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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉC^" 

E N G E D E L M É V E L , 
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Nro 29. " 
Xtlt Béühm , Mind Szent Havának (Octóbeniek) 

7-dik napján 11796-dik Efztenddbt** 

Hadi Környülállások 

Jourdan, a' Kolóniai Tudósítások fee-
rént s Bonn Városába érkezett Sepr. 15-di-
kénn; Bcumonville pedig , .a ' kíröl hiríe-
l ik , hogyJoardari helyébe, az'űgy neve-
zett Számberx és iMcfeai Fr. Sereg\Fő-Ve-
zérjéjé rendelődött, Sept. 17-dikénn ért 
Kolóniába A* Joardmi Seregénél Direp-
toriális Kommififiáriusságot viselet Jóit* 
bért helyébe is Más tevődött , kinek ne« 
v e : 'Alexander. 

G g 
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Harmintz ezerre teSzik mis Tudósítás 
lok i s , Szintén úgy mint az általunk köz* 
lőtt TVürzburgi Magyar Levél , a> Jourdan 
Serege' vef2teségét, melyet, nem kevesebb 
mértékhemi pkoztak a* Frantziák által 
meg-bántatoft Német-Birodalmi Lakosok; 
mint a' Ts. K. Vitézek. Ezen Sereg' hij-
jánosságát hamar akarván pótolni aJ Di
rektórium, hozzá rendelte ahoz, azt a* 25 
ezer Fr. Katonaságot is, mely Frigyes-Bel-
gyiombann élt Batáviai zsóldonn. 

A5 Méftus-meljékénn 9 midőn némely 
Falusiak meg-érteüék volna 'J?rankfürtb6l% 
hogy ott az Ö Pajtássaik közzüi hármat 
agyon lövettek & Frantziák; úgy fel-in-
dtiitak ; hogy el fogván- a* BestenbacKx Ka-
ftélynál egynehány Frantziákat, három 
Tifztet azok közzüi le'vetkeztettek, 's egy-
más utánn élőfákra aggatták fel Őket : á.h-
nakutánna pedig a' ruháikat alattok el éget
ték. — Mind öízfze az említett vidéki Pa-
raSztok közbül 13-an kaptak nehéz sebe
ket az ellenség előtt: a? kik el estek,fázok-
nak Ház'ók-népéről • a* Gyülekezet visel 
gondot, ' ' . . • 
Olafz - OrfzágbóL — 

Nápolyból Sept. 13-dikánn: «— „Ka
binetünk' Kurírja Gomez, vifzSza érkezett 
ide Párishál, az ott Békességet munkálódó 
Hertzeg Eelmontc MinUteriJuiktőL" 
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Rómából Sept. 15-dikénn:."-— ^Ma 
Ide CivitavecchiáhóX oly' Híradás érke
zett, hogy az oda való Kikötőhely előtt 
4 Ánglus Katona-haj<Sk termettek?

 ?s meg 
kérték annak Kommend'áiissát-, hogy a* 
Frantziák által el fogott 's oda be vitt két 
Ánglus Korvetteket (kisded Katona-hajó
kat ) adatná ki nékiek. Ezen kívánság 
mellé, oly fenyegetést is ragaSztottak az 
Ánglusok, hogy ha Szép Szerént meg nem 
nyerhetik a* Komendánstól a' mit kérnek; 
ellenségessenn Sognak bánni a* Kikötohely-
lyel, melyben két Fr. rabló- haj ók is ta
nyáznak. c*. 

