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ÍCő'ít liéísbeíi i Bóíd, Áfzízony Havának (JmMxmk\mJi.y 
13-dik napján 1797-dik Értendőben* 

•Hadi Körriyáláiiásoh 

Pkréhíhét tiéd. . 30-dik é]tfzaícájánri kU 
tsaptak 3-fzor a 'Fhák^ dd mindég vefzte-
áéggel verettettek vifzfza. —- Jan. 1-sÖ nap
ján $ délütáhni 4 óra tájban el vettek tolok 
á ' T s v K . Vitézek 4 Eleseket ( V forma 
áántzokaí)^ egy Sohwabénsantz nevű Föld-
Tarral egyetemben 5 V nyertek 7 ágyűtj ég 
fogtak 500 embert* Minthogy .az em
lített sántzakjí és a?" Földvár, voltak ÓU 
falitiai a' Fr* tábornak: bé is vonta abból 
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$m ;ri**~**--
miftgát a" Katonaság mindjárí: jakkor a9 

Várba* 
Mántua Várából ki jött Kurír fő Fel 

egy 'Láng nevű Tiíztünk, 9s el'•.változtat, 
van; ruháját fzerentsésen által jött a' Fran« 
iziák* hatalmábann levő helyekenn. Hír
adása fzerént, Mantuanak még jó ideig 
lefzfz ennivalója, — Alvintzi és Dávido* 
vits Jan. 9-dik és jo-dik napjainn fzándé-
koztak meg-támadni űj erővel az ellen-
gégét. 

(Néhai|F. M. L. Gróf HarracU helyébe, 
nevezte Ö Felsége a' maga Generál-Adju-
tánssát F . M. L. Lambertie Grófot Vice« 
Kapitánynak az első rendű.Német Testőr-
zö Sereghez, melynek öregebb Tifztjei köz-
zűl mostanság 3-an , Reg. ékhez; 4~en In
validusokhoz tevődtek által, hogy példa-
jok tanúságul fzolgáljon az íffjabbaknak a* 
nyelv-zabolázásbéii okosságra.) 

Az Angliai Orfzág-gyűlés' 2-dik Táb» 
Iájának 13-dik Déc. ri Ulésébenn Dundás 
Minister egy Királyi írást olvasott fel 9 
melynek értelme a' volt , hogy a' Sp. Ki
rály ok nélkül had^t hirdetett ki Anglia 
ellen: minekokáért Ö Felsége segedelmet 
kér e' réízbenn a* Pc-rl'amenlomtóh Mag-
nap tanácskozott a* 2-dik Tábla az em)í- -
tetf Kin írásról 9 '5 ugyan akkor fel-olva--
sódott .előtte a?,Sp, Király' Hadjeleatésért *' 
való felelet is, 
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



Anglia* Közönséges Kafzfzájába, a* 
tudva lévő 18 millió font fterlingen kívül, 
tneljet nagy Jhirtelességgel ajánlanak bé a* 
gazdag Lakosok: már Déc. 15-dikéig is
méi anynyi önkéntvaló ajánlások lőttek 
liogy reá ^mentek tíz millió ív fh re. A* 
Skótziai Bankó tsupán maga^ 1' milliót 
ajánlott." 

A' Nagy-Britanniai Udvar' réfzéröl 
JPdrishan Békesség* munkálódás végett 
mulatott Lord Malmésburymk Parisból 
való el távozásáról, tsak anynyit írhat* 
tünk hitelesenn a* miíltt postárin, hogy a& 
az el távozás Decemb. 22-dikénn történt: 
most már közölhetjük annak egéfz bizö* 
nyossággal a' környüiállásait is; minek* 
utánna a' Er. Direktórium Déc. 23-dikámi 
mind közönségesekké tette nyomtatásbanrt 
azon írásokat 9 a* melyeket utoljára -bo* 
tsátgattak egymáshoz Lbrd Malmesbury^ 
és a' Külső dolgokra ügyelő Fr. Ministet-
Delacroix Polgár ? mely Írásoknak való* 
ságos és az Eredeti írásoknál nem" hömá* 
lyossabb értelmeik, így következnek t 

