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ITLAIEN.

VTv?or ;Nrcf3»m„*' J'dcDe
De
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riChti ?g d" Atmeeisnoederelfde,vit/miS ~a

GeDf tU' m,rena neeft de"« "*en vcfTchcidene'
"k» n , rt _M,N,in;ta eeß derztlve wier* het groorftc gedeelte

'_" Jn^Se^K».8"""' T""'c*"»l»er gev.ngen gemiikt. De Oostentyktr» zyn unhoudend bezig om vcrfch.nflngen om GenuaTop te werpen, to welom hun tegen de uitviUcn der Fttnfcben te befchutten, .1. dezelve by eene lot-gebru,iken' Eere «>o<>t» menigte Belegeringsgefchut i, uit on-dcrfche,deae oorden vtn It.Um nut de ftreekin \an Gcaua ierrinsporteerd ge-worden, dm het uit.uopeu .der Vloot in Piment houd bet trmsport derzelve un.
mi li. 4.»

OP' ,! 0t *":ieo v*r-'ee" men nogniet, dit de Engelfchen vin de Zeekantgrree.ttieid maiken, om die Vesting te bombirdeeren; dezelve word enkel vinverr- geblocqueerd; ook word Gat, tn de Citadel van Sattnnt meer geblocnueeidgl;, in torm bïlegerd.
Alle berichten door de Duitfche en Italisanfche Papieren ungekoodigd. overvoo.llaten tot onderhandelingen van eene Capitulatie voer Gtnua, zyu ongegrond

ÜÜ/iÜ . 'on Btte belichten uit Mitaa* bevestigen de tyding, dat de GenerulMelaï een gcdeele zyner Armee voor Genua tirug geliten heeft, en met il het
overig gedeelte niaf de ftreeken vm Savonna is opgemarcheerd, om ilzo den Gevnersal Eltmtz te v-erfterken, welke, doordien de Geneml Suckit met verfche
1roupen var. Nizza is verfterkt geworden, met nieuwe unvillin word bed.eigd.

fen 27 April wis het Hoofikwirtier vm den G-nerul Mcl*t vu Sntti ii Pentnttnaw Vado. verlegd geworden.

MILAAN den g Mey. Men heeft hier een rapport vaa dm Genetaal Mt'.ai
publicq gemaakt, 't we;k uit Albinga van den 4 Mey geda.tr- kent i* , en
vooinaamyk hi-r op neder komt: dat'dc Generaal Kalm, die in Piemont ftaat,
zich tegen de Engce van Tende gewend en deu Vyand genoodzaakt heeft die
pofltie re verlaaten; dat de Colon vaa Latterm**, tot het Corps van den Ge
ue.aal Ehnitz behoorende, den r Mey den Vyand van Loaao verdreven e» tot
Sorghttto terug uellagen heeft; dat de Colonnen in de gebergten den Vyand meede
genoodzaakt faebt«n, om de pofltie van St Spirito te verlaaten, en oiar Alienga
te retireeren, vm W aa,- hy wederom tot Alaspo terut getrokken is, wordende rloor
de Oostenrykfche Ctvallery fteeds fterk vervolgd; dat by deeze gevegten ao ftuk.
ken Gefchut, een atumerkelyk Kruid en vetfehéfde indere Magazyoen it, de ban-
dera der Oostei.rykers gevallen tyn; dat d;.or de Engeifchc Schepen op de hoogte
van Laagntgll* meede 28 Vaartuigen genomen zyn, die grootendeels met fr ferme
ei andere Krygjbehoefrcn beladen wiren; en, eindelyk, dat de Ootter.rykera op
dc' aden tot LaHgueglia wiren doorgidrorgen.

Voords is hier heden nog het volgend Extract van tenen BiUf, door den Ge-
ntriil Xaim uu den Generuf- Mljor Dedowich den odu deezer uit Lurin gefchtee-
ven , publicq gtmtakt:

.Ik ontfing op dit Ogenblik de officietle tydirg, dit de Lleu'enmt- Veldmur-
feiiilk Eltntix den 7dt* deezer den Geoerul Sttchet volkomen geflagen heeft. F.en
Geneiaai der divifie, 40 Officieren en 1500 Gemeeoen zyn gevangen genomen.
Het hoofdkwartier bei/ond zich den 7*!» te Ontglia."

Den iden deezer hebben de Franfchen ten getale van 300 man we.ietom eenen
uitval uit Genua gedaan, met oogmerk, om de voorposten der Oostenrykersinde
Palvteer* te ovtriompele» ; daa dit is hun mislukt , en zy zyn ze'fj .met grout
verlies terug «eilugeo; hebbende de Oostenrykeri zicb op hunneunnidcringogcn-
b'iklyk gererireerd en de Franfchen ln eene vlinte gelokt, wur de Opstenrykfchc
Caviliery op dezelven inviel, en 'er velen van afmaakte of gevangen nam. |

