
•TSÁSZARI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 
E N G E D E L M É V E L . 

• Kro 49 ; 
Xolt Betsben s Kará'tsoa Havának *(Déűemlíerűrfí) 

16-dik napján í y ^ c ü k £fztei»Jt$b*Ku 

B , astle&ből Déc. i-sö- napjánn: —• 
*fTegnap> éjfélelQtti tizenegy óra kor, erős-
$enn meg-tániadták a> Ts. K. Vitézek^ aa 

Müninge/zl híd' Várát , és a5 Rajna' Szige
tét. ÉJfélutánni 3 óráig tartott &' viasko
dás* A' TsáSíár* derék Népe , ámbár te*, 
mérdek nehézségekkel kénteieníltetett is 
küfzködni: még is 3 ízben ment nékiek a* 
frantzia sántzoknak, 'G-essler Oberster el 
tseit mindjárt a' tusakodás' 'kczdődés&kai;** 

© d d 
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(Más Tudósítások fzerént, N ó r . 36-dik 
éjtSzakájánn , a' Fr. ák , magok is nagy 
kárt tettek inagokbann^ mert hibás véle* 
iedésböl önnön Embereikre tüzeltek egy 
darabig a' Battériáikból.) 

Mannheimbol Décennb* 3-dikánn: —* 
^ Kehinél rnkv nem tsak if£&/-falvát vet
ték el a* 'Ts. K. Vitézek; hanem egy Szi
getből is fel hajtották a* Frantziákat "áüen-
heini meljékérői, hiely Szigetnek annál 
több hafznát vehetik: mivel az ellenség8 

hídját, hathatósann lehet érdekelni belőle: 
és már az utolsó Tudósítások Szerént el 
is ágyúzták annak két SzakaSzSzát.cs 

Kehinél, 3-dik és 4-dik Decemberben^ 
fríé% keményebb ágyúzás vol t , mint az 
az előtt való napokbann. 

Mannheimból Déc. 6 dikánn : — „KehU 
%ől Dée, 2-dik éjtfzakájánn ismét ki-ron-
totlak a* Frantziák: de iámét veízteséggéi 
verettettek viSzSza. 'Már a' '3-dik ostrorno« 
kot is el kezdte Kehi előtt&* Ts^KJlZz* 
tonaság..** 

9).Sp(l& mellett JVarthurmxé\ égy tso-
mó Fr, Dragonyosokat elfogott^ Vétsef 
Hufzár Reg, béli Kípitány Gr. Wartensle* 
ben. 

Moró'népe, úgy meg Szokta a* hara-
Ifűáskodást Bavárrabzn és a 'Sváb foldönn* 
Irogy arról még a9 frantzia földön se' Szók* 
hátik már el. Ez az oka, c£ /ieívétziai 
Wmíádtásök fzerént} hog^$ok Áháúiaidk^ 
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Bdvétzidbá Szállították által -féltöbb porté
kái kat ; s* feles Számmal takarodnak oda-
által Alzétziáhol magok a' Lakosok is* * 

A' Frankónidx Kerületnek négy neve
zetes Varosaibann , úgymint: Wertheim* 
ban j JVÜrzéurgbarm , Bambergbcrm, és 
Jtforiméergában, 4 Tsáfzári Magazinumok 
állíttatnak, melyeket, Jifzttel, abrakkal, 
és Szénával tartoznak meg-tölteni a' La
kosok. 

A* Sváb Kerület'' Gyűlése, Nóv. tp-di-
kénn kezdődött, és Számosabb most, mini 
fzokott volt máfzSzer lenni. 

