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Nro 48. 
- '• O l t ..Bétsben , Katátson Havának (Décembemelc) 

13-dik napján 1790-dik Értendőben* 

Hadi. Kűmy&íállásök* • 

sTTüningenhe Nóvemb. 22-dikénn9 gránát 
tokát kezdvén hányatni Fürstenbcrg Gene
rálisunk , egy Trombitást küldöttek ki hoz-
.Z&L a9 Frantziák, oly ajánlással: hogy, ha 
nem .fogja, lövetni a' Várost , ők is.meg-
fzunnek az ágyúzástól. Hajlott ajánlássok
ra H. Filrstenberg: de 24-dik Náv. benn 
ismét durrogtak azon a' réSzenn az ágyójc, 
reggeli 7 arától fogva déi-táilg — mint 
megbírtuk a7 múlt pustán —. • Hufsonkikív 

C c c 
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tzedík "NÓV. fcenn délelőtt, a* Mieink is* 
ifiét fel-kívánták a* Hüningenx Híd* sán* 
tzát a5 Frantziáktól; de mivel Ezek, még 
akkor is JNemmel''-feléltek; ismét él kez-
dödött az ágyúzás mind két réSzről déí 
iitánni 3 óirakor. Á' Frantziák* hídját ̂  
mely hajókra volt f<sl«állítva, el Szaggat*, 
ták. golyóbisaink, és a* Hüningem Ispo
tályt el égették. Estvéli hat és hét óra 
közöt t , ?s a2utánn meg-fzünt, réSzSzerent 
egyik Fé l j réSzfzerént mind a* kettő is a9 

tüzeléstől; hanem ismét hozzá fogtak. 
Éjtfzaka ugyan tsak tsendesség volt ; ha« 
nem 30-dik Nőv. benn újra keményen ágyiU 

JjEott öfzfié mind a* két RéSz. •••"' 
Kéhlr\é\> a' mely miílólagvaló gyöze-

delmek volt a' Frantziáknak Nóv. 22-di-
kénn^ ahoz is Ualárdsággal jutottak, az 
iljjább Tudósítások Széf ént. Egy időtől 
fogva t. i. ellenséges Szándéktól üres Szí-
Vet-mutatván a' leg-fzélsÖ Fr. Vigyázók, 
â  mi Jeg-Szélső Vígyázóinkhoz, közel jö* 
•ögcttfek hozzájok., *s beSzédbe is botsát-
köztak vélek. Ugyan at történt az érhlí* 
tett napon is: de a* Fr. tettetés már ak« 
kor, nyilvánvaló hamis.-lfelküséggé vált* 
Inelynek véletlen áldözatjává lévén a* leg 
fzélso Örállóiík,'rieih adhatott jelf az ott 
Énindjárt elöl lévő sántzürikbélieknek, a' 
•kik tehát* báí mint vitézkedtek is: ugyaH 
tsak ném állhattak ellent, a* nagyobb •• Szárira-
tóml tódult Fr,; aknák, £ ' íiieg-lévcnn^ áé-
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több ött lévő sántzamknak 'bal oldalát el 
kezdte keríteni az ellensége néminemű fo
ganattal : míg nem végre segítségeik ér-
kezvéhn a' Mieinknek, nagy veSzteség-
gel kénteleníttetett viSzSza - térni; EgéSz* 
fzenn íel-akaru vála Morá azcfrin a' ha-
ponn Szabadítani Kehit az ostrom alóli 
ugyan- azéírt ^ Szörnyű agyarkodással is raj
ta voltak "a* Katonái hogy győzzenek; de 
av Mieink is hasonló fel-gerjedéssel tusa
kodtak ellenek, nem tsák akkor, mikor 
már Számra nézve is meg-felelhettek Né-
kiek; hanem még annakelötte is; Egy 
sántzban t. i. tsak'j 65-en voltak, a? Sztá~ 
ray Reg. béli Magyarjaink közzűl, még iá 
— d mint egy nyomtatott Nétiitt Tu-
űósítás bizonyítja fcVölhk -— meg nem ad« 
ták magokat; hanem inkább vitézül vé
gezték életeket, sok Frantziát küldvéna 
él magok előtt a5 más Világra; 

JMannheimból Nóv. '30-dikánn: ~ 
5j Spíra Városát ismét eí hagyták tegnap 
a? Frantziák. íiotze Generális ^ Visgáló-

