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&$ll Béísben, Sz. Jalsab Kávának (Júliusnak 

25-dik napján i79&>dik ESztendÖ'ben. 

Hadi .Környülállások. 

jBétsbm lévő Katonai F ő * Cancel-
lária, következendő Tudósítást adatott ki, 
JuL í^-dikánn, &* Sváb Kerüleíbéli Törté
netekről: 

Az ellenség, mely Strajzburg melíői 
.Kehi Varánál jött által a* Rajnáwn, mi-
nekutánna Kehitől ÖJfenburg és Biberach 
inegé nyomta vala el a9' Sváb Kerület
ből való Katonaságot; igyekezett magát 
mindenfelé ki-terjelzreni: különösen pedig . , 
a' .leg-nagyobb réfzét erejének > fordította 
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sf Kenek vizctiez, a* hol Tsáfz. Kír. ÍTelá* 
marschallieutenánt Gróf Sztáfay* SeregoSz-
tálylyát keményen meg-támadta. Köny-
nyü volt néki a' nagyobb Számú népével^ 
mind oldalról mind hátulról körül fogni 9 
*s ekképpen vifzfza-vonülásra kénSzeríterií 
a' mi Seregofztályunkat. Ez azonban min-
dérikor tusakodva, és Szép renddel von
ta magát hátrább, 's öt egéfzsnapokig, úgy
mint 24-dik Júniustól fogva 2§-dikig, Szűn~ 
telenűl tartott viaskodásaiban, álhatatosan 
meg-tartotta a9 maga bátor vitézi kéfzsé-

• gét. Illy környülállások között Stollho-
fenxg és Stainbach-ig vonta vifzfza magát 
Gróf Szfáray, a' k i , nagy ditséretekkel 
magaSztalja egéfz Népének jó maga vise
letét : meg is nevezi pedig Logdmann In-
genieur - Kapitányt; a* Székelyek közzűl 
Metséry Kapitányt; ,a' Pattantyúsok köz
zűl , Mackdermott Kapitányt, 9s Gróf Wra-
tislaw és Koch F<5 Hadnagyokat; Kava-
nágh Reg. jéből Salamon Fő-Hadnagyot; 
9s a' Dalion-éból Bausch Fő-Hadnagyot ~— 
mint olyanokat, kik, a* bajok' nagysága-, 
hoz képest való mértékben mutatták, okos
sággal egybe-köttetetterös Szívűségjefeet. 

Estek el réSzünkrőb 1 TiSzt és 147 
Közemberek; meg-sebesedtek 11 TiSxte^ 
és 350 AltiSztek *s Közemberek; nem ta
láltattak a> viaskodások után, 1 Stabális 
és 13 Fö-TiSztfifk^ 9%g%2 Aitifztek és• Köa« 
emberek. 
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A9 2fa//fca'alsó-meljékc^ 
ÁltiSztjeink 5s Közembereink közzűl 4o-en 
hullottak el Jiín. 15-dikénn ; sebbe estek 
11 Tlfztjeink, és 229 AltiSztjeink ?s Köz
embereink; az akkori viadal után nem 
találtattak' Száma pedig 83-V& telt. *— 
Kircheippnkl Júm if-dikénn, 3 Tifztet ?s 
5)7 AltiSzteket és Közembereket vefzíet-
tünk; meg-sebesedtek 14 TiSztjeink,/s 397 
AltiSzteink és Közembereink; el-tüntek: 1 
TiSztünk, 's 50 Közembereink. 

A' mit IV erneck Generálisról, sok 
rendbéli közönséges és magános igen hi
teleseknek látSzott Tudósítások után írtunk 
vala a' műit postán: meg nem igazodott. 