RómábólSept. ]6-dikánn: — ?,Mim~ 
ftériomunknak Galeppi nevű Tagja, a' ki, 
Azara Spanyol Ministerrel es Soldati tu
dós Dominicánussal együtt küldettetett a' 
Békességkötés' dolgában Florentzidbsk: yifz* 
Sza jött onnan a' műltt Hétfőn, '§ mindjárt 
Pápa Ö Szentségénél volt magános au-
.dientziánn: annakutánna pedig a* Státus-
JMinisíerhez Busca Cárdináiishoz ment* 
3Vlég az nap Státus-Tanáts tartatott, a* mely
ben következendő Kardinálisok voltak je
len: Albánig Királyi Hertzeg Vork, An~ 
ionelli, Carafa 9 Zelada, &erdil, Doria% 
Livizzani 5 Busca ? Borgia > Caprara ? Ro-
perella, Somaglia , Altieri, Antonio Do«* 
ria, Braschi ? Carandini 9 és Rinuecini* 
Vége lévénn a* Tanátsnak, ismét vifzSza* 
tért Galeppi Prelátus Florentziába*6* 

G g % 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



„ A* múltt Szombaton ide érkezett Na* 
poíyból Hertzeg Pignatelli, ss minekután-
na' különös aiidientziánn volt a* Sz» Pápá
nál V Lombárdiába vette •útját.'"" 

„ Á5 Státus-Cancelláriából Levelek 
k-öldettek innét minden külföldi Ministe-
rekhez, hogy írják meg mitsbda Szemé-
lyeknek ofztogattak ki pafzfzusokat* Szo« 
ross parantsolatot vettek a* Belső-Bátor
ságra ügyelő Tifztvisislők is•-, hogy Sze
mély-válogatás nélkül meg«-visgáljanak 
minden Bejövöket, és Kimenőket. í f i 

„ Ezen Városnak mind a' 14 SzakaSz-
fzaiból, ezer ezer betsűletes és tehetöspírn-
ber tartozik a* húSz és hat vart eSztendősök 
közzül fegyvert fogni, hogy így 14 ezer 
fóbői álló Polgár-Katonaságot lehessen fel 
állítani a* BelsS> tsendességnek fenntartá
sára. *s * ~ 
Nagy-BritanniábóL ~ 

Londonból Sept. 13-clíkátin ? — ?) A3 

mi Kikötőhelyeinkben lévő Spanyol hajók
nak le-tartóztatása végett , egy Királyi pa
rancsolat adódott ki itt tegnap. — Gi
braltári Örizetünk % minden Szempillantás
ban kéízenn tartja magát a* viadalhoz. —-
Mickery Frantzia Tengeri - Vezérről azt 
a* hírt vettük, hogy S* Domingó felé vet-
fe|útját. 

