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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

m O ' K B E L ' M . É f B ^ 
OJOtfOMCfiOiO 

Nro 7. 
JtSIt Bétsben , f?óld, Afzízony Havának (JanuáfiusfiéJK 

24-dik napján i79jr*dikEf»tendÖbe«u^ 

jfifcdk" Környülállások,, 

Felség es Urunk5 a* nálunk Generalmájor 
Arausiói Hertzegnek9 Generalmájor Zopk~ 
nak^ és Sztáray gyalog Regementjebélí Ka
pitány Munhátsy Úrnak, i í ^ / elötta* 
Frantziák ellen mutatott ritka bátorságok* 
jutalmául, a* M. Tixerésia' Katonai Rend
jének kis kerefztjét méltóztatott ^ajándé-
kőzni. 

G 
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fífcningenr\é\ Jan. 6 , 7, és g-dik ytafk 
jainn kemény és tsak nem fzűntelen ágyú-
zás volt. A* Ts. Kin Nép hova tovább 
nagyobb erőben tette az ostrom - kéfzülfc-
teket. 

Báró Alvinczy mm meg-ütközött a* 
Fr . ákkal 2 de, mitsdda ki-mtínetellei, még . 
nem tudatík bizonyossann. 

A* Vtíentzei földről Msteböl Jan. 10-
dikén: „ F . M. L. Pfovera vezérlése alatt 
lévő Ofztálylya a ' T s . K. Seregnek, mely 
Páduánál tsináit erős tanyát magának, 
elébb nyomult, és Bevilacqua nevű Kis-vá
rat felkivánt a* Frantziáktól, kiknek M-
ma meg haladta a? 8 -fzázat; Ezek a* fele* 
let helyett tüzet adtak a 'Ts , Kv Vitézekre, 
*s el is,ejtettek belölök valami hűfzig va
lót* Felbuzdűlvánn ézeíi a* Ts. K. Kaid-
itaság, oly erőben kezdte ágyúzni a* Várat, 
Bogy kéntelen volt megadni magát az ellen-
ség , minekutánna belőle mintegy 150-én 
réfzfzerént eíhullottak, rélzfzerem megsé- ^ 
besedtek. Éz alkalmatossággal, fzrp zsen. I 

géjét adta vitézi bátorságának a' Betsi 
Szabad Sereg: de el is estek belőle kilen. f 
tzenn; 36-ann pedig sebet kaptak. Fegy. 
ve r , eleség, 9s puskapor, és egyéb effé* t{ 

lék bőven találtattak Bevüacquábanfu — t{ 

BevilacqüáxoX tovább ment a* diadalmas tl 

Ts. K, Oízíály, és Saiwnt hirtelen köti 
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fogváli * ott is fogott két Fr. Generálist, 
egynehány Tifzteket, és óo-nál fzámosabb 
alsóbb rendű Katonákat ." 

„Ugyan ezen ÖíztáJy két tsapatökra 
fzakadván Legnago felé folytatta útját 5 a* 
hol Magazinomjaik voltak a' Fr» áknak:, 
egy 3-dik Ts* K. tsapat pedig előre való 
megegyezésből, di Vicenza felől nyomult 
ugyan tsak Legnago ellen, és, egy ne
gyedik Tsapat, lassan általfzállott az Athe* 
$i$ vizénn , nem mefzfze LagnagótóL 
Ezen Tsapatok véletlenül megtámadták 's 
kezekre is kerítették Legnagót* Magok 
az elfogatott Fir. Tifztek beizéllik, hogy 
Bonaparte éppen nem képzelte a' Ts. K* 
Katonaságnak ezen lárrrtátlan sebes marsit 
fortélylyát* 

Velentzéböl Jan* i udikénn: — ^ As 

Vincentziai Kórmányozónk, űgy küldötte 
ide mint hivatalbéli Tudósítást egy Kurír 
által, hogy a' Tsáfzáriak, hirtelen meg
lepték *s el foglalták LegfvagóX* Ugyan ea 
&' Kurír hozta azt a* hírt is, hogy egy nagy 
fzámú Ts. K. Katonaság, fe lkerekedvén 
a* Bassártó^meYjéki táborból, tettette, mint*. 
ha a' Tirolísi hegyek felé akarna masí
rozni: azonban egyfzerre Valdagnó^ Mon-
teforte, és Soave felé fordult, >s meg-lep-
te és el«vette CaldieróU" 

6 
1 Több rendbéli Olafz Tudósítások fzé-

fent * Portvferrájó alól, a' Nápolyi Va^ 
G % 
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helybe fzállottak ahal harmintzkét líneai 
Angíus hajók, és negyvenhat Fregátok. 

