
A' 
TSÁSZÁRÍ ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E X M É V EL, 
OÍOSÍOiOSfOiO ' 

Nro 10. 
Kőit fíétsben , B6*jt-elö Havának (Februáriusnak) 

3-dik napján 1797-dik EfzteadŐben. 

'Hadi, Környülállások* 

$- ~fov era F* M. L. ról mind azokvigáz
zak voltak, a' melyeket írtunk volt, hogy 
t. i. Pdduáhéi meg-ntdulván Bevilacquát% 
a? benne találtt Fr.,Őrizettel együtt e l fog
lalta; ahnakutánna pedig Legnagót is ; .es
tit ját folytatta Mántua felé. Meíeróéhez 
étvénn egy Fr, Korpusra bukkant, mely* 
lyel meg»vítt diadálmassann. E ' meg-Jé-
véan, miiillio^y ő semmit se* tudott a5 Ri* 
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volinal történtt dolgokról: tovább ment 
Mántua felé: de mitlőnn mind Kémjei ál
tal , mind maga is tapafztalta volna, hogy 
egy nagy fzámií Fr. Seregofztály közelget 
feféje: többet kétharmadréfznél a' maga 
Korpusából vifzfza-indított az ágyukkal, 
zml/.íizióval, és eleséggel egyetembenn, 
melyeket Mentádba fzándékozott volt bé 
vinni, a'minthogy ezen vifzfza küldött Vi* 
tézei fzerentséssenn is el verekedtek Tre* 
visobai mely Pdduáim innen esik; ma^a 
pedig kevés Népével 7 órákig tusakodott 
sokkal nagyobb Fr. erő ellen, melynek 
végre ugyan tsak ellene nem állhatott. 
Bonaparte, maga jelen volt a' Fr. ák ré-1 

ízéről az iitközetbenn. 

Párisbann ? a' Bresti Ha jós -Sereg' tzél-
járói azt beízéllették volt Jan. 14-dikénn, 
az említett Seregből Brestbt viízfza-tértt 
Hajóstifztek* fzava után, hogy a" Bautryi 
Tenger-kebelt, tsak ö^zfze-gyüleke2és, he
lyéül nézte vala ki a' Fr. Hajóssereg: de 
az éfzaki partoknak valamely réfzére fzán-
déközott ki-fzállaní, a* Jhol t, í. pártosok 
a'Lakosok, — Üjra 12-.líneai hajókból' és 
több Fregátokból álló Hajóssereget, ízá-
mos^földi Katonasággal' egyetemben igye-
kezett a* Direktórium, \ u á n n o k küldeni 
Brestböí, a' két hátra-maradtt Hajóssereg-
^fztalyoknak. ,/ 
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m 
A' Brestl Fr. Hajóssereg' két hátra 

maradtt Ofztáljainak egéfzfzen fzéljei kel
lett fzóródni a9 fzélvefzek által, mint ma. 
gának a' Párisi Directoriális Újságnak 
36-dik Januánusi Tudósításából meg-tet-
fzik; melv faerént Jan. n -d ikénn , Pega-
sus és Plútó nevű líneai hajók érkeztek 
Bresthez az említett Ofztályokból, vas-
matskák és kötelek nélkül 9 's rongyos vi
torlákkal. Pegasus, mely 74 ágyús vólt9 
valamint a' másik, vontatott egy Resolue 
nevű Fregátot is, melyet, Ouessant" táján 
kapott igen nyomorék állapotban, mert az, 
még Déc, 22 díkénn egy más hajóba ütődi 
vénn, el vefztette minden árbotzfáit, 's 
ily ügyefogyottságban hányódott vetődött 
a* fzélvefzek által több napokig, az ellen
ség' partjai előtt. A' Hajóssereg 3 dik 
Ofztálya* Komendánssa Nielly Contread-
mirális, rajta volt ezen Fregáton, ki is mi
dőn látta volna, hogy sok tÖrekedései 
utánn is magát a* Sereggel nem egyesít-
he t i : vifzfza-tért Fr. Orfzág feléi ' 

Bache Generálisról , a* ki Fővezérjéül 
rendeltetett, a' Bresti Hajóssereggel' indult 
földi-Seregnek, ezt írta a' Censeur nevű Pá
risi Újság: Két Amerikai Hajók érkezvén 
a9 Havrei parthoz, befzéllik, hogy egy 
Angi, Korfzár, minekutánna meg-visgálta 
volna Őket így feóllott hozzájok:. Meg-vi* 

K *< 
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iietitek Frantzia Orízágba^ mint bizonyost-
hogy Boche be-fzálí.ott: de Angliába. 

