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Nro 2. 
Költ JBétsbera 9 Bóld, Afzízony Haváoak (Janüáriusaakt 

6-dik napjáa 1797-dik E£zíendÖ'fe«na 

Hadi Környülállások* 

JLgy'Hufzár Oberjtticutcnánt Ür' Ltveléb$l& 

^iegberg Déc. 21-dikénn 1796. (Sieg-
éerg9 Vefztfáliai Vaíosetska, mely a5 Raj* 
na' jobb meljéképn fekfzik, valamivel 
alább Bonn Városánál, mely íiíl esik a9 

Rajnán), „We éfkczvénn Frankfurtonn ke-
refztul, az utakat majd mindenütt romloíC:-
állapotban találtam ? melyeken hamar meg 
esik a* fzerentsétlenség. Nevezetessenn &* 
JSlanÍ£/utcv$ Hufzár Reg« jémk J|» 0 b « -
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Herével Báró Szentkerefztivú meg-bot* 
lo.tt a* lova 9 s* az Qberster le esett 
és kövér Űr leverni 'úgy- meg-sértette a ' l á -
bá t ; hogy 6 hetekig kellett azt gyógyít
ta tn i FrarikfurtbdLnn. :~~ Formális Fegy. 
Vernyugvás ugyan nintsen ezenn a> réfzenn 
i s ; hanem tsak Ugyan a' nagy hidegek 
miatt meg egyeztek abban a* mi Generáli
saink e' tájon a' Fr.Generálisokkal, hogy 
fzünjenek-meg az ellenségeskedésektől* 
Ezen egyezésnek következése az , hogy 
a' Frantziák azon sántzaikból, melyeket 
hánytak Neuwiednél a' Rajnai-hídjok és 
a* Város között , el fzállították minden 
ágyaikat , és tsak 12 embert hagytak egy 
Tifztel együtt azokban. Szabad mindenik 
Félnek ei-kezdeni az ellenségeskedést: tsak 
hogy tartozik ezen fzándékjáról, kétfzer 24 
órákkal elébb hírt adni a' másik Félnek: 
azért is, falukban vagyon ugyan Népünk 
téli quártélyon: de közel egymáshoz, hogy 
liamar öfzíze-gyülekezhessen ha kívánta
tik. " 

Kehinél megént ki tsaptak Déc. 23~di-
t á n n a ' F r . á k ; de fzerenfsétlenűL — A' 
Jíéhll táborba, Moguntzia mellől egyne
hány Bat. okát rendelt Károly Fö~Hertzeg. 
Déc. 24-dikénn, a? 3-dik ostrom-árkunk is 
•Jkélzen volt már Kéhl előtt* 

Velentzéböl Dec. 20-dikánn : — „Bo
naparte, Mediolanumböl tegnap Veroná
ba érkezett s a' hol.igen izükaége* v a k a* 
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Jelenléte, mivel a 'Ts. K. Sefeg nagy moz
gásokat ke?dett tsinálni; ?s egy réfz belő-
l e , fzándékozott magát egybe-kaptsohu 
Faé>izmú\ a* Római ÜdvaP Katonáival/ ' 

McdiUdnumból Déc, 12-dikénní — 
5> Lodi Városában fegyvert fogtak-V La
kosok a 'Fr .ákelIen. Zúgnak itt is ellenek, 
és'tsak egyedül a' nagyobb erönek9(m$lyet, 
fzüíUelenűl igyekeznek a' Fr* ák nevelni) 
kéntelen következése az engedelmesség. 
Ily kéntelen engedelmesség vala neveze-
tessenn azon parantsolatnak telyesítése, 
mely fzerént a' Fö-Nemesek és Gazdagok 
négy napok alatt tartoztak eb hagyni falu-
si lakássaikat, '$ bé-koltözni a'^Városba, 
melyet sokaim azért kerültek , hogy meg
oltalmazhassák Feleségeiket a' Fr. .áknak 
erÖfzakos bujaságától. 

Rómából el költözött a' Spanyol Kö
vet Az ara Florentziába. 

