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Nro 26. 
KmBéuhea, Sz. Mihály Havának (Sepiembernek) 

37-dik napján ij96-úXk Efcteadiíiwn. 

•#a<£ Környülállások. 

UsuTdan (Jourdan) Frantzia Vezér 
meg-irta volt Parisba August. 24-dikénn 
hogy mmekutánna Károly Fe - Hertzejr 
fzámos népet egyesített a' Gróf Wartens. 
lében i>eregoíztálylyával: kéntelen vélt Ö 
a.' nagyobb ellenséges erS előtt viMza. vonl 
m a ' maga Seregét; bíztatta mindazáltal 
a D^ektoriumot, hogy ízándékozik Ö For-

- ckeimnkl egéfzfz Ármádiáját Öfzfze-gyaj. 
tetu, oly reménységgel lévénn, h o g y / ^ . 
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ró az alatt előre nyomulj Y kénfáerítem 
fogja Karolj Fő-Herízeget a* Dunán való 
vifzfza-térésre. — Moró (Moreau) Fran-
izia Vezér is írt á* Direktóriumhoz Aug. 
525-dikénn jíugskurghol , jelentvén,» hogy 
mihelyt meg-haílotta Károly Fo-Hertzeg-
röl, hogy Ez, által vitte a 'Dunánn Seregé
nek egy réfzét Zsardan ellen: Ö , mind
járt által-fzállott a* Lech vizén, mely tse
kkedé tének azt á* sikerét remény lette, 
hogy Károly Fő-Hertzeg kéntelen lefzfz 
viSzSza-térni az Jstr vizéhez* ~ — Mind 
Zsurdánonn, mind Alorónn bé tele azon-
bahn 

Fallitur angariő spes bona saepesuo, 
mint Károly Fő-Hertzegnek * 's Latour és 
Frölich Generálisainknak Tudósításaikból ki 
tetztzik. 

Károly Fő-Hertzég t i. — a? mint maga 
írja — Gr, Sztáray F. M. L. ot segítségére 
küldvén Kray F* M. L.uiiknak Sept. 13-di-
kán Wetzlár felé, abból más nap el 
verettetett az ellenség, által nyomattatott 
M9 Lahn vizénn, ?s fogattattak is el köz-
zűle jó-formánn, és Wetzlár , aa Mieink 
által el foglaltatott. Giessm Városából 
vgyan ismét ki akarták nyomni népünket 
a? Frantzíák : de nem nyomhatták, mivel 
Vitézeink, derek&ssann tartották magokat 
addig is míg segítséget kaphattak, az 
utánn pedig Könynyú- Lovasokat küldöt
tek a 'Lahn vize mellettiéi felé? az ellen-
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••»ggfr':;'bal fzámya ellen. Ugyan á& nap , 
Usingenhc vette útjár a* Fő-Hertzeg, hogy 
onnét, m9 mint a' környülállások fognák 
kívánni, JVeilburg^ vagy Limburg felé for
dulhasson. Meg-értvénn azonközbenn Ö 

* FŐ Hertzegsege, hogy a 'Frantziák, Lim-
burgtól és jDietztöl 9 Zollhaus mellé állítot
ták ki a' magok fő 'ér«jek*t'; kg- ottan Ho» 
« e F . M. L. ot Weüburg f#lé küldötte; 
? smaga Münster felé indult, JVe«: F. M. 
L. nak pedig azt parantsoha, hogy Schival-
bachtól Kirchberg felé nyomulna elö a* 
Kótoimjával' (Tsapatjával); Aug. 15-di-
k é n n / a ' Fö-Hertzeg ? Seregofztálylyának .. 
elöljáró réfzévei Spiegdberg GtiwtkYis meg 
támadta az ellenséget a* maga fekvésében, 
azért; hogy annak mind erejét ki-talmi-. -
hassad mind bátorságát próbára vegye: de 
mivel nem bírt anr\ak ágyúzásával; kente-
leníttetett viSzfza - vonulni; mindazáltal a? 