A* Frantzifk' kezében lévő Rajna-bal 
fneljéki Prufzfzus Tartományokba oly pa« 
rantsoíatja érkezett a? Direktóriumnak Nóv* : 
vége felé, hogy a' Papság , elobbeni álla-. 
potjábann hagyattassék meg ottan, és az 
az ellen kezdett eröfzakoskodások, hala* 

% dék nélkül félbe-Szakafztassanak, 
Belgiomxdi nézve, azt kérdeztette a* 

Törvényhozó Iffjabbik Fr. Tanáts a Di* 
rektóriumtól Nóv. i7~dikénn,s ha nem le
hetne o9 már oda be vinni a? Fr. Konstiíií-
tziót? A' Direktórium azt felelte, hogy 
jó lefzfz még ott most meg-tartani a' ka
tonai igazgatást: mert a* Nep, koránt se9 

vetette még ki efzéböl az elobbeni gon-
| dolatait, és kivált a' Klastromoknak el tö-
í Töltetese, bajjal van egybe-köttetve. -— 
| ügyam, tsak Nóv. 14-dikénn azt végezte 
I a' Direktórium az adózásra nézre* hogy 

' D i d i \ 
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a z , a1 múlt Sept. 22-dik napjától kezdve 
már továbbra egéSzSzenn a* fr. módi adó
zás fzerént íolylyon. 

Roveredóból Déc. 5-d'ikénn : *— , A* 
napokbann ide érkezett B* Alvinczy: de 
mindjárt Alidba ment , rendeléseket tenni. 
Tegnap Trient (TridenUtm) Városába uta
zott. A ' nagy hideg mia t t , körű! -belől 
sok Batalionok ofztodtak fel quártélyok-
ra ; de úgy, hogy mihelyt a* környülállá
sok kíványn^ák: mindjárt öSzfze gyülekez
hessenek. — Báró Alvinczy, Vineenzánkl 
és • Pádzidnkl, tsak kevés Népet hagyott; 
a' több réfzét pedig Seregének, Bassano 
felé Szállította. — Az ellenség, az Aiht-
sis QEtsch, Adige) hoSzfzában ál l , Villa* 
novától fogva, Vado és Valóiéra, felé Ro-
neóigs és onnan Lonigóig." 

Bonaparténak, és az ő Fővezérsége 
alatt lévő Generálisoknak nagyzó Tudósí
tásaikról fcelyessenn jegyzi meg a' Courier 
du Ras~ Mayn tzímű Újság, hogy azok, egy 
réSzént a' Ffantziáskodó OlaSzok' meg
nyugtatására ; más réfzént pedig azoknak 
a' sok Béketelenkedöknek a* le-tsillapítá-
sara valók, a' kik, TurintoX fogva Ferrá-
rá\gr és Vér ondtói fogva. Livofnóig min* 
denütt jelengetik magokat. 

f &x Bonaparte vádló írására ,' egy hofz. 
fzu mentő *s meg-tzáfol© feleletet adott ki 
fiyomtttásbanh a' Modenái Hertzeg. Ezeh 
felekt fzeréat, hét'milliő -volt már ; akkt r 
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nr 
le fizetve Modena réfzéről, af Frantziák 
által reá ki-vettetett adóból, a' midőn Bo~ 
nap-arte meg-Szegte. a' .Fegyvcrnyugváskö-
test* Mántuának az ostrom alól lett eldfz* 
fzöri fel-Szabadíttatásakor — így fzóll a* 
Hertzeg a9 többek között — meg lehet 
igen i s , hogy vittek némely Lakosok bort, 
gabonát, ?s egyéb Szükséges dolgokat a/ 
Mantuahknsik: de ez, magános Személyeké
nek.-a* tselekedete vol t , '$ oly tzélból, 
hogy kéSz pénzt kapván, telyesííhessék a? 

Frantziák' kíván^tgjokat. Hogy Modena* 
bann a* Nép' Szívébe gyűlölséget igyekez
tek volna sokann plántálni a?. Frantziák 
ellen: ezt oly állításnak mondja a* Her-
tzeg, a* melyet Bonaparte meg nem bi
zonyított : a5 Frantziák ellenben, pártütés
re serkentették a' Népet , 's mindent el 
köve t tek , hogy a' Hertzeget 9s az ö igaz
gatását, gyűlölségessé tehessék a* Nép 
e l ő t t . , 

Angliabzmi, as tenger-meljéld Lakó-
spk parantsolatot vet tek, hogy nagyobb 
bátorságnak okáért, minden ingó-bingó jó-
Szagaikat beljebb Szállítsák az OrSzágba* 
Valamenynyi ló?i?>arha, gabona, Szekér 
*s egyéb effélék találtatnak az Qrízágban^ 
iaistromba íródnak: valamint a' 12 és 70 
eSztendösök között lévő Lakosok is. 