A? Londoni Udvari Újságnak io-dik 
Darabja írta , hogy Kingsmül Ángl, Ad-
miráhV Seregéből egy Hajó, Tortue nevű 
Fi\ Fregátot el fogott ^ aV-melyen 44 ágvií 
és «{ ember volt, és a*-mely, a5 £ resti 
Fr. Hajóssereghez tartozott/ 

Az Angliai Orfzág-gyűlés' eleibe ter-
jefzte.tt Aktáiból a5 Lord Malmesbury Pá. 
risl Követségének, anynyit említettünk már 
a' múlt postáim, hogy a' Fr. Direktórium 
a' Német-Birodalombéli 3 Papi Valafztó! 
Hcrtzegségeknek 9s egynehány Német és 
Oiafz Püspökségeknek Világi Úraságokká 
való változtatása (seculárisátziója ) jíltal 
fzándékozott ki-elégíteni a' Tsáízárt Bel-
giomért. — Belgiomról hofzfzas Befzcli
getese volt L..-jMaimes&urjrnak a5 Fr. Mu 
nisterrel Delacroix Polgárra). Ezv*BeI-' 
gjom' meg-tartása*.fundamentumául a' Fr. 
Konstitútziót hozta fel, mely— úgymond 
~ f leg-jobb Publicisták' magyarázása' 
Izerent, lehetetlenné téfzi.a'-Fr. Respubli-
kara nézve, az Ánglusok' kívánságát, 
hogy t. i. vifzfza- adódjék a' Tsáfzárnak 
üelgiom. -Austnai"Beígiom hozzá van már 
egyízer kaptsolva a' Fr. Respublikához; 
nem lehet tehát már annak sorsán többe 
raliozUtm,mert különben, az egéfzNem* 
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let zűrzavarba hozódnék a' maga ekö öfz-
fze - gyülekezéseinek fzempillantásábann. 
Anyny ival különösebb dolognak látfzik Ö 
előtte — monda továbbq Delacrois — 
hogy Nagy-Britannia a* Békességkötésnek 
fundariientomos feltételévé akarja tenni 
Aufztr. Belgiomnak vifzfza-adását: holott 
ö már az előbbeni befzéllgetéseik' alkal
matosságával , tökélletessenn meg-magya-
rázta L, Malmesburynak a* Fr. Konstitü-
tzió' terméfzetét. ,, Én erre — monda L*. 
jMalmesbury — azt feleltem, hogy jól em
lékezem mind arra, a* mit O (JDelacroix) 
befzéllett Nékem erről a' tárgyról, de ké
tség kívül O is emlékezik reá, hogy Éti, 
jóllehet őtet azzal az egéfz figyelmetesség-
gel meg-halgattam a' melyei fzoktam hal
lani minden befzédeit: mindazáltal semmit 
se' feleltem akkor Néki , és az Ö véleke
dését se' helybe nem hagytarp, se' kétség
be nem hoztam, és jóllehet könynyü do
lognak l'átfzana én előttem, magának a* 
Konstitútziónak valóságából tzáfolm meg 
az 6 vélekedését: meg-gondoltam mindaz
ál ta l , hogy ezen értekezésnek semmi ko* 
ze nintsen , az én Követségem* tárgyával: 
mert ha mindjárt meg-engedném is én az 
Ő .két állításait: hogy t. i. . Aufztriai-Bel-
gyiom5 vifzfza-adását meg nem lehet egy~ 
gyeztetni a' Fr . Törvényekkel; és hogy 
mi nékünk kellett már ezt tudni előre: 
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mindazáltal van már Európában NeffizetHk 
Törvénynye , melynek kötelező ereje, sok. 
•kai felülmúlja a* kötelező erejét azon Stá. 
tusok. Tö rvénynyének , melyet talán Fr, 
Orízág jónak" gondolt bé vinni a' maga 
kebe lébe ; továbbá ha közönségessen tud
va vagyon -a* ' Fr . Konsritútzió ; fzintúgy 
tudva Fagynak a' Tsáfzár és a' Nagy Bri
tanniai Felség között va ló Kötések , me
lyekben nyilván és világosan fogadta, a' 
bé t Fél egymásnak 9 hogy egyik is közzű-
lök le nem tefzi addig a' f egyver t , míg 
vifzfza nem fzerzik mind azonBir tokokat , 
melyek vagy egyik vagy másik Réfznek 
tulajdonai voltak a' had e l ő t t : mely kök 
tsönös fogadás minthogy elébb történt , mint 
Belgiomnak Fr . Orfzighoz való kaptsolá-
s a , és közönségesseh tudva v o l t ; meg« 
győzhette volna arról a' F r . Nemzete t , 
fcogv Ö az által a* Törvénnyé által, mely-
lyet Belgiomnak a' Fr . földhöz való fzer-
keztetéséről hozot t , örökös akadályt tsi-
isál ta* Békességnek. Én — így folytatd 
LordMalmesbury &' maga előadását, mely* 
lyct Gr enville Minist érhez írt vált Paris* 
hói — ^alkalmaztatást tsináltapi a* Dela-
croix Űr' állításából a' Napnyugoti-India-
'héli Szigetekre é$ a' Napkelet i - Indiai Bir
t o k o k r a , 's kérdeztem t ő l e : Hifzi e\ hogy 
M i 9 azért^ ha ő nékiek tetfzenék úgy néz* 
ni az említett Szigeteket 9& Birtokokat* 
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amint a* Fr, Respublika* réfzeit: nem te-
heinénk fel, a' közönséges ki-elégítés al
kalmatosságával, mit érnek azok? és egy
általában le fognánk mondani a' magunk 
Birtokosi jusunkról? Azt az esetet is fel 
hoztam Néki , hogy ha Fr. Orfzág, nem 
hogy nyereségeket tsinalt volna a* had 
alatt; hanem egy fzakafzfzát annak, a* 
mely most valóságos réfzéűl tartatik as 
Egéfznek, el vefztette volna , és én kér-
deettm ötét: Ha váljon a* Direktórium3 
abbéli aggódásábann, hogy többet el ne 
vefzessen mint már yefztett, nem tartotta 
yólna e' magát elégséges hatalommal fel* 
ruháztatottnak a* végre ,. hogy .a* Fr* Bir
tokok9 egy réfzének feláldozása által Bé
kességet kössön, *s ekképpen meg-mentsc 

