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Nro 2g. 
r Kőit Bétsbea* Mind Szent Havának (Octoberatk) 

4-dik napján f/^tf-dik Ehtendohvu. 

Hadi Környülállások. 

A Frantzíák meg kérték Károly FS* 
Hertzeg«t, hogy adatná viSzSza nékik Mar* 
€eau Generális5 testét, hadd temethessék 
el ok azt Lotharingiának Metz nevű Va» 
rossában. A' Fo-fíertzeg minden nehéz
ség nélkül oda engedte nékik Szerentsétlem 
sorsú Generálissokat ? kihez úgy is már az 
előtt különös figyeímetességgel volt: mert 
midőn meg-értet te , hogy halálos sebbe 
«set£ MarceaU) 's kezünkbe került: azta-
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na! hozzá küldötte a.9 maga Chimrgussát 
(Seborvossát) , nem különben aJ fogságunk
ba esett Adjutánsát is 'Jllarceaut\ak9 a' ki 
igen kedves embere volt Marceau Genc-
ralisnak. A' Szerentsétlen Generális nagy 
háládatossággal meg-köfzÖnte a Fő Her-
tzegnek, ember-társához mtuatott Szerete
té t , '% tsák hamar az után ki-műlt a' Vi
lágból. Még tsak 23 eSztendös volt. — Mi-
dön.a* Szélső-vigyázók sorain nyargalózna, 
*s Katonáit 'pirongatná, akkor találta egy 
VádaSzunk* golyóbissá. 

Zsardamvdk már az előtt is gyengél
kedett egéfzségét a5 fzcrenlse-változása rnég 
inkább meg-rontotta ? úgy hogy Frankó
imból történt vifzSza-vonulása' alkalmatos
ságával nem is ülhetett többé lóháton: 
minekokáért el kéredzett a* Szolgálatból. 
Sept. 13-dikánn azt írták Parishói, hogy 
jBeumonvzllét nevezte helyébe a5 Direktó
rium. 

KeM\ egy falunak a? neve , mely a* 
Rajna' innenső partján fekSzik Kinzing ne* 
vü folyó-vizetskének a' Rajnába való Sza
kadásánál , által - ellenben Strafzím'gg&l. 
Hajdan híres Vár is volt ezen falunál; 
de el hagyatott: hanem \t? most folyó 
hadnak alkalmatosságával újra meg-erős-

-'sítődött: mivel igen hafznos fekvésű hely 
akármelyiknek a* hadakozó Felek közzül9 
a' melyik bírhatja azt. 'ifeA/t "tette vala Mo-
fó magáévá: '$ i i |y forrott által a9 Rajnán 
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Strafzhiirg vídékérSl az a3 termérdek Fran-* 
íziaság, mely a' Sváb Kerület utánn Ba-
Táriának alsó réfzét és FelsŐ-Palatinátust 
Is cl foglalta. Moró' vifzfza-vonúlásának 
ki mondhatatlan akadályt okozna az , ha 
a' Mieink addig el verhetnék Kehiből a* 
Fr. Örizetet: míg oda érkezne Moró. Er
ről a' Kehitől Stuttgárdi Tudósítások utánn 
írtuk val'a, hogy diadalmasan meg-kapták 
a-2t Vitézeink; de némely űjjabb Stuttgárdi 
Levelekből azt olvassuk , hogy hirtelen 
viSzSza kapta azt ismét az ellenség. —~ 
Miben légyen a5 dolog Kehire nézve? hi-
telessenn, és körnjüláilásossann adja azt 
elő egy Levé l , a' mely, tsak hamar a* 
történet utánn B. Petrásch Generálisunk
nak Bischofsheimi fö-quártélylyából költ 
?s így következik: 