Anglia' Széleinn, a' milyen nagy mér-
tékbenn tétetnek, a' külső meg-támadta-
|á§ ellen valp kéfzüietek: Szintén oly mé& 
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télben kezd alább Szállani az arról valő 
bizonyosság, fcpgy akár a' Nagy*Britan
niai , akár &' Hamburgi partokra ki-SzáU 
lítandó fegyveres Néppel , egy Frantzia 
Hajóssereg fogna indulni.,ki a' Bresti Ki
kötőhelyből. Hogy ezen Szándékból nem 
egy könynyenn leSzSz már , avagy tsak 
mostanság, valami: ennek próbájául, azt 
hozzák fel a,: többek között , a* leg-űjjabb 
Brüfzfzeli Tudósítások: hogy Brestnél 
Nóv. vége felé, nem volt több Katonasága 
S ezernél; továbbá, hogy a" Szállítandó 
Sereg' Számára, neutrális Hajók voltak le 
tartóztatva a' Bresti Kikötöhelybenn: de 
ezen neutrális hajók, ugyan Nóv. vége fe
lé feLfzabadítódtak a' le-tartóztatás alól; 
végre, hogy a5 Dünkirchenx kéfzüleket is 
telyességgel nem lehet valóságnak tárta* 
ni, egy oly bajos Szándékhoz képest^ mint 
akár a' JS/agy- Britanniai , akár a5 Ham-' 
burgl partokra való ki-fzállás. 

A' Spanyol Udvar, Langara Admirá
list, Tengeri dolgokra ügyelő Ministerjé-
vé nevezte, ennek helyébe pedig, Maz-
zaredo Generálist állította elő a' Földközi 
Tengeren lévő Spanyol Hajósseregnek kór«*. 
xnányozására. f 

A* Párisi Ánglus Követ Lord Malmes-
hury, ismét írt Nov. 26-dikánn a* Fr. Mi
nist érhez, 's egyenes feleletet kívánt tőle 
a9 Békesség * alku fundamentomának meg-
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fiatátazása eránt. A' Fr. Minister* adott 
válaSzt más nap , de megént tsak a* köí-
tsönös Compensátióknak (kipótolásoknak) 
tárgyait kívánta meghatároztatni. Mind
járt viSzSzaírt L* Maímesbury , bogy Lon
donba tüstént indítandó Embere által 9 
Utasítást Sog kérni az Udvarától, az emlí
tett tárgyak eránt való niaga kinjilatkoz^ 
tatására nézve, 

Clarké Generálisnak, kit Bétsh® kül
dött a' Fr. Direktórium, tsak a5 Famíliája 
frrlándiabol va ló: de maga Clarké Fran-
tzia Orfkágba?i Született. Az Aiyiya Ge-
iierálmájpj* volt, a' Dillorz nevel viseitt 
Regementnél. Követség' Seeretáruisáűl 
Perret nevű Iffju Ember adódott melléje % 
a5 ki Dijoni F i : de egy ideig Lipsiáb^nn^ 
annakutánna pedig 17^3-dik eSztendőbenn 
Jénábann is tamilt, a? hol Professoc 
Schnaiibcrf Jatzjcéit • halgátván, jól meg* 
tamílta a* Német Jus Publiciimot* 

A* Prufzfzus és Hafzfzus Ministe
rek, kik a5 Fr. Direktórium melleit vágy
nak , sokat tanakodnak együtt, a' KüisS 
dolgokra ügyelő Fr. MínbterreL 

A* fflapolfi Udvar5 PárUi Követe HL 
JBelmont Pignatelli'., a* Római Udv^f' ré-
fzére nem különben munkálódik , a' Bé
kesség5 dolgában., mint mifjikálódta a' Pá* 
risi '-.Spanyol Követ Mar.chio del Campo% 
-$ Pármai Udvarral kptött Békességed 
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A*-Svéd Király ^ König nevezető meg 
hitt Emberét nevezte Tifzttartójává a.V Fr. 
Direktórium mellé , *s a* Paris felé való 
meg-indulás* napjául Nóv*'20-dikát Szab
ta ki né-k.L 

