják, az is y mely JJtfedua-
fia (Malenne) Yárqsában tudódott kir Ezen 
JMeduánai pfzfzee^küyésröl, következen
dő Előadást közöl 4* Bétsi Udvari Üjsgg-
jpák- 25-dik Márt^iiisi:Darabja: Chauvcau. 
IffYe^B^ Ember ileirutákat Izedet^ i|-dik 

• k • • 
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£ajos* fzámára, 9s fel-fogadott a* többek 
között két Gránátérosokat is: de a' kik 
Ötét annakutánna el adták, és azt is mpn-
dották felöle, hogy a' mint ö maga még 
vallotta Nékiek, az ö. Emberei valtak, 
kik a* Bresti PofztiÜQnt ki rabjották a* mi. 
papábann. Körűi vétetvén a' Chauvcaé 
fzállása, sok Leveleket találtak nála , '$ 
azon kívül 6 zatskó pénzt , xnelyet Ö a* 
Ifözönséges postáktól veti e l , sjiáfzlót li
liomokkal ki varrva 3s egyéb, enf léket. A* 
Lavqli Criminális Törvényfzéknek adódott 
által mfeg-íüéltetés végett. 

Elegyes Tudósítások* 
Parisban, fzázkilentz Újságok johek ' 

k i , melyek közzül nyóltznak, a' Földmr-
velés és pereskedés a' tárgya; kettőnek, 
á9 CatHoHca Religió; kettőnek a* közönsé
ges tanítás; kettőnek a' Törvényi és Or
vosi ;udornány; 19-nek, egyéb tudomá
nyok, a* Literárura,. és a' Mesterségek; 
*$ 76-nek az Igazgatás és Törvényhozás, 

A* Frantzia Törvényhozó Gyűlésben 
'fsen<fö v á l t o d napja, Első Prairial, mely 
a* mi Kalendáriomunk fzerént, 20-dik Má* 
]iis. Az nap, fog a' Torvényhozó Gyű-
Té$nck egy réfze ki lépni, és űj Tagpkkal 
"fel váltatni, nem Jún. 20-áikánn, mint né
mely előbbeni Fr. Tudósítások írták volt. 
A" változó ^és magános életre men§fídS 
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fagok ' (zárnának elöadásábann se' egyez. 
nck meg a' Tudósítások, Némelyek fzerént 
í. i. 166-an lépnek ki a* Gyűlés' IfFjabbik 
Tanátstsából, 's y7-®n az öregebbikből; 
mások fzerént pedig annyin, a' mennyinek 
mi írtuk a9 múltt postán. Ezek a* Tagok, 
kiknek a* Gyűlésből való ki-lépése, sors 
által határozódott meg Mártz. 5-dikénn, 
fele réfzét tefzik a' Gyűlés' azon Tagjai* 
nak, kik már az előbbi Gyűlésnek, az 
úgy nevezett Conventziónak is Tagjai 
r ó l u k . • 

A* bennmaradó fél réfz közzul, leg-
nevezetesebbek, az Ötfzázafc Tariátstsá-
ban: Sieyés, Tallien, Thibeaudeau, Gre-
goire, Merlin de Thionville, Henri.Lar{~ 
viére, Montmaiou, Bailleul, Bpntabolle, 
(phénier, Eochasseriaux (azlffjatjbik)^ Ga-
ran-Coulon, Hardy, Pemartin, Portíez de 
FOi#e , Saladin,, Villetard^ Prieur dp ]* 
Cote d 'or , Phil. Dcl r i l le , Jean Debry, 
Delahaye, Doulcct, Pruhle , Duboys-Du-
bay, Charles Duval , Enguerran , Coupé 
des cőtes du Nord, Pons de Verdun, La-
marque, Ponl^in ? Precy. —• Az Öre
gek* Tawtstsáhann: Poultier, Molle vauit, 
Rabaud - Pomier; Roveré , Ysabeau, Le-
gendre, Bréard , Dussaulx, Kervelegan f. 
Lacombe-St.-Michel, Girot Potizol s Lo-
piontj Lilidet* Lebreton* 
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Ezekről hallgat a9 Quotidienn$\ jt*» 
nem a' változó Félnek némely réfzeről igen 
Jséííiélletlenii} ítél. Szavai, a' melyek köz. 
lé vagyon fzöve említett kemény ítéletté-. 
|tele ezek: „Ganganelli azt mondotta, hogy 
íiz Isteni Gondviselés igazgatja Fr. Orfzá« 
got. Valóságos igazság, melynek i|j bi
zonyságait látjuk mindennap. Inkább kö-
fzönhetjük az Istt Gondviselésnek , mjnt a' 
Jtórmányfzé.k' gondoskodásának, hogy el 
értük 15-dik Ventose-t (Mártz^ 5-dik pap. 
j á t , melyen a? Törvényhozó Gyűlésből ki 
lépő Tagoknak el vált ^ $orsok), és hogy 
el fógjuk érni Első Qe^mínált (Mártz. 2 ^ 
dikéf, mely, az űjj Tagok' válafzt^tgsá* 
nak kezdő ii£pJ4)? }£öfzqnhetjjik eze^ 
Gondviselésnek, hogy meg-menekedrünk 
némely Górtoíztévqkíől (scélér^ts) , ki- , 
leet étöbersége* emberek Fognak fel-vál-
íaní. E'rőssfcn hifzízük, hogy Másokát vá? 
Jafztanak a'Departmánokban (Közönséges-
Társaság' Ofetáljaiban). ^ 