Lord Malmesburynak <£ KilLsé doí* 
gofcra ügyelő Ministerhtz küldött Jelentése* 

. Az Alólírttra reá vagyon bízva, hogy 
. az ide ragafztott Magános esmeretség vé* 

gett- való írást, küldje a' Külső dolgokra 
i' -Ügyelő Mimsterhez^ a* mely magában fog

látja 5 a' Békesség' munkálódása' funda* 
ínentomáúi meg-állíttatott első közönséges 
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regulának alkalmaztatása eránt való felté
teleit az Ő Udvarának. Igyekezni fog tőle 
ki-telhetőképpen bé«erefzkedni ezen Mini. 
fierrel minden magyarázatokba, .melyeket, 
az alku álíapotja és folyamatja meg-enged-
hétnek, 's el nem mulat ezen feltételekről; 
Tagy a1 Végrehajtó (Fr.) Direktórium5 ne* 
yébenn hozzája küldettethetendö más fel
tételekről, való'/alkudozásban, oly' nyilttfzí-
yfiségét és Békéilés-lelkét nyilatkoztatni > 
a* milyenek meg-feleínek az c Udvara igaz 
és békességes gondolatainak* 
Parisban Déd if-dikénn 17$6. 

JMalmeshury. 
A* Vifzfzaadásnak $ Pótlásnak, és kóltsö* 

hös el igazításnak fö tárgyairól maga* 
nos ismeretség végett közlött írás. 

A9 két Igazgatásoknak meg-egyezése 
által a£ alku* fundamentumául már most 
Hieg-állítva lévő regula , yzgy első feltétel 
vezet azokra a* vikfzaadásokra , a' mely. 
Iveket Ó .Nagy-Britanniai Felsége telyesít 
Fr . Oii'zágnak, azonn el igazításoknak ki 
pótolása véget^ melyekbe meg fog egyez-
iii ezen Hatalmasság (r, j . Fr. Orfzág), hogy 
eleget tegyen a' ^Nagy-Britanniai) Király" 
Frigyesei igaz kívánságainak, *s fenn-tar-

i tódjék .Eurcpának politikai egyarányűsága, 
\ Hogy • :&\ leg-tökilletesebb módon te-

jyesítudjefiek ezen. tárgyak, és hogy új bi
zonysát adja annak Ö "Felsége, mely fzí-
f£i>$mn óhajtja ka' közönséges tsendesség-
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nek vifzfza-fzereztetését: akarná , hogy az 
említett regulának mind egyik mind másik 
réfzről oly fzéles értelem tulajdonítódjék 9 
valamilyent tsak lehet néki tulajdonítani. 

Kívánja tebát 
i-fzör : Hogy a' Tsífzári 's Királyi Fel

ségnek adódjanak vifzfza minden Tartó-
mánynyai, abbann az áM#pötbann?V mely
ben bírta azokat a* had előtt, 

z-Jzor.) Hogy a* Német-Birodalom é$ 
Fr . Orfzág között állítódjék vifzfza a3 Bé
kesség, illendő; és mind a* két RéfzMiafz* 
naival, valamint Enrópa'kösönséges tsen-
dességével is rpeg-egye.z# el igazítás által, 
mely~eránt ö Tsáfzári Felségével , mint 
a' Birodalomnak törvényes Fejével 5 akár 
magával egyenessen kell tartódni az alku
nak;, akár a'(Nagy-Britanniai) KiráK' köz-
benjárása által, a* fzerént a* mint Ö Tsá
fzári Felségének fog inkább tetf?eni. 

g-fzor.) Hogy Olafz - Orfzágból taka
rítsa ki Fjr. Orfzág a' Seregét, 's kötelezne 
magát , hogy nem avatkozik a* belső dol
gaiba ezenn Orfzágnak> mely, a' meny
nyire tsak lehet, a' had előtt való állapot-
jába fogna vifzfza.állítódni. 