-Egy- a9 Párisi Újságok közziil, így 
izatirázzá ki a* mostani Frantzia igazga
tást : „ A t y a i igazgatásunk vagyon: azt 
mondják, és én el hiSzem. Az Újságok 
mindennap beSzéllík Nékünk, hogy1 a* mi 
derék republikánus Katonáink inkább meg 
hagygyák magokat öletni, mint el fogatni* 
és hogy a3 had, melyet mi, megátalkodva 
folytatunk, lassan lassan mind el fogyafztja 
a* Seregeinket. — Bourdon, bizonyosnak 
állítja 5 hogy a* Kolóniákban 50 ezer fejér 
bőrű Katonákból 2^ ezerenn vefztek el.— 
A> Politzájtól (Belső bátorságra ügyelő 
Széktől) tudjuk, hogy az Orfzág-űtakonn, 
a' Mezőségenn , *s még a* Városokbann is 
nem íehet eleit venni a* gyilkosságoknak. 
«— Dumolard? a' Törvényhozó Iffjabbik 
Tanáts* Orátori Székében mondot ta : hogy 
Lyonban 700 ki-tett Gyermekekből ó^^-en 
holtak e l , mivel nem volt mód a* táplá-
lásokbann. EgéSzfz Frantzia-Orfzágbann, 
?s kivált Parishann, a' köz-beSzéd' tárgya 
nem egyéb, hanem hogy most e' *s ez , 
Interesből- vagy Pensióból-élosködött Em
ber 'v^gy Kézmíves ölte meg magát , ki
ket ha nem éppenn az éhség is : mind
azáltal a? kétségbe-esés meg-öL — Nem 
lehetne e' ennél Atyaifeb igazgatás ? 
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Frantzia Kikőltözttek, hogy sokanm 

mennek viSzSza a' frantzia földre hamis 
pafzfzusokkal: panafzfzossan jelentette ezt 
a* Fr. Kórmányfzék Nóv. 20-dika' tájjánn, 
egynehány Departmánokhoz (Közönséges* 
Társaság-ofztáljókhoz) intézett Kerülő-Le
velében, Js intette a' TifztviselŐket, ajs e* 
réSzben való hathatós vígy ázásra. 

Párisbann, egy font kenyérnek az; 
árra, 3 Szolra; egy font húsé pedig 8 Szól* 
ra haíároztatott. 

Elegyes Tudósítások. 
Az Orofz Birodalombéli hirtelen vál

tozásokról , következendő Tudósításokat 
közlött SL Bétsx Üdvari Újságnak .14-dik 
Decemberi Darabja: 

„ Második Katalin Tsáfzárné, még 
jól volt Nóv. 15-dikénn, és estve , ját-
fzással mulatta magát egy kis Társaság, 
bann ; más nap , Szokása Szerént fél költ , 
fölöstökömölt, 's annakutánna munkáló
dott a' Kahinétjában. Kilentz órakor fél
re ment. A' Kamarás-afzfzonyok sokalván 
az időt , a' meddig ki-maradt a* Tsáfzár
né , bé mentek hozzája: de mely igen el 
álmélkodtak, látvánn, hogy A z , minden 
érzékenység nélkül, a' földönn fekfzik. 
Fel-vették mindjárt, ágyba vitték , 's Or
vosokat hívtak elő, a' kik öt helyen nyi
tottak eret rajta ,• Szívó flastromokat rak
tak j küíönbkülönbféíe réfzeire a? testének^ 
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és hánytató Szereket is adtak Néki , de a* 
mi kevés jelei mutatták is magokat a* job» 
Jbűlásnak3 tiísténí el enyéfztek. Igen nagy 
inertekben volt a? gutaütés , és már Nóv* 
17-dikénn estvéli 9 órakor oda Jelt a*Tsá~ 
fzárné. — Születtetett 1729-dik pSzt. benn 
Május' Hónapnak 2-dik napjánn, a' Né
met-Birodalomnak Ztrbst nevű Városa-
bann, az Anhclt-Zer-bsti Hertzegi HázT 
bői. Uralkodni kezdeit 1762-dik eSzten« 
dobén, Iákképpen többet élt 66 efzt. nél, 
9s 34 eSzt. ig igazgatott, még pedig oly 
bpltsességgel, és Szerentséyel 5 hogy nem 
tsak Szélesebben ki terjedtek alatta a? Bi
rodalom5 határai; hanem ann^k belső bol
dogsága is nevekedett minden réfzben, és 
ez az igazgatás , nem tsak az Oroíz jHi-
ftóriábann? hanem a* Világ* közönséges 
Történetei* meg-írásábann is 'ujj idó-Szám-
láíásnak vetette mzg a7 fundamentomát, 