Milyen-Személyeket kívánja a' Quo-
tidienne írója, Törvényhozó Gyűlés' Tag
jainak : elo-adja másutt fzatirizáló irónia 
által, melybe koránt se'ír} azt, a* mit mond, 
hanem éppen az ellenkezői: kell érteni, —T 
Minekutánna el befzplltfc 5 hogy tsupánn 
wt tántzra látfzik most minden efze kedve 
lenni a* Fr. Népnek: így folytatja tovább 
beízédét; n Örömmel nézem — úgymaml 
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~r hogy ez a* tántzr^ való vonfzódáá; igen 
kellemetes tehetséget ízül a* Fr. Népbenu, 
ff- Qeiririináli választásokhoz, melyhez ké
pest mutatok a' Közértelemnek egy nagy 
tkípatomn embert, a5 ki meg- érdemíi", 
hogy Törvényhozó-Gyűlés Tagjává v i -
Jafztassék , a' ki eránt talán nem volt 
eddig yálafztó-fzándékkal a* Publikum* 
JSrtem YestrU Polgárt. Úgy gondolom „ 
Jiogy mostaxii hajlandőságinkhoz képest, 
gyönyörűbb Képviselőnk nem lehet né
künk, mint ez a' fö Tántzos, ki, végetle-
jml többet hafzHal példája áltaj mint Lou-
vet Polgár, a' ki igen gyakran tefz hamis 
lépéseket, 's- fziintelen téteti velünk az 
feséseket. Óhajtanám altaljában, hogymin-
iden jó Táhtzosaink Tagjaivá válafztatná-
n a k , a ' Nemzet' képét viselő Gyűlésnek. 
Ezek Törvényhozó Kontratántzot kezde
nek, a* melynél örömmel fizetnénk a* Mu
zsikusokat , *s piagunk is hozzá állanánk, 
*s fzemléltetnénk a' Világgal egy kis Bál: 
|étot —25 millió Emberek* Ballétotskáját. 

A' Sequana vizéről neveztetett Res-
publikai-Ofztály , melyben vagyon Paris, 
pl kezdte már ki adni közönséges Jelentés*, 
benn Azoknak neveiket, kiket a5 Törvény
hozó Gyűlés' Tágjaivá való válafztatásra 
pándidálty minémfiíek p, o. Pichegrü, Bou-
gaihville (Admirális , ki á*'." Világ körűi 

! fett utazásairól , és több rendbéli Munkái-
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ról ésrtéretfes, és most egy Hajós^ereg, 
pfztály Vezérévé neveztetett a' Direktá. 
róriumtól) , Bourgoine , Talleyrand - Pe-
rigord, Semonville, Fleurieu, Mpnneron 
Laharpe , Emcry , Röderer, a* két Lacre. 
telle, Montesquieu, Desmeuniers, Quatre 
mere 7s a* t. 

A* Direktóriumból is fog egyjTag ki 
lépni. Annak helyébe, a5 Basíteai Kövc-
tet JSartkelémyt rebesgetik. 