Ay Békesség-kívánásáról, azt mondotta 
P ^ M i n i s t e r Déc. 7-dikén az Angi, Orfzág-
Gyűlés' 2-dik Táblája e lőt t , hogy olyan
nak kell annak lenni^ mely, meg-egyez* 
zen a' Nemzet' ditsősségével és tartós bol
dogságával. Nem tagadta9 íiogy négy efz-
tendöktöl fogva sok költségbe került már 
&' hadakozás; de más réfzről vigasztalá
sul hozta fel annak meg-gondolását, hogy 
az ellenség, mindég -fogy.afzto.tta a' mjaga 
erejét *s tehetősségét a' hadakozás közben; 
Magj* Britannia ellenbenn még virágzóbb 

B " •&•' - . 
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állapotba tette a' maga kereskedését. „Ha 
"— úgymond — ez az utolsó fertály-efz-
ten-dö is oly jól íit k i , mint a' 3 elsők; 
úgy az 1796-dik efzt. béli kereskedés , 4 
imillró font fterlingel (negyven millió forint
t a l ) haladja meg az 1795-dik efztendo-
bé l i t . " 

A ' Fr, Direktórium ellen ki keltek Boissy 
és Camus Déc. 15-dikénn a' Törvényhozó 
tffjabbik Tanáts gyűlésébenn azért, hogy 
B9 mely panafeos Jelentésbenn úgy festet
t e le a' Direktórium, Fr. Orfzág' állapot-
Já t , mint a* melyet^ sietős segedelem nél
kül meg nem lehet a* végső vefzedelémtől 
tnenteni; és a' mely Jelentést a' Törvény. 
hozó Tanáts , a' Direktóriumnak kívánsá
g á r a , titkos Ülésben olvastatott fel: azt> 
tsak hamar azután maga a' Direktórium 
íiyomtatásbann ki-adatta. Sietős segédei
mül azt javaslotta volt a9 Direktórium a* 
Törvényhozó Tanátsnak , hogy a' kik, Ca-

. inerális jófzágokat vet tek, és még le nem 
fizették egéízfzenn azoknak az árrát, a* 
hátra lévő summa helyet t , adjanak Obli-
gátziókat, tnely obligátziók, ké-fz pénz 
gyanánt ízolgalhatnak, és reá mennek mint
egy 80 v a g} 7 9° millió líverre. \ 

A? Teng? ri dolgokra ügyelő Fr. Minister 
*Frugwet, Déc. 13 dikánn estve Brest felé 
indult jPdrisha, hogy meg-tekintse fzemély 
fzerént azt a' már sokfzor fzóban forgott, 
és valamely'titkos végre íkkntt jBrcttiSfr 
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jóssereget, vagy a' mint némelyek gondol
j ák , maga vegye kórmányozása alá. "* 

A' Fr, Direktórium tsak mostanság 
nyujta oly bíztatást a' Törvényhozó-Gyű
lésnek, hogy Amérika-meljékénn S. JDO-
mingó Szigetében , jól kezd folyni a* dq-
|og. Azonban egéfzfzenn más hangúak az 
líjjabb Tudósítások, Mert abban a3 réfzé-
benn a' Szigetnek, mely ennekelőtte is Fr? 
Orfzághoz tartozott ? Santhonaoc Frantzia. 
Kommifzfzárius fel-fegy verkeztette a* S z ^ 
retseneknek legnagyobb réfzét, tC Sziget
nek Királytkí^ánó Lakosat, ég Anglia el
len. •*—• Könynyü volt a' fegyvert kezekbe 
adni a* Feketéknek; de már most nehéz, 
yifzfza venni tölök ; pedig örömest viízfzai 
venné Santhonax, mert látja, hogy a$t 
nem a* Fr. Respublika mellett akarják for
gatni y melyet nem esmérnek Anynyok-
íiak • hanem erővel magok Urai kívánnak 
lenni. Abban â  réfzébenn a* Szigetnek, 
melyet ez előtt á* Spanyol Udvar birt, de 
a' Békesség-kötésbenn által engedett &Ft9 
Nemzetnek, Nagy-Britanniai oltalom alá ~ 
ajánlották a* Lakosok közzül sokan ma
gokat. 