,pMihelyt éSzre-veyödott a9 TsáSzárné* 
véletlen esete, meg"-írta azt leg-ottan a* 
TsáSzári Fő Udvarmester Hertzeg Subow% 
a5 Nagy Hertzegnek Gatschinába3

 3s Lova
kat is küldött eleibe, de az űt oly igen 
xoSzSz volt akkor éppen , hogy nem érkez
hetett el a' Nagy-Hertzeg 9 óránál elébb, 
aJ midőn- már a* Tsáfzárné* Sel épöi hetese 
felöl való minden reménység e"I-e.nyéSzett.-
A* Nagy-Hertzeg tehát , 'mint a* ki már 
.akkor úgy nézhette magát mint TsáSzár, 
tsak hamar-az ei érkezése utánn ? Nagy* 

Margaüá tette Gróf Csercmetoffúti Udvari 
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Marsaiokká Tiesenhausen és WieU 
horski Urakat; más nap pedig, tígymint 
Nóv. 7-dikénn, Generáladjutánssaivá, Ple<* 
scheiew , Rattoptschin , és Gróf $chouwa~ 
loff Urakat. — Minekutánna meg-hóit a* 
Tsáfzárné: as mostani Tsáfzár, ElsS Pál 
név* alatt 9 az Udvari Kápolnába ment éj
jeli tizenegy órakor 5 a1 hol a* könyörgés 
utánn fel-olvasta a'Metropolita, az ujj Tsá
fzár'Manifestumát, és az esküvést, melyé
nek minden Jelenlévők alája írták mago
kat. A* mostani Tsáfzárné, minekiitánqa. 
meg-tsókoltaN a* kcrefztet re léibe ment a* 
Tsáfzárnak', hogy az erántta való hívség-
re esküvéssel kötelezze magát, kit a 'Tsá-
Szár által ölelvén két karjaival, forró in
dulattal mejjéfaez Szorított. ViSzSza-jővéntt 
a' Templomból a* Tsáfzári Família, tsó«* 
kokkal tifztelte a5 halva feküdt Tsáfzárné-* 
nak kezeit és lábait- — Még azonn éjtfza-
k a , küldödött egy Kurír, JRomaazowFeld<* 
rnarsallhoz, más pedig, Repnin Hertzeg-
!hez, 's mind a5 kettőt Pétersőurgha faívtst 
a* Tsáfzár. — Nóv. íg-dikám^ a' Tsáfzár 
és a' Nagy-Hertzeg meg-jelentek a7 pará
dé -piatzorm, és nagy örvendezéssel fo~ 