Orojz Bitodalombéli Tudósítások:—-
A* Pétersbiirgi Levelek is bizonyítják a* 
mit már egynéhány napokkal ez előtt írtak 
Berlinből, hogy t. i. az Orofz Korona* 
ö rököse , 's az Ötstse, oda fognak a** 
Moskaui koronázás utánri mindjárt utazni r í 
*z t>tt tartandó Katonai gyakorlásoknak \ 
még-í átás ár a;" —* • Hogy Feldmars eh a 11 (Jróf í 
Suwarowtól minden Kómendánsságot el 
•e t t a* Tsáfzár: ennek azt az okát írja a* 
Pétersburgi Udvari Újság: mivel Suwarow 
oly jelentést tett a' Tsáfzárnak maga felöl: 
hogy nem lévénn most had , nintsen is 8 
nékie semmi dolga/ Gróf Subotv Generá
lis , nyugodalomba kéredzett , míg helyre 
állíthatja meg-romlott egésségét. Meg? 
nyerte a* mit kért; hanem míg nem fog 
fzolgálni: nem jár ki a* fizetése. Hat Ge-
nerálmájorok; 15 Brigadérosok; 29 Öber* 
fterek; 5 -Oberslieiitenántok; és 2 Májo-
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sok botsá'tattakel újra aVfzolgálatboL Po-
temkin és Dávidovits Obprsterck is az el 
|botsáttattak közziü valók. Kiköltözött Fr. 
Jlertzeg Polignac* 'Fiai t , fel vette a' Néh. 
Tsáfzárné magihoz Katonai fzolgálatba, 
de Pál Tsáfzár cl botsárotta Őket, mivel 
még Gyermekek. — Valamint a' Katonai: 
ízintén ú^y a' Polgári Tifztségekbenn is es
nek nem kevés változások. A' 2g-dikFe-
bruáriusi Udvari Újság említi, JMjaetltw 
Belső-Tanátsfosnak, Glebowt. valóságos Stá-
,tus«Tanát$o^naJc, Arsenjew Wblhyniai Vi
ce Gubernátornak, 9$ más 3 Gubernáto-
jrpknajc el bqtsáttatását: ellenben Sichem* 
jackin Fö Jnspectqrnak Státus - Tanátsossá 
Jpit 'neveztetését abból a ' tekintetből, mi
vel híven f/olgálta Néh. 3-dik Péter Tsá-
'f?.á|rt, — El$ő Péter Tsáfzár, a* Státus leg
főbb Tifzt.i-Székeihe?; Nemes Iffjajtskákat 
adott, hogy é 'Ne vendékek, gyermekségek
től, fogya formáltassanak" a' nagy Jiívata-
ioknu Ezeji fzokist újra fel-ájh'totta moit 
Pál Tsáfzár, ki-vévénn tsupán a* Hadi és 
Tengeri dolgokra ügyelő Cancelláriákat, 
melyekhez nem botsáttat gyakorlás végett 
JNevendékeket, h4nem minden egyéb Fő 
Dikafztériomokhoz fel vetetnek inat 12 efz-
tendos korokban, a* fzép reménységű je
les íffjatskák. (így nevelt Néhai II-dik £<?<>-
pold Királuink is , meg Tqskánai Nagy-
fiertzeg korában, egyÁnglus Hajós-Kapi* 
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tkny* árváját ^erm^ksfégétol fe^vk $' pi** 
ga Kabinétjábán, 's vette is hafziiát *]o icle* 
jen. Mostani jó í^jedelmíínk áliatt fs, fej 
igen érdemes, Tagja ez az Úf á' Ts t K.Ka* 
binétnek > kinek Ö Felségek tnin^í tcettfen 
a- magok magános Bibliothékáiknak gond, 
viselését is által adták egéfgíl b i z o ^ | ö ^ 
taat) '" '"" *' v;"T ;:\-

Magyar-Qrfzag. 