ZWITZERLAND.
SITTEM den 14 Hiy. De Colonnei vas da nieuwe Italiaanfche Atmee mircheeren

in d-ie ifdeellngen op drie ondcifchcirten 'ponden; de een richt zich nur de Bet-
gen va-i ons gewest, rtc mdcrc rur Maat - Blane en de dtrde nur het Cmton vm
Waiap.itin; het grootfte gedeelte der Armee trekt door ons Lmd, en bereikt 4e
Alpifcru- Gebergten over de groote St. Btrnartlsb-tg «n de Simplo*, om zich ilzo
o /er dc Viley vin Avit en over Domo ■ Dosftlo ulttebretdan.
Ef Inder Corps d' Armee in het Cinton mfttUfteUe» bjeengebnchr, til over

de St. Gotharasbttg trekkrn en zich llzo op Btllintona eu I.iegoaa begeven. DtH iofd. Armee zil tusfehcu ivrée en Novan* in het Milmeefche byeenkomen, en
■"/s dm direct de oper.tien beginnen. Ut, neer de gmtfehe Armee byeeogebrachtzal iyn , z,i dezelve bit 60,00cmin beftaan.iusfchm dea 7 r. Boeo man Keizerlyke Troupen ftun vn de l'erttafttia,

u _
o
,n

>
Vlley Al>staiot tan het Mtir vin Cömt ol'ftrekt, dit is de een.ge

77?« .a » 9*""'114 fuka,fiwick en d* Dedowiek hebben, omaich tegens depoemgen der Frtnfchen te verzitten.Men legd dat de Generul Melas, van da aaoradertng der Franfche rcfer->e Ar-mee QBdeineht, in eene OorJogsrtad den r Mey re Setrl gebonden b:llootenheeft, om etn genoegzaam Corps Troupen voor Genua te laaten, ten einle deStad te blyven blocquceren, en voortt met dc Generall Elsnitz en 't o-crite zv.oer Armee nur ds/>» te mt.cheercn. ' ' u"u|' **
BAZEL de» r 7 Mey Volgens berichten uit St. Gall v,n dm ,3 en saden deezer

„ebbe» de oosrenryker» de overzydt- der Rhyn geheel verlaaten. De Landvoogd
vtn Bre/crnz, «-"erf zich in Perfoo-t op den trien deezer by dc Plta fcitkenCom-
mtndant van Rhelnek, berichte derrite van de terugtocht der Oostenrykfche Trou.
<n verzocht eene goede behandeling. Dien.elfden middag trekken de Franfctic
Troupen die tich in 't Rhynthil bevonden, by Rheiack, St. Mtrgtetl.a en Ma»»-
gein over den Rhyn en bezettede Brtgenz-

De inwooneta vm de ovetzyde der Rhyn, behandelen de Frmfchen teer min-
uut-, Men verzekerd, dtt eenige dageu te vooten een Oostenryksch Magazyn

°nde/rn en vu°neren WM ver<Jeeld geworden, uit hoofde dit zulks uit geb"kun
11 ,t wa" r** en* niet voorwaard» fconde vervdeid woiden. Even mdita3r»g««a
j ir un' ,!"" de Pr*nicbe Generul Ltval met eea fterk Cotpi Troupen mede

',*Hoh'r7mb, 'nl°e voorwaard» tot Ftldkirth. De Fnnfche, Voorposten glia
►*?,„ in de Bod-nze d Lïndlxn H mede door de Fran," che Troupen van de Fio.
Ii.I'upen te Con/L., Z-act geworden. En op dm 11 May zyn 'er Zwitferfebe

Brieven uit het w nen *eruK'''_.ézer, melden .hoofdkwartier der Franfche Armee té Biberaeh, vm den iidte
' Cencraal st's de GïBarael Morttu dien dag nur de Atmee,vertrokken is.
|;er,trum bene,,',, "*?""« ftaat met de linker Vleugel aal de Oever derDonau, het
ftiac aan de rochr e, , CorP' de referve'onder.,bevel vanden Generial St. Cyr
-.enter Vieugcj * Oever der Donau en am de linker Oever vm de Iner, ep Ac
Ut%eetVlm voortBe., /de Gen etaal J.ecourbi i» do de rechter Oever drr Wer tot
,U/Ogpencorps Va* * ükt. De Communicatie tusfehen Vim eu Aagsiurg it doot Bet, aen Generaal Ltcourbe geheel tfgtfneden.

DUITSCHLAND en bygelegensLANDEN.

tANUSBERG a ""!"

t,ut » eeft "detri gj * LECH ien 14 Mey .De Lieutenint VcMa_S.ha.li Pria»
ate«a zyo Hoor-kwirtitr te Keiitl (eta royl boven Ftutft» na

de _ech-) om aldaar den gewigtigen pas, die het Noordelyk gedeelte van Tyrol
dekt, met io,coo man te verdedigen De rechter Vleugel der Franfche Airnee,
onder den Generaal Lecoutbt zoude met eene vry groote magt nair liet Vqoiil.
btrgfche en Tyrol vooidrukken, wutfcbyr.lyk met oogmerk, om. van daarcftlW
Grmwbunderlind, of doot Tyrol in Italien doot te diitgen, De Landftoio ie
deswetens reed» in beweging.