/a ' több réíztj— Delacroix Úr az én okos
kodásomra azt jegyzetté meg, hogy az 
nem illenék a" jelenlévő környülállásokra, 
mivelhogy én , oly esetet tefzek fel, a* 
hol a' fzükség parantsol, Hogy az álta
lam fel tett eset olyan légyén: én azt meg 
vallottam : de onnét azt hoztam k i , hogy 
ha az említett hatalma meg-vóína fzük
ség' idején a' Kórmányfzéknek: kell néki 
azzal bírni minden más eset.benn is, külö-
nössenn a' mostanibann, melyről Ö ma
ga (Delacroix) nem egyfzer mondta Né
kem ; hogy az ő Hazája, 's annak Direk
tóriuma kiváltképpenvaló módonn akarja 
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a' Békességet, és hogy, arra Nékiek fzíifc. 
segek vagyon. — Detqwroix Ur , igyeke. 
zett itt az egyenes feleletet eí kerülni, és 
a' helyett, egymásra halmozott oköskodá-
sok által meg- mutatni, hogy a* határos 
Tartományok' állapotjához képest igen 
rofzfzitl tselekedne a' Fr. Direktórium, ha 
meg- engedné, hogy jBelgiom valaha el 
fzakadjon a* Fr. földtől; hogy Lengyel-Or-
fzágnak fel-ofztása által mind Orofz-Orfzág, 
mind Auíztria, mind Prufzfzia rettenetes 
módra meg-nevelték a' magok erejeket; 
hogy Anglia, mind a' maga hadi nyeresé
gei , mind azon foganatos mód által , me
lyei igazgatja a' Kolóniákat, kétfzerte ha
talmasabbá tette magát. „ Kegyelmetek
nek Ánglus Uraimék! {monda Delacroix 
nagy indulattal) tsupánn az Indiai Orfzág. 
)ok módot fzolgáltatott arra, hogy elle- . 
xiünk minden Hatalmasságokat zsóldjokonn 
hadakoztassanak, és Kegyelmetek űgy ma
gokhoz vonták a' kereskedést, hogy a* 
Világnak minden kíntse, a' Kegyelmetek'-
Kassájába takarodik. " — Nem tsak Bel-
giomnak, hanem a'Rajna' bal-meljéki Né
met Tartományoknak meg-frantziásítását 
is fzükségesnek állította DelacroiocVx, az 
Európai egyarányűságra nézve: 5s e' felett 
még ast is mondotta, hogy Belgiomnak, 
és a* Rajna^bal-meljéki Német Tartomá
nyoknak Fr* Birtokokká való által-válto-
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zása által , hafzon fogna háramlani más 
Hatalmasságokra. 5) Belgiom (ezek az o 
fzavai) Frantzia - Or lzá^a l egyesülvénn: 
kiapaíztja azoknak a* már kétfz^z efzten-
döktol fogva tartott sok hadaknak a* for
rását; és Frantzia* Orfzag* határa lévénn 
a' Rajna, bátorságos állapotban fogja tar* 
tani két Századokonn által , Európa* tsen-
dességét. Nem ítéltem fzükségesnek, hogy 
ezen helytelen állítások ellen tzáfoló okok
kal keljek k i : elégnek tartottam tsupánn 
arra emlékeztetni őtet, a* mit.egy élőbbe-
niRefzélIgetésünk' alkalmatosságával mon* 
dott vala , midőn Fr. Orfzágnak a' ma
ga Eirálylyai alatt való gyengeségét ? a* 
Respublikái Igazgatás alatt lévő erejével 
hasonlította egybe, ily ki-fejezésekkel: 
„ N e m vagyunk Mi — úgymond —-többé 
Fr . Orfzágnak hanyatló idejében; hanem 
egy Iffjűi korabéli Respublikának telyes 
erejében." Ily el változását "és erejébeni* 
fzemlátomást vató nevekedését Fr. Or
fzágnak ? lehetet len— monda L* Maltnes-
bury —,hogy más Hatalmasságok tsak öfz-
fze tett kezekkel el nézzék. — Ezen meg 
jegyzésére a' Lordnak, Delacroix Mini-
fter' felelete az volt, hogy a9 Revolutzió* 
idejének el múlásával, ö nállok Is változ
tak a' dolgok: akkor — úgymond — fe
lül műit az ö erejek mindent: de már most 
ők se' költhetik és fegyverkeztethetik fel 
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tsomóstól a> Nemzetet, ha fzintén vefze-
delemben forogna is a* Haza, Nem kén-
fzenthetik Polgártárssaikat, hogy adják 
Azok a* közönséges Kafzfzába a' magok 
pénzzeket, és hogy meg fofzfzák magokat 
leg fzükségesehb vagyonjaiktó! is a' Köz
jóért. Utánna tette ezen f2.ayai.nak: Ö úgy 
hifzi — úgymond—- hogy ha Békességre 
tehetne fzert a' Fr, Közönséges Társaság: 
leg-tsendesebb Rn&SjDublika fogna lenni af 
Világonn. — Ezekbe Lord Malmesbury 
rövidedenn de fontossann azt mondtat 
„ h o g y , ha fzintén a' Fr, Respublika, hir
telen által ugrott is a' virágzó erejű Jffjűi 
állapotból, meg lett idejüségre: ugyan tsak 
az ő nagyobbodását nem nézhetik úgy más 
Hatalmasságok, mint reájok semmit se* 
tartozó dolgot." 