A* fogságunkba esett Frantziáktól ért
vén Gróf Wartcnslében^ hogy Jourdan 
Fr. Vezér , segítséget kapott Börnonvilj-
tol ? hét tsapatokban nyomul ö ellene: ta~ 
nátsoshak ítélte addig, míg segítsége ér
kezne , a' Lahn vize bal-meljékére vonni 
vifzfza, tsatázások között a* Sereget, mely-
lyet JiíL 5-dikén Generális Colloredo kor-
Hiányozott: mivel Gróf Wartenslébehnék 
változása esett az egéSzségében, 

A' Sváb Kerületbéli Frantzia Sereg9 bal 
Szárnyát — igen sok egygyezö Tudósítá
sok fzerént, — IffcrsheimXoX viSzSza-nyom-
ta Károly Fő-Hertzeg JúL 5-dikén Stolt-
hofenig* 's fogott is el. belőle 600 embert, 
é$ nyert toíe 12 ágyukat. 

É 3 
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Á' Velentzei földnek Bassano (Bassa* 
nurrí) nevű Kis Városában vóit ~taz új-
jabh Tudósítások fzer ént — Gróf JVurm-
ser" fó-quártélja. A* kórmányozása alatt 
levő Sereget, három tsapatokbann indí
totta elébb : a' Lago di Garda nevű nagy 
tó mellől; Monte-baldo nevű hegy tol ; és 
Moueredo Városától. 

(A' Lago di G a r d a , 7 óránnyi kofzfzaságra, és 
néhol 3 néhol kíssebb ízélességre terjed, a ' Veronai% 
Bresciai , és Trídentumi föld között. Montebaído a1 

Veronai földön fekfzik s Velentzéhez tartozik. Ro-
veredo Városa , 1509-dik efztendó" előtt a' Velentzai 
Hespublikáé vol t ; de az említett efzíendoben által ad
ta magát 1-50 Maximilián Tsáfzárnak, ki akkor hadat 
folytatott V e l e n c é v e l , 's a zó luRove redo az Aufztriai 
Haz tulajdona.) 

Liptay Generálisról, nem vala egy idő
től fogva különös emlékezet ? az Olafz-
Qrfzági Seregtől kőit Tudósításokban: azért 
Szinte sokan hitelt kezdtek adni a5 Buo-
naparté* Tudósításának: melyben ő nyil-
véam ki-fejezve írta a' Direktóriumhoz, 
hogy meg-ölettetett Liptay Generális, azon 
tsatáknak valamelyikében, a' melylyek, 
Peschiera körűi történtek volt Májusban 
a* két Seregeknek elől lovagló Szakafzfzai 
között. Most, vagyon fzerentsénk egy Ro-
veredoi Levélből említeni, hogy a* Triden-
tumiföldnek^/aMező-városa "mellől, egéfz-
fzen a' Veronai kapukig volt Liptay Ge
nerális Jűn. s>4-dikénn visgálódni jó Uo* 
mó HuSzársággal '* Horvátsággah 
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, Hogy a* Földközi tengerről (Mare-Me* 
diterraneumról) annál hamarébb el-lehes-
sen fogdostatni 'a* Frantzia RáblÓ-hajókat: 
c? végett a* Corsicai Ánglus Vice-Király 
nagy jutalmat ígért, hiíSz újonnan kéfzííltt 
Corsikai hajóknak, minden el-fogatan
dó Frantzia Rabló-hajóért. Lett is haSz-
na az ígéretnek: mert már azólta hét Fr. 
Rabló-hajók vitettek fogva Corsikdbz. 

A* Török Udvarhoz rendeltetett Fr« 
Követ Aubert Dubayet, ki indult vala már 
Tulon alól egy Fregátba: de az ott keren
gő Ánglus Hajósseg által űzőbe vétetvénn 
a' Fr. Fregá t , be vette magát ismét a* 
Tulonx Kikötőhelybe. . 

A' Velentzex Respublikának Olqfz~Qt« 
Szági Birtokaiban ( Terra fer ma ) vagyon 
már leg-nagyobb réfze, a' 130 ezer ember
re nevekedett ujj Armádiájának. A? Ha-
jóssereg is , mely Corcyra (Corfa) Szige
ténél volt , el érkezett V^elentzéhez, 

A' Nápolyi Felség' buzdítására fegy
vert fogott 9s fegyver-fogásra magokat 
fel-ajánlott két Sicíliai Lakosok* Szá
ma j háromSzáz negyven ezerre telt ya* 
la már az űjjabb közönséges és magános 
Tudósítások Szerént. Ezen sokaságon 
kívül vagyon még hetven ezer reguláris 
Katonaság. A* Klastromok, Földes-Urak 
és más Gazdagok, önként való jó Szánt* 
tokból adnak gabonát, bort, lovat, / s 
egyéb fziükségcs dolgokat a3 had folytatás* 
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X3L9 hogy annál hathatósabban ellent Jehés« 
sen állani ? ha arra jöné a? dolog5 a 'Fran-
tziáknak, kiket O k , Barbarusoknak ne
veznek. 