. dókat küldött el innét ma reggel arra aa 

tájra. u 

Jk? Vefztfáiiai Kerületben fekvő Berg 
Hertzegség* Lakosai, ki nem állhatvánti 

} a* Fr. Katonáknak líj erőszakoskodásaikat^ 
[ inem keveset öldöstek le közzülök, mind 
j Lovas-va'dáSzökat, mind kőmynyü Regc« 

méntekbélieket. 
• Q e c i 
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Á* Kolóniai Tudósítások Szerént me

lyek Nóv. 2^-dik és 25-dik napjainn; k-ölü 
tek , egy Generális — Defaígue nevezeti 
— kűldettetett a' Fr . Sereg5 részéről Pá. 
riVba, hogy javasolja a' Direktóriumnak 

. a ' .Fegyvernyugváskötést: de azonban , a* 
Hundsruck nevezetű vídékénn, Kirber* 
tájjánn, tíz ezer főből álló Fr. Katonása? 
gyülekezik öfzfze: valamint más réfzr.ől 
a' TsáSzár* népe is nagyon nevekedik Szem-
látomást a* Rajna* jobb mejjékénm 

A? Párisi Újságok, mint oíficiális Ti*, 
dósítást úgy hirdetik; hogy Clarké Gene, 
ralis, a' Fegyvernyugvást és a' Békességet 
erányzó'kinyilatkoztatásokkal kuidetteiett 
JPárisbol Bétsbe. A' Fegyvernyugvásról 
vaiá ajánlását aV Direktóriumnak meg Is 
határozzák: hogy t. i. ne tsak egy helyen; 
hanem hogy mindenütt. Szűnjön meg', to-

.- rabbi végzésekig, a' had, a' Fr . és a'Táá. I 
fzári Seregek között. 
.•,'A\ftémai Udvar, oly buzgóann és 
foganatossatin utánna láttatott a*. Katona, 
gyűjtésnek, hogy első Decemberig, 6ezer 
gyalogságot, ezer lovasságot, és 4. Szár 
Pattantyúsokat Szándékozott egeTzSzen ha
di lábra állítani; a'Belső-tsendességre néz-
re, f e i ; á l i í t t a t o " PoJgár-Katönaság pedig, 
meg Nov, 17-dikén hozzá lógott már a* 
Szolgálat-tételhez, és midőnn a9 Pápa Nóv. 
i§-dikánn> Quirinak palotájából a*. y§>\ 
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ticánumba. ment volna: ezenn Katonaság
nak egy réSze, meg-tifztelte Ö Szentségét. 

Valamint a* Mómai: Szintén űgy a* 
JSlápofyi Státiisokbanri is Szép folyamafja 
vagyon még mind ez ideig, az önként va
ló hadi adózásoknak. Nevezetessen5 Nóv. 
14-dikénn, Cerere nevű Fregát, a' Na* 

-polfi Kikötőhelybe, egy egéfzSz Korpust 
vitt bé ? a' melyet, Marchio della Sambum 
'cq, állított. Meg-nézvénn a* Király ezen 
Korpust, mindjárt el küldötte a' Szélekre* 

Mediolánurrüo^w^ éppen nintsenek oly 
közönségessen meg-elégedve a v Lakosok 
a' Fr. újjításokkal, mint a' Fr. ák hirleíik. 
Nem kell erre egyéb bizonyság, magánál 
aV Fr* Komendánsnál, Maraguejr Generá
lisnál, a* ki egy Hirdetményben, melyet 
Nóv. 15 - dikénn adott ki ? meg-vallotta 
hogy a' Lombárdiai Nép' nevébenn öfzfze 
állott -Gyülekezetek méréSzlettek Szóllani 
a* .Fr...Kormány Szék* Biztosai által ki-ne^ 
veztetett TiSztviselok hatalma ellen. 