A' Spanyolok és a* Fraritziák között, az 
Első Spanyol Minister, és- a' Mádrifi Fr, 
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Jí'övet-által ,Aug.19-dikén St, Mdephonsó^ 
|>an köttetett, és mkiPérisbui Augöaő-di-
kánn a' Törvényhozó - Gyűlés* Öregebbik 
Tanátstsa által is rneg-erössíítetett örökös 
Szövetségről tsak .anynyit említénk a 'műl t 
postán, hogy-, annak 18-dik Tzikkely„ef 
^gyenessenn Angliát érdekli. Ezen ig-dik 
Tzikkelynek értelme, maga egéSzSz valósa-
gábann így vagyon: „Minthogy egyedül 
Anglia az .-a* Hatalmasság% a* mely ellen 
egyenes nehézségei vágynak $panyol-Or« 
Szagnak: ezen okból, tsak is egyedül An
glia ellen fog a' jelenlévő Frigy munkába 
vevödni ebben a' mostani hadbann ,• és 
rnás Hatalmasságokra nézve ? melyek fel 
vágynák fegyverkezve a' (Fr„) Respublika 
ellen, meg marad neutrálisnak Spanyol 
•OrSzág.** — Ez a? Frigy magában foglalja: 
hogy a* Spanyolok ésa'Frantziák, boldogít 
tani fogják egymást a* kőltsönös Kereske
désnek barátságos el intézése által, mely 
e] intézés ez után kéfzűl még m£g*9 de 
rnagábann foglalja azt a* kötelességet is , 
még pedig egéfz meg-határozássalj, a5 mely 
fzerént tartozik mind egygyik ezen két Szö
vetséges Felek közzii], hadi segítséggel gyá
molítani a? másikat, következendő mó* 
donn: Az ellenség vagy olyan, a5 mely 
ellen mind a* két Szövetséges Félnek egye
nes okai nagynak hadat indítani; vagy pe-
$ig pljian^ melyei különösen tsak az tgy-
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gvik Szövetséges Fél kapo t t ofzfzé. Eb* 
ben a*-2-dik ese tben , mihelyt jelenti ma
gát segítségért a' hadat kezdő F é l : attól 
az időponttól Számlálva , tartozik a* segí
tség, eránt meg-kére te t t F é l , 3 H ó n a p o k 
alatt, feí-kéSzíttetni. eleséggel" hat h ó n a p r a , 
egyéb kéS/.üietekkel pedig egéfz eSjstendöre,.' 
és oda állíttatni ki együtt kéfzen, a' hová.a* 
segítséget ké roFé l kívánja :. 15' ííneai hajó
kat , melyek közzűl három 80, . .tizenkettő 
pedig yo vagy 72 ágyús legyen ; továbbá 
ezen líneai hajókhoz alkalmaztatot t 6 Fre-
g á t o k a t ; és négy Könynyű Katona-hajókat . 
Ha előfzfzör tsak a' felét kívánja ezen ten
geri erőnek a' kérő F é l : a' más Selét is
mét kérhet i , a' hadakozás ' idejének akár
mely Tz ikke lyében , 's meg is kaphatja 
azt a' jelentés után 3 Hónapra Szintén ngy^ 
mint a' hogy meg-kapta az első felét. Szá
razra való hadi erőt is tartozik a' segítség 
eránt meg-kéreUeteít Fél adni 3 Hónapok 
alatt' a* Kérőknek , m é g p e d i g igooo Gya
logokból és 6 ezer Lovasokból állót, elég
séges ágyukkal együtt, és ezen erőt fordít
hatják a' Szövetséges Fe lek nem tsak az 
Eürópa.i'Birtokjaiknak , hanem azon jóSzá-
gaiknak oltalmazására is, m e z e k e t a5 -Me
xikói t enger -kebelben bírnak. A9 segí
tség* felkéízí tésére k i r endeh t -há rom Hó
napok alatt, küldhet el a' Kérő ~ Fél ha 

• -leiízik^ KommifzSzánuásokat i s , kik -által 
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i*' meg- kérettetett Félnek kéfzületeirői 
bizonyost tiKlfaassonn. Nem lehet semmi 
nehézséget formálni a5, segítség eráht á* 
nieg-kérettetett Félnek, hanem mihelyt 
kívánja azt a'Kérő : mindjárt hozzá kell fog* 
ni mind a ' 'v íz i , mind a' földi, meg-ha* 
tározott fegyveres erőnek feLkéfzítéséhes&r-
9s 3 Hónap alatt által is kell azt adni iígyf 
hogy a' Kérő, önnön ítélete Szerént vehes
se annak hafznát: de ne 0 , hanem & 
meg kérettetett Fél legyen köteles azt tar
tani. ' Tsupánn midőnn a' segítő-sereg a* 
KéröFéP földjén, vagy Kikötőhelyeiben 
mulat: akkor tartozik az említett Fél, örv-v 
non Tárházaiból mindenféle fzükséges dol
gokat Szolgáltatni a'Segítő-seregnek azonn 
árronn, a' melyen fzoígákaüat saját Né
pének. Ha a' had alatt" valamely héjjá 
esik vagy a' tengeremi vagy a? Szárazonti 
a* Segítő erőnek: tartozik azt mindjárt ki 
pótolni a' meg-kérettetett Hatalmasság. —• 
Ha a' meg-határozott segítség elégséges 
nem lenne: akkor tartoznak a* Szövetsé
ges Felek oly nagy erőt állíttani ki egy-
gyütt mind vize-nn, mind Szárazonti,' vala-
..menynyit fsak lehet; de együtt fogják ekkor 
magok között ki tsinálni: hamind a* ketto-
jök ereje 9 egyesülve dolgozzon t vagy 
-külön külön? — — Abban az esetben,, 
ha az ellenség, egyátalyábanvaló közzel-
knségjek mind keti$jc?.kjaek# köteleit k ;«* 
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ellen egéfzSz éréjekkel munkálódni mind 
ketten ^ de ekkor a* Békességen is együtt 
fognak oSztán munkálódni. Más ésetekbenh 
a* meg-timadtatott Fé l , külÖniVssen maga 
köthet Békességet: de úgy, hogy a' meny« 
nyíre lehet, a' Segítő-Félnek is haSzna le
gyen belök. 
Spanyol-OrJidgbóL -~~ 