• Maga" a' Nápolyi Felség, Actoh-MU 
nisternek és sok Stábális Tifztekhek tár-
saságában..el-indúlt Jún. 20-dikán ? a* fel
fegyverkezett Nép' táborainak meg-fzem-
léléséreY melylyek. voltak már akkor: Suti 
mondnkl; Casíel' di Sangronkl; San Ger-
manonkl és Gaeíánkl. 

Hatvan ezer tallérnál 5 felesebb sum
ma került bé 21-dik. Júniusig, tstipánn -az 
ajándék kéfz-pénzből, aJ Nápolyi hadi kafz-
fzába. ; 

Parisból egy KomifzSzárius érkezett 
Jún. 17-dik napjára Flacentziáha, kivel 
Buonaparte, Salicetti, 's némely más elő 
kelő Személylyei a' Fr. Seregnek, egyne
hány órákkal azután hadi tanátsot tartot
tak. Ezen tanátskozásnak a' lett a" kö
vetkezése, hogy a' Placentziához leg-kö-
zelebb fekiidött Seregofztályokat, JBonő-
7iia és Ferrára felé indíttatta Buonapar-
te; 9s maga is Jún. 18-dikán 9 arra vet
te titját, Pármáim és Modenánn által, egy 
Lovas oíztálylyál. A' Bonóniai földnek 
XJrbáno nevű Várára rohanván vélet
lenül a' Frantzia Katonaság, védelmez
ni akarták - elébb magokat ellene a9 Vár
őrzői; de a' sokkal nagyobb fzámű el-
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lenségrcek kenteknek voltak foglyaivá len
ni, Bonóniábdi is el-érkeztek Jun. ig-di-
kánn estve egy Frantzia .'Korpás* elöl-lo-
vaglói; más^ nap pedig a' Korpus is bé 
ért a' Vezérjével -AngerauvtX (nem Jugra-
reauvú) cgygyütt, tábori muzsika Szó alatt 
Bonóniábz; de leg-nagyobb réSzént ismét 
ki-takarodott a* Római kapun, 's a5 kör* 
nyéken telepedett meg. Angeraa tsak eze. 
xecl magával >$ egynehány "ágyúval maradt 
benn a' Városban, melynek fö-piatztgára 
öSzSze gyűjtvén a5 véle lévő Katonáit, je-

• lentette", hogy ö Bonomat, a5 Frantzia 
Respublika' nevébenn el-foglajja, ÉjtSza-
kára el-érkeztek Buonapartc és Saicetti 
i s , kiknek Számára, av két kg-pompásabb 
paloták voltak el-kéSzítve. Jun. sodikáii 
reggel, magához hívatta Buonapartc, a9 

Pápai Helytartót, a' ki viSzSza-.térvén Buo-
riapartétől, mindjárt űthoz kéSzítette magát# 
"'s még az nap el is utazott Rómába A* 
Magistrátus ki-hirdettette azonnal , hogy 
a? Frantziák , a' Bonóniai Respublika9 ré
gi jussainak, Szabadságának, és maga-ura* 
ságának helyre-állítására jöttének. A' Fran
tziák azonközben foglyaikká tettek min
den Pápai Katonákat, kik Bonóniáb&xi 
voltak; de meg~éreztették Bonőniava} is 
egySzeribe, az űj-módi maga-uraságát; mert 
k-vet ték ugyan a' Pápai tzímert a3 Város 
Mza elői^ •'% helyébe a' Bmómai ésFx*n« 
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tzía tzímerl tették fel: de. kívánták egy-, 
fzersmind 3 hogy adózzon az iíj Respubli
ka, enynyi 5s enynyi lovakkal és más hadi 
Szükséges dolgokkal 9 haladék jiélkűk Tar
tozott a* I^agistrátus i$. igen sok rendelései 
ket tenni közönségesekké, melylyek által 
a* Frantzia igazgatás*! módja Tetetett mun
kába. 