A' Pár mai Hertzeggel, a'mitsodaxFel-
tételek alatt kötöttek Békességet a' Fran-
tzia IgazgatóK és TörviiiyhgÉÓk: közön
ségesekké tetették már azokat. JŰi adót 
nem vetettek reá: de azt meg~kíványnyák? 
hogy a' mit meg-ígért, Bonaparte Generál 
lisnák, telyesítstse: valamint azt i s : hogy 
Fr. Kiköltöztteket meg ne Szenvedjenn zr 
Iftaga Birtokaibann; és hogy minden aífé* 
íe ízövctségeiről mondjon \t9 melyek', C 
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Frf Respublikával való Szíves egyességnek 
3s barátságnak folytatását gátolnák. A'Ke-
rcskedésre nézve azt kívánták, hogy a' 
jnely frantzia portékák fognak Szállítódni 
a' Pármai Hertzegségbe / s e m m i egyéb vá
mot azokért nem keli venni; hanem tsu-
pán ahoz a5 kpltséghez alkalmaztatott va. . 
jainely fizetést, a' melybe kerül az utak
nak jó állapotban való tartása. Ugyan ezt 
ígérték más réSzröl, a* frantzia földre Szál. 
lítandó Pármai jóSzágokra vagy portékák
ra nézve. A' Kötés alá vágynak írva: 
Delacroix (a* Külső dolgokra ügyelő Fr. 
Minister) ?s Gróf Politi és Bolla Lajos 
Úr , a5 Pármai Hertzeg Ministerei. To
vábbá a' Párisi Spanyol Köre t Marchio 
$el Campo, a3 maga Királylya' nevében, 
mint ESzköze: és Közmegerossítője (Ga-
rantírqzója) a' Békességkötésnek. Annak* 
utánna, a5 Directórium' mostani Elölülőjé
nek Barrasnzk a' neve. 

iS/?űf^-o/-Qrfzágnak hadat izent az Á\-
gfri her , a' mint Barccllónábol írták 

•Qpt. sp-dikénn. 
A' Talonx Kikötőhelybe 9 késöbherm 

\ n^Hl is oly nagy Számmal ment bé a' 
Langara Admirális alatt lévő Spanyol Har 
fósseregj mint a? eiőbbeni Tudósítások 41-. 
IftQttáfe.' , Octób* sp-dikénn t. i. tsajc két 
Jpanyol hajók mentek oda bé 9 melyek
ben káy esett; 8-dik Nóv. ben pedig %g 
Kneai hajókkal és § Fregattokkal ;ízallat| 

- §d&. bé Admirális 'Langara* ' 
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• A*- Brestl FF* -Hajóssérégy &z Irrlán7 
diai, avagy &' HamSurgi partok ellen in
dul e*•? még Nóv. 93.dikánn'se* írhatták 
bizonyossan P ú m b ó l ; hanem anynyit ír
tak 9 hogy az említett Hajósséreggel való 
egéízfz Szándékot nem hagyta helybe Fi7-
iaretrYojreuse Admirális, á* kinek kezei* 
böí tehátk i -ve t te a' 'Direktórium, a> Se-
reg? kormányozását, 's adta azt Morard 
de Gallé Vice-Admirálisnak, de a' kinek 
•— a\ Párisi Tudósítások Jierént —• se? 

az a* katonai tapaíztalása , se* az a' bá
torsága nínts, a' mely meg kívántatnék 
egy oly vakmerő ^ bajos izéinak el éré
sére 3 mint a' milyent akár az Jrrlándiai^ 
akár a* Hamburgi partokra való eröfzakos 
ki-Szállítása egy Korpásnak, 

A ' Tengeri dolgokra ügyelő Fr. Minister 
Truguet) következendő értelmű Tudósí
tást intézett a' Direktóriumhoz^ azon két 
líneai hajók, és egy Fregát Selol, a* mely-
lyek? Richerj Admirális' Hajósseregéből 
indultak, Allemand nevű Ofztály. Vezér* 
kórmányozása alatt, ES^aki-Amerikának 
Labradorx Szélei felé: „ Nem találvánn RZ 
említett Fr. Katona-hajók, semmi Ánglius 

'Hajókat, a' Ckateauoci tenger-kebelbenn^ 
meg-támadták az ott lévő Kis-Várakat 5s 
Battériákat, é-s elrontották; a* Quehecqui 
Kereskedő Hajósseregnek leg nagyobb réfzét 
elnyerték, és egynehány napokkal azutáni 
egy <>lyan hajót h vettek el í a? melyen pl-
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áfzterek voltak ; sok* más hajókat ré-fzfee-
•xént el egeitek, réfzfzerént el süljeSztettek. 
•*—r- (Ezen hajók között azonban egy se* volt 
hadi hajó. Az Ánglusok ellenben a9 Hol
landiai Hajósseregen kivíil 9 Számos Fran-
tzia hadi hajókat nyertek el az alatt , míg 
Michery, Térre ne iwenél^ és AlLtmand> La« 
iradornkl rablottak.) 