Ostendából írják ? hogy az odg. valé 
Kikötőhely előtt kétfzer nnitattg ipagát $ . 
napok alatt ^ z Efzaki-tengerenn kf |eng^ 
Ángl. Kajóssereg, h el is kapott a* K í ! % 
tőheljbol két Hollandig Kalx|)ár.h^jók§tV 
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GeídriüL Tartománynyában oly öízfze 
esküvés nyilatkozott ki", melynek tzélja 
vok 5 az előbbeni igazgatásnak vifzfza ál
lítása. El is fogattak neme!jek az öfzfze-
esküdttek közzüL a5 mint Déc. 17 dikénn 
irta egy Hága\ Levél, ' 

Elegyes Tudósítások. 
Az Iffju Svéd Király* uralkodásának 

kezdetét, pompásann meg~akarták innep-
leni a' Stokholmiak: de az íffjűi efzten-* 
dein felül meg értt Fejedelem inkább akar
ta , hogy az efféle fényes külsőségekre 
fzántt pénz9 a' fzegény Betegeknek és más 
Ügy efogyottaknak segedelmére fordittas-
sék. Ezen kegyes akaratja az Ember-fze-
retö Felségnek teljesedett is. 

A5 Svéd Király, meg-kegyelmezett a* 
maga Pomerániux Birtokaibéli Greiffsvald 
és Barth Városokban azon Polgárságnak * 
mely, a* Magistráíus eránt mutatott en
gedetlenség által teüe magát bűnössé. 

Az Orofz Tsáízár, Pál, a* ki most 
életének-42 efztendejét fzámlálja, rendfze-
rént fel-fzokott kelni — a* mint Péters-
hurgból írják felöle — reggeli négy óra
kor,, *s dolgozik 9 óráig. Akkor , Kato
nai egéfzfz Formaruhába öltözik. Tized-
fél órakor maga eleibe boísálja , a? Jelen-
íésekef-íévo Siábális-Tifzteket; Adjutánso
kat , .és Generálisokat. Tiz órakor meg-
jelenik &' parádé-piauonn 5 a* hol fzok« 
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talc a* Kompániák mustráltaim, és, gya-
koroltatni. Végre a' midőn Batalienba ál
lanak öfzíze a? Kompániák: lóra ül a'Tsá-? 
fzár, 's maga is kommandíroz valami ke
veset. — A9 Pétersburgi Kalmárokat, kik, 
különös audientziára kéredzettek hozzá: 
nem tsak örömest maga eleibe botsátötta; 
hanem aMeg-barátságosabb módon kl-nyi-
latkoztatott ízívességgel is fogadta Okét 2 
és midőn már ki akartak menni'tőle, bi
zonyosokká tette Őket 9 hogy minden ked
ves Alattvalójának fzabadon be lehet hoz? 
zaja menni. — Mindennap ki Tzokött lo
vagolni egvik Fiával ? Kísérő nélkül ^ és 
majd az Ispotályokat, majd a9 Szegények-
házaikat, 's más közönséges épületeket te
kint meg véletlenül. A' Kereskedésre 
íigyeltt Tanátsot meg-fzííntette első Január 
riussal , és a' Ministériomnak másSzakafz-
fzai között ofztotta feh — A? harmintza-
clok eránt ismét azt a' Rendtartást állítot
ta vifzíza, mely volt 17^2-dik efzí. ben, 
— Valamenynyi Lengyel Foglyok fzáMf-
íódtak által az Orofz földre, 30 's több 
cíztendöktől fogva: mind fzabadon botsát-
taita. Kosciiukónak azt is meg-engedle ? 
hogy Amerikába mehessen 5 a3 hol Pu-
lawskyval együtt Washington fo vezérlése 
alatt hadi izolgálatot tett vólt9 melyért 
még most is jár pensiója. — Lithvániá** 
ból magához parantsolvánn PétersburghsL 
&? Kormányozol Repnin Herizeget^ ei ha~ 
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lafztatía általa azt az idö tzikkelyt, mely
re vala ki fzabva a' Lithvániai Rendeknek 
Slonimba való öfzfze - gyülekezése, hogy 
©tt, egy Kórmányfzék állíttassák fel, mely3 
még tsak a5 Lithvániai nevezetnek is, vé
get vessen. , 

A*Prufzfzus Birodalombéli Lengyelek* 
wiyéltz aranyat tartoznának fizetni egy hor
dó Magyar bornak be vivéséért. Ez az 
©ka, hogy hajdani fzokássok ellen még 
Mrivásra is fogták magokat, melyet Hiígó 
Grótius egyedül Hémetek' italának nevez* 

Hogy nem régifeenn, a5 Persák által 
Uerhentnél igen meg-verettetett az Orofz 
Sereg, az erről való hírt nem ítéltük érdé-
mösnek ^bé tenni Hírmondónkba azért, mi
vel annak semmi egyéb fimdamentoma 
nem vol t ; hanem hogy egy Londoni ti)-
ságbann állott: most már az említett Új
ság — az ágy nevezett Londoni Kurír —> 
maga is azt írja, hogy az egéfz hírben sem-
sni valóság nem volt. Azt ellenben min
denfelől bizonyosnak hirdetik iijjnbbann is, 
libgy R Persa-hadnak véget vettet az Orafs 
Xsalzar. 