Hogy a' Bilbaói Kikötőhelybe Kirá-
lyi parantsolat ment Aug, i^-'dikénn a# <• 
ott tanyázott Ánglus hajóknak le-tartózta-
tása végett, azt egéSz meg-határozással ír
ják Mádritboi, azt pedig még tsak úgy 
mint hírt, hogy hasonló értelmű parantso-
latokat küldött volna a' Spanyol Udvar a* 
' Corunnai és Carthagenax Kikötőhelyekbe is. 

Mádritlöl és a* Királyi múlató-helyek
tő l , 15 mértíföldnyire tartoznak távoznia* 
Spanyol-OrSzágban tartózkodó Frantzia Ki
költöznek. 

EgéSzSz Spanyol-OrSzágban vcrbuál-
nak mindenfelé, hogy telyes Szárnúakká 
lehessen tenni a* Regementeket, melyek 
réfzSzerént a' St. Rochi táborba közel Gz-
br ált árhoz, réSzSzerént Portugál! ia' Széleire 
masíroznak, 

A' mely Spanyol Katona-hajók , Ca-
dix alól indultak vala ki Augustus* 4-di* 
kcnn azzal SL Frantzia Hajósseregofztály-
lyal,. melynek Vezére Richery' Polgár; 
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négy líneai hajókonn és 3 Fregátbkonri kí
vül ismét yiSzSza-tértek Aug. 1 i-dikémi, a* 
Cadioci Kikötőhelybe, minekutáona azAl-
garbiai tengerig kísérték volna Richerjt. 
&z említett négy líneái hajók és 3 Fregjá-
tok, az Amerikai Spanyol Birtokokba utaz
tak el. 

A' Frigyes-Belgyiomi Nemzeti-gyűlés, 
nem enged semmi közösülést a* Batavw~ 
foknak Angliává]. 
Frantzia-QrfzágbóL — 

Nantesbö] írták Sept* g-dikánn, hogy 
Frantzia Admirális Richerf Hajósserege , 
mely a* Cádioci Spanyol Kikötőhelyből kot 
Spanyol Seregek* óhalma alatt Szabadítot
ta ki magát: négy Spanyol Katona-hajóiig 
kai Szaporodva a' Bresti parthoz érkezett, 
aVhoí azólta "nagy kéSzületek tétetnek:; 
hanem a* tengeri erőnek jó lábra váló ál-
'Utasával tsak ttgyan nem kevés baja va
gyon a* Direktóriumnak: mivel a' Tenge
ri TiSzteknek való Személyek réSzSzerent 

rkiköltöztek, réSzSzerent a* Vándél hadbanu 
el hullottak'': de elhullottak- a'- Közkato

náknak való Emberek is az említett had« 
bann , melynek el végződését anynyira hit
ték vala már Pdrishann, hogy a' Nap-
nyágoti Fr&ntzia partokról neveztetett Ár-
mádiának együtt való léte nem is ítélő-
dött továbbra feük&égesnekő azonban ép-
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pen ezért ismét kezdették jelengetni mi* 
g-ckat a' Királytkívánót, ugy hogy Boche 
Generális ,• ki az említett Ármádiának Fö-
Vczérjé , és a5 mint tartatott felöle, af 

Vendéi hadnak Befejezője v.ala, Szorgalma-
tossan Szemmel tartatja; Brest, I9 Örient 
JSÍantes , St. Malo, és Reunes Városokat* 
cs Száz lívert ígért kéSz-pénzzű! Minden* 
tiek, a* ki, akárSpiont, akár Kiköltözött,' 
de mostanság isinét viSzfza térit Frantziát. 
cl fog. 

