
£ f r & J K 0 f c f c M f c V K . L , 

4-dik oápjáá iypf-dik Srztfendö'b«<h 

é**z a± örvéhclétös Kít-_ érket&ft iáe íeg« 
iíap est ve felé, hogy * Káröty jT^Hértzfcg 
ágy megverte a* magokat igen él bízott 
Frantziákat Mqrhtirgnkl / tfiefy VafosStá~ 
|eF-OrÍÉágt>áh fékfzik _ á* Úrntrü ' partján £ 
'ffiéfífoí-dnyiré áfiató'Vátfíieg^e*' &té!étdí; 
iagy kö-zél ilat eiereh estek**! közsüíök, Jo 
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íudósítások jöttek Tirolisből is: méftinfc 
dőn a' Frantziák mint valóságos hegyi tó]-
irajok, Bútzen Városának tüzet vetettek 
Volna, és nagy fényen Brixen Várossá fe. 
lé tódultak: ottan Gr. Loudmi Generális ál
tal nagyoii meg-verettettek. 

Tirolisnak hív Lakosai öfzfze - fogott 
erővel , vitézül vifzfza-nyomták az ellen
séget , Brióctn Városától. 

Livornó* el hagyásáta óly feltétel alatt 
kötelezték magokat a' Fr. á k , ha az An* 
glusok is oda hagygyák Portoferrájón de 
minthogy ezt nem tselekedték az Anglu-
sok : ok is benn maradtak Likornóban és 
még fzaporodtak is. A* Kikötőhelyből^ 
17 kisded Katona-hajójaik merítek ki Mártz. 
5-dik éjifzakájáhn. , 

Bergamon&k > \Rresciánzk\, Creméné 
nak ? Pe'ronának, Vice/izeinek > a* Veién-
ízei Respublikától vaíó el fzak adásáról tá̂  
madott hír, kezd valóságosodni, avagy 
tsak Bergumőu nézve, a' honnan ezt ír* 
ták Mártz. 13-dikánn: „ A z első Famíliák 
ezen Városbann, Frantzia oltalom alá ád-
ták magokat, A' Velentzei Fő-Kormány. 
Izéktől való függés megszűnt. A* Kato
nák, fegyver nélkül elbotsáttattak. Mu- • 
nicipálitás állíttatott fel > a' melynél mint 
egy nyóltz ezer Személyek esküdtek xiíár; 
hé. A- vóltt Gubernátor ma ment d-üki 
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Siet églfzfz Háza-népével fcgyütt, 9s fel me*. 
tétele előtt, következendő értelmű Hir-
detmériyt tétetett közönségessé: 

Éljen á' Befgarftói Respublika! —** 
Berga/hóbanú Mártz. 13 Űikánn 1797. 

ígérem a' BeYgarnói Népnek, hogy 
én, valami ki telhetik tőlem, mindent él 
követek a' végre, hogy Bergamóba. vifz-
íza-térhessfcnek Famíliáikhoz, mihd Azok» 
k* kik vagy Veleiltzébén Vágynak fogva; 
vagy fzárftkivettettek; a* F t Revolutzió 
leránt nyilatkoztatott értelmeikért. 

Ottoloni Sándor. 
„ Tsak nem minden Lakosok Fr. Kö* 

kárdákat raktak Tel. Bizóftyoshak befzéi-
lik, hogy tigyan ez történt vólila, Veró-
Hdbánft, JBresöiábdifín, és Crcmórtábzn i s / 6 

Á* Baváriai Válafztó-llertzeg, minden 
falatinátusi Katonáit, Éaváriába paran-
tsolta-, bx>gy ezen Tartoihánynya* fzéleit 
•rSssen meg-rakhassa mindenütt fegyveres 
feröveh 

WttrkbuYg Várát véüelhifezhiető állapot
ba igyekezik helyheztettetni a' Hertzeg-
Püspök. Az űjjabb Tudósítások fzerént* 
dolgozik is már azönn hátfzáz Ember. 

| " Á* Rajna-meljéki Fr. Fő-Vezérek jtfő* 
; fUu és Hóeke, minekutánna elég Isokat 
• tanakodtak volna együtt: el váltak végrö 
í egymástól Mártz. io-dikérih. Moró viíz* 
I X) d a 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



