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.Kro 29. " 
Jtölt fíétsbea* Sz* György HaváE&k (Április a df) 

ai-dák napján 1797-dik Efaieitdöfet®* 

Hadi Környülállások. 

JL eghap a* Hadi Cancellária egy külö
nös Tudósítást tétetett itt Bétsben a' Ti-
rolisi Történelek eránt> közönségessé, 
mel j Tudósításnak értelme ez : „ Mi-
Bekutánna GenerálmájorBáró Loudon egy-
néhány napokig tette volna a* kéízülete-
ke t : meg-támadta Ápr* 4-dikénn az ellen
séget, *s egéfz nap tusakodván véle, trifa. 
fza vette tÖle az nap estve Botzen Váró* 

Ff 
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sá t , é$ már 5-dik Ápr. ben, Deutschen i | 
Branzol felé nyomult előre. 

Az ellenség, Ápr, 4-dik éjtfzakájánn 
cl takarodott az egéfz Eticbthaíból, t, L 
Mitterwaldből, Ofcerauból, é$ Unterau-
bó l ; el égette^ Oberau és Átehá között a' 
két hidat >9 é$ nagy sietséggel, a* Puster-
thai nevezetű völgybe vonta vifzfza ma , 
gát , melyből kétség kivűl Valsügana és 
Ampezzo; vagy Karinthia felé fogja to
vábbra folytatni a' maga 'útját* 

Ezena fzerentsés kimenetelű próba, új
ra fel-élefztette a' híven vitézkedő Tiroli* 
siaknak bátorság]okát; ?s Kerpen F . iA* 
L, nak hafznos itfódot fzolgállatott arra, 
hogy Sterzing-meljékéről mindjárt Máuls 
felé indíthatta £gy réfzét &' maga tábo
rának. 

Géneráimájer JB. Lnudön? Brixencn 
túl fzándékozött nyomulni, melj tzéljának 
előmozdítására, buzdított minden a2 tájon 
lakó, "és már jó Hazafiságokról esmeratés 
Tírolísiakat* 

Ma délután megént egy különös Tu
dósítása fog ki jöni a'Hadi-Cancelláriának, 
A Tirolisi űjj.abb fzerentsés előmenetelek
ről* 

A' Velentzti Közönséges-Társaság* Kor
mány fzéke, nem nézhette már el tovább, á* 
Velentzei földönn gyakorlott ellenséges eríU 
fzak«ik©dásaikat a' Fr , áknak, a' kiknek 
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izgatására, és valóságos segítségével Ber-
gamónak némely főbb fzármazásu Lakosok 
cl is fzakaf^tották r a k már ezen Várost Me* 
gyéjével egyetembenn a* Velentzei Egyes-
ségtöl, é$ Ft. módi Respublikátskává változ
tatták. Hasonló fzándékjok volt a* Fr. akt
nak, Brescia, Preschiera, és Verona Vá
raira nézve is a* Velentzei Respublikának: 
melyet hogy meggátolhasson a' fenn em
lített Kórmányfzék, '* Bergamóbanii is el 
fojthassa a9 gonofzt: fegyveres erőt kül
dött ki az említett Váraknak el foglalá
sára* *s a* Velentzei föld fzéleinek el állá
sára. A* Frantziákkal értett '$ levelezett 
bünöi Tagjai a* Velentzei Respublikának, 
akafztófámi végezték életeket, Velentze 
Várossábann, a* Sz. Márk3 piatztzánn. 

A* Velentzei Frantzía,. Kövét* Házánál 
90 ezer embernek való fegyver találtatott. 
Egy nagy ok ez is arra, hogy fegyveresen 
védelmezi ezentúl a* Velentzei Respubli* 
ka^ a' neutrálitást. 

Károly Fö-Hertzcg nem akarvánn nagy 
viadrílfea erefz^edni az ellenséggel mind 
addig, míg a* környülállásokat réfz^röl, 
egéfzfzen arravalóknak nem látándja len
ni : ily ;maga meg-határozisáboz képest 3 
a* midőn értette volna, hogy az ellenség, 
JSíeumarkt ér Eergau között előre nyo-
jmul: Unzmarktól, Judenburg felé fzállí-
totta a* maga Seregét. Az eUcniég, mely

re f * 
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nek elöljáró réfze? a5 S> Georgení magasi 
helyckenn állapodott meg , úgy kéfzült 
éjtfzaka, hogy megtámadja más nap Né* 
pünket, Ö Kir. Fö-Hertzegsége tehát ei 
végezte magában y hdgy Knittdfeld felé 
vifzíza-menjem 