Azok a* Zpnebonások, kik Parisban 
Sepíember' ip^dikére virradóra.többen hét' 
fzáznál kiabálfak: Éljen az 1793-dik eSz-
tendöbéli Koníiitiítzió ! '• Le ay két Ta« 
nátstsal! Le az ujj Tynannusokkal! mint-

- hogy . nem vethuáihaitak magokhoz több " 
Társakat: végre' meg ~ támadták a'' Gre-

* nelíci^ tábort: de a* táborbeli Republiki-
.tins Katonaság ellenek, rohanván , 20 at " 
•kelőlök földre terített, 132 öt pedig el fo
gott. — Ezt a' Direktórium írta Septemb. ' 
ío-dikénn a* Törrényhozó-Gyűlés* Iffjab-
bik Tanátstsához : mk$ írásábann pedig kér
te . á' Gyűlést, hadd 'kerestethesse Ö fel 
házanként a' Pártosokat, kik, azegéfz 
Fr. Respublikának vefzedelmére igyekez- • 
n e k , >$ a' kik között voltak az elöbbeni 
Nemzeti-Gyűlésnek két Tagjai.Huguet és : 

Javogues ié fegyveressenn, *s az egyiknek 
derekán volt a?- N.- Gyűlés1 TagiÖvj© i$» ' 
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Mit végzett a' Gyűlés, 'már meg-írtuk V. 
műit postán. # 

Mindjárt el kezdődött Scpt. lo-dikárv 
a* házanként való visgálódás a' Pártosok 
után 'smárSept. 14-dikéig is igen sok , gya-. 
mis-Személyek árestáltattak meg. 

Az a* Katonai Törvénjfzék 9 mely az 
cl fogattatott Pártosoknak meg-ítélésére 
állíttatott fel, egy sátorban Szabad Eg alatt 
kezdette el a* maga Üléseit Sept. 13-di-
kánn. Leg-elsöbenn is mindjárt ötven Ra
bokat állíttatott maga eleibe: de Azok mind 
az ötvenen ki-fogást tettek* ellene. 

A' Grenellei táborbéliek eránt. azt ve- \ 
geztc-.a* Törvényhozó Gyűlés' Iffjabbik Ta-
nátstsa , hogy Azok » érdemesekké tették 
magokat a* Közönséges-Társaság etánt, '& 
Azoknak elóbbeni Száma, több Katonák
kal fzapqrítódott. 

AJ Direktórium különös ditsérŐ írást 
küldött maga réfzéről is &K Grenellei tá
borhoz: nem különben a' maga lako»pa« 
lotájának és a' Törvényhozó - Gyűlés' pa
lotáinak is Őrzőihez. 

A' Szóban forgó Tábor' Komendáns-
sa Föissac- Latour Generális * a\Direktó
riumhoz intézett-Tudósításában jelentette, 
hogy Malo nevű Svadron - Vezér' sátorá
ra hatvan Pártosok rohantak oly tzél-
lal; hogy JMalÓK mtg Öljék: de Malo hirte« 
Jen fel-kötvén Szablyáját az egy .ingrf,.--
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melyben volt , 5s Jóra kapván, k i i e n t z t ^ 
vas* Katonákkai , kik hasonlóképpen ntn\ 
voltak fel Öltözve, t%y ki kapott a* Pár. 
tosokonn, hogy el is fogott ötvenkettő 
belölök, 

A3 Belső ~ bátorságra -ügyelő Miíwfejj 
Cochon, így írt ezen ujj párütésről a* Di
rektóriumhoz : 

„ M á r 'egynehány napoktól fogva ho^ 
zogatták hírűi énnékem, hogy a* Háború* 
ság-fzerzők, aJ kik oly régtől fogva dol
goznak már a' Közfzabadság ellen, újra ' 
öfzfze-esküdtek a' Közönséges-Társaság5 al-
kotmánynyának lé-rontására. A' vad öröm-
jök némely Embereknek kik a' mostani 
Igazgatók ellen viseltető gjúlölségjekrol 