Az alku1 folyarrí'atja közbenn bővebben 
lehetne értekezni az ezen 3 Tzikkelyekbéli 
tárgyakra nézve fel-vétettethetendő továb
bi Intézetekről, melyek, hathatos efzközei 
lehessenek, mind az Egyező Felek'Binok-
jaik és határaik* jövendőbéli bátorságának, 
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snind a* közönséges tsendesség*- fenn-Ut^ 
tásának. 

a-fzor.) A* mi illetiÓ-Nagy-Britanniai 
Felségének más Frigyeseity kívánjál e* 
téfzbcn, hogy a' Pétersbmgi Udvarnak te-.-., 
lyes és minden meg> határozás nélkül ya-* 
ló tehetsége tartódjék fenn a* végre , hogy 
akár közibe fzólíhassön ezen alkunak, mi-
belyest erányosnak fog)a|azt ítélni; vagy 
tsak a5 végző egyességíiez álljon, 's ennél 
fogva Békesség* állapotjában kezdjen ismét" 
élni Fr. Orfzággal. 

3'fzor.) Ő Felsége kívánja hasonlód 
i é p p e n , hogy a' Leg-hívebb (a 'PomigaL 
liai) Felség is bé-foglaltathassék az alku* 
ba és rneg-békéllhessen Frantzia-Orfzágn 
gal ; még pedig úgy, hogy ne legyen Kér. 
dés , se' egy se* más réízről valamely áU 
tat-engedésről, vagy terhes feltételről. 

4-fzer.) Ezen feltételekre, ajánlja. 0 
Felsége Frantzia-Orfzágnak, hogy leg-kis-
sebb hátra-tartás nélkül egéfzfzeri vifzfza^ 
adja Néki mind azon Birtokokat, melye^ 
Icet el nyert tőle a' két Jndiákoxm; egy* 
fzersmmd azt i s , hogy egyezzenek meg 
költsönössenn azonn elzközökről, melyek 
által fenn: tartassák jövendőre V két Nem
zetek' tsendessége, és a' menynyire lehet 
jó fundamentoma vettessék aa ö Birtokaik
ból való hafzonvételnek. Ajánlja hason*' 
lóképpen, hogy Saint- Pierre és Miquc* 
Ion "Szigeteket s '$ a* Terre-néttvei haláfea* 
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töt i$ vifzfza botsátja oly ^állapotra, a* 
milyenben voltak azok a* had előtt. 

De ha még ezen kívül tartozna ázom 
jussától is .-el állani , melyet az Ultrajek-
tömi Egyességnek nyílvánságos K ekései 
adnak Néki , mely fzerént, t. i. á' S.Do*> 
mingoi Spanyol réfznek Frantzia-Orfzág* bir« 
toka alá való botsáttatását ellenzheti: ár~ 
ra az esetre, említett jussától való el állá
sáért , egy oly pótlást kívánna, melyff 
avagy tsak valamely réfzböl efzközül fzol-
gálhatna azon réfzébenn a5 Világnak, mind 
a* két FéP birtokai egyarányűságának bá
torságos fenn-tartódására. 

5-fzör.) Az alkiibann elölfordulandő 
minden által engedésekre vagy vif/,fza-adá-
sokra nézve meg-kellene állítani mind két 
RéízrÖl, hogy telyes fzabadság adódjék 
minden magános Lakosoknak az el-kőU 
tözésre, Háznépeikkel és Vagyonjaikkai 
egyetemben; *s földjeiknek és más el nem 
fzállítható jófzágaiknak el adására: *s ha-
sonlókrppenn az alku' folyamatja köbben 
illendő rendeléseket kellene tsinálni, a'Fis-* 
cus fzámára el foglaltt jófzágoknak viíz-
fza fzolgáltatása; és a' Magános Személyek* 
igaz jusú kívánságaiknak , az alkuvó Ha-
talmasságok'réfzéről való kielégítése eránt. 
{Ennek az írásnak nem vSlt alatta, a! L« 
JMalmesbury* neve.) 