,? Úgy volt el végezve, hogy Sept. 
-19-dikcnn.fzerentiét kell próbálni Kehi eU 
len; azon közben Sept, 17-dikénn délutánn 
oly hírt vefz Báró Petrásch^ hogy az el
lenség, egynehány ezered magával Frcu± 
denthálhoz érkezett? 's kevés órák alatt 
el foglalta azt a? Szoross járást is — Knier 
his nevezetűt — mely az úgy nevezett 
SchwarziüaldbóljWekete erdőből) Szolgál ki 
a' Fürstenbergx és Bádeni földekre. Ezen 
hírnek valóságát bizonyította egy Levele 
Jlíoróriak, mely ? a5 Strafzburgi Kommen-
dánshoz volt intézve: de a' mely a? Mié-? 
| ak által el fogattatott. Ily környülállások? 
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ban, mindjártparantsolt B. Petrds, (?JÍS~ 
prés Oberstlieutenántnak , hogy két Bata-
ifowokkál. a' d? Alton és Wallis OlivierReg; 
Jetből induljon Szekerekenn Oherkirch és 
OppenauMé, ?s á 'Lakosokkal öSzfze~fog~ 
ván zárja el a' tájon az utakat , melyek 
cgyenessen /£>/<?/ felé Szolgáltak, Ié.--d.ön-' 
togetett-fákkal; Mérveid Oberster pedig, 
3 Lovas-ofztályokkal Oherkirchtw és Op-
pen-dun alól fekvő Renchen nevű falu felé 
ktíldődött, hogy Szemmel tartsa 's vedel-, 
mezzé az által ellenben fekvő Öjjfenburgi 
környéket, Egyfzersmind meg - határozó
dott , hogy még azon éjtfzáka rajta kell 
menni Kéhlenn, a' minthogy pairantsola-• 
^ot is vettek leg-ottan két Zöld-Loudon 
Bataiionok, két Szerviai Kompániák, egy 
Blankenstein-HuSzár-oSztály ? és egy Bata-
liön a* Manfredini Reg. jé bő!, hogy Klem 
Oberster' vezérlése alait, kezdjenek a9Kin-
zeng* jobb meljékénn egy hamis attakot 
azonnal, mihelyt a' valóságos megtámadást 
el fogja az a5 végre ki rendeltt Tsapat (Ko* 
lonn) kezdeni: mely Tsapatnak utánna 
rendelődött Pattantyús - Kapitány Olinger 
a' kórmányozása alatt lévő ágyuknak leg 
nagyofok .-réSzével -3 hogy ágy áztasson vala
mint tsak lehet az ellenség* sáutzaira. Ma* 
ga B. Petrds estvéli hét órakot kereke* 
dett fel BischoffsheimXéi a'Ferdinánd Reg, 
lének 3 Bat, jaival '$ Levenöhr Könynyű* 
lovassainak egy Ofzíályával ? «" 8 órány-
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ny\ menete] utánn anynyit haladt; hogy 
i>em volt már tovább Kehitől, egy órány-
nyi járó földnél. Itt megpihentetvén egy 
kevéssé Vitézeit, ismét elébb indított b«-
lőlök, Otskay Obersilieutenánt és Dallos 
Fő Strázsa-mester' vezérlése alatt, Ferdi
nánd Reg. béli ezerhatfzáz Gyalogokat az£ 
parantsolván nékiek, hogy a3 Rajna* tok 
lése mellett vezettetvén magokat hív La
kosok által, menynyenek által az a9 tájon 
még egéfzfzenn el nem kéfzűltt Frantzia 
sántzokonn , a' Rajna' hídjáig; 's $zt cl 
foglalvánn ? egy réfz belolök maradjonn a9 