Májlándból Decembernek 30-diJcánn 
k6!r,-^T

eVe,Iek í r j á k ' h o & v a ' Lombardiai 
egek fs épben uralkodó zenebona napon 
Jséot nevekedik, minthogy arra sok okok 
fzolgáltatnak alkalmatosságót; nevezetes, 
sen és föképpenn azok a' sattzolások, mely* 
Iveket a' Frantzia Kommifzfzáriusok- és 
Ágensek a' végre követnek el., hoo-y a> 
mindennek fzükiben lévő Frantzia Kató 
naságon segíthessenek; a' melynek tartása 
hat hónapok alatt,többe került Lombardia 
nak; hát efztendei ezelőtt való rendes adó. 
zasanal. Minden Kafzfzák ki vágynak mit 
Ürítve , és még is naponként újjabb újjabb 
^ T ' 1 £1°r°n

1
gat^tnf-k a ' L a k °*ok, hogy' 

utolsó fillerjeket u ki-tsikarják a* Fr ák 
Idejárul az a'bizonytalanság is, melyben 
C " 7 ? erant vágynak a'Lornbár-
dusok A' Frantzia Sereghez ugyan úii 
ero érkezett: de ugyan ezt tudjak ö k í 

ZTtT u T 8 ^ ' rtelJ™* bátorsága a' 
leg-nagyobb próbáknak.meg-tételére £ « 

a ki-állhatatlan feorongattatáioktól, >s * 
Frantzaa járomtól meg-fzabadíttatnak £ 

m. Azonban fzemek előtt van a' Mote 

.V«t a Fr^ntzuk ^úlaíztottak. ' Mu 4 
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íatik , hogy egy Lombárdiai, és egy Fer« 
várai Ofztály, a* Modenái ágyúsokkal, ég 
egy Szakafz Frantzia Lovassággal együtt, 
Carfagnanó Lakossai ellen ki-küldettek, 
mivel ezek (a' mint már jó ideje, hogy 
mi meg-írtuk volt felölök) a' Szabadsága 
fáit, mindenütt le-vagdalták, és kUnyilat-
k#ztat ták, hogy ők a* magok törvényes 
Uroknak a* Modenái Hertzegnekhüségébea 
kívánnak maradni, *s e'végre fel is fegy
verkeztek. Rusca Republikánus Generális 
fogja az ellenek rendelt Olafzokat vezé
relni, a* kiknek uagy fzomoruságokra fzol~ 
gál , hogy előfzör is a* magok Nemzete el
len kénteleníttetnek viaskodni. — Á' Car« 

J-agnanóiak minden utakat , a* melyeken 
hpzzájok lehetett menni, el záíták, fzá-
mossan vágynak, és nagyon el fzánták ma
gokat , hogy a' Frantzia fzabadságpt és 
egyenlőséget, nyakokról le rázván, előb* 
beni boldogságjokra vifzfza juthassanak,. 

Massa Carrara Lakossai is feltámad
tak a* rontó Fr . Barátok ellen, de a* LU 
Pornóból oda küldött Fr. erőnek ellent 
nem állhatvánn, kenteiének voltak mago
kat meg^adni. 

Baraguey d9 Hilliers Fr . Generális, a*, 
ki Lombárdiai Komendáns volt , Décemb, 
23-dikánn éjtfzaka 1500 Emberrel Máj-

i Úridból minden tsendessé^gel ki-indáig es 
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25-diken estve 3000 emberrel Bergamóh% 
érkezett, 's ott a5 Várba Katonákat fzák 
lított. Ügy mondják , hogy ujj erő érke* 
zen hozzá, és hogy a' Lombardiai Com-
mandó, Kilmaine Generálisnak adódik ál
tal , a' ki eddig Mántua körül állott. 