AUGSBURG den 17 Mey. Zedcrd den ijdi* is 'er rien belingryks aar, dejller
voorgevallen. Dea boorde men in den r.imidJtg eene tsttie Cif.onr.nfe-,
die tot des avonds teo 8 uuren voortduurde, en die, nur bet fchynt, nier indcrt
dan door een gevegt tusfehen de Voorpotten veroorzaakt wierd. Den isd*n wier-
re Vim eene groote Krygiraad gehouden, wur by de Gruf va* Lehtbach tegm-
woordig wu, -

Ia de Augsbarger Courant leer men, dat de Franfchen zicb, na dat de Print
va» Re*tf zich t-ur Rtuite gereti.eerd had, in groten getile rot ln den Algow ver-
toond hebben, zonder eenigen weerftind te ontmoeten; en het voornemen feby-
nen te hebben, om tich van dtn V<jrtlberginTyrol meester rem-ken , wsarfchya-
lyk, om door Graauwbunderland in Italien i.i te vallen Van il.e kirtcn , voegd
'et dtt zelfde Blad by, is de ilgenmne wapening in beweging. —— Een gedeelte
der Brlsgmfche Militie is de Armee taar Uim gevolgd

Den 13de» pasfeerde de Colonne! Bulne, van den Generaa' Staf der Keizerlyke
A'mce, hierdoor, komende van Vim ei, met allen fpo. d raar Weenen gaande.

De F.anfchen waren den 15de» nog niet in Mindilheim gezien Een Corps Oai-
teorykfche Cavallc.it boud de ommtftreeken dier Had bc;cr, en breid zich lang»
Mlndel tot in den omtrek van Bmgau uit, om dc btwegii.gen der Franfchen te
obferveeren, die zy tegen Atgtburg mogten ondernemen.

FRANCFORTH den 18 Mey. Giteren rokte de Franfchin trgen deKeizerlyke
er Meintfifche Troupen aan, en diccvrn dezelve terug; dc Jattfie zich echter di-
riA weder hrrftcllendc, noodzaakte de Franfchen met verlies tot «ver Uockheiaic-
rug te trekken . volgens leggen zyn 'er rivecftutkcn Ge-fchut door de Duitfch»
Troupen veroveid, en nu <ip de Bock e. he.nier Poort .titcld. Heden is allesrustig,
vm 't Land.komen veele menfchen naar dc Stad viugten

FRANCKFORT den 11 Mey. De jnngfte-berichten uit Italien behilzen nietsby-
zonder hrltngryks. Ui- Aï.e- verneemr men in dito <ie. 7*,» deezer, dtt-'er
een Fe;oucq uit het Ge.-uceiche is ungek. men, an dc tyói'g bid - meedrgcbrtgt',
dit Senu* door kleine Svhuiten, die tusfehen de Rotzen duorfluipen, vin tyd
tot tyd toevoer van Levensmiddelen krygt.

STUTTGARD den 18 Mey. Eergisteren morgen zyn de Far.fchen :e Lelchla-
gen in 't UaiUuage an t'tiicv binnengetrokken. — Eene divifie vyandelyke Ttoa-
pen welke tot aan Ofmburg voortgetukt witen, hebben zcdeit eenige digen Haar
jach, Has'och en Homberg bezet-

De Farfchc Trourcii die in de ftreeken vin llaiingt* en Ztrtefall ftondett,
hebben zich den i.air Müuheure* bcgeten , en »v- lldur dim zclvdeo dlg
blnnrngcrrokken. — Het Keizcriyk Mtgüyn tier aich te Gietllngi* bevood, is
B»ir Qstntzkarg en. Donawere vervoerd.

Heden Is 'er geen Post vin Augiturg en uit Beycren. meer aarg.kt men ~ wilt

uit men zou moeten belluiten, dat 'er den 16 of 17de* deezer in de politica
I der Armeeïn eenige verandering heeft plaats gehad.

STUTTGARDT den 19 Mey. Vm Ulm veimemd men. dit den l6ae* deezcr
het Corps vin de Grut Sttortoy een itraqee op de linker Vleugel d« Fnnfche
Airnee hetft ge<-'ttn, en dat dezelve bet gelukkig gevolg h-elt gehad, dit de
Franfchen uit de ftteeken van Blaubeuren moesten teiug irttktn. Het ia ttec
.„„rfcbvnlyk dat zulks de Courier uit Avesburg vao den io.« keef- terutgehoa-
j n dié ra r.eden met die vin den ndtn 1* ungikomen. — De Nehntetier
iw.lt tt Vim is de eenigfti «-ut door men thin» uit en ln de Stad km komen.
■/ Schrot dat de P ..r,tirn det Armee tan dc Recht.r OtVtr vm dc Dtt»* de ij-,/,,

«nt "let veranderd wtron.
_ Op de vin het Coips de. A.meeoucler

commando van de Kim vm thktotUk*, hebban de F.mfchcn dc D«tth.«ai»
die hun-e linker Vleugel tot. in de ftrrekca vm Umch eu luehmgc* hadden \W#u.
voorwaard» rukken doen rrplictien.

FRANSCHE REPUBLICQ.

PARYS dt» 4 Prairtitl (ia. Mey.) Da Gebruis Greac'y an Pttigno», welke te.

ten dm Gentiaal Mack zyn uitgea-i-ield, tyn alhier u- gekomen. .
Het Officieel Bencht «gd, dit.de Rhyn A-mee touwal voorzien i» vm.Le-

vcnsroiddelen, dat'de Generaal »r«ii van dezelve een gedeelte heeft afgezoodetd
om naar Zwirzcrlmd er, I-Hien te /.enden. ' ."1.1? ~De Thelegraai-h benclit uit Huningcn, dat Vr meis nieuw* by de Armae 11,
maat alles wel gut.