hídnál, a' más réfz pedig foglalja el há
tulról a' Kinzing partján már egéfzfzen el 
kéfzűltt sántzait az ellenségnek, valarnint 
az ott lévő táborát is ; hogy ekképpenn a' 
Kinzing 'jobb-meljékére állított Népünknek 
könynyen elébb lehessen nyomulni. A* 
mely réfzt meg-hsgyott volt maga mellett 
B. Petrás a' Ferdinánd Regijéből, két S?a~ 
Szókra ofztotta: ^egyiket, Pongrátz Ma
jor' kórmányozása alatt a' Kajna-meljékí 
Fr.. sántzok' bé járásához rendelte, hogy 
ez segítségére legyen a' már elébb nyo
mult Tsapatnak; a' más Szakafzt pedig 
Busch\ Major' vezérlése alatt Marlentöl 
Scmdheimonn által, Kehi falva ellen kül
dötte. Még virradta előtt hozzá kezekén 
Vitézeink a' meg-támadáshoz, Szerentséssen 
$1 foglalták mind a* Rajna' hídját, mind 
fíehl Mvkt is* -s piár akkos az Kxgm-
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gekben lévő Fraritzia Örizetek se* állottak 
ellent igen hatalmassann. De Szerentsét-
lenségre , Ötskay Oberstlieutenánt fogság
ba esett; Dallos Major Ur pedig agyon 
lövettetett , kiknek esete rendelctlenségeí: 
fzült a' kórmányozássok alatt volt Katona
ság között, rnely alkalmatossággal az el
lenség ismét rendbe Szedte magátj 9s 3000 
Strajzéurgmkka] térvén viSzfza a' Rajna 
hídján, el nyomta- Népünket. Ez éppen 
akkor történt, midőn mis oldalról dere-
kassann nyomult már előre JSfcumühlnél a* 
•Manfredini Bat. ja: de alkalmatos időben 
ugyan tsak nem érkezhetett el oda a' ho
vá kellett volna :. minek okáért minden fe
löl viSzfza ^venták magokat Vitézeink. 
Réfzünkről Ocskay Obcxsílieut. onn és Dal
los Majoron 11 kivtíl, ax kik vagy halva 
maradtak, vagy sebet, kaptak, rea megy-
a5 Számok egynehány Százra. 

Károly Fo-Her tzeg ' Tudósítása Sze
rént , mintegy goo Frantziák estek Kehi-
nél fogságunkba, kik kpzött 3 Obersterek^ 
egy Öbersüieutenánt, hat Kapitányok, és 
14 Hadnagyok vágynak, —- Báró Petrás 
Mehlnél egy jó forma fzámu Ofztályt ha
gyott 5 5s Freystadtot- és Kniebisl is meg 
rakta Katonákkal j a* több népévei pedig, 
Nauendorf Generálissal egyesülve vigyáz 
az ide oda tsapongó Moréra , kit Gr. La~ 
"tourh igyekezett Scpt.28*dikán> Stöckaeh 
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ffelé intézett útjától el Szorítani, és ágy'fel 
nyomni valamint tsak' lehet a' Rajnához:, 
»s ekképpen meg-'akadályoztatni a3 ifi/*.' 
««> î völgyhöz és Kehihez való jutásban. 

(Stockach Városokká , Ulrnárih túl *s 
alól esik, valami. 23 óránynyi járó földdel.) 

Karoly F'8-Hertzeg,. a.' Lahn es Sicg 
vize között hagyta Werneck F. M. L. ot 
egy Jó forma Korpussal;" maga pedig a" 
Sereg* több réfzével, közelebb ment ismét 
a9 Menüshöz, hogy onnét mindjárt oda 
fordulhasson, a' hol nagyobb Szükség lefzfs 
a* jelenlétére, 

A' Spanyolok ésFrantzíák között lett 
Béke$ségkötésben arra kötelezte magát a* 
Spanyol u d v a r ; hogy a5 mit fc>irt Ameri
ka* meljékénn 5. 'Dómingó' Szigetébenn : 
azt egcízSzenn által-cngedí a* Frantzia Res
publikának; hanem most azt írják Lon
donból , hogy a* Spanyolok S. Domingá-
béli néhai Bhrtokjoknak Lakosai.; Ánglus 
oltalomba ajánlották magokat, mineku-
tánna Forb cs nevű Ánglus Generális 9 
H, a' S. jDomingóhan lévő Nagy-Britan
niai Katonaságnak Fő Kórmánvozója, kö
vetkezendő értelmű buzdító Hirdetményt 
intézett hozzájok: 