Más Frantzia Korpus 9 a*Ferrárai főid
re rontott: de magában Ferrára Városá
ban nem volt még benn Jan. 23-dikán : 
hanem a* Cárdinális, "ki a? Római Szék
nek vala ótt Kórmányozója, minekutánna 
beSzélt volna Rtwnapartcvdl Bonóniáb^in 
Rómába, utazott. 

Buonaparte^ Jiín, 24-dikén a* Toska-
na\ Nagy-Hertzegség felé vette útját egy 
nagy fzárnű Sereg-ofztálylyaL - Bé érvén 
Pistoja Városába , mely már a* nevezett 
Nagy-Hertzegséghez tartozik, következen
dő értelmű Levelét utasította a'Nagy-Her-
tzeghez: 

K.rályi Herizeg! 
? 9A' Frantzia Respublika' hajói\ Szünte

len háborgattatnak a' Livomól Kikötőhely
ben ; sértegeHelik a'Frantzia Kereskedők
nek tulajdonosi jussok ; egy nap-se' múlik 
e l , melylyet, a' Respublika"javával 's a* 
Nemzetek3 Törvénynyével ellenkező vak
merő Szemtelenség meg ne béljegezne. A? 

Frantzia Közönséges-Társaságnak végre
hajtó KórmánySzéke, egynehány ízben pa-
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nafzlott ez eránt a5 Kir. Hertzegséged Pa-
rzViMinisterjénél: de Az? kéntelennek lát
ta magát meg-vallani , hogy nem volna 
hatalmában Kir, Hertzegségednek meg-za* 
bolázni az;• Anglusokat, és 'fenn-tartani a*" 
Livomóx Kikötőhely5 neutrálitássát. A* 
Végre-hajtó Kórmányfzék, illendőnek ítél-
te a '-maga kötelességéhez és méltósága* 
hoz, hogj a' Frantziák3 kereskedésének 
védelmezése végeit; eroSzakkal verje el az 
eröSzakot: minekokáért reám faizta, hogy 
a* vezérlésem alatt lévő Seregnek egy Sza~ 
kaSzSzát indítsam útnak, és foglaltassam el 
általa Livornót." 

„ Tifztelettel jelentem Kir. Herrzeg-
ségednek, hogy Mefzfzidornak 10-dikén 
(Jun. 28-dikánn), egy Fr, Seregofztály fog 
bé-állaní Livornőba,: mely a* neutrálitás* 
reguláihoz fogja magát tartani: minthogy 
m i , éppen a' neutrálitás' védelmezésére 
jövünk. A* Kir. Hertzegséged, hajói j őrizet-

• j e ; Y tulajdona; nem különben az Alatta 
lévőknek jóSzágailt is ,\ ']eg- kissebb sérel
met se? fognak Szenvedni.<í 

„ Parantsolatom vágjon arról is bi
zonyossá 'tejtmi Kir. Hertzegségedet ? hogy 
a'• Fr. Kormány Szék, óhajtja folyamatjat 
látni#. a' két Státusokat egygyesíto barát-
ságnak; Js hiSzi,'- hogy Kir. Hertzegséged, 
mint mindennapi Tanúja azoknak a' ren-
deletlenségeknek , melyikeket, tartózkodás 
nélkül el követnek az Ánglusok; és mint 
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a' ki meg nem gátolhatja azokat : helybe 
fogja hagyni a5 Végrehajtó Direktórium 
által elö-vett igazságos, hafznos 9. és Szük
séges intézeteket." 