'gadtattak. Ezen a? napon és a' kovetke-
zendönn külpribkülönbféíe Tsáfzári Rendéi-
lések, nagyobb réfzént tifztségbéli feljebb 
emelések ?s változtatások tétettek közön* 
ségesekké. A' két Nagy-Hertzcgekre-.(a* 
maga Fiaira) .bízta - áVTsáfzár a9 Gárdát-
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Regementek , kórmányozását;, 5s cgySzerg. 
mind az öregebbikre Sándor Nagy^Her. 
tzegre* a' Pétersburgban lévő Katonaság* 
kommandóját is. Herfzeg Suhoto megha
gyatott a* maga hívatalaibann. Gróf SoU 
tikcw Miklós , Hertzeg Bepnin, és Gróf 
Csernicheiv , Feldmarsalokká tétettek. Gr. 
Osterr^ann , Cancelláriusságra; GróS JSej. 
borodko pedig , Marsaili ranggal, Vice. 
Cancelláriusságra emeltettek. Az Akadé
mia' Elölülője eddig Daschkow Hertzeg-
afzfzony vólt.^ most helyébe, az Unoká
ja Bacounin Úr lett Prézesévé az Akadé
miának. Mind a' TsáSzár, mind "a* Tsá-
fzárné' Udvari Szolgálatjábann, sok válto
zások történtek* — A' Katonaság' Forma
ruháiról minden arany- és ezüst-tzifraságo-* 
kat el törlött a* Tsáfzár. AV Sz. Anna 
Rejndjét5 3 Classisokra oSztotta/ A' ki, hu-
fzonöt cSztendökig katonáskodott: nem 
JefzSz ezentúl alatta a? katonai büntetések
nek 5 és Sz. Anna Rendjének emlékezteto-
pénzzével Sog meg-tiSzt éltetni, A* mely 
Katonái voltak ez előtt a'TsáSzárnak mint 
Nagy - Hertzegnek Gatschmáh&nn 1 most 
azok, a* Tsáfzári Testőrzökhöz ragaSzt ad
tak; —- •— Jíéhai édes Atyfyáért 3 dik 
Péter TsáSzárért, exequiákát tartatott a* 
TsáSzár, é$ egyfzersmind rendelést te t t , 
liogy annak teste? illő pompával , á^Tsá-
fzári Kriptába tétettessék be. Ezen tzere-
mémix köveUn ío£j$3 $-dik Katáim .Tsü* 
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Száménak el temeítetése. — Janiiármsbann 
JMoscaubdL Sog menni a* TsáSzár, hogy ott 
magát meg-koroliáztassa. | 

A5 Szárdúiiai Király, egy Rendelést 
adott ki Nóv. 15-dikénn., a* melyben je
lenti, hogy nem kívánja Alattvalóitól a* 
hódolás' tzeremóniáját, az azzal egybe
köttetett költségeknek el távoztatása vé
gett. Közönséges kegyelmet ígért, bizo
nyos meg-határozások alatt, az ElSzököt-
teknek. A' meg-hóit Királyról maradt ma
gános jószágoknak el ad i ta tásá t , és az 
azokból bé jovo pénznek a3 Közönséges 
Erárinmba való tétettetését parantsolta* 

Svéd OrSzágbarm az íffjd Király el-
torlötte az idegei nyelven tartatni Szokott 
Teátromi Játékokat, 

A' Prufzfziai Birodalomhoz járult Len
gyel Réfzekbenn, igyekezik a' Király hely
re állítani minden módon az el pufztiílt 
Városokat.-1-Polgári- Mesesteremberijust* 
ingyen; űti-kőltséget; 's minden adózástól 
való 3 eSztendei Szabadságot, ígér az oda 
menendő Mesterembereknek; és mégelein* 
ten pénzbeli segedelmet is, p> o. a* Kőmí-
véseknek és Alsóknak Száz Száz tallért, d% 
Asztalosoknak és Kovátsoknak hatvani 
W t . 

Lengyel-Orízkgn&k még tsak a* Geo-
gtaphiai neve is el miílt már egéSzSzenn* 
Azok a' réSzei ezenn Orfzág'tiak, mélyek,, 
*% Aufiitiai és a* Prufzjiiai Birodalmak-
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lioz járultak, már ma Napnyugoti-GattU 
tzia> es Üj-Napkeleti-Priififzia nevezetek 
alatt esmeretesek. Xithvánia neve továb-
batska meg-maradt: de mar az oda való 
OroSz Kormányozó Hertzeg Repnin, WiU 
na és Slonim Fő-Gubernátorának titulálja 
magát. 

Márcliio Nodilles, a* ki utolsó Bétsi 
Fr. Követ vaja, Parishoz néni meSzSze Sek- * 
vő jóSzágábann tsendessenn éldegélc az 
egéSzfz Revolütziónn által. Most Felesé
gül veSzi egy gazdag Bankírnak a* Leá
nyát.' Neve az Ipának Lecoulteuoc de la 
Noraye9 k i , a5 Leányával ád néki a5* töb
bek között egy egéfz sor házakat, ^melyeket 
jMontmartrc és Montregueil nevű útSzák 
között építtetett a' Revolutzió alatt , oly 
haSzonnal, Hogy az eSztendőnként *bé-jönl 
Szokott ház-bér, többre megy', kétSzáz ezer 
lívránál. 