„Földmivelő Spanyolok! A' ti Kirá
lyotok, Frantzia-OrSzág* mostani Igazga
tóinak engedte által azokat a* Szélesen ki 
terjedő és gazdag Tartományokat, melyekéi 
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j o o efztehdőnél régebben, kezdettek bírni 
és mi vei fii a* ti Eleitek,. Y bírtatok és mi-
veltetek Xi is ő utánilök* Jelen vagyon. 
inir éppen az idö ? melyben teljesedni 
kellene a*. Királyotok, által* lett. áítal-.en-
gedtetésnek. A} (Frantzia) Kormány fzékv 
tol küldettetétt'Kommifzfzáriusok el érkez
tek már &' ti Kolóniátokba, V kéSzülnek 
is hozzá, Hogy a' ti Vagyontoknak végi-
re járjanak, mint tselekedtek a' fzomfzéd 
Koíóniábann. Vigyázzatok derék Spanyo
lok magatokra, hogy helyt ne adjatok 
ezen Emberek* álnok tsapodáskodásaiknak, 
kik ellenségei mind azon fundamentomos 
igazságoknak, melyeken épül az erkőltsi 
tudomány és a' Vallásbéli esméreL Mint-
hogy Ti 5 Őseiteknek példája Szerény ne* 
mes-érzésűek, hívek és. nagy-leiküek vagy
tok : elég néktek tsak egy jeladás is arról, 
a* mi vár Benneteket. Minthogy Ti, áll
hatatosan meg akartok maradni az igaz 
Istennek és Királyaitok* Sclséges Maradé
kának Szolgalatjában: kétség kívül, ké-
•fzebbek vagytok el veSzteni 5s Sel áldozni 
Vagyonaitokat, mint sem oly Szerentsét-
jffégct *s gyalázatot vonni magatokra, hogy 
a* ti Tartományotok* ujj Urainak jármát 
vennétek fel nyakatokra* Kövessétek azért 
bátor Szívű Spanyolok, a'józan-okosság-
»ak, '& betsűlet érzésnek nemes indításait. 
Utazzatok cl! A5 Spanyol Korona alá tar* 
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tozó Birtokok, nyitva vágynak előttetek; 
íTienynyetek oda, 's éljetek és haljatok 
meg ott bátorságossá nn a* ti Oltáraitok
nak árnyékábann és Királyotok' védelme 
alatt. De ha némelyek közzületek el nem 
hagyhatják a' Szükség miatt foldjöket, 
melyet mivelnek: ne aggódjanak. ÖNagy-
BritanniaiFelsége , nyűjíja Nékiek, a* ma-
ga hatalmas és védelmező karját. Óhaj
tom az ö boldogságokra, hogy bízzák ma
gokat egy ily nagy Fejedelemnek nagy lel« 
kűségére és jóltévöségére. A' Vallásnak, 
jó«lelkűségnek, és emberiségnek igaz ügyé
ért:, Kitusakodott a' Fejedelmek közzűl na
gyobb betsűlettel és buzgósággal mint ő 
Felsége azok ellen a? vakmerő Újjítók el
len, kik mind azt (t . i. a? Religiót, az 
egyenes fzívűséget, és a' valóságos embe
ri érzést) el akarják pufztítani a' föld* Szí
néről? Olvastam én , Derék Spanyolok! 
azokat a' Színlett InJtruktziókat (Utasításo
kat) , melyeket a' Direktórium adott, a* 
( Fr.) Közönséges -Társaság* Biztosainak; 
meg Sontoltam én ezen Ágenseknek Hir-
detménynyeiket: kiknek S.Domingába va* 
ló első Követségjek, zenebona -indítással, 
gyujtogatással, és a^Földmivelők* gyilkol-
tatásával vala meg-bélyegezve. Az ily Em
bereknek KommiSzSzáriusókká lett válaSz^ 
tatása, eléggé mutatja már előre a' felette-
tek függő boldogtalan sorsot. Olvassátok; 
*$ visgáljátek meg az említett Hirdetmck 
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nyéket Derek Spanyolok! Azon ígérete* 
ke t , melyekkel tsalogatnak benneteket , 
hasonlítsátok tsak öfxfze mind ázzál , a9 

mit tett minden Nemzettel a' (Frantzia) 
Respublika, — — Mit nem ígért Az, 
önnön Kolóniáinak, V minden Tarto
mányoknak, melyekbenn meg-fundálta a9 