A' Modenái Hertzeg9 réSzéröl a' Fran-
tzia Direktóriumhoz JVlinisierül küldetett 
d* Este Úr, oda hagyta Parist. 

• A9 PortugalliaXJdvar' Követerel-kez
dett alkudozása a' Fr. -Ministernek félbe 
Szakadt 9 a* Párisi Tudósítások Szerént. 

A? Fr. Direktóriumhoz rendeltetett új 
Szardíniái Követ Nóv* 21-dikénn érkezett 
Parisba. 

KonstdnstzinápolybbX azt írta volt 
Verninac Fr . Minister Sept. Q4-dikénn? 
a' KiHsö dolgokra ügyelő Párisi JM mister
hez, hogy a5 Török Udvar, rendSzerént va
ló Követeket kíván tartani Parisban, és 
már ki is nevezte a' Fr, Direktórium mel
lé olyan Követnek a' maga Berlini Kö
vetjét jHy-Effendil^ annak helyébe pe
d ig , a9 Berlini Udvarhoz Nahly-Ejffendit. 
{Veminac 9 nyomtatott Frantzia Újságot 
kezdett ki adni Honstántzinápo/yban, mely
nek két Darabjai jöttek vala már ki Oct* 
xo-dikéig. Egyikben?* azok közzül fel-" 
Jegyzetté, hogy Aubert Duhuyet, a' ki* 
első rangú K e r n j e a' Fr." Respublikának 
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October' s-dikánn éstvéli 9 órakor érke
zett bé tsendessenn Konstántzinápolyba.: 
de azt nem írta, a' mit egy Ronstántzi-
nápolyi Tudósításból olvasunk felőle: hogy ~ 
oly pompájú tzeremónTával akart bé men
ni Konstántzinápolyb*, a' milyennel Szo
kott bé menni ocía az Orofz Követ, de 
meg nem engedödött néki. Hogy a' Tö
rök Birodalomnak egyéb réfzeibenn min* 
denütt nagy tiSztelettel fogadtatott Da» 
hayet: azt írja ezen Tudósítás is.) 

Elegyes Tudósítások. 
Az űjjabb Irrlándiax Tudósítások ír

j ák , hogy már sokann ei fogattak a9 ,Zo4 
nebonások közzül, kiknek íe-ísendesítésé-
r é , 12 ezernél felesebb Számú Lakosok 
ajánlották már Szolgalatjukat a' Királynak. 
Az Irrlándiax SeregV Fővezére, Lord Car* 
hamptotii Autrim Grófságnak Belfast Vá

mosába érkezett volt már az említett Tu
dósítások Szerént, a' mely Városban lé* 
vő Királyi Fegyveres-házból vitték el a* 
tíz hordó puskaport a* Ts€tidesség-háho-
xítók. Ezeknek fel-zendülései, mint csekély
séget ugy adják elő az Antiminisiérialis -
Újságok, '& nevezik, azt Krumpli-fnstir-
rectiónak, minthogy aMeg-nevezetesebb 
vitézi tettjek a' volt: hogy ki ásták a' föl
di almát, (krumplit) egynehány Szántó-föl
dekből. Szép Szerént meg- intette már 
Őket a' Vice-Király és a* Xitkos-Ta»áts> 
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hogy ne garázdálkodjanak: de fia a' tsen-
des intésnek nem leSzSz elepedendő foga
natja: azonn esetre úgy fog vélek bánni 
mint Pártosokkal : azért is parantsolatot 
vett az Irrlándiax egéfz Katonaság, hogy 
kéfzen tartsa magát. Dublinből pedig ki 
is indult az Őrizet9 és minden Katona ? 
hatvan töltést kapott útra. Irrlándia 31 
Grófságokból áll. Ezek közzül tsak öten 
vágynak az Efzaki réfzenn, a* melyekben, 
háborog egy réSze a' Lakosoknak, mint 
ki~tetfzik abból a* Hirdáffnénynyébő! is a* 
Vice-Királynak és Titkos-Tanátsnak, mely. 
lyet a' műltt postán közlöttünk ? 's az tíj-
jabb Tudósításokból is. ; 