Fö-Hcrtzeg, még az nap estve elébb in
dította A5 maga népét, 's egy ágyú-lövés-
nyirc telepítette, meg azokhoz a' hegyek? . 
hez, melyeken tartózkodott az ellenség. 
Sept. 16-dikánn el hagyták a? Frantziák 
*mlített fekvésseket, *s ismét a' Limburgi 
és Dietzi térségre Szállottak: de nyombai\ 
követték Őket a? Mieink, és hatalmasaim 
el nyomták Limburgtól *s Dietztöl, 'i a? 

%Ltch két hídjait is ei-foglalták. Nem ke
vés volt a* vefzteség mind a* két réSzroli 
mivel, kivált a' Lahn túlsóitleljékénn lc-
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vö Külső-városábann Lirnburgw&k \&tXi ^t. 
. -menyeim ágyúzott >s puskázott egymásra 

rmnd a ket Fél. August. rg-dikánn/oly 
Híradással indította Béts felé a' Fő-Her 
tzeg 'mndsangelbol,^ Tskhkx* Könvnyu" 
Lovassai közzííl üCőtóeMCapitányt ,'hoijy 
mar akkor, egéfzfzen el volt a' Lahn vf„ ' 
zétőlverettetve a z ellenség.; Monte&auer-
nel es a' Rothenham hegyeken tanyáztak 
Vitézeink: következésképpen EhrenbrdU 

Jieuise'lvók többé Frantziáktól körűi vé-
tetve. 

Mannheimi Kommendánssunk F. M 
L. Petrásch, oly parantsolatot vett a 'Fö -
Hertzegtöl, hogy egy réfzével a' Mami. 
heimiOmctntk Scherb nevií Frantzia Ge
nerálist támadja meg Bruchsalnk\, >s to
vább menvénn,; fzoríts* Morót hátairól. 
Alig hatott a z ellenség' fülibe, Petrásch 
Generálisunknak feléje lett közelítéséről a' 
hír: mindjárt Sartadt fele osonlott éjfél 
idején nyakra főre, 's feles fzámú muní-
teios fzekereket, 's .egy liízt-magazínomot 
is hagyott maga utín Bruchsaiban. — — 
Orof Latour Haditármesíerünk* Tudósítá
sából melyet BobenhausenbŐX indított Héts 
ide Sept 1G-dikénn, ezeket olvassuk: 
S ' , V ^ * a t

r
f z . °" f i c i»ten, rninuha Neubarg-

f a l t a i fzandeközott volna Maró fzáilani 
a Dunann: de hirtelen meg-fordúlt; >sAi. 
vha Schrobcnhausen., és Meitburg között 
.ofefccgyűjtötte Népét , melyei fsak nem 
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inindcnnapi véresviaskodásai voltak Gróf 
LatoutMK oly Szerentsévely hogy már as 
említett napon reá telt ezer ÖtSzázra, a* 
fogságunkba esett Frantziák' Száma. Egy 
Kassát is vett el Gróf Latom az ellenség
ig], — - ^ Frölich Fé JVi. Li is diadalmas
kodott Sept. 17-dikénn a' Moró Seregé
nek azon Oíztálján , mely, a*Sváb Kerület* 
alsó réfzének Kempten (Campidoncc) nevű 
Városánál állott volt, Augsburg Városától 
Pél és'Jínpnyngot között ig óránynyira. 
— Kétfzázjbarmintz Fr. foglyokról .emléke
zik B. Frölich Híradásában: de midőn ei 
indította vala azt Béts felé: nem kaphat
ta volt még meg akkorra , három Al-Ve-
-zérektöl, úgymint: Wolff'és Grafftn Ge
nerálisoktól , 's Rákitevich Oberstlieute* 
nánttól a5 TudósítássaiKat. 