NIZ7.A de* 18 nutte- (8 Mey) Byoi r soo mm Oostenryken van Contvet-
trokken, hen*-» W* vm onze Pos-en vm ÏV.//A mew-er gemukt. Onie Trou-
pen waaien n.-ge<io_ 11/ goei .om ziel. bi«' tcrfci ie kunnen verzetten; en hebben
voor de groote averiMC/y moeren zwicht/n ■He Vv.-.vils l« b<c Canto/i it la Briga, mnar riet la dit v.» StuptU*.

oLr/oJ.t.t-B/niime-ydln.r hééft «-el fttwtt in de harten dc/ ryke Ir.wooner» i_*

dc-zs Gtm-enic verouriraikc, wttr *«n de mees e ei*entirj vee Narionule Do-
meinen »JV 'f,i 'a* te,> ïich 'mt <*"<'"-t ' *"*»» *«/,«/<«enz. Infcheepen,
bet bene hunner bezittingen dir te vervoeten 11, medenttmende.

De Centiule Admi-iiftutie hiyfi gurouw op hiiiire poaren. .
De MunciPilc Adml iftratie heef: by Trompette-gefchil doen afkondigen, dae

alle ie Inweken welke geen peifonecle Contributie heulen, binnen. 14 omen
Nlzz* ma*» ruimen. Het Ouartiifoe» in het Katteel beflut uit vier ■ vyf hon-

derd mm Poolen.
«TRAATSBURG itn *e Martel O Wey.) D» Ger-erult Coachy ta.Ptttgarn,

welk. de Gcntra.l />/-* en ryne St.f zyn .«gewisseld geworden, zyn hier

"A^erworrte^,wo^.gc::ntid.c., Corp, Uhlunen opgelicht V wclktle
PaviUerie v het Poolsch Legioen uitmuken en, raeo mar .fteik zal zyp Dile

Poulfcbc Uhlunen di. da bloem deeaer C*W-Wtio zuUen uumufcen;
Ti* van de I-aliunfche Airnee hier ungekinic.-.. " " ,
y
_»tichtm uit -Hat-melden de volgende .ydingen. de groote Gmcnale Suf der

R "crv. Arraae U reed, eenig? tjd te.Laajl.»* geweckt. De Kleine GeFerule {„.f

w.ar vaa dc Generaal Pigi'tlet Chef is, i, den n Mey nut Gmye «mokken.
De Gencrul-Adjudmt Dauvtrgni la Chef by de Generaal. Staf der tweede Referve
A-me" bv welke all Genetaal en Chef de Generail Bruat ilhier il ungCKomec.

TV tVe-de. Divifie van. de G'erde en het Corps-der Guidei-v»-. dc. Co-lul» zyn
tier icot naar Gentvt vertrokken Verfcheiden Hiisfuaten , Dragonder .ca Jaagt.
Retlmenten te,-Paard tyn op den n en is Mey hierdoor nur UlBt>c gcpisfcyd
i Een Corps d'Armee van 30.000 mm «natsfftrd tegtusvroerdig doet -tt Depitr
!ment Jura am het Meir via Ctn*>t.



ENGELAND.
LONDON 17 *£ Me« verzaeltot dat Vr d""tot het uitius.en eene. Expeditie , welke aft taooo mm beftaan zal , eu t>y de

eer(re geteg-theid, onder bevel vin Sit Ralp/i Abettrtmble, -,t\ *-;' el1- ..
V.tlgerds Braven uit Plym.utk zyn 6 Schepen van de kaï.aai ■eenlzc reparatie nood.g hebben, in die Hiven binnen gelopen, eo «« *<°" st

Vincent ten» niet meer dan 3o Schepen by zich heeft De Krarftbe- Vloot, 4_
Sch pen fteii Hr op de binne-ft» rh.de eo fchynt zt-ilviardrg té zyn-

flfe Vettrcnbcef zich op de hoogte vm Gnttis, van twee H-iiind»" Vaar-
tuigen m< ttïi gctsiakr, wuronder een tweedekker, doch zonder *tich"' . .

Uit Dublin fchryfr men dit het vorm!» van Kapptr Tcndy en Matvty J"r,u ' °P
ver/oek van hunnen Advocaat Matnalty, provifioneel Isuitgeftfcd g.worde.", °uor

dien Sir Jatr.n Crawfurt, Minister zy-ier Majefteit te llamiurg, van voornemen is

om in pe',l o ten voordeele der beide gevantenen te getuigen.
Jtd-rd de-, cerftca deezer zyn in de Hiven van London binnen gekomen 45-757

?akke,r Tarwe. 35.rj8 ztkke-. Haver, zikken'Rogge, -,«34- rakken Garat
1,530 zakken Erwten , e-i «00 takken Boooeu. De 4 pond brood kosten eergit.

teien t fchillint saMen. , ,_
D- eerfi» hit-e b.efr zich in Ergeimd nog veel ftrrkrr doen gevoelen, dan w

Frank ynr Op den r,<t*n was dé Thermometer op lo+'praaden gerezen, dat I*. .
4. graadt- bo«n bl e.twirm en j& gfiadvn boven de gewoone Zomefwarmte.
Tcg n den avond daalde dezelve weder tot op 65 graaden, io graden boven ge-1

maarigd.