Magános esmeretség végett való Kinyi* 
latkoztatás ? a\ Spanyol- Orfzággal és Hejh 
landiával kötendő Békesség eránt* 
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Minthogy Frantzia-Orfzág* Frigyesei 9 

fiem .matatták meg ed€% semmi jelét, hogy 
&'Királyival egyezni kívánnának; ez okon, 
0 Felsége is el mulathatta volna a3 reájok 
nézve való fzorgalmatpskpdást. —•- .De 
hogy £l hárítson Q Felsége minden hala
dékot, mely, az általa fel tett nagy tzélnak 
ártairnára "vólpa; és siettesse a' Közönsé
ges Békesség' munkáját: kéfz első lenni 
a* maga ki-nyilarkoztatásábann ezen Ha-
^almasságpkra nézve. 

Ha annakpkáért kívánná a* Catholi-
kus Király, hogy be foglaltassák az alku
ba , yagy a' Végző, Egyességnek réfzese 
lehessen: ez, 0 Nagy Britanniai Felségé
nek nem fogna elleneié lenni. Minthogy 
ezen Fejedelmiek közzűl egyik se' nyert 
még el semmit is a* Más.iktpl : ehezképest 
nem fogna még most egyébről Kérdés len-
íii; hanem tsupánn, és minden vifzfzaadá$ 
vagy pótlás nélkül való vifzfza-áliíttatásá-
jól & 'Békességnek, ki-vévén egyedül azt 
az eaetet, ha talán mást fogna hozni ma^ 
gával azon regulának alkalmaztatása, mely, 
á- Piilsö dolgokra ügyelő Ministerhez" már 
meg-kűldött írás5 4-dik Tpzikkelyénék vé
ge felé ki vagyon fejezve. De ha az al
ku alatt, meg fogna változni e' réfzbenn a* 
dolgok' állapotja: már akkor meg kellene 
egvezni egygyik Réfznek as másikkai, a*' 
Yifzfza-adásokra és pótlásokra nézve. 
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57 
Á3 mi illeti az Egygyesuítt (Belga) 

Tartományok* Közönséges-Társaságát: Ö 
Nagy r Britanniai Felségének 9$ a* Frigye-
seinek, egyenessebb közök vagyon ezenn 
Tartományoknak politikai állapotjokhoz, 
hogy sem mint meg-egyezhessenek azok
ra nézve, a' Birtokok5 hadelőtti sorsának 
vifzfza-állításába: hanemha Fr„ Orfzág is 
hasonlóképpen vifzfza-tefzi Őket minden 
tekintetbenn ugyan abba a politikai álla
potba , melyben voltak a' had előtt. Ha 
vifzfza-állítódhatnék ezenn Tartományok
ba nn az 6 régi Konstitűittiójok és Igazga
tássok* formája, melyhez űgy látfzik, kí
vánsága vagyon a* Lakosok' leg-nagyobb 
réízének: mar akkor Ö Nag^y-Britanrűai 
Felsége, kedvezni fogna ö nékiek azon fel 
tett-leknek leg-nagyobb réfzére nézve 9 
melyektől a* dolgpk' mostani állapotjáho^ 
képest lehetetlen, hogy el álljon. De el-
Jenbenn, ha a9 Hollandiai Közönséges* 
Társasággal mostani allapotjábann kell 
egygyezni a* JN" agy -Britanniai és Tsáfzá*-
ri Felségeknek: már lígy el mulafzthatat-
lan kötelességjeknek fogják látni, hogy az 
attól el nyertt Birtokokból pótolják vefzte-
ségjeket, és tsináljanak magoknak bátor
ságot. 

Ebben az esetben nem lehetne Etoí-
láncliának vifzfza-adni másképpenn vala
mit ; hanemtia oly pótlás lenne annak as 
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íseréje, mely, eízközűl fzolgálhatJia f̂e«« 
fztriai- Belgyiorn'bátorságára. 

Ezen largvnak teljesítése ki telik azok-: 
ból a" Birtokokból, melyeket^ Frantzia 
Orfzág engedtetett által magának a? Hol
landiával kötött Békességkor: és a* melye
ket, hogy ez a' Hatalmasság birjon: semmi* 
képpen meg nem lehet egyeztetni asTsá~ 
fzári Felség' kezénél lejendő Aufztriai Bel-
gyiom' bátorságával. 