Minthogy a' Rovigóig előre nyomult 
Frantziák az Atkesis vizének tengerbe fza-
kadásáig> Lőrédig kezdették kűldözgetn| 
V magok Elölvígyázóikaf: ez pkonn, a* 
Velentzei Tan&ts, óltalQmra való kéfzüle-
teket te t t , hogy a^ ellenségnek Felentza 
felé való közelítését meg-gátplhassa. 

A' Római Birocfalopiban esett nagy 
Jió, a' Romagnába/rendelt Pápai Katoná
kat valamenynyire késleltette. 

Egy Spanyol Brigánünt, melynek, 
nyomós Leveleket kellett volna Spanyol 
Orfzágba vinni, el fogott Inconflant ne
vű Ánglus Fregát, és vitte Portó ~ Ferra? 

Jóha. 
Az Angliai örfzág-gyűlés' 2-dik Táb? 

Iája előtt javaslotta pundds MinisterDéc, 
20-dikánn x hogy a9 Királynak hátaimat kel-
lene adni, mely fzerént &\Jó-ReménjségK 

Jbkdndl, míg ez, a z Ánglusok' birtokában 
Jéfzen, oly^ Rendeléseket tétessen: hogy 
mis Nemzetek is , a* hajókázás' törvénye 
fzerént frissítő efzközöket vehessenek ott 
fel hajóikra*, é§ a' magok Portékáikat., 4$ 
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#da yaló termésekért el tserélhessék Meg 
^ngedődöít a5 Ministernek, hogy feltéte
lét írásba vegye, és ugy adja bé a5 Farla-
mentomnak. Az ellenkező Réfz azt jegy
zetté meg: hogy a' Jó-Reménység fokát 
birni vagy nem birni, nem nagy dolog, 
különben is Anglia a^t meg nem tarthatja; 
inkább lehet kívánni, hogy tsak valamely 
gyenge Ura legyen annak '; ne pedig Vala
mely hatalmas, ki azt , egyedülvaló ke
reskedés' féfzkévé tsinálja. Fitt Úr err* 
azt felelte; Éppen most javaslódott -— úgy
mond — hogy a / Jó Reménység fokai 
kereskedés terjefztessék ki minden Nem* 
zetekre. Ez tehát eléggé meg-mutatja,, 
hogy ott Anglia, Monopóliumot (Egyedül 
való kereskedést) fel állítani nem akar* A* 
felől pedig még eddig Mindenek meg-. 
vágynak gypződve, hogy az egéfz föld9 

kerekségén egy egy jobb ayereséget nem 
lehetett vó ln í tenni, mint a* Jó Remény
ség*. Fokának el foglalása által. 

Továbbá Dundás Űr , &* Napkeleti-
Indiába kereskedő Társaság* fzámadásait 
terjefztette a' Gyűlés' eleibe: A' mi — 
ágymond — a' jövedelmekből a' Bengáli^ 
Madrasi, és Bombayi 3 Kerületekben, a* 
költségeken felyül meg-maradt" 1 millió 
795,165 font fterlingre megy: az idei el 
adott Portékákból, ide fzámíálván a' Ho1-
lándiaiakat Is ̂  bé jött § millió 158,498 & 
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Herling. Az 1796-dik efztendö* Mártziu*. 
sában adóssága volt a5 Társaságnak 7 mil
lió 474,700 font; áltáljában a' műit efzten. 
dőhöz képest javult az idén a* Társaság'ke« 
keskedése 1 millió 235,993 fontai. A'ízám* 
adást ezzel a* jegyzéssel fejezte bé M.Dun-
dds: Tsudálkozásra méltó, hogy ez a'had, 
a 'Társaságnak ól/ 'kevés költségében va« 
gyón; de az el foglaltt Tartamán/oknak 
jövedelmei is arra a*, végre fordíttattak ám, 
Azonban, Zeilon, a Fűfzerfzámfzigetek, 
és Batávia ellen tettkéfzuletek, sok költse-
geket okoztak; de a* melyeket, a' hafzon-
hoz képest, fzámba se5 lehet venni. A! 
Társaságnak az egéfz had alatt alig ve* 
fzett el egy hajója az ellqnség miatt: fzeh-
Védett ugyan valamit a* kereskedés, mi-
vei a* fzállítás , békesség* idején mintegy 
690,670 font fíerlingbe került, most pedig 
1 millió 250,250 fontba, és ha a' had to
vább tart , még töbkre is reá fog menni. 