Magyar Hérósuhk B, Mészáros Feld-
fnarschallicutenánt' nevének előfordulásá
val ., élefzto Híradások kezdenek érkezni 
Olafz-Orfzágból is. Történt t. i. hogy a* 
mint említett Méfzáros F* M«X« unka é* 
Ottó Generál-Majorunk, aT Gróf Wurrnst? 
Seregének előljáró réfzével, &egnanot6l f 
Ccria nevű falu* vidékére érkeztek volna 
Sept/ i i -dikén: Fr, Fő-Vezér Bonaparte> 
a' ki Verona felöl vezetett egy SeregoSz-
tályt, tüzessenn meg-támadtaÖket, 's még 
elébb a' falut is meg-rakta Katonasággal* 
&• Mieink nem tsak ellnem' vonták maga* 
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Jcat Bonaparte előtt,- hanem úgy vífzlza 
futamtatták azt Verona fele, hogy nyer
tek is tőle hét ágyiíkat, *s fogtak' el az 
Emberei% közzul,. kik mintegy hatezer fő
ből állottak^ 87* Személyeket. Egy OberJt-
lieuienánt. és tizénkét máj* Tifztek is vágy
nak e z e n e l fogattatott Fraiitziák közötte 
Még többet is alkalmatlankodott Népünk
nek az ellenség.: de azért mind Méfzáros 
és Ottó Generálisaink, a* kik két órával 
indultak elébb Gróf Wurmserrxél; mind 
pedig maga Gróf Wurmser is a5 nagy se
reggel, fzerentséssenn eí verekedtek Mán* 
inához. Ottan September? 13-dik napjánn 
délelőtti tíz órakor, Szintén a' falai alatt 
Mániádnak 9 S. Georgio KüísŐváros, és 
Formlgosa nevű hely között « táborunkra 
ütött az ellenség, de azt se* tudta hogy Sza
ladjon vifzfea. — Mikor el indította Gróf 
Wurmser ezen Történetekről Béts felé a3 

maga Tudósításait; már akkor is, ámbár 
még kergették Vitézeink az ellenséget, 
ineg-halad ta á' közzűíe el fogattattaknak 
-— leg-nagyobb réfzént Gránátérosoknak — 
Száma az ezerölfzázat. Halva is igen so
kan hevertek belőle a' hartz*. mezején. 
Sok munitziós-Szekereken kívül, tíz ágyú-
nyereségünk is volt, 

•Jnnspruckból Sept. 2Ő-dikánn: •— „Há- > 
rom Hónapokkal ez előtt négy ki-kőltözött 
Fr. Apátzák voltak itt Szállva a' Krtutz-
wirih nevezetű Vendégfogadósnál; WiU 
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iaubm annakutánna ebédre is válták hi
vatalosok a' Prélátushoz. Ezek a" gyö
nyörű mák-virágok most el fogattattak 
Ober-Inntháíbmn. Miért? azért, inert az 
Apátza-tsuklya.alatt négy Iffjú Fr.íngenieu-
rek lappangónak. ~ Sok fegyveres nép 
takarodik Botzen felé: a' hbnnan jó for* 
ma erővel Szándékozik indulni jfivinczy 
Generális a? Frantziák ellen* 

MogiintziáhóL Sept.-• ib-'dikénn: — 
39 Azon két hónapok alatt 9 a' rmV korul 
valánk ebben az efztendöbenn vétetve &a* 
Frantziák által, egyéb valamely különös 
vefzedelem nem történt, hanem hogy Aug„ 
30-dikánn reggeli hat órakor, egy Munkás3' 
vigyázatlansága által a> Rajmund? Kapujá
nál meg-gyűladt egy rakás bombi-gplyóbis 
es gránát, 9s a*. VálaSztó-Hertzeg* palotá
jának és a' Péter* Templomának tsak nem 
minden ablakait ÖfzSz,e*ron£otta. Embert-
is ölt m;eg tizfnhármatV 24-et pedig meg
sebesített.c< 

„ 'Midőn viSzSza* tak^rodának vidé
künkről a' Frantziák, ráblottak imitt amott; 
hanem más felöl M m a s hajóik jutottak né
met kézre r a? melyek^ rag^dományQkkaí 
voltak rakva. " 

?3 Konigstéin* Várát még inkább el 
puSztították volna a* Frantziák: hanemha 
©gy Szerentsétlen történet gátot vetett vol
na ezen Szándékjokn&k. Történt t. i. Sept. 
7*dikénn estve, hogy a' mini a# Míaeu% 
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Katonák, Számfzerérit valami húfzatm, íie-»-. 
vélni akarvánn egy Mína9 erejét, köveket 
Hánytak volna a' Vár' fundamentumába 
már- bé-fzerkéztetett bombikra és puska
poros hordókra: az egymásba ütődött kö
vek tüzet adtak * véletlenül , *s fel-vetőd-, 
vénn Mína, űgy öfzfze-fzaggatta a* Min©, 
röket, hogy a* izélje! fzórtt kezeket, lába
ka t , főket 's a5 t. lehetett tsak látni. 