Ily fundamentomos feltételek alatt-, 
kéfz lenne Ö Nagy-Britannai Felsége a* 
Hollandiai Respublikával mostani állapot-
jábann is egyezni a' Békességnek vifzfza-
áílíttatáea eránt. Az ezen egyezésbe valdr 
bővebb bé-erefzkedés, magával fogná hoz
ni fzükségesképpenn az Arausióhíl&z tör
vényes közinek és jussainak gondolóra va
ló ve vesét. (Ezen Írásnak sern volt alatta 
a9 Lord Malmesbury* neve,) 

A\ Végrehajtó Direktórium! tanáUJto* 
fásainak 5 dik efztendöbéli 2$-dik Friméri 
fi 8-dik Decemberi) iaistromábál ki-vontt 
Darab : 

Minektitánna fél-oJvasratta maga előtt 
a* Végrehajto-Kórmányfzék Lord Malrnes*-
bury* Jelentéséty melynek alája volt írva 
a5 neve 3 és az aboz név alól-írás nélkül 
Magános-esmeretség-, végéit ragafztott két 
írásokat;, melyeket a'Külső dolgokra ügye
lő Miniátcr által vett. Végezi ezt, a5 mi 
következik; AJ Külső dolgokra, ügyelő Mi-
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nister- tartozik tudtára adni Lord Malmes** 
$urjrn3Lk9 hogy a' Direktórium, el nem fo
gadhat semmi afféle Jelentést, a* mely Ma
gános esmeretség végett név alólírás nél
kül • küldödik hozzá 9 és fzükség, hogy L» 
Malmesbury9 24 órák előtt , küldje mrg 
a3 maga utolsó Kinyilatkoztatását,, önnön 
Jieve alatt. ; r • '. ,' 

Lord Malmeshary9 feleietje9 a* Küls'4 
dolgokra ügyelő Minist er* Levelére 9 mely 9 
u9 feljebb előadott Végzés ereje fzer ént író* 
dott: 

A* mely Levelet a' Külső dolgokra 
ügyelő Minister,- tegnap a5 maga Ministé-
liombéli Fö-Secretáriüs által küldött Lord 
Malmesburyhoz: Ez, felelvén arra , tarto
zik meg jegyezni: hogy as midönn O alá írta 
a' nevét annak a5 hívatalbéli Jelentésnek, 
melyet azüdvara 5 parantsolatjából küldött 
a 'Ministerhez, ügy hitte, hogy eleget tefz 
minden fzokásbann lévő formalitásoknak, 
é& a' fzükséges hitelességet meg-adja az 
ahoz MagáiTo»-e.sLnneretség végett ragafz-
tott két írásoknak: akafvárrn azonbann a* 
menynyire Ö rajta ál l , el hárítani minden 
nehézségeket, kéfz meg tenni azon tzere-
i róniákat , melyek ki vágynak fejezve a* 
Végrehajtó-Direktórium' Végzésébenn, és 
azóíi két írásokat tulajdon nevének alóU 
írásával sietve küldi aJ KÜÍSQ dolgokra 
ügyelő'3Vtiniít$rnek« 
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A9 mi illeti az utolsó Kinyilatkoztatás* 
nak egyáltaljábann való kívánságát: erre 
azt jegyzi,meg L. Malmesbury „ hogy oly 
rögtön való sürgetése által az Ultimátum-
nak (Utolsó Kinyilatkoztatásnak) egyfzerre 

m ketté metfződik az alku' fonák : minek-
előtte t. i. a' két Hatalmasságok közlötték 
volna egymással a* magok jussaikat, és 
minekelőtte a' következendő Békesség-Kö
tésnek tzikkelyei9 alájok botsátódtak volna 

4azon értekezéseknek, a' melyeket fzüksé-
gesképpen kívánnak azok a' tárgyak , a* 
melyek eránt öfzfze kell férkezni egymás
sal a' most különböző Feleknek, Nem 
mondhat tehát semmit többet azon meg
bízatásoknál 9 melyeket tett már mind élo 
fzóval, mind a' maga hívatalbéli Jelenté, 
sébenn a* Külső dolgokra ügyelő Minister-
hez ; és itt újra is bizonvúja : „ hogy 0 
kéfz bé-bqts4tkozni a' Ministerrel minden 
magyarázatokba, melyedet az alku* 411a-
potja és fqlyamatja meg~engedhefnek^ és 
hogy Ö el nem mulatja 7 *'mag?* Udvara' 
feltételeiről; vagy a' Végrehajtó Direktó-