maga Igazgatása* Sormáját! Gondoljátok el 
azt a* Szomorú állapotot, melybe estek 
mind ezen Tartományok, melyek hajdan 
oly népesek és virágzók valának; 3s ítéljé
tek meg, mitsoda következése lenne a' ti 
könynyen-hívésteknek! Minthogy én elő
re sajdítom a* ti vefzedelmeteket és bol
dogtalanságokat: ajánlom néktek oltalma-
mat. Mint hív Talmátstsa az Ö Felsége* 
j<s*akaratjána& és indulatjának : ígérem és 
bizonyosokká teSzlek arról benneteket, 
hogy az Ö Felsége' védelme alatt, Vagyo
nadóknak és Személyeiteknek bátorságot 
találtok. A* mi fzent $$ tiSzteletre méltó 
a* ti Szemeitek előtt, Religiótok, Papjai
tok /Törvénynye i tek , jussaitok és Szoká
saitok, sérelem nélkül meg fognak tartatni 
ná la tok: *s a*-Világon leg-ki-terj&dttebb és 
virágzóbb Kereskedésnek haíznaibann ré-
ízesültök. Gyakran láttátok a* mi Keres
kedő-tanyáinkat , 's esméritek az ott ural
kodó Szabadságot, hívséget, és bőséget. 
Vegyétek gondolóra ezen haSznokat, 's fo* 
gadjátek cl tgy olyan Hatalmasság , kezé
ből , mely egyedül adhatja azokat Tinék-
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t tk. Mihelyt ti a? Királyi oltalomra Szá
mot többe nem tarthattok, de más réSzröl 
nem akarjátok ,. hogy a' ti ujj Uraitok is 
Számot tartsanak'reátok, ragadjatok fegy
vert Azok ellen, és első jeladástokras, siet
ni fogok segítségtekre, *s erőmet egyest 
tem a' tiétekkel, hogy köz-ellenségünket 
viSzSza-verhessük Vki-írthassuk. — — A* 
S. Domingói Spanyolok, három ízben kér* 
ték v a k meg Forhes Generálist a* Nagy*-
Britanniai Felség' védelme cránt. Első-
benn azt felelte Forbes Gen. Nékiek, hogy 
a' míg ők Spanyol igazgatás alatt lefznek: 
Semmibe-addig vélek nem ereSzkcdhetik; 
mivel a' Spanyol Udvarnak éppen nem 
akar panaSzra Szolgáltatni alkalmatosságot. 
JiíL i2-dikénri ismét négy Deputátusaikat 
küldöttek a' S. Domingói Spanyolok For~ 
hes Generálishoz, oly jelentéssel: hogy 
4-dik Augu-stui az a* nap , melyen,- által 
akarja őket adni a? Spanyol Király Fran-
tzia-Orfzágnak: de Ok nem hagygyák ál
tal adatni magokat, és kéSzekÁnglus záSz* 
lót tenni fel^ ha a* Nagy-Britanniai Fel
ség maga Szárnyai alá vcSzi őket. Július' 
23-dikán hasonló ajánlást tétettek egy ujj 
Dcputátziéjok által: 's akkor nyerték az 
elö-adott biztató és buzdító Hirdetményt 
Gen-. Forlfest®]. 

^Ezen Híradásokat egy posta-hajó vit
te Angliába S. Domingóból$ a' honiíaii 
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Július' végien indult volt , Vvi t t egySzer*, 
mind a- 5 , Domingóx Frantziákról is kö
vetkezendő Tudósításokat: Fr. Kommif^ 
fzárius Santhonaoc , fogva küldötte Fr. Or-
fzigba Mocfiamdeau Generálist: mivelhogy 
E z ? nem akarta Szerelsen - sereggel venni 
által a* F n Respublika' birtokába azt a* 
réfzét S. Domingónút} mely, Spanyol-Or-* 
fzághoz tartozott; hanem a? végre fejér se
reget kívánt. A' Szeretsenek.be vetette San-
thonax minden bizodalmát, úgy anynyira, 
hogy ez által egéfzfzen fel is haragította 
a* Mulattokat: V azonbamv már most a* 
Szeretsenek is zenebonáskodnak , mert a* 
mint mondogatják: Ö k , Szabad Emberek% 
*s azért nem is dolgoznak. Az Európai 
Frantzia Katonaság, mely S. Domingóh&n 
vagyon, meg mondta kerekenn: hogy ké^ 
fzebb vifzSza-térni Fr. OrSzágba , mint sem 
Papiros-pénzzel Siettetni magát rnég to
vábbra is. Két lírieai hajókat viSafza is 
kellett küldeni Fr. OrSzágba: minthogy a* 
rajtok lévő népet le nem lehetett tsende-
síteni, *-- Fr. OrSzágna^ Rocheforti part
jától két Fregátok érkeznek 21-dik Július
ban S. Domwgónak Cap Frangois nevű 
Kikötőhelyéhez, *s vittek magokkal ötÁn-
glus fzállítö-hajókat, melyeket az űton fog
tak eh Ezen Szállító-hajóknak a'fö terhe, 
5 Száz Ánglus Katonákból állott. 