. MonachiumhóL Sept„ 20-dikánn: — 
„ A* Ts, K. Hadi Kommífzfzáriátusságnak 
írásban ki-nyilatkoztatott meg-egyezése 
(assignatioja) kívántatik a' végre, hogy a* 
kik Forspontot, Szénát *s abrakot, és ele
séget kívánnak kapni: kaphassanak. " 

„ í7Z/72űbann, a* Sváb Kerűletbéíi Ren
dek gyűlést Sognak tartani, melyre StutU 
gardból a' Kerület' Kaiítzelláriája , és a* 
Würtembtrgi Követség el utazott Sept., 
X2~dikénn." 

M&nnheimból Sept. 14-dikéra : —. 
f í A* Bruchsal- vidékieknek két Depntá-
tusaik érkeztek ide tegnap, kik Segítséget 
kértek a* Ts. K. Lovasságtól, 's nyertek 
i s : • mivel bátorságjoknak jeles próbáját 
a dák egy viadalban f melyben négyfzá* 
Frantziákat fogtak." 

Wetxlárbál Sept* i^-dikénn : — „Jour-
űan Fr, Vezértől oly parantsolat érke
zett ide Sept. 6 dikán, Goutkier nevűFr* 
KommifzSzármshoz, hogy a* viízfza taka
rodó Frantzia Sereg táplálása cránt tegyen 
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meg minden kéfzületelcetV iie hogy ezt* 
rablásra kénfzerítse a' Szükség. Ily vallás-
tételen kezdte Jourdan^ Goutkierhez bo-
tsátott írását: „ É n egéfzfzen meg-veiéi-
tettem. Én akartam verni: de az ellen
ség meg-előzött." 

Regensburgból Sept. 21-dikénn : —* 
„ Ts. Kir. Generális Gróf Nauendorf* fő-
quártélja Pappenheirnhm vagyon már ?: bá
rom napoktól fogva, Morá Fr. Vezér 
— Ű5 772///Í sok felöl írják felöle — viízfz^ 
tért a' Lech vizén: mert látta, hogy ha 
jkésik: meg-rontja magát. Tegnap a' mint 
hallatik, Seregének egy Ofztálylyával meg 
támadta a* Ts. jK. Vitézeket; de ismét to^ 
vább vonta viSzfza magát. As mely Ts. 
K. Sereg, hátulról került /fibrdnak, már 
Bastadibaií vagyon. Speyer {Spirá) Vá
rosánál nem mutatja magát tébbé semmi 
Frantziaság, 's fegyvert fogvánn a' Köz
nép ? kéSz segítségére lenni tőle ki-telhet<5-
képpenn a* Ts. K. Seregnek." 

„ Éppen most vefzfzük' a? bizonyos ' 
Tudósítást, mely fzerént, a' Würtembergi 
Hertzegs-egnek Fö-Városábann Stuttgart
ban , Sept. 17-dikétöl fogva Ts. K* Kato
naság vagyon," 

Stuttgardból Septemb. 17-dikén:' — 
, , ,Éppen most érkezik .ide az a* hír, hogj 

Kehit te el foglalta a* Ts. K. Sereg." 
Würzburgból Sept. 14-dikén indított* 

yólt hozzánk ®gy É. Hazafi beues Leve-
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m mÉU^m^m^ftíévtmi^si . 

1-ét* de ezt tsalc most vettük, *s belőle „"a*1 

F .S*ná l egyebet nem közölhetünk, mely 
is e z : ?5 Jourdan Fr . Fő -Vezérnek tsak 
nem egéfz Seregét a* Lufin vize* tájján, be 
zárva tartja diadalmas Seregünk.- 24 ágyu
kat vettünk el tőle és sok Szekereket, ?s 
fogtunk ifi el közzűlű ieg űjjabban 15 Százat. 
Egy jó Szarná OSztálytmk siet Moró Fr, Ve-* 
®ér' hátára. 