A* Tőrök Tsáfzár, hafznára fordítja, 
a 'min t lehet, a' Konstántzinápolyhz mind 
régebben mind űjjabban érkezett Frantzia 
Fegyver- és Agyúmíveseket. Az elsőbb 
rendbeliek által t / i . már egynehány Hó
napoktól fogva fzfintelen kéfzíttet minden 
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féle fegyvert; a* más rendbéliek által pé 
tiig űj Ágyuonto-rnühelyt állíttat fel. 

A* Török Uc!var, Veminac Konstán-
tziKáp.oU.i 'yóltt Fr . .Minister által" a* .Fr. 
Direktóriumnak egy nagy sátorral kedves* 
kedett'j'- a*' melyeim , a* nevekedő hold, és 
egy tsillag fzemléltetik* . 

A* Chínax Tsáfzár Kien-Long, hogy 
Birodalmához ksptsolta á* Somgári hatal
mas. Qrfzágot, 5s meg-.hódoltatta Tibet 
Tartománynyának nagy tekintetű Pogány 
Papi Fejedelmét a? Lámát is. De nem 
ísak ez által tette magát nevezetessé; ha
nem nágy^tadományriya által is , melynek 
sok tanúbizonyságai közzfil nálok, a* Fran-
tzia és Német ^nyelvekre is által fordított 
derék Versei. Eletének 90-dik efztendejét^ 
érvén Kien-Long, tsendességre tette ma
gát Diocletiáriusként, és .maga helyébe* 
Tsáízárrá nevezte a' tizenkettödik Fiát^ 
lei is Tsing név alatt kezdvén belé aVTs'á-
fzárságba ? Leveleket Y nagy ajándékokat 
küldött-a* Chínáha. kereskedő Európai Ha
talmasságoknak, ajánlván magát barátság
jobba, — A* Chínax Kalendáriom fzerént, 
mely a' F ö - Városban • Peckingben fzokott 
nyomtatódni efztendonként, ízáznegyven-
kilentz millió hatfzázezerre megy a5 Chínax 
Lakosok5 fzámá 3 kik közzül 1,462,390-én 
katonáskodnak.; 25,212,514-en adó-fizetS 
*s a5 t. . , . 