4 i ? • * • • -

fza-tért a* Rajnai ék Mosellai Sereghez-9 .& 
már Mártz. i^dikénn Schiltigheimhz éx. 
kezett, 4.* hol volt a* nevezett Serteg' fel 
quártélja. Onnét Strájzfargba rnéijt a? 
hol egynéhány napokat ízándékózött hm: 
látni, r— fioche Generálist; nem tsak a* 
Számben és .Afözai Sereg' Föye2;érjévé üfc. 
yezte a' Direktóriuiri; hanem „jeá hízta" 
áz el iíytertt Álso-Rajna' Jahc)ínányófcíiak 
fo-kórmányázását.is, és ily fő^ei adott i$ 
ki Mártz. i2^ikcnn ,egy Rendelést, $ 
Rajrta* bakjpeljéket Prufzfzus Takarna-
nyökra nézve, mely Rfendélesnek ez ai 
értelme: 

,j ? i.jiik Márciussal meg-fzünhék czeí 
T4rtpmá;nyokbarin mind<$p frantzia Kórl 
inányfzckek j é* azok helyeit,' egy ideígvaí 
ló KQmtnifzfeió ilUttatiíc feí öt Személyek. 
WU melytie;k*jB<j^bati lefzfe az üléshelye. 
MiMden régí jiisök és rendtartások abba 
áz 

lepnek hiyataljaikija* eg^fzíz ft^^n való 
folvtat^abá; a' Papság yih^zA^Ú i 
maga jpfzágait; a' Száipbtfi ss Móz«i.Sí. 
reg' ;FőV^rj.tVpár^ng|olgtíí néjkftl, sen. 
kinek.se fzafead vágni az erdőket. Mmk 
azáltal ^ F ö p ^ ' é Á é h ' t a í t ő m W ö k fr; 
] « t j továbbra isa1 K-Respubíífcán'árniá.; 
rad. A fenn.emHtcU £ ^ 

. • ' ' % ? . » '- » - . , -< » , , ' 
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pgy Kommifzfzáriüst neirez ki a' Prufzfzus 
Tifzti-Székekhez, a' ki azokkal fzüntelen 
P í p ^ t t munkálódik,; *s tartozik annak is 
végire járni: Mint viselték magokat a' fenn; 
ki tett napig a 'Fr.Tifetviseisk? A*<Prttfz-

I fziai Kamarának áltál-adattatnak egyken-
i f̂ e minden ízáiiiadások^melyeket még-vís-
f g á l w n Az-?_ ha mi hibát talál benneks 
i ?leibe terjéízti a9 Bonni Kommifzíziónak. 

Az újjMagistrátus is levelezni fog a' Bonni 
Kommifzfzióval, 9s ne vezetessen\^ tudósít
ja Azt rendfze?rént minden Hunapbanri. Áz 
?4ót, yalárpint áz erőltetett kőítsöriboL 
piég jiátra-marádótt réízt a^Fr; Pöádólze-
^Öhöz kell bé-fiietni5 '$ tőle quietátítziá-
kat Veani. Requizítziót senki se- tsinál-
hat (as az rendkivülvaló adót nem kíván-

\ hat) ezen Tartományokban: de ha nem 
f jenné kéfz-pénzzek a3 Lakosoknak, ada~ 
f jókriVfizeté5ére'; vágyba a' hadi köjnyüW 
I álláíctk fzukiségessé ténnek az eleségbéli 
| reqmzítziőt; \t\L&\ arra: az : esetre egjp'Wé-
| zsa* buziá ej fog verődni (a ' Fr? ák áltkl> 
[ 9lírerbí«n\i;; e^* miWa rózir ? 6 líverbenn;* 
I egy zsák ^rpa 6 lív, benn; egy máz$$ fzé-
I flp.45 Izólbany egy mázsa fzaima 1 ííver-. 
f b§nn; 1 < foqt hús 4 3/4- fzólban. Minden 
f Királyi Tífztviselők5

: kik a* Rajnay* jobb, 
I partjára^ költöztek által: hívattatnak* viGz-
I fe^, -a? magok hiyataljaiknak ujjplag-val^ 
| felytaít&ara. Ha-kffial Valamelyik "a' Tiízí* 
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viselők kozznl: ujj Tagot válafztan&k An»„ 
nak helyébe a' több Kollégák, mely y^ 
lafztást meg - erössíti a? Bonni Kommiíz.. 
fzió. 