' esmerfetesek, az Ö titkon tartott gyűléseik, 
fzájok®n ki-SzalaSztott beSzédjeik, egy Szó
val minden környülállások arra mutattak, 
hogy Ök még le nem tettek a'.magok vet-
kes reménységeikröL Tegnap esett érté
semre , hogy a' Pártosok valósággal Szán
dékoznak, a' Törvényhozó-Gyűlés* két 
Tanátstsabéliek közzűl sokakat; a* Direk
tórium' Tagjait; a'Miniítereket; és a'Ge-
Berálftabbéli TifzCeket le-öldösni. EstveÜ 
hét órakor hallottam, hogy az Öfzfze-es-
kiidttek közzűl mintegy ó©-an, a? Vaugí* 
rard nevű ÜtSzabéli ugyan azon nevű Ven-
dégfogadóbann vágynak, *s egyéb efféle 

Í piás -helyekenn is sokan tartózkodnak kös* 
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2Ülö'k,. mindennemű fegyverrel fel-fegyver-
kezve> kik ísak a* meg-támadásra v$l& 
jeladást vártáky melynek,ideje; éjSélclöttí-
tizengy óra utánnra- határozódott, Leg-e!« 
iSfoen is af Stábot akarták meg~támadnu 
Generálisi és Népképviselojei módra ö l 
tözködött Személyek is voltak közöttok,. 
kik ezen Formaruháik által arra kívántak 
elégséges tekintetet Szerzeni magoknak 9 
hogy le-rakhassanak minden olyatén TiSz-
tekét hivatalaikból* a' kik nem fogná
nak ö hozzájok állani, '$ az ittánn a' Gre~ 
nelléi tábqr? kormány ozását vehessék ke
sékhez. Én azért megetettem a? Szükséges 
rendeléseket. PL Párisi Komendáns Gha^ 
mi Generális, estvéli tíz órakor tizen-
Dragönyokét sokkal lovagolván Vaugirárd 
áifzánn, hallotta, hogy hatvan Ember vol
na ott együtt a5 ^Vendégfogadóban. El kül
dötte tehát az Adjutánssát a* Vaugirardx 
Politzáj-tanyához oly parantsolattal^ hogy 
körül kell venni &' Vendégfogadót, Az Ad
jutánst 200 Pártosok meg-támadták? 's lőt
tek is reája, A' Generális tizenketted ma
gával nem állhatvánn- ellent- anynyi Zene-
Eonásoknak, a? Direktóriumhoz sietett, '* 
az ott lévő 'Strázsákat ki állította. Az Ad
jutánsa azonban tsak ugyan el-érkezett fze-
rentséssen a* Grenellei táborba, jóllehet 
kergettetett a* Pártosok áltah — Lcg-n-a-
gyobb réfzct teS&Ik'a* Pártosoknak a* né-
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hai RevolutzionálisDeputátzióknak és Re* 
yolutzionális Seregeknek .Jakobinus--Tag
jaik. Némelyek mindazáltal az Öfzfzees-
küftek közzűl ezt kiáltották: Nem lefzSs 
addig soha tsendességünk: míg Királyunk 
nem lefzfz. Innét meg-telizik, hogy a' 
Közönséges Társaság* ellenségi egjmás ke
zére játSzanak : mivel egy közönséges tzél-
ra törekednek t. i, a* mostani Igazgatás* 
romlására/6 