Brafzíóba.n, nem újság már a' fel-zendü-
lés. Történt egy nevezetessen — mint ma
gok ar Berlini tudósítások írják -— a' mtiltt 
Gctóber' Honapbann is, a* melynek alkal. 
maíosságával kéfzűltt, és Nóv. lg dikánn 
koltt Rendelésébenn inti a? Prufzfziai Fel
ség a? Katona-Tifzteket, hogy a*. Polgári 

• rendö Személyeket meg ne bántsák, 's 
mérsékeljék eránttok első fel-gerjedéssekeü 
de más réSzröl inti a' polgári Rendet is 9 
hogy a9 Katonákat, s$ különösen a' Vi
gyázaton lévőket meg ne sértse, Vfcetsfi-
letben tartsa. A* kiknek közzűle panafz» 
fzok' lehet — úgymond —: jelentsék be 
azt , a? maga helyén , '$ bizonyosok lehet
nek a? tökélletes elégtétel felől 9 de ha 
iBagpk akarnak elégtételt Szerezni (satís-
faciSt yenni) magoknak: *s a' yégett Már 
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sokat Is öfzSze-tsödítenekf magoknak tti*-
lajdamtstsák a' mi éri Őke t , ?s 4? törvé
nyes büntetés sem fog el maradni, 

BrÜfzfzrlből Nóv. 2 i-dikénn r — 31A^ 
JPdechliniai Érsek Kardinális által, enge
delmességre intő Páfztori Leveleket intéz
tettek a' Fr. ák %.' Belgyiomi Papsághoz/5 

Gustáv Adolfnak. —> a* 5védek5 né
hai nevezetes vitéz Királylyoknak — agyon 
lövettetése, November' Hónapnak 17-dik 
napján történt, a' 30 efztendős háborúban. 
A # m nap i tó l fogva a' közelebb multt 
Novembernek, lovon ülo Képe Szemlélter 
tik az említett Hérosz-Királynak közönsér 
gessenn, Nordmarkt nevű piatztzán Stok-
íiolm Városának* Ezen Képbenn jelesen 
meg-tiSztélte a9 mostani Iffjii Gustáv Adolf 
ja (Királyivá) S^éd- OrSzágnak, a* néhai 
Gustáv Adolf* emlékezetét, mert mag£| . 
Személy Szerént vezette a' Képhez a* két 
{Gárda Regementeket, melyek, minek-
iitánna a* karddal való koSzöntést megetet
ték : kélfzer adtak puskáikból is saívét? 

melyet , ágyuk5 durrogásai váltottak fel a* 
Városnak Sichiffsholm nevezetű réSzéroI. 
(Az a' vastag fzarvas bÖ'r-Iájbli, a* me l j ea ált.al, meot 

- be a ' golyóbis, Gufiár Adolf testébe; a* T s . K, Fegy r 
y eres-házban jtartátxk és mutogatta tik BétsbeEt.) 

{Gusían^Adpf' háláidnak e/zt.endeje, 
l'6$$-dí& voíí; a' helye pedig * L&tzpr& 
mcljéke.) 

A5 Südcrmaműandi Hertzeg, általad-
yáii. az'ÍJrsalko^Íst? iBelj^í ptöcfíél úzlmt 
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dökigfolytatott, a#fember~korra jutott Svéd 
Királynak, hasonlóképpen mondot t , mint 
c? Király, egy hathatós Befzédet, melyet 
így végezett: 

„ Fei-óldoztam magamat ^ kötelessé
gem alól. Az én jutalmam az én Lelkem 
csméretéhen vagyon. Oly belső érzéssel 
megyek nyugodalomra: hogy Svéd-Orfzág* 
boldogsága , volt mindenkor az én egyedül 
való tzélom. Ezzel a' magam meg-nyug
ta fásával végezem Régensségemet, *s ugyan 
e^e 5 érzésekkel Sogom végezrti viíágPpá-
Jva futásomat is, nem rettegvénn a' Szám
adásra való eiö-állíítatástól azon napon, 
melyen mi mindnyájan, a* Királyok. Király
ijának trónusa eleibe fogunk öfzfze-hívat-
tatni .4 Í 

ylufztriai Lombardia* törvényes Kór-
mányozójanak Ferdinánd Fő - Hertzegnek 
azt az örvendetes hírt vitfe Triesthz Báró 
jPerre/i, hogy az síostai Hertzeg* Felesé
ge , a' ki testvér a' Baváriai Hertzegné-
vel 's Leánya a? Fö-Hertzegnek 5 egy Her-
tzegetfzűlt Nóv. 2-dikánn reggel, kit a* 
kerefzt-vízre a9 Király, és Felicitas Kirá
lyi HertzegaSzfzony tartottak. Ezt a* Kis
dedet» ugy lehet nézni, mint a' Szardínia'". 