A' Strafzburgx Újságnak 20-dik Már, 
f^iusi Darabja, fzérént, magaj Moró Fővé* 
zéx Paris felé ízándékozott más nap indul-
n i ; a* Rajnai és Mosellai Sereg* fő-quár-
télyját pedig Schiltigheimhól Molsfieimbz. 
pajantsolta által-vitetni, Strofzburghoz 4 
óyánynyíra*. 

Kolóniából Mártz* <u-dikén: -~ „ffo-
che Generális egy Rendelést tétetett közön-
ségessé, ezen cl foglaltt Al$ó-Raj,nai Né
met Tartományokra nézve.: melynekTzikn 
kelyei fzinte meg-egyeznek, V Prufzfzu$ 
Tartományok eránt ki-adott Rendelés* tzik-
keiyeiveL A? Juliacumi Tartományokban^ 
£ Koláfciaiv jFrtvíri) MoguntziqX, Va-
lafzió-Hertzegségekbenn is minden Tifzti-
Székek, a' regi lábra állíttatnak vifzfza. 
A' mi régi Senátusunk, ma kezdett ismét 
elobbeni híyataJjának fqlytatásához. 

~ A'Prufzfziai Királyt újra meg-bántották 
a8 Fr# ák. Mártz. 16-drkánn t. i\- meg-lep-
te Fr, Generális Sírnom egy Ofztaly Fr. Lo
vassággal, a* ÍVerdeni Benedictírius-Apa* 
turságot Js előmutatván néki Hoche Fő
vezér' parantsolatját, 4 fzáz'ezer HvertU; 
v á m t ő l e * ' < ^ . - . _ ... 
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Az Apáturság* réfzéröl vátig vitató-
dett, hogyWerden Városa bejol esik á' 
Demarcatió-líncájánn, és hogy valamint 
a> Város, mely Evangélica, fzintén úgy 
az Apátúrság is , a* Prufzfziai Felség' Fö 
Urasága és pártfogása alatt vagyon : de 
hafzpntalan vált minden befzéd, mert 4S&-
mon Generális azt mondotta, hogy néki 
a* parancsolatjához kell magát tartani, '§ 
6 Kezeseket küldött e} az Ap.átúr$ág'> Tag
jai közzül Düsseldorfba. A' Prufzfz. Tifzt 
ki a* Demarcátzió* líneájának Védelme
zője, azon a' réfzenn jelentette, hogy Ö 
ugyan nem állhat ellent,' pert kiss^bb erő-
vei vagyon: de protestált Simon Qenerár 
lis' éröfzakps tsélekedete ellen, úgymint 
a* mely által nyilván meg-sértetik, a'Prufz
fziai Udvar, és a' Fr. Respublika között 
lett Békességkötés. Az Apátúrság, egyel 
nessen a- Prufzfziai Felséghez folyamo-
dott oltalomért. 

Az ujjabb Londoni Tudósítások, egy
nehány rendbéli új nyereségeiket fzámláll 
ják az Anglus hajóknak. Ilyenek: the 
Young Batávia nevű Hollandus Rabló
hajó ; 3 Fr. Rabló-hajók; purissima Con-
ception nevüSp. hajó, mely, 30 ezer font 
fterlingre betsültetik. 

Az Angliai Orfzág-gyűlés 2-dik Tábla-
jának 5-dik Mártziusi Ülésébenn , Wilber-
foroc Bird Ur sürgette azon Törvények-
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fedték', W%f rfi e l é l m t ^ mif^fóJQk^ 
]fettt&l Sieriígjyfekiltek, Wi siíííííjféíf:* <f 