Ezen vifzfzás mars kozbenn,F . M. Lf 
Gr. Spork^ a* ki, Cortinánál állott . vala egy 
Kospüssal ? igen bajos állapotból' ízabadí-
totta ki magát nagy okossággal, Mert a* 
midőn közelgetett volna hozzá a" vefze-. 
delem; módot talált, ,az ágyúinak',' min
den azokhoz tartozó kéfeiilétekkel ég.Sze- / 
mélyekkel egyetemben való bátorságos 
helyre-fzállításábann; Korpusát pedig, a* 
leg-tethesebb hegyi útakonn által fzeren* 
tsdssen Murauhoz fzállította, 's ekképpen 
a* Salzburgi uthos érkezvén, újra egygje* 
£Űít a? féreggel, 

G'rétzböl Április' 7-diken költ Tudó- * 
sítá$ak írják, hogy egy tsata volt Stiriá-
bann, Neumarkt és Unzmarkt között , 
melyben kiváltképpen meg-különböztette 
magát : de sokat is fzenvedett, a' Rajnád 
tol érkezett Stíriai Gráíiátérosság, 

A* Haza' oltalmazására bátor fziv vei 
ajánlott kéfzségét a' Bétsi Polgárságnak 
nagy indulattal vette O Felsége 9 *'& ezen 
atyai indulatját közönséges írásban ii nyíl* 
vánvaíórá tette; egyfzersmind még-hirdet-
tet te , hogy a* Rétsi hív Polgárság erárti 
külöMs jelét akar várira adni a* tóagá Mlá* 
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datosságának, holtig való illendő fizetés
sel fogja segíteni az olyatén Özvegy Pol-
gárnékat, kiknek Férjeik cl esnek az el
lenség előtt, ?s nintsen semmi Vagyonjok* 

A'-Bétsi Polgárság, '$ az Alsó-Au-
fztriai Föld-népe, mely, nagy fzámmal 
fegyverkezik fel, Hertzeg Würtemberg ál
tal fog vezéreltetni. 

A' Bétsi Szabad Sereghez sok Iffjak 
állanak. Benn a' Városban , Mehlgrubei 
Bossau Külső-városban pedig Rossel nevű. 
Vendég-fogadónap a9 rendes verbuáló«he~ 
lypk* 

A* Bétsi Kereskedők' Társasága 500 
Jffiakat állított ki önnön kebeléből, a'Ha-
%t£ védelmezésére; meg-ígérvén az Híjak
nak, hogy el mújvánn a' hadi vefzedelem, 
ismét fel vefzi őket fzolgálatra; a 'kik pe
dig meg ^sebesednének közzülök: azokat 
hóifctig el tartja* 

Az Universitásbéli Tanulódnak is nagy 
réfze, fel hagyván egy ideig Apollói* Mars 
követésére fzánta magát a' környülállások-
Jioz képest. 

Vitézkedni fog azon fcáfzlók alatt, 
melyek alatt már a \ m á í t t Szá.zadbann jc-
lesenn vitézkedtek az akkori Tanulók. 

A* Bétsí Lovas Gavallérok közzűl it 
fzámosan ajánlják magokat Lovas Katonai 
fzolgálatra. 

Tegnap, ágyukat kezdtek fel-hordani 
JBéts' Városa* bástyáira. 
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A* multt Keddeiin, egy Tsáfzári pal 
raMsolat adatott ki nvomtatásbann, mely-, 
nek ereje fzerént 3 napok alatt cl kel, 
lettBétsből űcázni minden Idegeneknek, '$ 
lehetett menni T&ek és M orva-Orfzág ok
ba, vagy Galh'tziába* 
; JSétsbc annyi Katonaság j ő , hogy a* 
belső Városbéli Polgárokhoz is öfztatik 
fel quártélyokra. 30 ezerre telik altalja* 
bann a' Bétsbe és Béts* meljékére rendelt* 
reguláris Katonák3 fzáma , kiknek kórmá-r 
nyözása Salis Generálisra vagyon bízva. 

Aufztriai Lombardia* törvényes Gu
bernátorának Ferdinánd Fő-Hertzegnek 4 
Fiai érkeztek ezen Hónapnak 4-dikén Po^ 
zsonba; más nap érkezett a* Leánya; 6-dU 
kon estve pedig, maga is a* Fp-JJertzeg 
Feleségestől. 