A* Királyi Helytártő-Tahátimál iSccre-
táriusokka lettek: Protocollistából, Seres 
X/áfzloŰr; *s Cqneigistáfcbpl, Babóthy^Q-
"sef és PéirÖtzy Zsigmprttí Ui^k; A3' Pro-
töcölli&taáágqt, Orbán Úr nyerte el > ki az 
Illyríái Udvari Canpellánáriá| Protpcolli-
\Adjunctiisságot viselt, 

* í*est:cnh9 négy ezer Kqz-'katoiia, ingek5' 
váiriVÉ^a Wztfólt önnön macától, a' Szén 
- K é m . ' - ' • • ' • • : • • " ' "" - ^ ' • ' " " *> 

A? Péterváradi és Újvidéki fdei bor^ 
íiak mostani el adása meg-tiltatott-, mi
velhogy a' Doktorok által egésségtelen. 
Tiek találtatott. Ha á l l , é$ jóbbarj meg
érik: el múlik az ártalma. 

Az Ö- Grádiska\ Komendárjs Jeney Ge
nerális '-Úr meg halálpzptt. 
Ki$-Kanisáról érkezett hozzánk az itt kö

vetkező Tudósítás: 
Mely fzomoni gyáfzos Fátum éré ezen 

Ns Toroniái Vármegyének egygyik Ma? 
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gázínális Commissáriussát Gerstner Jaka
bot Jeg-fzebb virágzó idejébenn.'' Ö a* 
Megyebeli M Sz. Miklós nevű" Mezö-
Városbpl, á*. hol itátziója vólt^ egy más 
jo Barát-Társával Vármegye Esküttjével 
á'.Jeg-közelebb lévő erdőben vadáfzatfa ki 
mehtr Az Eskütt tőle egynehány lépések
kel az-erdSberi eí távozván, Ö magánossan 
ftérnély tsaráfgó Oláhokat meg lát* '« meg 
átlásra, és lak-helyeknek meg-hevezésére 
hhfzolta.y űgyhogy &' Vadáfz-társsa is hal
lotta; • Ai OJáh'ök nem engfedelmesked* 
tek: izétt utánnok lpít. Akkor Azok meg
fordulván; Ötét oldalban közel a* fzívé* 
hez 1%^ meg-lőttéky hogy a' golyóbis a' 
jnasik oldalán jött ki, 's még az után tsá-
kánhyal főbe is verték; Az Esküit hall-
váhn &' kétfzeri lövést s és az utolsó jaj-
rklását á' Cömrnissáriüsnak ezeri fzókkal i 
Jaj Isteneik odú vagyok, egyebet rierh gon
dolhatott a' Vadáff - társán.meg-törtéöít fze* 
tentsétíeriséghél: Jeg-óttan tehát az erdő
ből kl-fzaládt 's a'. Városba ví&fza tért 
á' fzonlorú hírrel ^ a' honfiét mindjárt ki 
iriehték át agydn-íövéttetettnei testéért* 
's azt már hidegen találván j a* Városba 
fcl hozták, e^yfzerjsmind hevenyében ezer 
emberből álló peíse^tuió rendeltetett j 's a* 
fzornfzéd Vármegyéknek is ezen fzomoní 
hír tudtokra adattatott * kik hasoníó kéíz-
4.é£gel keresték a' gonofz.tévőke.t: de mái 
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napig se* akadhattak reájok. Azt leíiéf 
ísudálni, hogy á' Bunyikok, spmmnét a* 
puskáján kívül, él nem ^ntték á' Néh Com-
Hiissáriiisnak 9 holott egynehány arany és 
óra is volt nála. 

Ézén Commissárius mintegy 27 efz-
íendos^ fzép termetű* józan és jámbor enw 
ber volt. g efzt* tol fogva viselte hivatalját 
ezen Ns Vármegyének égéfzfz meg elege* 
désére ditséretesen. E^y fzep fiatal Fele
séget hagyott özvegyen maga utánm 

Áz itt vóít Szardíniái Követ Gr, Cífc 
Jtcllqfierii paranísoiatot vett mintegy 5 
iiapja $ hogy sietve hagygva el Bétsét> a* 
minthogy el is hagyá .a' múlti éjtízaka.—. 
A' Ff. Eröfzak kénfzeríti a* Szardíniái Ki
rályt egynehány ezer Katonák* adására^ 