Kérdés: Az olyan Varosai ky Német 
Birodalomnak, melyekből Kezeseket vitt 
^el az ellenség, tartoznak e' a' mostani váW 
tozások Szerént, midőn már vifzSza-lodűlt 
az ellenség/továbbra is meg-kűldeni még 
nékie a' ki* vetett adót, melynek meg 
Icapfaatása ©ránt való bizonyosságért vi
vődtek el a' Kezesek ? . 

Felelet. Károly Fő-Hertzeg* parantso-? 
latja Szerént: Nem— egy krajtzárt sem. 

Prágából Sept. 16-dikánn: — - „ A 9 

JBambergi Y a\ Wilrfzburgi Püspökök, r 
minthogy már otthonn is-, bátorságot talál*: 

Bak: liaza,thaztak. u 

jjMind vifzSza térnek már' most tsendés, 
/laonynyaikba más el-*költözködött Fr&nkő-" 
maiak, és Felső-Palatmátusiak isV-,"' • • 

. ,, OrSzágimk' Rendjei ? és az ide való • 
Polgárság, egy Szép Levelet küldöttek Ká
roly Fö'-Herízeghez;, .melyben nagy hála--, 
datossággal meg-köSzönték? hogy el-Sordí-
totta határjainktől ar veízedelmet.*tf;'' 

Károly Fo-Hertzeg menynyire betsü* 
li a' mag i Seregét? mutatja ugyan .ázt 
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minden Szempillantásban : különös bizony
ságát adá mindazáltal annak kiváltképpen 
mostanság: mert egy Szép jutalmat, mely-
lyet dicső győzedelmeiért kapott, nem ma* 

• gának tartotta meg;'; Eanem' V vezérlése 
alatt hív buzgósággal hartzoió Vitézek
nek ajándékozta. Történt t.• i. hogy.MrU' \ 

;^//2<z\Pő-Hertzeg-áSzSzonj,' ki a* jótéte
ményben fáradhatatlan, "jóllehet rendSze- • 
rént is Szép summát Szokott Szolgáltatni a' 
Karoly Fö-Hertzeg* magános kafzSzájába: • 
most mindazáltal azon 'kívül is €gjSzerre 
tíz ezer aranynyal kedveskedett Ö Fő-Her-
tzegségének. Ezen summa eránt a5 nemes 
érzésű Fővezérnek ítélete,,sok TiSztitárs
sainak jelenlétébenn e' volt, hogy az a' 
Sereget illeti, tehát örömest által is ajánlja 
azt annak oly reménységgel, hogy ha nem 
sok jut is belőle egy Személynek: okoz
hat mindazáltal valami kis vfdtílást. Hall-
vánn a* TiSzti kar tzcn maga kinyilatkoz
tatását a* Fő-Hertzegnek9 ónként" le mon
dott a* summába való réSzesfilésrSl; hogy 
annál több réíz juthasson a' köz rendű Ka
tonáknak. 

Béts. 
A9 í s . K. Udvarnál lévő Velentzéi 

Követhez oly Tudósítás érkezett onnan há
zul, hogy Gr. Wurmser Szeretséssenn meg 
vitt Bonapartéval, úgy hogy már ez, kez: 
dette is magát viSzSza-vonni. 

/ Tegnap reggel ismét ötSzázig való Hor
vát ivatonák piasíro^tak itt által a' JBHroly 
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"Eő-Héitztg* Seregihezy kiket/tegnapelőtt 
délutánin a' Leopoldstadt nevű Külső-vá
rosban, borral serrel jól ...meg-vendégeltek. 
tek Kris4tmaFö-lÍGTtze^afzCzony^ és -ked
ves Férje Albert Kúv Hertzeg; estvérepe* 

• d ig , a5 Práter nevű erdőbe is kí-kűIdöjTték 
őket, a* hol Stuwer ezen efzteíidőbéTi utói-
só tűzi-játékját adván, Marst téliquártély-

*ra Szállította nagy ropogások között, 's a* 
Felségnek életetj áldást, és dilsősséget; 
a' Publikumnak pedig Békességet (kívánt 
égő buzgósággal. Af Tűzi-játék' végző
désével, míg vifzíza-tértek. quártéljaikba 
a* Horvátok, Szokott kiáltó daliásaik által 
nyilatkoztatták örömöket. 