Mi légyen a' tzélja a' Bresthol ki in., 
dűlt Fr. Hajósseregnek; azt a''Direktórium 
még mind titokban tartja, a' honnét kü
lönbkülönbfélék is az eránt vélekedések. A' 
mint ezen Sereg, a* duRatz nevű,köfzik» 

* lás úton ment volna, hogy a' reája lesel
kedett Ánglus Hajódat el kerülhesse: oly 
fzerentsétlen volt, hogy egy Seduisant ne-
v$ líneai-hajója öfzfze-tört,S V egy réfee 
a* rajta lévő Katonaságnak a* Kapitány-
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nyal együtt oda vefzett, de azért a* több 
hajók nagy sietséggel folytatták útjokat. 
MorlaiochoX azt írják , hogy egy tereh-hor-
dó hajó, a* mely ezen Sereggel indult k i , 
és a.' fzárazra ki-fzállandó Tifztek* fzámá-
ra váló lovakkal volt meg-rakva , mint
hogy a* több hajókkal nem érkezett, és 
azoktól ig-dik Déc. anynyira e lmarad t , 
hogy azokat többé nem láthatta, nem tud
ván , hogy azok hová fognak menni, vifz-
fza-fordúJt, \ a* Morlaixx Kikötőhelybe, 
állott bé. 

/A* 7-dik és 8-dik Jan. ban k ö l t t P i -
risi Újságok azt írják a' Bresü Hajóssereg-
röl , hogy annak tsak egy Ofztálja jutha
tott el, Bouvet Contre-Admiráiis* vezérlése 
alatt Irrlándiának Corki partjához : de azt 
is tsak hamar el vetette onnét egy nagy 
feélvéíz : minekokáért Bouvet vifzfza-téct 
Brtst alá^ A* más két Ofztályokról nem 
lehet bizonyost tudni.) 

A' Fr, Direktórium, oly Frigy-Kötés 
cránt kísértette meg a* Török Udvart, a* 
melyben ne tsak költsönös védelmet fo
gadjanak egymásnak; hanem azt is ígér
jék meg , hogy a* mely ellenség ellen, egy 
közzülök hadat kezd: tartozzék az ellen 
a* másik is fegyvert fogni, — Egy ily ne
héz kívánságra nem felel hebehurgyáikod* 
va a' Díván. 

December* 31-dikénn audientzíát adott 
a' Fr, Direktórium. Leg~elöfzör Mechmet 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



i©6 

Coggea a* Tunisi Bejnek. Köre te jelent 
meg, a* ki a* Prézesnek a' Bejtől barát sá« 
got , és békességet ajánló írásokat nyújtott 
bé. Azután a' Külső dolgokra ügyelő F& 
Minister, a* Spanyol Követet JVUrquis del 
Carnpóí úgy mutatta elő minr a' Párma\ 
Hertzegnek Követet és Ministeréf, ki is é 
maga ezen Követségét bizony ító-feásokat 
áital-adts, mély írásokban jelenti a* Her» 
tzeg a' DirektrSriumníik, hogy a* Respub
likával fzoros fzövetségben kíván élni. A* 
Direktoriális Előlülő azt felelte, hogy á* 
Fr. Respublika, a* Pármax HerUeggeí fze-
rentsésen helyre-állott barátságot minden
kor fenn fogja tarrani. Ezután a' Szárdí* 
niai Követ Gróf Bálbó adott által a ' m a , 
ga Urától a' Királytól egy írást, melyben 
a' Direktóriumnak jelentette, hogy az^ío-
fial Hertzegnek fija fzületett. Végre az 
egyesűit Amerikai Státusoknak Miriistere 
JJonroeÚr mutattatott bé, ki is azon írás^ 
ineív^i vifzfza hívattatik, bé adta, és egy 
hoízfzú Befzédet mondott az Amerikai Stá-
tuloknak, ?s a* Frantzia Respublikának is 
difséretére. f— A" Dírek tórium* Prézese^ 
dölyfös ki-fejezésekbenn értésére, adta a* 
Ministernek: hogy a* Fr, Republikánusok 
nehezenn fzenvedik, az Anglúsokhoz von-
fzó h^jlandóságjokat az Amerikai Repub
likánusoknak, a' kik Fr. Orfzágnak tar^ 
fosnának kölzomú a5 magok ízabads%)okaU 
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Ezek utánn a* Direktórium, a5 maga 
Ministereitő], és a' Kfilső-Orfzági Köve
tektől kísértetve, a* közönséges audien-
tzia? nagy fzobájába ment5 és ott sok nép* 