LONDON ie* ïp Mef. In de Itnion Gazetti heeft de Admiraliteit een Brief
doe', plaa fen van de>> Opteln Dur'-iam , commanderende zyner Maj-fleits Knip
Anro* , (tefchreeven op Ze« den 30 April, zynde "in den volgenden inhoud:

„Ik v-v tk U aan de Lords Commtüfarisïen van de Admiraliteit kéfnis te ge-
„ven ,<- tlt <*p den terf** -<eeztr,heb genome t de Xar>eT le yainfuear , geboord
„vt.or 16 Hukken, doch 'er maar vier op hebbende, en gaa-de van Bourdeauxnaar
m St, Daming-) met eene gemengde Lading van tllerlei Koopmcnfchappeo. 'alk b.b verci.'r h-r jrenocgen hun >e Lordfchippen tt-ondeuigteu, dar ik, gis
„teren met het »a. breken van. den dig , het geluk gehad heb te ontmoeten de
-Kapers le Btaye. -.tn 3*-; le Giupe, yan 18; l* !>*rii, van 18 en l* Duldt, aan
„i* S-ukken Zot/pJw zy my lv#kenden voor een Engelsen Oprlogfchip, fcheiden
„.-.f /irh en elk van hun nam een byzondere cours: Ik mukte dtrhilve jagt op
„de Breve die my de grootfte" fcheen en op zyde van hem gekomen zynde, gaf
„i/: hem ie -itag, wiilce ik r«loof dt- hm geweldig befchidigde in hethol; dm,
„dewyl hy ors door ien wind onueilde en 'er geen ktns wis om hem Inteha-
„l-n , maak-e ik jagt op een anderen, welken ik ook genomen heb; tynde de
fillardl, voerendt' 18 Stukken en 194 Minnen, zynde etn feboon nieuw Schip.

„Ii heb ook ter onderzoek opaezonden een zj/v kostbaar Schip, vaa Batavia
„rt Hamburg beiVmd, met den Gouverneur vtn Batavia san boord,"

Saturdag den toit* deezer, heeft men te Ckicester van Stipel laten afloepen een
nieuw Schip, ildur onder het opzigt van Ctptein Gi.wer gebouwd, het welk vyf
Masrei beeft eo het blrtireil-.-ndfte zii moeten wien , dit immer gemaakt it.
Nier alleen de Hertog vm Rithmoitd en verfcheiden Generaals, maar een grootlin-
t-I Zee-offi-ieren wtten vac Portsmouth derwurt gekomen, om dit nieuwe maak-
fel 't bvigtigen

De Admraal Blchitm* heeft zyn vlag opgehyst im boord vin betFretarrft Stia-
horfe, zullende daarmede naar LLptto* ftevenen, om aldaar de Engclfche Vloot te
commacdeeren.

Zes Schepen vm onze Kanaalvloot zyn te Plymeuth terug gekomen , om zich
Van het noodite te doen voorzien, hebbende de Graaf it St. Vincent, met 30
Schepen op de hoogte van Utyfant geliten.

BATAAVSCHEREPUBLLICQ.

DEN HAAO ft* s6Mey. Eergisteren avond i» de Generaal en Chef Anprtc*
v\*n tyne gedaine rei» duor verfcheidene oorden deezer Repablicq, ter iiifpeftie
der Troupei, in deeze Rcfilenti. weder terug gekomen.

WETGEEVEND LIGCHAAM.
EERSTE KAMER.

Zitting van M***d*g, dt» »6 Mty. — Prcft'cnt J da Costa Athia».
—Bv. refum i°. gedelibereerd zynde over het Rapport van de Burgers Reprefentan-
tcn Letmaxt c f., hojdende een vooadratt betrekkclyk het lnventarifeeren en fof-
teeren der ArcVven en papieren by de thans «eu tanwceziz zynde Muoicipaiitel-cen en Colleglen v»n Civiele en Crimit.eele Juftitie, en het afbooren en fluitenvan pUe rekeningen, welke nog ten igtéren zyn: — heeft de Vergidering zigrnethet doot de Coffimisfle o.crgelagd concept befluit gccaufoimeeid.

TWEEDE KAMER.
Zitting vtm" Shuronf, itn $4 hfej. — PmjUeirt Slrcarrs.

Is gelezen en onverwyld bekragtigd het befluit der eerfte Kamer van gisrtre n,
waarby de Publicatien van den 13 January en 11 Maart deezes Jarr», by gelegen,
heid der ontdekte Veeziekte in het voormaalig Vlaanden-rï en ITaSaerT, gesig-
neerd, worden ingerrokken, met dieti verftande, dar in volle kragt en vi«cur
blyve it Publica'ie van den 36 Dec. 1799, indien zien ergens de Veeziektekwam
te openbaaren, al'een het \% Arucubuitgezo' rtrrd.