Pozsonból Ápr. io«dikénn: —» ^^Itt 
árnyéka sints annak a* sokféle mozgásnak, 
a9 melyet Bétsbenn tapafztaltam. — Á* 
IMájlándban lakott Ferdinánd Fő-Hertzeg, 
ma indult el innét, Saxónia' Fővárosa 
Dresda felé. 

Az ellenség* vifzfza- rettentésére, áu 
isö Eleinek példája fzerént fel* kelő vi* 
téz Magyar Nemességnek, az Orfzág* 
négy Kerületeihez képest, következendő 
négy Vezérjei vágynak, úgymint: a* Du* 
liántól való Kerűletbéünek Hertzeg Efz* 
terháxy Generális; a' Dunameljékinek Gr. 
Pálfi'y Generális; a* Tifzántulvalódnak, B. 
Méfzáros Feldmarschalíieutcnánt; a5 Ti-
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fzsmeljékinek, Szabólts Vármegyei f̂ Őis-
pány Báré Splényi Feldrnarschallieutenánt* 
Fő-Vezérje az Insurgáló Magyar Nemes
ségnek Nádor-Ispány Ö Királyi F.Ő.-Her-
tzegsége, ki mellett GencráhVAdjutánssá-
got visel Gróf Hadik Generális. 

A' Londoni Újságok, oly értelmű Lis-
fconai Tudósításokat közlöttek JMártz. 21-
dikén, melyek fzerént, úgy meg-egyen~ 
gettette vala már Jcrvis Admirális Martz. 
5-dik napjáig a* maga elöbbeni 15 és a* 
Spanyoloktól nycrtt négy hajóit, a'Lisbo-
nai Kikötőhelyben; hogy ismét ki-fzáü-
hatott! volna tengerre az említett napon, 
ha a* segítség-várás nem tartóztatta vol
n a , a9 minthogy segítségére is induU 
tak a* PortsmoutKx Kikötőhelyből Mártz* 
ig-dikánn^ Ville dt Paris nevű 110 é& 
két mái 7.4 ágyús hajók> Calder Róbert Úr* 
kormányozása alatt> melyeknek Lisboná-
ba való érkezésére, jó fzél idejénn > öt 
napok, elégségesek voltak. M á m 2o-di~ 
kánn, a' Lisbonai és Oportói Kereskedő 
Ánglus Hajósseregek, egy Fregátnak* és 
Alexander nevű 74 ágyús líneai hajónak 
oltalma alatt Mártz. gp-dikánn indultak ki 
aV Portsmouthi Kikötőhelyből : 's mihelyt 
ezen kísérői kötelességet el végezte' .*íh~ 

n&ander: Szándékozott Ő is egyesülni a* 
Jcrvis Admirális HajósseregéreL 

A* Bankótól két millió font fterlingec 
.kapóit kéfz-pénzuiPite JVIiaister, meiy 
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summával segíthetett annyira magánn^hogy 
el halafzthatta az líjj költsön summa* fel-
vevését addig, míg az Orfzág" költségei 
és jövedelmei* állapotjának meg-visgálása 
egéfzfzen végfe-hajtódik* 

Az Orfzág Bankója**valóságos körnjűl-
•állásainak -ki-nyomozása végett ki - neve
zett Kommifzfzió % másod rendbéli Tudó-
sítását terjefztette Mártz* 7-dikén az 0r« 
fzág-gyülés* eleibe* A* Kommifzfzió' ér
telme a* volt : hogy fzükséges meg-tartani 
egy ideig a' maga kötelező erejébenn azon 
Királyi parantsolatot, mely , félbe-fzakafz-
tatta a" Bankóval $ a* kéfz-pénzzel való fi. 
zetést* 

Az irrlándíaí zenebonák* le-tsendesí* 
tésében, fzíves igyekezettel foglalatosko* 
dik a* Nagy-Britanniai Udvar: ugyan azért 
az Orfzág-gyűlésbenn nem hagyta helybe 
a* voksok5 többsége, Mártz* 33-dikánn 
Fox Úrnak azon feltételét5 melynek értei* 
mi volt : hogy'kérni kell a' Királyt, az 
Irrlándiai vifzfza- vonásoknak fzépízercnt 
való lecsillapítására?* . 

A' Londoni Polgárság egy írást tett 
fel Mártz* 23-dikánn a*. Királyhoz, mely* 
benn a* Békességnek vifzíza- állíttatását 
kérte, 

A* Békességet sürgette ugyan az n^p 
Lord Oxford is az Orfzag-gyülés' i-sö Táb
lájánál: de tsak 17-én állottak melle a1 Fel* 
tételének; xy-en pedig eUcne-.mondottak* 

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Jelzet: 301.845 