A* Spanyolok és Frantziák között köt* 
{•tett Frigyet, 36-dik Augustusbann meg* 
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érőssftette a* Fr . Törvényhozó GyüleV őre-
gebbifcTahátsrsa is* A9 18-dik Tzikkelye, 
Angliát érdekli. 

Elegyes Tudósítások. 
A' Fr. Törvényhozó-Gyűlés' Ifjabbik 

Tanátstsa meg-engedte Sept. io-dikénn,' 
hogy a' Direktórium házanként kerestet
hesse Sept. 22-dikéig de tsak nappal, 
azokat a* zenebonásokat, kiket még el nem 
lehetett fogni Sept. 10-dikére virradóra. 
Ezeknek Száma meg-haladja a' 6 Százát. 
Az említett éjtfza'kánn el fogattaítakra néz
ve pedig azt végezte, hogy katonai mó
don rövid protzeSzfzust kell, rajok tartani. 

Amsterdamból, (a* hol reá megy öt
ven ezerre a' Zsidó Lakosok' Száma) HcU 
gából és másunnamv is, sok Zzidó Gyüle
kezetek köSzöruék meg írásban a' Batáviax 
Nemzet-gyűlésének, hogy a* más Batáviax 
Polgárok' jussaiknak réfzesévé tette a 'Zzi-
dóságot is oly feltétel alatt; ha t. i. a'Zsi
dók is Szintén úgy telyesítik a' polgári kö
telességeket mint egyéb Batavus Polgárok, 
de már többé nem is Szabad a5 Rabbiknak* 
hivatalbéli ruhájaikban meg-jelenni közön
ségessen a* Zsinagógákon kívül; se az ú*y 
nevezett leveles Színeket fel-ál!ítani az uL 
Szákon meg nem engedtetik. Ezekből és 
to&b .ilyetén okokból, Számos Zsidók nem 
tciégefznek megBátáviábann is az ottani új 
polgárságával JNemzetj éknek. E ' Szerén* 
vágynak már most Ö és Új} hitű Zsidók-
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Frigyes * Belgyiombanii , mely • ké t . /Fele* 
kezet., nem leg jobb embere egyik a* má-* 
síknak. 

A' Frantzia Jakobinusok miatt3 űgy 
el undorodott Spanyol-Orfzágbann V. Ja,! 
kohínusok' Papi-Szcrzeíje ezen maga hajv 
dani nevétől, hogy annak meg változ
tatására engedelmet kért Pápa Ö Szentsé
gétől.. Nem is tsuda : mert Párisbann, még 
a* különben gonofz Emberek se' Szenved
hetik ha Jakobinusoknak mondja őket va
laki. Történt p. o". nem régibenn is —- a* 
mint Mercier bcfzélli — hogy a' mint egy 
Tolvajt el fogtak a' Katónak, kik az í\ir 
Szákon fel '$ alá járkálva Szoktak .visgálód-?.. 
ni|(Patrullok), 's ezeknek V*ezetőjök Jako» 
bínusnak találta nevezni a' Tolvajt: nofza 
ez-sfel tsattan, rs így fzőll mérgessenn a9 

Patriül-Komendánshoz: Kegyelmednek va«* 
gyón jussa meg-árestálni a' Tolvajokat: de 
nintsen arra, hogy egy betsűletes Tolvaj, 
fa oly tsűfos nevet ruházzon (Értette a* 
Jakobinus nevezetet). 