By refumtie ;rede!ibcrceid'zynde ever het RaJFpVirt *«n den Borger IT.-r.thoitx.. f.,
ftrekfcerde tor niet bekragtiging van het b« fluit aer eeifte Kamer, aaaiby deRaad
der Gemeente van Zierikzee wordt geautorifeerd, om, niettegenftaande bet aart
J. Pitzner verleend OAroi, aan J. Buyze te vcrleeuen permisfic tot het oprichten
van eene Leerloyery: — Heeft de Vergadering ïlch met hetzelve g.cinformeerd.

Wyders by retumtie gedelibereerd zynde over het Rapport van de BurgersUtrln-
ga- c. f, tenderende tot bektagtiging tan het befluic der eerfte Kamer, betiek-
kelyk' het verbod van den invoer vtn vreemde Haring, als rteede regen het have-
nen, wastenen, ophoogen en verialtken vaö' drtdlveV— Heeft de Vergadering
klch met hetzelve geconformeerd

De Burger Pitrhga legt, namens de Cornmisfie rot de Recbtetlyke Macht, twee
Rapporten over, ai» bet eerfte (trekkende tot bekragtiging van het- befiurt der

ferfte Kamer, betrekkeiylt de bepaal Je Tracïemenren voor tfe Pocurni" Generaal
by de Deparremerftaale Gerichtshoven'; en het tweede tendeerende tot 1.■ s> bekrag-
tiging van het befluit der eerfte Kamer, betrckkelyk de wyae van aanlt .iiog, der
Baiiiawen: — en wordt beflooten, om deeze beide Rapporten ongeleezen tedoea
drukken , en zes dagen na de distributie aan de orde van den dag te Rellen.

ROTTERDAM den 3.6 Mey. Op den nfltn deezer Is a:hier van Stapel ge'opea
's Lairds Schip Chattam, van 76 ftukken, het grootfte c'at immer hier rtf de Werf
getouwd is; zynde ao voeten laogar en 5 voeten breeder dan bet Sehip êato ,
dat onder den naam van Staten Generaal alhier gemaakt is -—" Men mag zflib by
deze gelegenheid billyk verheugen ttvtt twee be.aogryke zaken voor *» L«eds Ma<
line; de eene, dat dit Schip in diervoege d gebouwd is, dat hetzelve rog 6 duimen
ptmiddeld minder diep gsat dan de minst diepgaande Zestiger, die zedért den
Jare 1795 alhier is getimmerd; en ten- tweeden, dat de ondiepte, op de Limifehe

Plaat en aan den mond der Krabbe, zoo merklyk, door de aangelegde Werk;: ,
verbeterd is, dar men de Schepen met veel meerder gemak dsn voorheen de droog-
tens kan laten pasfeeren

GOUDA den 27 Mey. Ir» de Hamburger Courant en andere Papieren vinden wy
een Brief uit ConjIantinepoUn, gedateerd den 15 April, luiderde aldus:

„Heden komt bier de officicele tydïr.g aan, dat de Vyatdlykheden in Effypte
„weder begonnen zyn. De Generaal Kteber , vernomen hcbber.de dat de Ha ei
„van Alexandrie nog by aanhoudendheid geblocquserd bleef, en dat zich tciker.g
„nieuwe zwaerigheden tegen zynen af'cogt 1 aar Frankryk opdetden , beeft de Ar.
„mee van den Groot Vilier op den 17 en 18A» Maan 1 1 aangegrepen en sotaal
„gcflagen; doch in hetzelfde tydftip, dar dit alles gebee-rde. heett een afaonêer-
„lyk Corps der Turkfche Armee, na een hevig gevecht by Cairo , hetwelk geheel
„ten r.adeele der aldaar geposteerdeFiïi.fcheB uiiviel, zich van cie Hoofdftad mees-
eer gemaakt, en allen de geenen, welken tot die Natie behoorden en zHh aldaar

| „bevonden, vermoord."
Daar echter deeze Mi.'five gaene de mii fte bhben van ech'brid heeft, ft zclff

ftrydig is met de berichten door de Burgers Desfaix en Poitficlgns, all tttede
! door een Aidc de Camp van den Generaal Kleber , welke zederd w.inige di,cn c't
Egypten in Frankryk zyn aangekomen, meedegedeeld, zuilen onze Legeren het
veiligst doen, aangaande deeze tyding nadere confitmatie af te wagten.

"öy N. BRINKMAN, óp <te Haveh'. Tt 0^
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MARKT-PRYZEN te SCHIEDAM dtn 26 tof.

MOUTWYN 9i r£ de 30 Virtels, zonder Futt.
GENEVER rol <£ de 30 Virtels, zonder Fust.
GENEVER 50 en 51 Guldens per Aam, AmSerdamfche Proef.
GEDROOGDE ROGGE 166 ffi tot 255 gGl. 't Last geveild.

In de Maas is gearriveert C. Schenk en P. Severyn, belde v*n ".mbdec.
Voor Amfterdam J. Hatms», C. Rinfes. H. H Korfker, H. J. Mattheife, H.

H. Ebes. H. Foekes . H. R, Schrage, en C. Hendiiss, alle vaa Hamburg; A.
Foeke, J. Janfe, J J. R««, J. H. Visfer en J. A. LodewykSj ade van Embdet}
J. Laarman, van Ofter.de

Te Triejt is gearriveert 't Schip Kitoli, Capt. Thomas, d'Tfito Rnsft», van
Conftantiaopolen.
■ ___ _. . - 'TEXELSCHE en VL1ESCHE LYSTEN.