•jelenlétében, elfogadott egynehány záfzló-
k a t , melyek, úgy ajánlódtak Néki Bona
parte által 3 .mint'az kreoléi útközét' nye
reségei. 

Elegyes Tudósítások. 
A' Brabántziaiak, nagyon kezdték mu

togatni ezen efetend'6' kezdetével Brü/i-
Jzel körül is a' Fr ; ákkal váló meg nem 
elégedésseket. BritfzfzeltŐ] 2 éránynyir^ 
fekvő Afflighern nevű Apátúrságot a* Moor-
selei felfegyverkezett Lakosok el foglal
tak , és az ott talált Fr. gyalogságot pin-
tzékbe zárták: de a*Brüfzfzeli Komendáns -
anynyi Katonaságot küldött ellenek, a* 
menynyinek ellent nem állhattak. 

A7 pétersburgi nagy temetés' napján, 
a' Tsáfzári téli palotától fogva a' Vári 
Templomig, egéfzfzen bársonynyal volt be 
fedve az ú t , és azpnn gyalog követte a* 
Tsáfz, Família , egyéb temérdek Kísérők 
előtt a' két Koporsókat, melyek, arany-
jnatériájií hermelines palástokkal voltak 
bé takarva, és Tsáfz. koronákkal tííndök-
lőttek, mint fzintén azok az arany-rpatériá-
. jű Menyezetek is f a' melyek alatt vitettek 
9? koporsók, . 
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Pétersburgból Décemfe, 23 dikánn: -~~, 
? , Státus Tanátsos Báró Nicolay , a* ki egy 
volt a'Tanítói közzűl Pál Tsáfzárnak, 1500 
Taxisokat kapott ajándékban. — A* Lu 
vániai Nemesség, elöbbeni fzábadságaiba 
vifzfza-állítódott, és az eddig ottan volt 
Helytartóság el töröltetett. 

Rigából Déc. 17-díkénn: — *>Teg
nap hirdettetett itt ki egy (Orofz) Tsáfzá-
ri parantsolat, melynek ereje ál tal , az ez 
előtt \o efztendőkkel felállított törvény, 
kezes módja el töröltetett, és mindenek 
régi lábra tétetnek vifzfza, Wgy hogy a' 
Törvény, és Igazgató-fzék helyett ez után 
a' Magistrátus fog egy Udvari Törvényfzé* 
ket tenni; egyfzersmind minden Al-Proká-
torok el botsáttatnak 9 és tsak az Igazgató* 
fzékhez tartózok tártatnak m e g , és a* 
Nemesség is a' régi állapotba helyheztető*; 
dik vifzfza, 