Svéd-Orfzágban, módivá akar lenni 
aMóhús étel. Két Püspökök, és némely 
Világi Földes Urak i s , kiknek Száma köz-
zül való Báró Cedűrnkielm, jó példával 
mennek elől V , réSzben: mert naponként 
vitetnek fel afztalaikra ló-hús petsenét., bé«f 
'tsmálttat, 's a' t. ,'A* mezei-gazdaságban 
egy millió tallér haSzna lenne abból efz-
tendőnké.nt Svéd~Qrfzágnak ? ha egéfcfeen 
feokássa válna a' lóhus-evc^' •'. 
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Budweishoi (ez a'Város Cseh-OrSzág-
nak AuSztriával határos réfzében fekSzik) 
Sept. so-dikánn : — „ A' Fr. Koronához 
jussát tartó tizennyóltzadik Lajosnak HiU 
vesse most ebben a' Városban tartózko
dik: mivel megengedtetett ezen Hazájáíi 
kívül Szorult Feliégnek, hogy Cseh-Or~ 
Szágnak akármely Városában is bátran le 
telepedhetik. Kevés jövedelméhez vaa 
Szabva az ebédje is, mely- nem áll többől 
négy ételnél. Együtt űtaznatk véle: D e 
Gros-bois, De la Tour d* Auvergne, és 
De Gourbillon házas Grófnék, és De la 
Tour d' Auvergne Gróf Kis-afzfzony?Vi-
comte de Vicecia, 1/ Abbé de Castillon, 
Báró Mille-viile. Gróf Rhurue, De Galiois 
Afzfzony, Brutcnbcrg Kercskedé , és Vil-
laret Úr. Maga a9 Felség D ' Olicrgnes 
Grófné neve alatt utaz. 

Svéd-OrSzág' réfzéröl , a? Frantzia Di
rektórium mellett Követséget víseltt Bár<$ 
Stacl tsak ugyan el hagyá végtére Parist 
Septcmb. 5-dikénn : minekutánna eladat ta 
volna elébb lovait és hintajait. Hchétzm 
felé vette útját, a* hol magános életet 
akar élni mint írják .felőle Parisból. A* 
Svéd Udvarnak nints már most egyéb Em-t 
bére Párisbann, Signeul nevezetű Fö-Con« 
aulánál. 

Ezen efztcndönck 05-dik Decemberéig 
meg-engedtetik Nagy-Britanniábann a* vek* 
£&elezé$ Aufztriai«BeJgyiomba? Hollandig 
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b a , V minden Ölafz és Német-Városokba 
is. Hasonlóképpen megengedtet ik , hogy 
az említett napig, a5 nevezett helyekre min* 
•dennémü jóSzágokat (tsupán a? tulajdon-
képpennvaló hadi portékákat, p# o. fegy
ve r t , puskaport, 9s a5 t.) ki véve , lehes
sen a' Nagy - Britanniai Kikötőhelyekből 
Szállítani. Az ezen engedelrneket magok-
ban foglaló- Rendelésekben, emlékezikmár 
Pltú Űr Frantzia KórmánySzékrol (Gou-
verne mentről) 

Béts. 
Néhai Hertzeg Hohenlohe Kirchhtrg 

Ts, K. Hadi-Tárnok-mester5 érdemeit, még 
az Özvegyébenn is kíván vánn meg-juta], 
xnaztatni a' jó Szívű Felség, anynyira Sza
porította az özvegyi penzióját a* Hertzeg-
síének, hogy Ez efztendönként három ezer 
forintot Sog Szedni a' Ts. K. KaSzSzából, 

Silésiai Birtokos Baadenfeíd Út a?Ts. 
K. Felséghez tett ajánlása Szerént, hufzon-
©t Rekrütákat állít ezen hadra egéfzSz ké-
fzületteL 

Fő Politzáj-Direktor és Ts. K. Udva
ri Tanátsos Beér Úv 9 mkekutánna 40 eSz-
iendöket töltött volna el a> Státus' Szolga-
lmjában, meg-halálozék a* múlt Septemb. 
írg-dikénn, életének 61-dik efztendejében. 
Követésre méltó példáját hagyta ez a' háfz-
íies Ember, az' igazság- -és ember-fzere-
tésnek* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár : Jelzet: 728.197 