( Cbínáról ágy'ír egy Ánglus Fö"-Tud6s, leinek 
meg-betsülbetetlea Munkáit, ama' nagy nevű Frantzi® 
Tudós Cond.qxeet is meg-tik telt* rólna Jegyzéseire! ft 
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h a életének 50-dik efzt j é b e n n , aldozatjává nem lett 
v é l n a , most 3-dik efztendeje, a ' gonofz Robespierr-
n e k : „ Chína — úgymond — e g j már régtől fogra , 
a* Világon talál tatható leg-gazdagabb Birodalmak köz-
2&1, mind a földje' termékenységénél fogva, mind azért, 
mivel igen jól mivelik ott a' fö ldet , 's fzorgalmatp-
sok és nagy fzámmal vágynak a ' Lakosolt. T ö b b már 
annak ötfzáz efztendéjénél, hogy el járta volt Chínát 
Marcus P a u l n s . 's le írta az oda való"földmivelést , 
fzorgalmatoskodást ésf népességet. Szinte meg-egyez
n e k azonban a* mai Utazóknak Chfnáról való Tudó
sításaik is az ó Leírásával* O k a ennek talán, az : bogy 
már sok Századoktól fogva el jutott Ch ína , a* gaz
dagságnak arra a' mé r t éké re , a* melynél tovább nem 
lehe t nékie m e n n i , az ó Tőrvénnye ihez , 's Rendtar
tásaihoz képest. Az U t a z ó k , kik ezer más tárgyakra 
n é z v e , oly igen fzoktak egymással e l lenkezni ; kÖ-
zonségessen meg-egyeznek a b b a n n , hogy egy Napfzá-
raos dolgozónak Chínábann bajosan lehet a' muoká-
j a ' bériből el tartani a' Háza ' n é p é t ; és fzerentsés-
n e k nézi m a g á t , ha egéfz napi kapá l lásáér t anynyit 
&apha t , a/ menynyinn eftve, egy kevés riskását ve
het , A* Mefíerember\ á lUpotja talán még rofzfzabb: 
mert nem a' maga Házánál várja isendessen, mint aa 
JEurópai Mefterember, hogy meg-keressék Őtei a* mun
ká jáé r t , hanem müTzerestöl együtt - futkos fel *s alá az 
ptfzákonn : úgy kínálkozik a' fzolgáiatjával, :s kól« 
dúlja mintegy a' munkát . A' Chínai alsó rendű 3STépe 
alábbvaló a* leg-fzegényebb *s nyomorúlt tabb Európai 
Népekné l . — Bizonyosnak befzél l ik^ hogy Kang-
i o n ' fzomfzédságábann ezernyi Famíliák^vaigynak , a* 
melyek nem férvénn a* fzárazonn , a* víz' há tán lak
nak kis-hajókban, 's a ' folyó-vizekben, és a? csator
nákban való halafzgatássokból é lősködnek; de úgy is 
meg-fzorúlnak sokfzor; hogy az Európai hajókból a' 
tengerbe ki-hánytt fzemetet 's rusnyaságot is fel-fze-
dik. ' A*, döglött •'& már fél to thadásban Mévo* kutyái 
*s m a t s k á t , fzintoly jó ízúen meg-efzik; mint rnás ví-
dékekn«k Lakosai A' l.eg - egésségessefeb eledelt, A 
házasságra nem az az öfztönjök a* Munkás-Emberek* 
nek Ch ínábann ; a* mi Éfzak i -Ámér ikábana , a ' hol 
©rvend a' Legény és fzerentsésnek tartja magát , h& 
a? közénlzer t t , vagy alsóbb rendből is ? négy v«a|v öt 
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nevencték Árvákkal együtt kapha t valamely Iffjó' Öz
vegyet Feleségql magának : mivel ott egy G y e r m e k , 
minekelőtte arra a' korra -jutott,- melyben- el jia^yhatv 
ja. a* Szüléi hAzát : meg-keres anynyit esztendőnként, 
liogy abbó l , ' ha minden költségeket le von is az Atya s 
melyeket tett a ' Gyermekére , marad fzáz#font ftetlirjg 
(ezer forint) nyereség. C h í n á b a n , az fzolgál inkább 
a' munkájok utánn él# Embereknek öfztöoül a ; liáza-
sodásra , hogy ha nints módjok tartani Magzatjaikat; 
azt tselekefzik v é l e k , a' mi tetfzik Nékiek. ivtinden 
nagy Városaiban Chínátiak , minden éjtfzaka, fzámos 
ki tett "Tselsemök talál tatnak az útfzák' fzegeleteino 5 
és a ' piatzok* közepeinn A ' "folyó - vizekbe , tsa% 
tornákba, tengerbe is fúlafztódnak sok Gyermekets-
kék , nem különben mint valamely kutya-kölykök. 
Sót a' mint állítják az Utazók , különös klafzfzisa" 
(rendje) van Chínában aa olyan fzörnyiS hívatalú Em» 
bereknek, a' kikre fzokták bízni a Szülék, fizetés mel
lett, önnön Magzatjaiknak a ' vízbe való fftlafztatásátj 

A* Fr. alsóbb Oskolák' rendbe-ízedésének 
ki-dolgozására, hat Tagjait fzemelte ki Pa
risban a' Tudományokra ügyelő Memzeti 
Társaság, kiknek neveik: Laplace, Lace-
pede , Rödcrcr, Gregoires ? Fontanes 7 
Vincent* Ezeknek haíznos munkálódása 
felöl annál nagyobb reménység vagyon : 
mivel későbben 'melléjek'rendeltetett, a" 
Néhai Augustodunumi (Autuni) Püspök', 
Talleyrand-Perigord is, a' k i , nagyon ért 
a' Nevelés' mesterségéhez. Ez a* ritka tá
lén tómű Ember, rninekiuánna 3 efztendő-
ket töltött volna Efzaki-Amerikában: tifz-
tességesenn vifzfza - hívattatott onnét, el 
hagyott Hazájába, me ly , sok más dere1: 
Fiai eránt nem volt háládatos. 