Ezt a*. Lehelet, egy Fr. Stábális TiSzt 
vitte a' Nagy-Hertzeghez, 9s halaSzthatat
lan válaSzt kiránt. — Fossomhroni nevű 
Ministerje a* NagjT»H@rtzegnek felek is 
még azon a* napon ^JBuonapártcntk ily 
silódon : 

Excellentziás Űr! 
55Ö Kir. Hertzegsége, meg vagyon ar

ról belsőképpen győzettetve, hogy a5 Fr. 
Respublikával 3 's ál táljába fi minden Fran-
tziákkal való egyenes Szívű, jó lelkű, és 
barátságos bánásra nézve ? semmivel se* 
vádolhatja magát. Egy oly Fejedelem ? 
a? k i , Barátja a' Respublikának, mékámi 
tsudálkozhatik tehát azon a* Végzésen, 
melynek telyesítettetését rendelte a' Vég
rehajtó Kórmányfzék. Ó Kir. Hertzegsé
ge erofzakkai nem áll ellent; fenn tartja 
$z egyességet is a? Fr. Respublikával, re-
ménylvén, hogy minekutánria jobban meg1 

értette a? dolgot a? Respublika , viSzSza 
fogja venni ezen Végzését. Arra az eset
re, ha nints haulmábann Excellentziádnak, 
liogy a' Direktóriumnak később parantso-
latfáig halafzfza a* Livomóba. való bé-ma- . 
sírozlatást: Szükséges telyes halalom ada
tott a? Livornó Városa 3s Vára Kórmányo-
zójának a3 feltételekről való alkura, 
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Bé-menvenn a5 Frantziák Jiín. 23-d*-
kánn Livpmőba 9 azonnal el-foglaltak ott 
minden Anglus Magazínomokat és kéfzű-
leteket. 

Rómából Jiín. 23-dikánn: — „ Meg-
esék a5 JBonóniaiakn&k, hogy magok közzé 
hívták Szabadítónak az ellenséget: mert 
ki hirdette ugyan az , Szabad Respubliká
nak az ő Várossokat: de annakutánna elkí
vánta tolok fegyvereiket; későbben psdig 
sorra járván Templomaikat, más közönsé
ges épületeiket, és. magános házaikat: min
den arany, ezüst, és egyéb könnyen el-
Szállítható drágaságokat ki-rablott azokból* 
Ebből állott a' Szabadítás: mely meg-lé-

' vén, magára hagyta ezen xijj Respublikát 
a5 . Funclálója. Bajos dolog, midőn az 
Ember tulajdon kárán kénteleníthetik ta
nulni.— EgéSzSzen más lélektől vezéreltetik 
a' Római nép ; mert ez, a' midőn hallot
ta , hogy bé-rontottak az Egyházi Biroda
lomba a3 Frantziák, és a' futamodott hír 
Szerént Róma felé nyomulnak: ki omlott 
a5 Városon kíyűl fegyveresen, *s űgy vár
ta az ellenséget, míg nem meghintetett a' 
Kormány Széktől 5 hogy térne vifzfzahony-
nyaiba ." ' 

•Rómából Jűn. 24-dikénn: Pápa 
Ö Szentsége' Botióniai Mini^terjének Mar-
keze AngeUllinek és több m^s Tifztvise-
lőinek is ide lett érkezésébe]. Játvánn a* 
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N é p : Mi történt Bonoméban ? fel zendült 
*s öSzve tolakodott: de meg-intetett a* 
KórmánySzék által, hogy KereSztyéni és 
Polgári kötelessége Szerént tsendesen visel
je magát; egvSzersmind parantsolatot kap
tak 8L Törvényfzékek is , hogy minden ke
ménységgel bánjanak Azokkal , kik, a* 
köz~tsendességet meg-akarják háborítani. 
Ezenközben Ministériális-tanátskozás tar-. 
tatvánn, egy Kurír küldodöttá^űr/y^oZpaSz-
Szus mellett Monónidha., k i , a' már elébb 
oda érkezett Római Spanyol Követhez 
Azzara Úrhoz, ujj Utasítást vitt a' Békés* 
ség.eránt. 

A' Német-Birodalmi Újságoknak <-<— mind 
Frantzia, mind Német nyelveim írottakr 
n a k — egygyezö Előadása Szerént, ki-hir-
déttette Basűeában a' multt Hónap' vé
gén, Frantzia Követ Barthelémy ; hogy 
Fegyver-nyugvás köttetett a5 Frantzia Res
publika és a' Római Udvar között. Most 
kaptuk meg az ej>éSz Kötésnek i© Tzikr 
kelyeit: de mármost nem volt idö a? köz-* 
lésekre. 