A __r J t \ ^ _ l í j f c : T?AM1«»A#> W Í » Í V _ " t r I O n r a ír»S A*V«* 

i ^ i ' í - í í í i t é k W ( v ^ ^ e l ^ k b e n T réi . . • 

&at tartoztattak yiízízs. a*''RdspuWikítíp^BÖf: 
járőr, '̂cftyartpfcát*, * •meiyeknfek"' -WV^J Qázág-
b^ ^óít'>'fz;ánd?kr©k','de még', tiarfe te(3é^; • 
ték 'a'" rakodást; ap*• qtóljek^pedig/inl^sofe; 
tárhét Ibj-Tafc taK.c •" ázpim«k.Án£lk -felé? OTt-

utó4¥r'^ w*r /:':- •'•''';'' '• •'• ' '' ' * . 

tziusi '..parabjál^aqn $?' y;ótf cWípkczét^^^ 
Fcbrü|!|üí&? í4-c!íKéiin;; tifr£é'ni|. réngeíi'v^.' 
rekc'ácstdJJ •de 'MtnH>'4Í^#^l í i M ^ ' ^ V 
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\ék'tó'^g-v^Bjáfcj- ifógy -a? Spanyol Hajós-
seregriek tetemes* kájö; V vefztesege lett 
jLt'1 említett1 napira-m : Úgy meg - rotrgáltále • 
$<é ^tígfhis,gblyóbteök miég aá Sz. Három
ságról neveztetett nagy hajójokati^ feogy:-t 
Í?én^Ífnittetett .lerfzaíkni róla tf Vezér* 
fa\$tFjregáítok által.yifzfza .küldötte azt, 
a* l^^/^í 1 ^ a' Köl 4 fzáznál 
tpil? jtíőlták ps Sebessek fzedéttek le rólal^ 

... ipörtngalliá¥ól' írják, Hogy a* 14-dik* 
Febrpárfe^díadrálmís^ tortz-''utánit fzeren>> 
péémíí-érkémít" 4. el§ nyerit'- Spahyoí l & e á 
fajokkal ÁngínsJ Adiim$iá J í^ í j r «f l>i& 
frőiiái KrKötdhfrljb^ a* tíoí nagy* <Jrífe**í 
dézessel f d^ t t t&o t tV& Jrrn^ittattrfk fíékt: 

a1 ftlaga zittftnnfok,. méíydcfcöl! megmer vwol«* 
hassa a' hafjójáibaíif Vstftt kárt. 

Mind' roffugalRáliariV -fnincf Spanyol-. 
Orfzagbánri;? érössen tetetnek4 az c'g îjjlas*-
ellen intézett hadi\kefzuietek, / í 

.-•A*.' Lisbontó5 ÚAV^infgíVkftdfefti^^^ 
hogy minrdenhaTmintzaé nélkül bé?fzabacb 
vinni'P&rtúgaíRába a*- puskaport, fegyrerr^ 
lifetét;: ?a e^yéis efféléket; Hogy a* rendi 
kivülvaló hadi-költségeket annál inkább 
meg-bírhassa: ipk Kötelező-Írásokat tett 
foíjamatba kéfz-penz gyanánt, melyekért 

fzáztólegy ípterc? Jár efitendftnként* Azok
nak pedig, a' kik summában váltának ef
féle .Obíigátziókat magokhoz:' égyéWÉáf& 
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nok is ígérteitek. — A ' Rekrota-fze&fsre 
nézve , minden Privilégyiomok el töröltet-r 
tek, ys közönséges Törvenynyé tétetett: 
Minden Alattvaló köteles az Otfzkg'. oltal
mazásába, 

A* Spanyol Királynak, a* Portu
gáliai Igazgató - Királyi Hertzeg ellem* 
crányzott hadi frándékáról ®s kéfzületei-
rol , így ír egy Levél , mely, Mártzius, 
nak 3-dikánn költ Mádrítból: ,5 Minek-
utánna híre érkezett ide: mint fogadtatott 
Jervis Ánglus Admirális a* Lisbonai Kikö
tőhelyben; mint kéfzítteti ott hadhoz a' 
mi Ha}ósseregünkböl el nyertt 4 líneaKha-
jókat; 's mint pótolja a* HajóslegénnyeP 
hijánosságát, Portugalliai, GenijaL, ésNá* 
polyi Hajós-Légényekkel: fzinte el kerül-
hetetlennek látfzik már a* Portugallusok
kal vadő had : *s talán az arról váló Je«i 
lentés, prés alatt is vagyon már. ügy 
hallatik, hogy a' földi vagy fzárazravaló Ka
tonáink* fzáma, Gútlléciábdüan és Estre* 
maduráhann, hatvanezerre fog neveltet
ni- A' bizonyos, hogy tíz napoktól fogva 
sürgető parantsolatok küldettek mindenfe
lé , 'uj j Katonák* fzedése eránt. 