A' Frantzia Újjítók, 1789-dik efzten-
dotöl fogva5 a* Respublikának negyedik 
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efztendejéig , tizenhatezerhatfzázhetvenkét 
Törvényeket hoztak, melyeket, Rondán* 
neau nevű Könyvnyomtató k iadot t egy^ 
gyiitt nvomiatásbann. {Nem telt vol
na anynyira az említeti Törvények7 fzá~ 
ma, ha azok közzül mind egygyiknek. 
d Fábrikánssát, vagy Fábrikánssait, az 
d Lélek vezérletté volna 9 mely vezérlet
té Montesquieat, midőn írta ő9 az Esprit 
de Loix {Törvények lelke) nevezetei muu-. 
iáját, melynek elöljáró Beszédjében^ arany 
egy kívánság ez: „Ha megcselekedhetnem, 
hogy minden Lakosnak líjj okai legyenek 

Jzeretni [Fejedelmét, Hazáját, Törvény* 
nyeit ? és az Igazgatást, d mely alatt 

Jzületett: leg-boldogabbnak tartanám ma
gamat a? Halandók között.) — De kétség 
k ívül , sokat vifzfza marafztott vóína azok 
közzűl a* temérdek Törvények közzűl d 
Charondás' regulájának fö-törvényül való 
i?é-ve vese is, mely regula abból állott, 
hogy hajdann a' Thúriasoknál Olafz-Or-

fzágbann, d mely Ember új Törvénynek 
javaslásával állott elé a9 közönséges pia* 
tton, tartozott elébb egy kötelet uetni önr 
non nyakába, ys úgy tenni fel d Tör? 
vényt ? melyet ha helyesnek talált a9 Nép: 
úgy kivette a' kötelet a9 Törvényadó nya? 
kából; de ha helytelennek és kártékonynak 
ítéiödött d Törvény : ügy, az alkalmatlan 
Tanátsos9 bezzeg meg-adta az árrát ? d 
tsupánn képzeltt haf^ná változtató' Jiándér 
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kának: mert a9 tulajdon maga kötelével 
fojtódott meg. — Ezt így befzélli Sicíliai 
Diodorns.) 

Éfzaki Ámérikábann, az Angliai fajta 
Közönséges-Társaságnak egységét 3 féltke* 
töképpenn érdeklik az ellenkezések, rne-( 
lyekre alkalmatosságot ízolgáltatott ez a* 
Kérdés : Ki légyen Washington' helyébe 
Elölülője a*Fö-Kórmányfzéknek?—Georgia9 

Tartománynyábann 5 Jackson Urat nézte ki 
a* Nép a* végre ; Új-Jerseybenn Lavington 
Urat; Adams Ürnak pedig, sok Emberei 
vágynak a' Városokfeann* 

Száztizenegy efztendös korában hala 
meg a' műit Déc. 6-dikánn Kopenhágá-
bann, egy Magnus Efraim nevű Zsidó, 
&' ki Lemberg Városából vette fzármazá-
sát, Négy Királyok alatt élt. Látta g i g 
áik efzt. benn a' Kopenhágai nagy égést 1 
látta az annál nagyobbat is 1795-benn^ 
Feddhetetlenül viselte magát egétzfz .ele
tében, melynek utolsó Hónapjaiig fzünte-
len egésséges is volt. A' múlt efztendá-
ben festette le és igen jól el találta egy 
Festő a' Képét , melyet a* Korona - ö r ö 
köse Fridrik Hertzeg vett ni€g magának. 

B'éts. 
A* belső Városbéli Szabómesterember-

Polgárok, és a' külső Városokbéli Házi
gazdák, 3312 forintból 34 KÚ ból és egy 
dénárból álló summát adakoztak ófzfze,, a* 
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tűz által me^-károsíttarott Szckfzard Ma
gyar Mezö-Városbéliek' fzámára. 

Napkeleleti-Gallítzia\Kórmkr\yoz6)dL* 
vá nevezte Ö Felsége Gr. WarmbrandoX^ 
k i , a'Karinthiai Kapitányságnak vala Elöl
ülője. 

Barkó Magyar Lovas Regenientjéhez 
Öberslerré rendelte Ö Felsége Gróf Keg-
levits Érdemes Vitéz-Hazánkfiát, ki annak-
előtte egy Uhlánus-- Sereget vezérlett vala 
maga neve alatt Oberstlieutenánti Fő vei, 
mely Uhlánus- Seregnek Kommendánssává 
lett a' Wurmser* Hufzárjai közzűl Vogel 

• Oberstlieutenánt/ 
A' Külső dolgokra ügyelő Ministert 

Bárő Thugutot9 Sz* István Rendjének, nagy 
Kerefztjével; Báró Ge/z^r/zeFeldmarschaL 

-. lieu.tenántot pedig, ugyan azon Rendnek 
Kis Kerefztjével tifztelte meg ö Ts« Khv 
Felsége. 