Károly Fő-Hertzeg* fzemélye eránt^ 
Fővezéri nagy érdemeiért viselietö hálá
datos tifzteletjeket, az á!t<l is kívánták 
ineg-bizonyítani némely Fő-Méltóságok^ 
&°gy 51S5° forintból álló summát tették 
üfzfze* 's ajánlottak a' Fö-Hertzegnek oly 
kéréssel* hogy méltóztassék belőle Ö Khv 
Fő-Heitzegsége, a" maga fő vezérlése alatt 
meg-sebesedett Tifzteket, *$ az ellenség 
előtt el hullott Altifzteknek és Közembé 
reknek Özvegyeiket jó fzívü tetfzése Ize* 
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féní segíteni* Ezen summának öfzfze-fzc* 
áésében hathatós efzközök voltak Mfzter-
terházy és Paar Hertzegek. Ugyan tsak 
Gen. Mfzterházy Miklós Ö Hertzegsége 
volt az Általadó is, a' ki fzerriély fzerérit 
jmeg-jelent az Olafz-örfzági Seregünk' fő-
quártéljában. Károly FöE.cttzQg , Mártz„ 
iő-dikánh Hasseriárióbó] költ írásábanp 
fzíves ki-fejezésékkel köfzönte még, á' 

\ hozzá való bizodalomnak ily hazafiúi mód-
| ja lett ki-nyilatkoztatását.-— Magyar-Or-
i fzági Prímás Hg Eattyáni Ő Eminentziá* 

ja, tiz ezer forintot adott az említett sum
mába; Hg EJzterházy 4 ezret, a* .Felesé-^ 
gé 5 fzázat, 's az Özvegy Efzterkáty Kev-
tzegné is annyit 5 Özvegy Gróf Pájffy. Já-

! iiosné a*. Fiai képébeíi-s ezret; Özvegy 
Hg Grassalkovitsné ezret; Gróf Pa#? Ká-
roly 5 fzázat; Gróf Károlyi Jősef 5 fzá^ 
zát; Gr* Éattyáhi Tódor 5 fzázat; Gróf 
Erdody Jósef 5 fzázat, Özvegy Gr, Ká-
rolyiné 3 fzázat; Gróf Zichy 250-t; Gtóf 
Battyáni Ferentz 1250-t; Gróf Telé&y Sá-
ínuel 250 t ?s a9 t, 

Jósef Fö-Hertzeg Palatínusunkat nem 
akadályoztatja többé leg-kissebbnyire is a? 

betegség, a' Rajnai sereghez való útazás-
bamii 

GaUítziáxdí nézve, egy különös Gan-
eellária fog 5 ^ b e n n fel-állíttatni* 
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Katonai feljebb emtlietéseki 
Generálmájorökká méltóztatott ntvéii 

ni Ö Felségé: a' Hujf&eg. éhöl, BéUsi; 
Nádasdyébol, Sdlisch ; á* Szayója Üragg. 
njosök közzül JDö-ller; a' 2-dik Pattantyús 
Reg. ból Moos; Erdody Hüfzárjái közzül 
Piatsek; \% Jellachich Rég. eből JPo'lf^ 
Oberster Urakat; és egy öftsét Bellcgah 
de F . M. L. hak M&ikí BMegaré-üX; ' ' 

4 4 ' é 

Tudósítás^, 

Hufzönnyóiíz efztend'ei- íapáfzt'alás 6í* 
zonyítja , hogy az úgy nevezett Lucernái 
(Helvétziai) lóhere-mag, meíy Magyar., 
örfzágkan íermsíztodik i valóságos erecte^ 
ti jósággal bír.- Ezen hafzrios rtiágot léhcf 
kapni: Pesten .Waygarict Űríiál,- és Gam; 
peri Úrnál a' Zől<3 Kofzörúnál Kígyó-Út-
fzábánh; Pozsonbaim ,• Zechífteisté£; De-
brettenbtiíti Áiier j JVéfzprémbenn Fehér; 
Nagy-Váradon Hoffmann; $zari>as<fri Bé
kés Vármegyében TheáehedVk"'—• Uraknál, 
fzéifí meg-hevezetí Uraknál lehet kapni .a1 

ücer/tai Lóheíe-rnaggál ir^ló égéfzfz bí 
nás, és annak hafznavéteíe Tnódjának Élí» 
adását is akár magyar akár riézttet npb 
rétin két xxéxh J. 
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