* Korona 'Örökösét : mert a' Királynak nints 
Gyermeke, az Postai Hertzeg pedig, testvér 
Ötstse a' Királynak. 

A"Freiburgx Universírás, örökös Recto-
rává válafztoita Károly Fő-Hertzeget* 
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749 
Az írás- és nyomtatás-béli fzabadság-

nak erányos mérséklésére ki - neveztetett 
Kommifzfziója a' Frantzia Törvényhozó 
Ifíjabbik Gyűlésnek azt ítélte:, hagy nintg 
miért töltsön időt ezzel a' már sokízor fenn* 
forgott tárgyal a5 Gyűlés ? hanem a' Rá
galmazóknak és fundamentom nélkül tsú-
folkodóknak meg-zabolázására kéfzíí Ö egy 
Törvény-formát ( projectumot) , melyet, 
az el fogadás és Törvénynyé-tevés végeit: 
eleibe fog terjefzteni a5 Gyűlésnek* 

A* hajdanii?o/7Zú5 fesletstségeit és meg* 
vefztegetíetett erköltseit,. nem Szatírának 
ki tsípösebben Juvenális és Pérsius, mint a® 
milyen erőssen ki kél^ JPtárzVbann a' Qtto-
"tidienne nevű Újság" írója, a* romlotságofc 
és újmódi bujáikodások ellen. Egyben a* 
a? leg-iíjjabb Darabjai közzűl ezt mondja: 
9> Sóhajt a' betsiíletes Ember , midőn el 
nézi a* mi Teátromainkat, mert könynyeb-
ben talál, ott millionynyi gyémántokat: 
mint egyetlen egy virtust.<c Hogy a' Sző* 
ke vendég-haj (paróka) helyett, feketéi: 
kapott fel az Afzfzonyi Nem: ezt tsakHi* 
Adriai módonn említi a' Quotidienné* író* 
j a : hanem, Pesta* .Szűzzéinek nem hifzi 
lenni Azokat , kik, a& ing-viselésnek már 
$ok fzáz.efztendöktöl fogva v tartott Szoká
sát egyfzerre ágy eí hagyhatták * hogy len* 

. geteg tafotánái ?s tinntuknál %gyéh$ mm 
fedi térteiket'. 
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Egy gazdag Szűz-Leány^ %5 efztefi^ 
dokre terjedtt életét végezte mostanság; 
a* Ménus mellett fekvő Frankfart Váro
sában. Igen kellett néki gyönyörködni a* 
Szűz magánosságban : mert, Kisafzfzonyok* 
Számára való fimdátziót tsinálvánn a' te-
ftamentomábann, oly kemény Törvényt ' 
Szabott az első KisaSzSzonyra nézve , a* ki 
leg-előfzízÖr foghá be lépni a* Suridátzióba^ 
hogy 40 efztendokig egyedül patzientálj* 
magát a* Sundátziónn. — A'Nassau-Usin~ 
géni Uralkodó-Hertzegnek, a' ki volt a* 
Testarhentom*- 'Végrehajtója# efztendoröl 
efztendöre ki-járó bizonyos summát ha
gyott: mely summa, se' többől se* keve
sebből nem áll — htifz forintnál. 