A' Modenáinktól meg nem kaphat-
vknn a' reájok ki-vetett adót a' Frantziák5 

' t í zezer puskát, 1300 lovat, és sok vágó-, 
marhát Szedtek el tőlök. 
Spanyol- Orj'idgbóL —-

Valamint | egy felől Szorgalmatosaim 
el-távoztat itt az Udvar mindent, a' mi 
által méltó panaSzra Szolgáltathatna okot 
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az angliai Udvarnak: űgy m £ s felől, igen 
vigyáz arra is, hogy a> Frantzia Igazga
tókkal való egyessége fel ne bomoljélr. 
Mind egygyik, mind másik rendbéli gon
dosságának példáját közlik a' Mádriti "Tu
dósítások. Történt t. i. hogj a' St. Ma
ria nevű Kikötőhelyben 6 ágyiizó-tsóna-
kokat kéSzíttettek V.Fr. Patrióták, mellyek-
kel ők , a5 Fr. Hajóssereg' Számát akarták 
nevelni; de nem nevelhették: mert a? Ki-
kötőhely' Kon>endánssa el-vétette a? hajó-

. . kat,: ?s bé-záratta. Ezen tselektdetét a' 
Komendánsnak helybe hagyta a* Spanyol 
Király, Nagy-Britannia* kedvéért: ellen-
ben V Frantzia Nemzet' kedvéért9 oly 
parantsolatot adott k i , hogy ezentúl* mi- «> 

helyt éSzre vefzik a' Cádixi Spanyol ha
j ó k , hogy, az oda való Kikötőhelybe 
valamelly Anglus Katona-hajó Szándékoz
na hé , visgáíódni; mindjárt Jöjjenek reá: 
mely páran tsolatra , az Szolgáltatott alkal
matosságot; hogy két Anglus Fregátok 
mentek volt be Cádix alá, az ott SekvS 
Spanyol és Anglus Hajósseregeknek meg
szemlélésére. 

Mádrithól Május' 31 dikénn: — 
„ Aranjuezhtn, síimen tanátskozik egy-
gyíitt a' Ministériom, h fzakadatlaiuíl na
gyobb nagyobb mértékben téteti a? hadi 
kéSzületeket. A' Gibraltár előtt Sekvő Sr 
MocM Spanyol táborba, Máj. i6*dikánn 
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Is tgj Regement Lov-as-Patfantyusság fa* 
karodott-'által Cádioc Városaim, V még 
azon az utón 6 gyalog és 4 lovas Rege-
menteket vártak*.volt-'a' nevezett táborba. 

A5' Barcellónal Kikötőhelybe négy Ka-
'tona-hajók érkeztek Máj. 30-dikánn, oly 
tzéllal, hogy onnan , 3 Száz ágyút; 114,962 
ágyú-golyóbisokat; 12 ezer bombikat; és lő 
ezer gránátokat Szállítsanak által Cadixtisa.*-

Béts. 
Az Erdélyi Kintstartó Tanáts* Elölülő

je Gróf Bethlen, Jósef Ö Excellentziája, 
két fehér és két fekete Bíalokkal kedves
kedett Ö Felségének, a' jmelylyek már 
egynehány napoktól fogva, a9 Sahönbrunni 

"* ritka állatok között Szemléltetnek. A* fe
keték közzűl egygyiknek nintsen Szarva. 
.— Az Ö Exc. ja? Lováfzmesterének ki
nek vigyázása alatt hajtattak fel Rrdélyhöl 
3L Bialok, egy Szép emlékeztető arany pénzt, 
mintegy ai2-aranyat nyomót, adatott aján
dékban Ö Felsége; a' két hajlóknak is — 
kik Radnóti ParaSzt-gazdák — fél anynyi 
nagyságú,. hasonlóképpen arany emlékez-
tető-pénzeket* 

* , # . * ' • . ' " 