Magyar-Orfz>ág> 
Pest Jan. 17-dikénn: *— „Tegnap 

tartatott itt a' Vármegye Gyűlése, a* Per-
tonális előlülése alatt, ElöfzfzÖr mindjárt 
fel-olvastátván a* Diéta' históriája az ahoz 
tartozó Aktákkal együtt, egy Deputátzió 
Tálafztatott, mely az ezen Nemes Várme
gyére eső hadi ajánlást fogja fel - ofztani, 
A9 Locumtenentiale Consiliumnál Tana* 
tsos IfFjir Gróf JMajláth javasolta, hogy 
ínivel a* műit hadi ajánlásnak fel-ofztása-
kor sokann felette igen meg-terheltettek* 
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azért is fzabad- legyen., mindeneknek egy 
hét alatt azon punktumokat bé~adni a' De~ 
pufátziónak, a1 melyekben meg~terheket-
tek, Ezenn javaslás helybe is hagya
tott. Egy Perceptor valafztatott, a* k i a* 
pénzt bé fogja fzedni. * A' Deputátziónak 
következendő Tagjai vágynak: Praelátu® 
Báró Fischer István, Szily Vitze-Ispány 9 
Friebaifz Generális Perceptor, egy Fő
szolgabíró , és Balog Antal Urak. A7 Kets-
kemétfú Járásból Kubínyi Lajos, Gr, Keg-
levits György; A* Pesti Járásból Tihanyi 
Tamás"; A' Vatzi Járásból; Gofztonyilm-
r e , Féy András; A' Pilisi Járásból: An
drási István, Majthényi Károly; A* Solti 
Járásból: Gr. Teleki, BükeVkl; és a' Ka
mara' réfzeről Jefzenfzky Mihály és Ko~ 
vátsits — Urak, —• A' jövő tsötörtököm 
Deputátzió fog Budára, a7 Nemes Várme
gye* réfzeről küldettetni, a' mely abból 
Tett örömét fogja Jóssf Ö Kir. Fő-Hír* . 
ízegségének ki-jelentenirhqgy Nádor-Ispán* 
jiyává valafztatott a' minapi Orfzág-gyűlé
sében.— Meg-érkezese után változó égés-
jráge kezdett lenni ő Fő~Hertzegségének? 
de már anynyira jobban érzi magát ? hogy 
a* jövő Vasárnap maga fogja a* Sz. István 
Közép-rendű (Comendátori) Keresztjét 
Nagy Pérsonális Ö Méltóságának a' nya
kába függefzteni. Itt már jó formán kez
dődnek a* farsangi mulatságok. Nádoris-
pányunk is ád a' jövő Vasárnap €gy fé« 
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nyes Bált. — Majd el is felejteni: hégf 
helyt, úgymint, Pesten, Budán, Ketske-
méten, és Dunavetsén lefznek a' Cornrnis-
sáriusok, kik a5 gabonát fogják bé-fzednij 

A' Máramarosl Ertz- és Só-Bányák
nak Fö-Inspektora h

 ?s egyfzersmind a' Ma
gyar Kift-Üyi Kamarának is Tanátsossa T* 
Csat hó Ádám Úr , Jan. 4-dikénn Szigeténxi 
hirtelen meg-halálozotu 

Kolosvdraítt, Güberniális ConcipistaM. 
Gr. Malomvízi Kendezi János'Úr' kedves 
Élete Párja, fzületett R. Sz, B. M4 Gróf 
Széki Teleky Pólyxéna Afzfzony b egy qly 
kellemetes Iffjn Dáma^ kit a* benne egy-* 
gyesültt fzépségnek és jóságnak ritka fri
gye, közönséges fzeretet' tárgyává tett, 
minekutánna fzerentséssen fzűíte volna Jani 
9-dikénn Farkas nevű Fiátskáját; ez t. lé 
a* Tsetsemő , meg-'-.halálozott\ Jan. ii»di» 
kénn r egge l ig órakor; az édes Anynya 
pedig ugyan az nap déltitánni g órakor* 
Hagyott maga után 3 Kisded árvákat, két 
£ií, és egy Leány Gyermekeket. — Ma
ga utánn vonta pedig, minden érzékeny 
fziv' sóhajtását. 