A' Bresti Kikötőhelybéli kéfzitlettt% 
teleik a' Fr . áknak, fzakadatlan folyamat
ban vágynak. 17 líneai hajók már kéfz<m 
állanak; hanem ly onn még dolgozni kell 
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JBrestho] egy Hirdetményt tett közön
ségessé Hedouville Generális ,' melyben je
lenti, hogy Ö neveztetett, a* Napnyiígo-
ti tenger-meljékekenn lévő 4 Ofztályok' 
Vezérjévé, Hoche Generális" helyéhe, é$ 
hogy ö , mind belől igyekezik fenn-tartani 
£ tsendességet, mind pedig külső meg-tá-
madások ellen is védelmezni a' partokat; 
és hogy Ö a' Számbeli 's Mózai Sereghez, 
két FéMirigádákat , és egy Lovas Reg, et 
küldött. 
. • . A* ^r . Respublika' idei költségeinek 
'ü jövedelmeinek meg-: határozására egy 
Kpmmifzfzipt nevezett ki &z Iffjabbik Tör* 
yényjiozp Gyűlés, Mártz. 8-dÍk4nn terjefz-
t£tte a* Kommifzfziő, a* Gyűlés* eleibe a* 
maga munkáját, '3 ezer millióra sumnaálta 
fej az egy eíztendei költségeket: 4^0 mil
lióra t, i . a' rendeseket; 550-re pedig a* 
rendkivülvalókat, de egyfzersmind jelen
tette, hogy amazpk közzfil nints, fundus* 
jp.raj ezek.közzpl pedig/ji4-re* 

Mlegyes Tudósítások. 
Fretntzia- Orfzág belső állapot ja * tf Di-» 

rpktórium által lerajzolva: 
Máríz. „15-dikénn egy írást küldött a* 

i Direktórium az HFjabbik Törvényhozó Ta-
; nátshpz, mely írásábann így fejezi ki ma-
j gát: vAz; a' bátorság, és hathatosság, 
| melyei dp/gqznak Kegyelmetek állandóul 
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a* Páttos-félékezeteknek el njomásábann^ 
nem enyéfztetté még el mmdén d'-remény* 
ségjeket. A' Ro)'alismüs és' azÁttárcKi*-
melyek, az efzközíeiRtér néz^* ellenkezhet 
ugyan egymással, dé;iriég^egygyéznek á* , 
tzéljokbann; fenyegetik meg-• jj* 'R^spuMi- ; 
ki t . A* Direktori vim Executif üm (Wgré-
hajfö.Kőrmá^yfzék) Szémmeí! íáttjjí éí:tat*J 
toktatja &ket: de keHtéíén kl-moV^áhr Ke
gyelmetek előtt, hog^ mennér ih^^b f 'W^ 
veti ö (t. La ' Direktórium) minden*eredet: 
annál inkább i ^ e k é ^ k * ázpílnaT?1 vákme-j 
r&ségc ^ *s nyög gyalffiany tüictéii/ el7 iíézi 
á* maga ithhiefíhMé^y hciéíl̂ be ejWk ötét 
4' sok t ö k é l l e t í ^ ' M 
Jól .inkább*;" mint ifení clém^öi'dítöi! az"§ 
jVintfékirtak; "&V kik m^nemii§*tákáirják 
á* íüa^bk :gtfri8fzísagát; harffeni •nyilv-á^n e( 
vontax ma|oklfc& á* |Íé|).űblíBári\iyöktol, az 
ű}j Kóntót t f t i*^ ^sWé^Konstiiu-
tziőhöz esküvéssel. kÖteíézM" iWa^kaí :«í. 
múlatták* *•'' — Mínekuíánna niég^böveb* | 
benn is cl JfefzéUette yólna eziitárm a'Di
rektórium, Lpgy ízámoss Tífztyiselök , é$ 
még e^éfzfö"(Má:^tyátü8bkrsV- eikudfek 
meg a' 21 dikf Jaiifi^áíitíára Ici-fláfrott repu
blikánus esküvéssel; ezt á* Kérdést tette 
fel a* Gyöléének: lía" váflyöti -nem leEét- < 
ne e' A'zokrk alkáílriikiáátrti a' Respublika j 
4-dik eíztendeje Véntóse Hónapjának 17-di-
kenh (Márt2:;7^íkeiííí) höíirtt TötyéixyXf 
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a9 mely Kérdés eránt vájó végzést igen 
siettette, a' Kqntrarevolútziónísták ellen 
kemény efzközöket mondott Xzükségds^k-
íiek , ' s végre azt a' Kércjést isVtiíríafztot. 
ta: Ha nem jóvóí t ía e' á' &emzet-gyulésí 
Tagok'VálaíztóJLtol is kívánni, a' 21-dik Ja-. 
ftuariusi esMvéjt; 