Den 24 Msy in Texel niets binnen gekomen.
De wind Z. West. Uitgezeild :

M. Probst, de Jujfr.Margrstha, na Bourdelux.
Den nx/leil dito in *: Vlie binnen gekomen :

■J.H LodewykS, de 2 Gezusters, van Embden.
j J Ras, de Jonge Tryntje, . dito.
j. B. Ru, ' d: 3 Gebroeders, , dito.

Uitgezeild:
T. Wicbes , dej Pieteren Jaeob, na Aalburg.
J.H. Luning, de jon«t ChritiofeV, . Gottenburg.

G Fopkes, d* Vrimifchap, na de €/ojtzee.
I J Hilbrands, ie Gerechtigheid, dito.lE. P Vos,. i* Vr. JaHihta, . dito.

E. Alberts, ie Vr. Elifabet, . Noorwegen.
N. H Bau, ie Vr. Gezin*, , <n to,
JRedof», st Vt; Henderha, , dito.
H,W Ons.veder, ie Vr. Itaakt, , djto.
W. J. Janfen. D'ane. . . Embden.

Den _5/7e„ dito in Texel binnen gekonlen t
P. Snouw, Berkely, , vgD Boston.
D. Kortlmg, Ntyeprove. . Embden.

De wind W. Z. Weit.
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Den 44/ft» dito in 't Vlie binnen gekomen:
R. J. Kuiper , de 4 Griet* t van Noorwegen.,
J. H. Viifer, de jonge Taakt, . Embden.
■ _.. ____———1 v—.,, ... iip P

De Wtsfelcours in Amjlerdam, it* 2t5 Mey,
Paryt dijop zlgt, Pitys — oi> 3 Ufo; Bourdelux M» \
op 1 en 2 Ufo, Bouidtiuk — Venetien 05$; Livorno
98 a 98»; Ginwa 884; Madrid: — Bilbao; — Ca-
dix 37; Sivilien; — Lisbon 48* 1 48; Porto 48! Op
Ufo ; Hamburg 38J vista; Hamburg 384 op a m i
Weeatn %i\ k 3»; de Bank 91 a 9 if| pCt.

. . i_ —~ - —DE VERHEVIGDE STAATEN VAN AMERICA doea idvertceren, dit dc
INTREST COUPONS der Obligirien, ten laste van gemelde Stilten genegotieerd
«erfchyr.erde primo Juny «mfttlnde, .allen be;»iM worde- , te w-eten dé Cou
pons getekend L Sckolte* , by de Cisfiers HENRJK WILLINK VAN DEIN
BOSCH en Zoanen; en de Coupont getekend G. Bon en Boom, by de Cufieri
CUYK V.VN MIEROP en TETTERODE te Amfterdam.

PRESIDENT EN DIRECTEUREN VAN DE BANK DER VEREENIGDP.
STAATEN VAN AMERICA doew livtrtceren, dit de INTREST COUPONS
der Ooligltk'n, ren /is'e vi-i de Bink der Vcreenigde Stutcn vin Ametiet, vet
fchynende primo Juny itn(laa:.dc. itul'en b."al.d worden rt Amfterdim ten Comp
ioltc van de Ctsliers HKNttIK WILLINK VAN DEN BOSCH e» Zoontn.

NICOLAAS en JACOB VAN STAPHOaST en HUBBARD, te Amfterdam.
ISli/ateeten, dat de COUPONS van de Ncgoriitie o-p AMEIUCAANSCHEFOiMi:-
SKN van lony 1791. welke primo Junv aanftund» vervallen, zeilen betut<i
■worden, ten Comptoire vao de Casficra CUYK VAN MIEROP en TETTERODE.

t VAN BUMA tal, zo fpoedig de Wctgeevendc Vergadering deALGE»
ME-ENE BELASTI *G voor dt BATAAVSCHE REPUBLICQ ril hebben geirrer.
teerd, dezelve in eene Atpha>-itifcht orde vervaardigen en uitgeeven: —go al» de-
zelve invgtlyks rt] vcr?am?lcn en in die zelfde fmaak uitgeeven, il het geen ver-
_tr uit het gemelde Decreet zil proflueeren, en io het vetvolg voor den Volkt
in dien Opbrengt rot een ,-ichtfnoer zil moeten verftrekken, het zy doof d* Wit-
gèit-ndi Vtrgadtrlng of hu Uitvotrend Bewind daar te ftcilen — zoodinig, dit het

Battavfche V,,,k m:t een opflag vaa bet oog zal kunnen aicn, wac in dat geval
zyr.e verpllttina; zy.

NoÜ -af gem.ldc Boekbtndeliir ro fpoedig mooglyk, uitgeeven en aan zyns
Correspondenten door de geheeleßitiivfche Renublicq verzenden: DATGEDEEI-
TE van de ORDONNANTIE ep het Bataavsch KLEIN ZEGEL, als door de EtrfttKamer van het Wetgetveni Ligchaam op den a8Aati! Itatitledin is gedecreteerd,
lttrekl)k ie obfiryaatie in al kit gic* ie Rtchtirlyke Macht, e* de Requette* en Adres
fin *ar. de 'GecotPltueerde Machten betreft, het wtlk daailyk in werkingzti komen,
zodrk 'gem. Decreet door de tweede Ketter zal bekrachtigd tyn geworden, enz. —Qnombeerlyk dus voor alle Rechters, Advoeaattn, Prtcuners, Notarisfen enz., 111
inecde voor tlle Bataavfcae Burgers; hetzelve zal zeer netje», op beat Papier,
'in klein formaat bet licht zien. — Ook zal gem. Boekhandelaar, zoodn htt AN-
DER GEDEELTE van gem. ORDONNANTIE ged,-ret<èrd is, hetzelve in gelyk
formaat, het Publicq unbieden.