Magyar Orfzág. 
LBtsérol 20~dik Sepr. — „ Egy örven

detes Tudósítással, kedveskedhetek \ mely. 
lyel azért hifzem, hogy az Urak előtt ked
vességet találok ; mivel ésméreíesek előt
tem a; Haza' boldogulását tárgyazó fzán-
dékjaik. A* Haza is kedvessen fogja ven* 
ni tsalhatatlanul ezt az Urak által közönsé
gessé tétetendő történetet, mivel ez? egye
nesen hafznára tzéloz Ő néki. T. i. ezen 
Hónapnak 12-dikénn, három Professorok 
köSzöntöttek itt be az Evangélikusok' Gvrru 
násiumába , úgymint: Philosophiae Pro-
fessor Tifzt. Fuchs Sámuel, Logiees P r o 
fessor Tifzt* Topertzer Sámuel, és a? Re
formátusoknak Vallást 9s erkőltsi tudo
mányt és a' Philosophusoknak Naturális 
Históriát tanító Professor Tifzt. Marton 
JósefUrak; a? kikhez minekutánna, Deák 
líémet és Magyar nyelven Beízédet u*v 
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töttaik volna az idevaló. Pátr,onatiisr.ől é-
'végre k-i neveztetett ."három Személjek \ 
ugyan, azon nyelveken feleltek miiid'hár
man Szép .Orátzióval; mely tzeremónia, az 
ide való Német és Tót Tempíomokbari.tar-
tátott, és annak végével az Oskolai Tör-
•vények is felolvastattak. Látni való "te-" 
hát, hogy porából fel-elevenedő\Fénix lé-
ízen ma holnap 'ezen Gymnásiufn, mely
nek elérésére; az ide való Kegyes Pátro~-
nátus meg-tenai semmit 'el nem' mulat. 
Áldja meg Isten az ilyen', Haza» h&fznát: 
minden- Vallásira való /mellékei tekintet1 

nélkül" munkálódó 'Urakat, mint aa .mily-
lyen az -ide való Pátrohát'us. "\ 

Norimberga' Lakosainak leg-nagyobb 
íéfze'abban egyezett meg a'.Frant^iák' e l 
távozása utánn is9 ho$y a'PrufzSziai előtt'ft 
Udvar* oltalmába kell ajánlani Várowokat. 
Ezen ajánlás mégis lett: de a a? mint Bcr* 
/í/zböl írták Sept. i6-dikánn, el nem fo
gadta azt a5 PrnSzíziai Király- hanem tud-
tokra adatta ; hogy• mostani jSzoníItt álla
potját az Ő Városoknak önnön hafznára for* 
dítani nem akarja, minldazákal ha jónak 
találják, hogy magokat a? Prufzfzus Kirá
lyi-páltza alá adják , és ha ezen kívánsag-
Jokra, a'Birodalmi rendtartás Szerént,a'Tsá* 
Szárnak 's < Német-Birodalomnak meg-*' 
egyezését ki nyerhetik: Úgy arra Ö Fel's&i' 
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ge is örömest reá ál l : kéfz azonbann ad-
> dig i s , a' menynyire megengedik a* kör. 
Byűláilások, Norimberga' javáról gondos* 
kodni. JVindskeimn-ák és más Birodalmi. 
Városoknak is hasonló ajánlásaikat, ha-
sonlóképpen el nem fogadta a' PrufzSziai 
Felség, 

Béis. 
Éppen tsak most adata ki a' Katonai 

iFő-Cancetlária egy Tudósítást, mely Sze
l é n t : Karoly Fő-Hertzeg Sept. 29-dikéna 
itáborba Szállott SchwetzingennéL — jVlo-
guntziai Komendánsunk vifzSza-verte JMo-
jsjuntziátói a' Fr. ForpqSztokat, kik azólta, 
Ihogy a' Mogüntziai Őrizetnek egy réfze 
xnásuváment: mindég alkalmatlankodtak. 
Fogott el belölök 150-t. — Mcmmingen és 
Miberach Városok között Sieinhau*ermí\ 
.kemény verekedés volt Scpt. ^o-dikánn, a* 
Jfioró és Gr* Latour népe között: de Gr. 

tLatour víSzfza-verte végre Steinhausenioí 
ja' Frantziákat, kik nagy dühösséggel tá« 
;madták vala meg a* Mieinket. 

(Biberach hét őránynyi jkró földel 
esik Ulmán alól Dél és JSfapnyúgot között ^ 
HelvétziaV Szélei felé; Mcmmingen pedig 
g őránynyi járó földel JQél és Napkelet 
között.) 
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