Végző isorai a' Direktórium* írásán 
nak; ezek: „OIjjan ep£báiknt^a'ftesjpubl i-
EanáK ^ö.staní ajjapotja : %ogy bizonyos-
San a' Rpjalisiak és ^Lriárqhjstájk, egy-
forríiári fz^re^tsés elpmeneteUt" ' repiény-
lik" önnön gpnbf^ Jtözel. 
íétrö válafztl&öí^náí. ;fogya* ' Aíind .ketten 
igyekeznék, közorfse^és híyat#to&U fze-
fezni'a' magok TzimBoraásaikíiaL Látni 
lehet a' Plánuiri^t, .az ütólfzori Öfzíze-
é^kiidttejcnél talajú Jfrásokbann ; és olyan 
iz Anarchisták* plánjUma is , kiknek a* 
fröst VendQtíib&n léyp Jeiéík i tuáiulc rpi-
tsoáa r á k m e ^ Q]' y^t f . -
fsodá efzközöket foMítának ú V y p ^ ' m e ^ 
ítéltessenek késleitef |e%^ tés m i n é g j u ' l . ' 

Más réfzrpl vagynafe pljran ^ á ^ ^ / ^ i k 
ímlvan hirdetik a Ko|^I jsmiíst^ VTOVéiyrefc 

j tferi Személyekre. Nyomtatjak" 's'ízéllefz-
j fik' tóndwfele V KikőUözu^k* $$%$£$ 
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(apológiáját); végre a Respublika, űgf 
tzóllván, Prohlámává lett , és az ellensé
gei' vakmerőségéből ítélvén, fzirite lehet-; 
ne kételkedni SL léteiéről is, 

Velentzének bfelsö bajaihoz afc a* kuk 
iö is hozzá járult, hogy az Algíri Dei fel* 
mondotta néki a' Békességet. 

Orófc'Éirodalojnhéli Tudósítások: — 
Hósvét első napjára határöztátott a' Koro
názás , melynek izerémóniájára, hátvari 
ezer Katonák renidéltéttek Moskáuba. ~ 
Kürlándiái Károly Hertzégnek 9s á' Fele^ 
ségéiíek és Maradékaiknak öt ezer Taxi
sokat ajándékozott a' Tsáfzár örökre. -^ 
Hertzeg Subownak minden írásai él petséb 
tettek, és hivatala folytatásának meg-vis-
éálására égy Kömmifxfzió állíttatott feli 
melyre az által fzölgáltatott alkalmatossá
got a 'Hettzeg, a* mint írják, hogy a' Stá* 
tusnak hét millió rubeljét felejtetté" mágá*. 
riál, réfzfzerént értz-, réfzfzerérit papiros-
pénzbeii. — A* Jordán ínnepe (Kis-Kajá-
tson) igen pompáson tartatott áz idén fé-
tersbutgbaíii 20 ezer Katónak állottak ki 
ámnak tifztdetéíé V kik á' Tsáfzáytól, egy 
égy rubelt kaptak ájándékbann. Az inhep-
lés közberi, káláts, égettbóf* és kenyér 
dfztögatódott ki sJ Nép között. — A'Ne-
ímesi- és Polgári-rendű Leányok Pétért 
íurgi Fundátziójára való fő vigyázást ftiá-
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gjára vévénú őriként á' Tsáfeárhé, maga 
írt saját kezeivel regulákat, a' melyek fzé- „ 
rént folylyön a' nevelés ezentúl az említett 
Fundátzióbann, '$ ezen regulákat meg- . 
crŐssítette a* TsáJTzár. Kétfzáz Szüzek he* 
Jyett, háíomfzázan fognak ezehtűl, réfz-
fzerént a> Nerhesi- réízfzfcrént a* Polgáíí-
rendből fel-vététni a' Fundátzióba. 