V By N. CORNEL te Rotterdim word nitgegseven : BRIEVEN vin verfcTiei-
de GELEERDEN, berrekkelvk het in den _ybel beloofde TYDPERK vm de
Bekéering der HEIDENEN, opgedtigen vn Neerlindsch ZENDLING GENOOT-
SCHAP, la dit Werk vind meo de Oordeelkundige Bedenkingen zoo voor tl»
tegen cent. Genootfcbip opgelost door de geleerde zoo in ais buiteolandfcbe Man-nen . a)« LAVATER.'ROSENMULLER, PIPEt, DUTTENHCFPER, FUCHSen anderen.

Een ONGEHUWD PERSOON, genegen zynde, om met den i Augns-us m.
ftaande, of wei eerder, op vooideelige conditien , ais KNEGT , in het KLEINE
PROVENIERS- en TUCHTHUIS der Sad Gouda, te dieren, alreifcere zich
met voldoende bewyzen vm een goed gedra* Itn Regenten van 't zelve H-ai;.

V WEERKUNDIGE STELLINGEN, gegtond op e«ne lgftigjmaYtg* Weeral*-
wiartgter een uitfliïnd Tafeltje», om mit een opfttg vm het oog te zleto ,

In welk EtMitl Regen ene. te verwichten il. Dc eetfte Druk vin dit Wetkjezeec
fthielyk Uitverkogt tynde, is heden de Twetie Druk vin hetzelve vin de pertge-
komvn te Amfterdim by A. B. SAAKES, op het Rockih, bydeVtlbrug, en alom
ver.onden. Zyrde deeze »de Dtnk vermeerderd met »ög lETS cyir den WINTER ,
««mede eene GISSING over dt Oortatk der VORST, -w DebciingrykWid vm _.C
Werkje voor alle Natuuronderzoekera, en het gioote nut Van hetzelve voor denLand en Akkirboßw, u> rieds by de uitglve der Eerfte D ukbeweezen, en onder«ndere ook door de Sthryver» dêr N Vadert Bibliotheek ten vollen dkend, inrfer-
teiver ainpryzende Beoordeeling in 175-8 De ptjs is 8 St — Noggeeft gemeldeuit: D* Nleuvt HOLLANDSCHE HOVENIER, «n-ytende «it men 'iMimd..lyks te verrichten hetft, ln Plmo gedrukt, omin Tulnhoiztnop.ehiagen, » 4 S' ,-en opgepjakr 8 St. TAFEL, of kort Begrip »m htt Menscklyk Ltyt» t* verlangen ,
n» HUFFLAND . te St.

V ALGEMEENE KERKLYKE GESCHIEDENIS DER CHRISTENEN doer
Y. VAN HAMELSVELD, met Pi» en in gr. BVO, is tbmsby F. BOHN te Haar.
Icffl, vin de Port .gekomen en Hom verzonden: „Em gtbeeiirie-w, oorfproag-
„lyk en door-wrocht Wetk , zoo Wél door zynen inbond tl. doot de u/yzie ratj
„behandeling -«oor mee» en torßaJeoift-nden tefi boogite teïlngryfc. De Honyleè-
„rur tot zulk een tuk too leer her.kcnd,. datr hy »an UtrerAts Hoogefchccl
■\,«e Kerkelvke Gcf'chitdenisfen onderwees, fteidt hetzelve rur eeneigen, nieuw
„en géleidvlyk ontwerp zunen. Uitgebreid-.: en bondige Geleerdheid . gezond
„oordeel , juiite orde , v.rltancUge keuze der Maken, fci.pïrtydighcid au-wen.„raeidsliefde kent-kmen hetzelve. Dt benmacHrrf ii leerryk, onderhoudend eta
„amgeniim. De ftyl eCnvoedig. vloei'jend en nur bet onderwerp gefchlkt. Hét
„geheel vtrdier.t, zo zéïr '*'» cc.lig » dêr vi-i d.s Hoogletrtitirii P-Ottige werken,
-„de vndicht vtn tne denkende Godtdierijr«rie<-,de-n." Ook voor het ui'crlyke sa
door goed Pjfiér, z'ndelvken Druk, niet een hieuwen Letter en friiije Phatcn.,
vin VINKELES gezorgd. De piys is /S- 15.
"TTdT X»fc*_7£n' BEROUW "hééft deeter i.ver, Un'

«£"* *$*''*" S"*" ' °'er DE HKDENDAAG.SCHE BESCHAVING -- te-'-e Satyre *ik ft mft ecrc tioioit en dc Cri.
iv» e EZEL enz. -£_^ ,£""> *en Dier. d.t de Hyperbore-lrs mnd*H
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