Az aJ buzdító Énekes-Muzsika, mely-
lyet RautenstrauckIJr gondolt k i , 2.4 dík 
Septemberig 3925 forintot 's 44 xrt haj
tott vala már be-a* Bétsi Szabad-Sereg* 
KaSzfzájába *% mely summába, maga Rau* 
tenstrauch Úr Száz forintot, egy más de 
meg nem nevezett Bétsi X5x is ugyan any^ 
nyi t ; egy Tseh-OrSzági Úr pedig, 500 fo* 
xintet ajándékozott. 

Magyar Királyi Helytartó Jósef Fff* 
Hertzeg Sept. 2 i-dikén indult Budától Béts 
felé, ?s már itt vagyon egynehány napok
tól fogva. •' 

Hív Magyarjaihoz viseltető erős bizo* 
dalma jó Királyunknak, hathatós indító 
©kui fiolgáltÖ Felségének, hogy Orízág* 
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,gyfilést hívjon ÖMZQ Pozsonhdi Nóv. 6-di-
kára* Már a5 Ns Vármegyékhez el is vágy
nak küldve^ az úgy nevezett Regálisok 
{Királyi hívó Levelek.) 

Hagy e* közelebb tartandó Örfzág.gyü-
lésére nézve, az önként való hadi adomá
nyok, melyek, M. Kir, Helytartó Ö Fö-
Hertzegségének buzdítására, különös, és So 
sneg-elégedés fzerént, jó folyamatjokbati 
vágynak, ne talántán tsüggenést Szenved-
ni láttassanak : erre nézve' közönségessen 
jelentetik, hogy az olyatén önként való 
hadi adományok, melyek Magyar-Orfzág-
ban a5 felyebb említett buzdítástól fogva 
eddigien bé-ajánltattak, avagy ezentúl is 
fognak -még bé jajánltatni, belé tudódnak 
azon quantumba,- mely a' jövő Orfzág-
gyűlés* Végzésének ereje Szerént esik egy
re egyre az Ajánlók közzűL 

M. JEL Vay Dániel Űr arany kűltsot 
nyert O Felségétől. 

A* Czesckwitz vasas Reg. jenéi viseltt 
Obersterségböl Generálisságta lépett Gróf 
Fáhjfi Miklós Ö Nagyságát 

Magyar Orfzág. 
•Heves Vármegye' Fő-Ispánja Egri Püs

pök Gróf Ejzierházy Károly Ö Excellen-
tziája, hufzonnégy ezer forintot adott hadi 
segítségük 

Vejzprémhöl Sept. 20-dikán : —. „ Egy 
ízegény 9 de jó Ü.ÍYÜ, Magyar, T« &arty& 
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Ignátz'Úr, ki ennekelotte Egyházi fiolga-
latot tévénn , temetés' alkalmatosságával 
fzerentsétlenfiL lábát e l - tö r t e , és most itt 
IVefzprémbtn nyomorkodik: a5 maga igen 

ísekelv értékébőly az Evangyéliomi ASz» 
fzony alamisnálk'odása' módjára 9 egy ara
nyat ajándékozott hadi s«gítgégül, oly buz
gó kívánsággal, hogy az az egy arany, töb
bel együtt, verje viízSza a? Frantziát maga 
iiatáriba * '# Fels. Urunkat Szerentsés és kí
vánatos Békességnek kötésére segítse;' Mi
vel pedig azólta. .Vitézeink fzép diadalma^ 
előmeneteleket tettek; tehát nevezett Ha-
zánkfia is, aranynyára emlékezvénn, ezt az 
egy pár Verset írta orömébenn: 
Ellenséget ez vér , ki deákúr K a k a s 3 

Másnak a' £zemetjén kapa r , mint egy nyakas* 
Kofza Magyar Vitéz nyakazd le. a ' n y a k a s t , 