Bét s. 
Tegnap (Hétfőn) egy óra tájbann dél 

ütáit érkfezték víSzfza TaáSzár és Tsáfzáriié' 
Ó Felségek jp'ozsoriból a? Szörnyű zivatar
b a n , mely , egéfz éjjel és nappal tartott* 
Pozsonnkl, tegnap reggel ísak aJ Nádor-, 
Ispányt, és még egynehány főbb Méltósá
gokat vihették már által a? Révéfzek a* 
JDunáii > mivel még délelőtt hé állott az« 
Más Méltóságok 's Uraságok, a' kik nagy 
Számmal jöttek Bétsbe, Schlo/zhqfna.k 
t e t t ék ' űtjokat 9 a5 hol híd van a* Morva 
Irizénn; 
*•••: .̂ A* Székely-Regément' Oberstete. '.Ba* *~ 
ráüt felől tudakozódván1, bizonyosnak 
értjük, hogy ez a5 Vitéz Úr% meg-hftláto* 
íott legyem 
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Az Idevaló Universítás' Rectorává, 
Sonnenfels Ur' helvebe; Ts. K. Tanátsos, 
Udvari Orvos, és Alsó AuSztriaiKórmány-
Széki valóságos Tanátsos Báró Quarin vá-
lafztatott,, a' már bé állott űj Oskolai tfo-
tendő' kezdetével: a* Juridica Facultás* 
Dékánjává pedig, Alsó-Aiifztriai Kormány-
Széki Tanátsos és a* Polgár ?s a' Criminális 
Törvénynek Közönséges Tanítója Hupku 
Út. 

Az OroSz Birodalomban való rekrit-
tázás, mely Szerént, minden arra való öt-
Száz Személyek közzűi öt űj Katonának 
kell ki állítódni: 26-dik Octóberben kez
dődött , és a* jövő 1797-dik eSzteiidö' Ja~ 
nuáriussának 12-dik napjánn fog vége-
zcdnL 

A9 Tuloni Kikötő helyben tartózkodó 
Spanyol Hajós-Sereg, nem kevés botrán-
kozásárá vagyon a* Republikánus Frari-
íziáknak: mivel azon Seregnek nevezetes 
TiSztjei között fzámossan vágynak 'ki-k öl
tözött Frantziák. Ilyen ne vezetessen,'eg* 
112 ágyús hajónak a* Kapitáíiynya Mar* 
chio d* AmhLimont is. Egy közzélök Dé-
semrs nevezetű, meg-próbálta a' Szárazra 
való ki-menést: de hogy meg-látták a* 
Republikánusok, úgy omlottak i á , mint a8 

jneg-bizgatott darázsok, kiktíek áldozatja-
vá is lett volna, hanemha egy Fr. Katonai 
őrizet fogta volna körűig. mely klta.1^ 
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Fr . Hajóssere^ Vezéréhez vezettetett \U 
tol ismét vifzfza kívánta V nyerte is a* 
Spanyol Admirális Langara. 

Pr%«ban.ri egy Szép Éneki-Szerzemény 
jött ki nyomtatásbaim. Karoly Fő-Her-
tzeg' tiSzíeletére, ily tzím aJatt : Bökmenl 
Dankgefiihl, Seinem Glorréichen Errét
tér Dcm Erzherzog Kari Königl. Hf,heit 
Ari Seinem Nanenstage gewidmei. (TsehI 
OrSzág* háládatos érzése, melyet a' maga 
Dilső Megfzabadrtójának Károly Királyi 
F ő . Hertzegnek Szentelt a' Neve-napjánn) 
Mindjárt ezen titulus alatt Szemléltetik egy 
jó Sorma nagyságú Rajzolat, mely Szerént 
Tseh-Orfzág, egy esdeklő Afzfzony* képé! 
ben kiált fel &errmannhozy (a5 Németek
nek néhai híres Vezérjéhez) a9 ki magas, 
san ü l , segedelemért. A' reménykedőÁfz. 
fzonyra, kinek lábai előtt fedi ízárnyaival 
a' Sas , a' Tseh-Oröfzlánt, Herma/m ke-
gyessen tekint, de mutat egySzersmind a* 
mellette lévő Károly Fő-Hertzegre, kinek 
igen jól* találtt Képe derékig vagyon ki. 
formálva. — Az Énekek' végezeténél Tseh 
Orfzág, egy örvendezve háiádatoskodó 
Afzfzony* ábrázatjában, egyik kezével mu
tat, az előtte bizakodva feküvö-koronás, 
és egyik lábában mezítelen kardot tartó 
OroSzlánra, a5 mely, tzímere Tseh-Orfzág-
nak : más kezével pedig tömjént tolt az 
Oltárra, melyről fel-menni láttatik a* há~ 
láadás' áldozatjának füstje. 
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