Magyat - Orfzágé 
Zimonbál írják, hogy ott Déc. köze-

jpeVtájjánn, a5 hirtelen kezdődött nagy hl-
Hegek, véletlen zajlását V bé-fagyását is 
okozvánn a7 Dunának és Szávának, sok 
károkat tettek mind a* malmokban , mind 
V hajókban. Számos malmokat <x Török 
földre vittek által a' jég-darabok, Y onnét 
kellett őket nagy bajjal vifzfza-fzállítgatni^ 
*$ némelyekközzűlök igen meg voltak ron* 
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gálva» A9 Felség' gabonáját fzállító ha
jók közzűl kétfzáz fagyott réfzfzerént a* 
Dunába, réfzfzerént a' Szávába, *s keUÖf, 
melyek, zabba] voltak rakva, öfzfze is zú
zott" a* jég# Két Kalmár-hajók'Urai tiz ezer 
forint kárt vallottak. 

DehretzenböL Décemb. ig-dikánn: — 
55 Nálunk az egéfz Öíz , majd minden eső 
nélkül való volt, mely miatt , a* fzántó-
vetö emberek, elégedendő őfzi-vetést neun 
is tehettek; abban is, melyet tettek, a* 
fzárazság miatt lévő sok egér és hörtsök 
sok helyekenn H-mondhatatlan- kárt te t t ; 
kivált a' hörísököknek oly meg - fzaporo-
dások vol t , a5 minéműre a' leg-öregebb 
emberek sem emlékeznek; és még embert 
is öltek. Nevezetesenn egy Ugra neve
zetű falu' határainn ez;történt: Ki megyén 
egy ember, másod magával a9 mezőre, 
hogy on1ian> egy boglya fzénájat a* fzeke-
rénn haza hozza; mellé állanak fzekérrel 
a? boglyának; az egyik ember a' fzekérenn 
marad, hogy a'fzekeret rakja; a* másik fel
hág a' hoglyára, hogy arról a* fzénát a* 
fzekérre hárfyja: alig r é t annak a* tetejéről 
két villa fzénát a* fzekérre , azonbann a* 
boglyának közepébe be esik egy nagy juk. 
b a , melyet a' hörtsökök tstnáltak, öfzfze-
őrölvén a' fzénát a' boglya' közepébenn; 
kiált a' mádknak , hogy ne hagyja; a' 
körtstkök mardossak ábrázatját és nyakát* 
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Fel-mégyen a* másik a* fzekérröl a* bog* 
lyárá; de nem birvánn ki-huzni, mivel az 
6 le-nyújtott kezét is mardosták; míg a* 
fzomfzéd tanyára megyén több emberi se
gítségért, addig, a' .bé-escttet, a' hörtsö-
kok "meg-ölik. Többnyire- az őfz, az el 
máit nyarat meg-fzokia siratni, vagy a'jö
vendő telet3 az a z , esővel bútsűzik el at
tó l ; ezt pedig esővel köfzönti; de most 
az őfznek minden réfze fzáraz volt.-A* ré
gi fzántó - re tö emberek, ezek miat t , nem 
igen feőv efztendöt jövendölnek; még aD 

Méfzárosok is tapafztalták az öfznek fzá-
xazsága miatt való kár t : mert a* vágók 
a' miatt nem ^ehetvénn *s nem ihatván ele
ge t , nem igen fagygyasok, *s húsosok* 
Ezen öfzi nagy fzárazság okozta talán azt 
i$; hogy a' búzának, rozsnak, árpának '§ 
egyébnek árra is nálunk sokkal feljebb 
men t , úgymint: a" 2 Rftos fzépibúza há
romra változott '$ a9 t. Karátson Havának 
fel-tetfzése ugyan tsak jó reménységet nyúj
to t t : mert az' öfzi fzáraz földjét egéfz kör« 
myékiinkönn majd mindenütt1 bokáig, valé 
kövérítő hó lepte be*á£ 

* * * * # 
{Fél árkos Toldalékkal} 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 