Hír adds. 
F , Ki rá lyunk , Özvegy Gróf Pálffy Jánosáé rzü-

• letett Collorédó Gróf-Afzfzony Ö Excellentziája* ke
nésére, méltóztatott kegyelmesen meg - engedni , kogy 
ezentúl Nyárasd Mez©-Városában 9 — mely, Pozsoa 
Vánuegyének Csalló-KÖz nevezetű xéfzében fekfzik, 
és tulajdona a' fenn nevezett Nagy Méltóságú Afz-
ÍJ&osyságaak — minden kéten Barom*vásárok 9 négy* 
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Éer pedig egy i fz tendoben, Bar^rn-vásárokkal egy-
be-köttetett má« Közönségei Vásárok vagy Sokadaf-
mak is t a r t a thassa lak , mely eíztendónként elől-fordű.-
ló 4 Vásároknak ideje: 24-dik Áprillsre; 26-dik Július-
*a ; 9-dik Septemberre; és 2g-diít Nójrenaberre vagyoa 
határozva. A ' Heti Barom-vásárok* napja Tsötortök: 
arra a' napra tehát , jó reménységgel ei-hajtatnatják 
oda a' fzomfzédságból minden Marha hizlaltatok a* mar* 
háikat , melylyeket eddig mefzfzebb fekvő Helységek
be voltak kenteiének hajtatni, 

# * * 

^ régi Népefc Erk'öltseiknek, Szobásaik* 
nak, V Rendtartásaiknak Históriájából* 

Még egyfzer az Aehéusokról , Pölybius Hilton-
lsusnak előadása Szerént. 

Tsendesén virágzott az Aahéasdt kis 
Respublikája, a' Szép és haSznos egygyes-
ségnek 3 's jámborságnak kebelében mind 
addig; míg azt, Nagy Sándor9 Attya Fi-
lép, Macedóniához nem kaptsolta, (a' Kri-
ltus Születését meg-előzött negyedik Szá
zadban,) 

Nagy Sándor' halála után, valamint 
Macedóniának: úgy változtak az Aché-
usok' 12 Városotskáiknak Urai is : későbben 
pedig egéíTzen is külön Szaggatódtak ezen 
apró Városok egymástól, 's prédáikká let
tek holmi kevély Hatalmaskodóknsúc. — 
Illy ügyefogyott állapot jókban fel-efzmél-
ték ugyan -tsak végtére magokat 9 és ne--
vezetésen" Patra 9$ Dymes voltak az elsők 
közzülökj a? mellyek, Tiran nusaikat ei 
kergették. Azoknak példáját kövstvénn a9 
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többek is,. újra. egygyesüJtek mind a* ti
zenketten; és ekképpenn előbbeni boldog-
ságjoknak fundamentomát fzerentsésen -meg 
vetették, (njfcitegy- 260 eSztendőkkel Kri-
Jtus Urunk' Születése előtt). Dolgaiknak el 
intézésére, egy közönséges Tanátsot állí
tottak fel ? inellynek egy írója, és két 
Elölülői voltak, kiket rendre válafztottak 
a' Városok. Későbben az Elölülők' vagy : 
Prézesek' Száma, egyre Száüítódott le. — 
Nem igyekeztek azon az Achéusok, hogy 
birtokaiknak határait Szélesebben ki- ter-
jefzSzék: tsak azonn igyekeztek 9 hogy Ha-
zájoknak helyre állított köz-javát egygyes 
erővel fenntarthassák, a' mellvben kére-
fték és találták a' magok különös jajokat 
is mindnyájan. Sok ízomfzéd Városok kí
vántak azonban magok jó fzánüából egy-
gyesűhii az jfchéusokka\; hogy ezen egy-
gyesülés által részesülhessenek -Azoknak-
boldogságában. . 

Parisban, 1795-dík eSzt. nek i-ső Janüá-
riuisátói fogva e' folyó 1796-dik eSzt. nek 
15-dik Juniussáig,' 2114 Férjfiak kívántak 
el- válni Feleségeiktől; 2870 AfzSzonyok 
liasonloképpenn Férjeiktől; 3$$ párnak "pc-
dig mind -'a' két Felei sürgették egymástói 
lehető el-válásokat. Ezerni el - válásbéli 
sok kérések 9 mind meg-esmértettek tör-
Tcnyeseknek, vs véghez is "mentek. 
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