Verd yi&laa Hoaynyába , heréld ki a' Kakast , * 

Elegyes Tudósítások* 

Aufztriai- Belgyzomhan nyóltz ezerre 
telik a? Férjfi nemből való Szerzetesek* 
•fzáma; az ASzSzonyi nemből valóké vagy 
Apátzáké pedig négy ezerre. Ezek éránt 
rninekutánna sokáig tanátskozott volna a* 
Fr. Törvényhozó - óyülés: végre August.. 
gi-dikérin, az öregebbik Tanáts is reá ál
lott az IfEjabb-Tanáts* Végzésére;, hogy 
V i. az említett Szerzeteseknek hólttig va
ló elégséges fizetés rendelődjék 9 Kanem a* 
jóSzágaik- el adattassanak, melyekből a* le 
4>iízandé. summáknak le - házasa utánn is^ 
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0 
ezerfzáz millió líver tőkepénzt lehet tsiníU 
ni/mint a' Fr. Igazgatók reménylik. Res
publikájuk Számára, Ezen Törvénynek lio-
zatására, alkalmatosságot Szolgáltattak a* 
Fr. Direktóriumnak némelj Tudósítások/ 

. melyekben úgy adódott elő a 'dolog: mint-
ha a' Bdgyiomi Szerzeteseknek ]eg-.n% 
gyobb réSze maga kívánná az Apáíurságok-
nak és Klastromoknak el~töröltetését< 

Hogy azonban merő hazug költemé
nyek voltak minden afféle Tudósítások: 
onnét nyilván ki»tetSzik? mtft mibelyt hí
rekkel esett a* Belgiomi Szerzeteseknek:-
Mi a' Szándék felölök Parisba nn? mindjárt 
protestált az ellen ? az egéSzSz Btígyiomi 
Szerzeteseknek leg-nagyobb réSze j cgyézo 
akarattal. Á9 Gmti minden nemű Szer
zetesek , külqnösenn is írtak Parisba a3 

Törvényhozó-Gyűlés'Elölülőjéhez 3 >$ nem 
tsak állhatatos kívánságjokat és akaratjo-
kat nyilatkoztának a' magok Szerzetesi ál
lapotokban való meg-maradbatások eráiit; 
hanem hathatóssann is lelkére támaSztot-
ták a' Gyűlésnek, hogy a' midőn őket 

••> állapotjokból ki-mozdítaná, maga ellen tse-
lekedne: „Kegyelmetek, — így fzólfat* 
tak d Fr, Törvényhozókhoz — ki-hirdet
ték az cgéfz Világ* hallottára a? Embe
reknek jussaikat: mi emberek vagyunk: 
betsűljék hát Kegyelmetek a9 mi jussain
kat , >s engedjék, hadd töltessük el £z»* 
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morá életünknek hátra levö réSzét egy oly 
állapotbann, melynek nem egyéb vettet-
heti velünk végét; hanem tsupánn a' ha
lá l , vagy az engedelmességre kénízerítő 
parantsolat. 

A' Fr, Direktórum maga íYmég-esrriérte 
már , 9s Hirdetménynye által másoknak is 
tudtára adta, hogy Aug. 29*dik éjtSzaká-
ján Jakobinusok voltak azok, a* kik Ro-
jalisták^állortzáját vévén magokra Sel akar* 
ták zúdítani a' Népet' aly Szándékkal, hogy 
Drouetntk (a' kit-még eddig se' lehetett 
kézre keríteni) 's Boboeufntk vétkes-tár
sait, el Szabadíthassák. Fogattattak is már 
el ezen űj} zenebonáért a5 Jakobinusok köz. 
2Ül nem kevesenn: Baboeuf pedig Rab* 

. társsaival együtt, a' Nemzeti-Xörvényfzék 
, által való meg-ítéltetés végett, Vendome* 

4>a Szállíttatott. Az ujj abban meg-árestál-
tattak közzül egy, jobbnak ítélte ki-végez
ni önnön magát; mint Más* Szájából vár
ni a' fejére a* kemény Szententziát. 

A' Portugalliai Királynénak elmebéli 
•háborodása, gyógyíthatatlannak ítéltetett 
végtére is az Orvosoktól: minekokáért a* 
Ministériom is meg-határozta, hogy nem 
alkalmatos a' Királyné többé az igazgatás-
ra', és a' Brasiliax Hertzeg közönséges
e i m ki-kiáltatott Portugalliai Fő-Igazga
tónak, 
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