^rium' réfzéröl -véle közöjteífheiendő más 
feltételekről való crtekezésekbenn ezt a* 
nyíltt-fzívűséget és Békéilés* lelkét nyilat
koztatni, melyek megfelelnek az ö Ud
vara' igazságos és békességes gondolatai
n a k . " 

Paris Déc, íp-dikénn, 
Malmesbury* 
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* jf Külső dolgokra ügyeld Ministerf 

felelete , Lord Malmesbarynak 27-dik és 
29 dik Frimairei Jelentéseire: A\ kűlsö 
dolgokra ügyelő aióJírtt Ministernek pa-
ramsobtja vagvon a? Végrehajtó Direkió-
riuH-tói, azt felelni Lord Malrnesbtiryn&k. 
27-dik és 29-dik Frimairei (a* régi ízám~ 
lálás* módja fzerént 17-dik és 19-dik 
Decemberi) Jelentéseire; hogy a' Vég
rehajtó Direktórium, semmi olyatén fel
tételekről való értekezésbe belé nem fog 
erefzkedni, melyek, ellenkeznek a* Kon-
stitutzióval, a* Törvényekkel, és a* Szö
vetségekkel, melyek meg- kötik a' Kö-
Közönséges-Társaságot. És mivel Lord 
Jtöalmeshury, minden közlésre azzal a* Je~ 
lentésse! felel, hogy fzüksége vagyon Né
ki meg-kérdeni az Udvarát : a' honnét kö-
Tmkezik f hogy Ö az alkuban tsupán oly* 
lyan efzköz, a 'me ly 3 magától iSemrnít se* 
tselekedhetik: minekokáért az ö Parisban 
léte hafzontalan és illetlen. \ Parantsolatja 
vagyon, estmkívül.. az Alólíritnak tudtára 
adni Lord JUalmesSúrynak, hogy kétfzet 
bufzdnnégy órák alatt menjen el Parisból, 
mind azon Személyekkel egyetemben, a* 
kik Űtitárssai és Követői va l tak , és an~ 
nakutánna távozzon* el Azokkal együtt a* 
Közönséges-Társaság* földjéről* Többire 
jelenti' az Aiólírtt , a' Végrehajtó Direktó
rium5 nevébenn: hogy ha kívánja ^'Nagy-
Britanniai Kabinét fi Békességet: kéfz V 
Végrehajtó Direktórium folytatni az *I-
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knt , az ezen Jelentésben ki tett fundamén* 
tomok fzerent, Kuríroknak egymáshoz va* 
ló küldözése által. (Delacroix Károly ne
ve volt alá írva elöl ezen feleletnek: az 
után következett a? Direktórium helvbeha* 
gyása, és a' mostani Elölülőjének Barrás* 
nak a' neve.) 

Lord Malmesharf felelete ^ a Külső 
dolgokra ügyelő Minist érnek 29-dikFritnaU 
rei Jelentésére. 

Lord Malmeshury sietve jelenti, hogy 
vette a' Külső dolgokra ügyelő Minister-
nek tegnapi Jelentését. Kéízűl el hagyni 
holnap Párisii minekokáért a' magára és 
VélelévÖkre nézve fzükséges pafzfzusokat 

- kívánja. Kéri a' Külső dolgokra ügyelő 
Ministert., legyen meg-gyfizettetve az eránt, 
hogy Ötét igen betsuli. — Malmeshury* 
Paris Déc. 20-dikánn 1796. 