B ét s* 
r^* Tegnapelőtt reggeli kilentzedfél órá
kor fzerentséssen fzűlt Fels. Afzfzonytmk 
egy FöherUegafzfzonykát, kinek ugyan áz 
nap estve 7 és 8 óra között nagy fzámű 
ÍTő - Nemesség' jelenlétében lett meg-* k@* 
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réfztélteiését, ágyu-dorrogások hirdették ki 
inindenfelé a* Bástyákról. A* Kerefztség-
ben adott nevei között a* Fö-Hertzegafz-
fzonykának., fő * a' TTierésia. —- Hogy a» 
alatsonabb rendű Lakosok is réfzt vehes
senek a* F. Udvar' oromébenn: fzabad t e 
menetel engedődött mind a' kél Udvari 
Teatromokba. 

Meg-lévén Ő Felsége V fe!ő] gyomét* 
tetve , hogy a' Statusnak köz-boldogsága, 
főképpen a* közönséges Tanírás' módjának 
jó elrendelésétől és kórmánydzásától függ, 
«zen fontos féfzét a* köz-igazgatásnak, egy 
árra -rendeltetett, és egyenessenn az Udvartól 
függő Udvari Commissióra bízta, melynek 
első Elölülőjévé nevezte Státus-Minístet: 
Gróf RottenhánX, Második Elölülőjévé pe
dig az Udvari Direktórium' Vice-Prézes-
sét Báró von der Márköt. Rendes Tana-
tsosok ezen Udvari Cörftmissió mellett, a* 
következő Urak : Üdvari Tanátsos Bifken* 

Jiock Ú r , a* ki Referens a' Tudományok* 
dolgában a' Direktóriumnál. Sonnenfels 
Úr , Udvari Tanátsos a*' Direktóriumnál. 
Kánonok ZippeJJdvari Tanátsos Úr. Schil
ling Úr , a'Politzájnal fbolgáló Direkt. Udv» 
Tanátsos. Hagelinur> az Aufztr. Kórmány-
fzéknéi Tanátsos. Spendou Antal Ur, Káno
nok a 'Sz. István Templománál. Abbé Hqf» 
staterUr, si'Bétsi Universitas' Bibüothéká* 
fiussa. Actuáriussá rendelődött U d r . S e c r ^ 
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tárius és Ccnsor Simon Úr. A* Tudomás 
nyoknak,és a' Tanítás' módjának különös 
ágaira nézve azonban vágynak még ki-ne* 
vezve ezen Udvari Com|nifzfzió mellé Ag-
sessoroknak: Udv. Tanátsos Frank Úr, a* 
Bétsi Ispotálynak Direktora , és az Orvosi 
Tudománynak Professora; FőlschlJr, Aufztr, 
Kórmányfzéki Tanátsos és s? Bétsi Univer-
sitásbann Históriát, Német-Orfzági Státus, 
és Feudale - Törvényt tanító Proféssor; 
Gerstner Úr Prágában a' Mathesisnek'fel-
iöbb rélzét tanító Proféssor. Brink Úr, a* 
Bétsx Sz. Annái Gymnásiumnak Praefek-
tussa, Bauer Úr , a* Bétsi Normális Osko* 
Iák* Direktora, és JVolfÚv, a' Reál Aka- j 
démiának Direktora. ^ 

A* VeLentzei Respublika, meg-vá l . " 
toztatta a' Bétsi Követjét* Garzoni Út 
rala t* u az előbbeni Követje ; / s tette he-
lyébe Grimani Urat. Amaz el bútsúzott; 
ez pedig bé-köfzöntött a* Ts, K. Udvarnál 
Jan. n-dikénn. 

. — . •, • • • — • • • • P -

A' Tengeri dolgokra ügyelő F r , Mi- £( 
nister Truguet, a' mag&Bresti útjából Dé* j a 
cembernek 31-dikénn érkezett vifzfza P<& 
risba* Ekkor tudódott meg JPárisb&nn-, s{-
hogy Ö némely akadálylyai miatt az útja- ^ 
nak , tsak akkor juthatott, Brestbe, mikor 
znár a' Hajóssereg ki indult vp l t ; a' mely. tU( 

nffk tsak ugyan Posta-bajok által a' páran- ér] 
tsalatokat utánna küldötte, és mé£ egy be; 
ideig Brestben múlatott, a' hátra maradott g e 

hajók eránt való rendelések meg-tevéséíe* 
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