Nádmézzek anynyi van kéSzen a^Spa-* 
liyoloknak, mint magok írják, az AmérU 
jtűi-Birtokaikba'nn, bogy nints elégedendő 
hajójok az .él Szállításra. • 

Árnbár egyéb Ánglus portékáknak a* 
íxantzia földre való bé-Szállítása meg va
gyon Szorossann tiltva: az Ánglus tengeri 
tsigákat mindazáltal Szabad, még most is, 
bé vinni Frantzia Orfzágba. 

& JBessen-Casseíi LandgráSság* ö rö 
köse , a* Prufzjzus Királyi Házból veSzi 
Feleségül Augusta HertzegaSzízonyt, 
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Ijfland,\\, a* Német Teátramoknak, 
mind játSzásával, mind pennájával* külö-
Jönös diSzére 's haSznára van: Bcrlinb* 
kapott hivatalt, >s el is ment 3 ezer So
rint esztendei fizetésre, melyhez még az 
is járul, hogy egy Szer övé lefzfz §eSzt ben, a' 
mi bd'fog menni a' Teátrom' KaSzSzájába. 

Bmjzfzetbölfíöv. 25-dikénn: — „ B i 
zonyosnak írjak Újságaink, hogy ama' ne
vezetes Lupoigne Károly, ki a' TsáSzár* 
Belgiomi Serege* Vezérjének nevezi ma
gát , ismét meg-jelent mostanság a' Val
lom mezökönn, és pénzt oSztogat a' La
kosoknak, hogy annál inkább buzdítsa őket, 
&' Frantziák ellen való Sel-kelésre„" 

líelgiomhsLh kevés vevői találkoznak 
a* papi jófzágoknak. A* külső Isteni-tiSz-
telet, igen kezd sínlödni abbann a* bol
dogtalan Tartományban. 

Magyar Orfzág* 
Pozspnhól Nóv. 1 i-dikénn : —*• A* 

hadi ajánlások' fel-oíztásának (Repartitzió-
jának) fundamentomáúl, a'gabonára, zab
ra , ökrökre, és lovakra nézve, az 1792-
dik eSzt. béli Reparütió plánuma , hagya. 
tott meg; a' Katona-állítás' Sundamento-
mául pedig a' Nép-Száma vevődött fel, 
oda nem Számlálvánn a* .Zsidókat, —. A* 
9-dik Decemberi Elegyes Ülésben, Ö Fel
ségének az Orízág' kívánságaira adott f«-
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leietje (Resolutziója ) olvastatott felt atu 
nakutánna a5 a-dik Tábla , a* maga p&lo" 

"tájába ment tanátskozni. •— M a ? tizencw 
óra utánn meg-jelent Ö Felsége az Elegyes 
Gyülésbenn, 's Trónusából egy Befejező Be-
fzédet tartvánn, által adta a'Nádor-Ispányl 
nak : a' Palatinustételről; a9 hadi ajanlál 
sokról , '$ az Urbáriumnak, a* jövő OrI 
fzág-gyűlésig újra lett helybe-hagyattatál 
sáról kéfzültt Törvényeket, Ö Felsége 
a' Rendek' Barátjának nevezte magát , em
lített BeSzédjébei*, 's köSzönetet izent álta-
lok , az otthoné maradtt Lakostárssaiknak 
magoknak pedig Szerentsés haza-menetelt 
kívánt. — E* meg-lévénn, KirálynéÖ Fele
ségéhez vezettettettek a* Rendek, Prí
más Ö Emínentziája által > bűtsűzás vé
gett : annakutánna öSzSze-ültek még egy. 
Izer, 9& ezen Gyűlés* Szemlélésére is meg. 
jelent a5 F . Királyné/0 5 

í»Az Ártikuiüsok* felolvastatása utánn, 
BeSzédet tartottak a* Palatínus, a' Prímás 
és a' Personálís: a5" melyekkel vége lett a* 
Gyűlésnek— ?s az. OrSzág-gyűlésnek is.« 

A5 Magyar OrSzággyÜlés' 4 Küldöttjei. 
ma indulnak -Káro;y Főhertzeghez> 
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