A* Békesség' reménységének ily vé
letlen el enyéí^ésénn anynyira meg-tllető-
dött Parisban egy úgy nevezett Rentier^ 
ki a' Státus' Kafzfzájába hajdan be adott 
summának ugyan akkor meg-alkudtt; de 
niár most tsak papiros pénzzel fizetődött 
interessébőlkénteleníttqtett élősködni, vagy 
is inkább nyomorkodni: hogy minekután-
rta, így fzóllott volna Déc. 2i*dikérm reg
gel tréfálkozva egy Barátjához: ,• Mint* 
hogy az Igazgatók nem akarnak Békessé
get , mely egyedül vethetett volna véget 
az én nyomorúságomnak: majd a' má$ Vi
lágon keresem-én a*Békességet46 —** egy 
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órával azután főbe lőtte magát. ~ Oly 
iigyefogyottságban vágynak a' hegény Ren-
tiérek, hogy még a' Tolvajoknak is meg
esik rajtok á5 híve. Történt t, i. Décemb. 
20-dik éjtfzakáján , hogy egynehány Tol
vajok meg-állítottak egy Polgárt , 's pré
dát kívántak tőle. „ Én — felele ez a* 
nyomorúltt — fzegény Rentier vagyok: és 
alamisnából kell élősködnöm. iC A' Tol
vajok öfzfze-keresték a* fzegény legényt, 
és midőn valósággal látták volna, hogy 
semmije sints: egy, luidórt ajándékoztak 
nék i , *s fzabadoti botsátották. — Nem 
volt ily könyörülő az Ifljabbik Törvényho
zó Tanáts , mely is Béc. 18-dikánn meg 
iiem engedte, hogy azzal a' Mándát papi
ros-pénzzel fizethessék a' Rentiérek a* ház
bért, a* melyet ok kapnak a* Státus' K-afz-
fzájából: holott a* Mándátok , és a* kéfz 
pénz közöt t , az a' fzörnyü különbség va
gyon : hogy fzáz líver Mándát , nem tefz 
kéfz-pénzben harmadfél lívert is ^géfzfzen. 
>— A* Kt^ir^iiséges Tifzt viselők eránt5 mint
hogy Azoknak fzaíma Eözzűl való maga 
is : mindjárt akkor, oly kedvező Törvényt 
hozot t , hogy Nivose Hónapnak t-sö (Déca 

-21-dik) napjától fogva mind kéfz pénzzel 
kell fizetni Azoka t / 

A9 nyomtatás* fzabadságanak jó mód* 
áal való el intézése eránt ki-nevezeit 
líommifzfziónak feltételeit, mind helybe 
hagyta az Iffjabbik Törvényhozó Tanáts 
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ÍDécemb. 19-dik és 20-dik Inapjainn, tf 
melyek fzerént 9 rnincM'nik Törvényhozó 
Tanáts ' réfzéről fog ezentúl ki-adódni egy 
Napos-írás, mely magában foglalja a'Gyfi. 
lés' tanátskozásait és Végzéseit: de azért 
más Újságíróknak még-hagyatriak további 
rá is a' különös Néző- és Halló helyeik 
mind a' két Tanáts'paíötájábanri. - ^ Az 
Újságoknak és más nyomtatóit- murikáts-
káknak Árulóig különös neveket adtak-
eddig sokfzor a? magok portékáiknak nagy 
kiabálással. Ezentúl há a* nyomtatott da-
rabnak valóságos névét nerri mondja a| 
Áruló .* két hónapi árestonira büntettetik*-

Béisi 
Ö Felsége $ a* maga küíönos mégeleg^ 

'áését és háládatösságát fzembetönöképpéii 
kiakarváií nyilatkoztatni azon hagy Hazai" 
fiúi áldozatok erárit,, mélyeket é J folyó Fr, 
háborúban téti Hertzeg Éfztérhdzf Miklós 
Generális: Jari, 7-dik napján kők kegyé 
mes levele által,. Sz, István wagy kere&t. 
jével tifzteíte meg a' f i e r ízége t / kinek a( 

Kendbe való béállittatásá tegnapelőtt vólf 
a2 Udvarnál fzokoti tzeremóniákkal. fa 
esküvés formáját f Cancelláríai Eefefendá. 
rius és a' Sz. István Rendjének Kis kerefo 
tes Vitézzé Mikos Ű JNagysága olvasta fel 
á' Hg előtt. 
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