A' Szerviai hadi kéízüíetek* a' Wid-
áini pártos Basa ellen vágynak. 

Rcrlinbbn ízferehtséssen fzülé az első 
Magzatját, egy fcgésségés Hertzeget, Rad-
zivil Antal Hertzegné, a' ki egyetlen egy 
Leánya Prüfzfzus Királyi Hertzeg Ferdi
nándnak. 

A' Német-Birodalom8 RegeHsbztrgx Gyű
lésénél Tsáfzárí Fő -Kommifzfzáriusságot 
23 efztendőkig folytatott Thurnl- és Ta-
xisx Anselm Károly Hertzeg, le-tette ezen 
fö-hívatalát, *s helyébe, a' lég-nagyobb* 
Fia , Sándor Károly Hertzeg fteveződött 
a' Tsáfzárí Felség által, kinél már 25-dik 
Mártziusbann a' fzokott kötelességet meg 
is tette. 

A* Ts. K. Katonaság* élelmébe meg-
kívántatp fzállításpk' Fő Elintézoje Wtm-
mer Oberstlieutenánt Úr, kiről írtuk a* mi-
napában* hogy Sz. István' Rendje'-kis Ke* 
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Axefztjével tifzteltetett még $ r^el^égétöJ, 
126,400 forintokból v 4Uó >|ixxíJTî t ajaalqtt 
hadi s e g í t s é l , 8^° -V.áé^s.^^^tiák álá frju 
Jó külföldi "löVak* f^ér^ésérf^ 

Magyar - Qjfzgg. , 
"• A* ,MAgjar K'in . I l e ] j f t a r t g - T á ^ 

„Caiicél!áriája' t)ire£tpfa Sktrlctz ^etórífz 
Ür nyugodalomra bftts^ttáttján j ^ e t j ^ 
CpnsiHarius JÖűröár.Fereritz Úr íjeveztc. 
tett á* Cohsiliumnáí CotféeHafiae ÍSirc-
ctórrá, /, •* 

Pestről Máxtz. aő-4.iká^n £QÖ cflekrii. 
ták ízállít^ttak el for^popWrin, a5 Qemns 
Obrist-Éátaliöiijánák ^jótotós&ráj ,a* R^jpaí 
Sereghez^ Köv.eUejc áz^át,M4rtz-;38ocli. 
kánn más, 67 Rekrüták, kikhez P&^gn-
bari a* i?er<fc/*atf^i^ 
je ve^unkjíi^ i # $ t {á4<Ht: > iezqk is i 
Rajnai Sereghez Mldö4t^k ^t idqri ikt ípr-
spontómií 
Josepho Szárvásy. C<áes$f$oj Rfg^4Wpá-

Jirorum Colo/idlo > tt ad ^hüeiri Tufc 
mam fáung$ricaw Lac^tf/i^Mi pr$ 
i$-a JJtfjiria 1797; ; _..• ; * 

(jűáé Tibi döna íeraiií ? tua virtus jám í ibi ,?ötum 
Adtulerát.: Crüx Sacra 0 c o , tua pectbrá Márti» 
Ómat, et aufcta gradu pröciédit, digna VÍTO dát 

* Praeinía;. Cérvús aquas áítieiis per deyiá saltat: 
Inttepidusi Tu rnjülta •V̂ arî m , ĵ nlt̂ f̂Ur̂ 'ifrî  , j 
Hottís ét árma, ^qiie'ifÜlo^'; múlu^ su i smé labtotéj • 
Debtíéras'; sitién* f nkiiVétfi; <Ö ííolBUíi rfráot í 
"iTive^iu • ' J W ^ Tiítu .̂, r̂ésciMit- AÍ ii&harell : • 
j&dfyffttQb Tptfíts^in^icBs ^ í t i t y ó ^ n - . . . ' 
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