Az Angliai Orfzág-gyülés' Második 
Táblájának 6-dik Januáriusi Ülésébenn egy 
oly Befzédet tartott Pitt Minister, a' mely, 
3 egéfzfz órákig nyúlt, 's a* tárgya ezen 
Befzédnek volt , a' Békesség-munkájának, 
aJ Fr. Direktórium által lett félbe fzakafz-
tatása. ,, Igen képfelen — ígfjzóllaa 
többek között Pitt Űr — az a' kívánság, 
hogy Mi a' Fr. ák* Törvénynyeikhez és 
Köleseikhez tartózzuk alkalmaztatni a? ma
gunk feltételeinket. Fr. Orfzágnak lehet
nek titkos Kötései is, és arra az esetre nem 
volna tehát regula, a5 melyhez fzabjuk 
magunkat*. Ki mondja meg Nékünk, ha 
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nints e* Gibraltár el ígérve Spanyol-Or~ 
fzágnak? Minekelőtte elfogadná Kurírjain
kat a' Fr . Direktórium : fzükség volna né
künk már előre ki-nyilatkoztatni' abbéli 
meg-egyezésünket, hogy minden gyalázat
nak kéfzen vagyunk alája adni magunkat* 
Ninls tehát egyéb hátra, hanem hog\ Nem
zetünkhöz illő bátorsággal tartsuk tovább
ra is magunkat. Mert a? Királyi Tanátsban 
ugyan nintsen egy kéz is , mely az ilyen 
feltételeket subscribálhassa; nints fziv a*. 
Parlamentombann , mély, azokat helybe
hagyhassa ; és nints Kurír egéfz Nagy~Bri~ 
tannidhann, a- ki azokat által vihesse Fr. 
Orfzágba. ...— Hogy az alki? elein mind
járt Ultimátumot, utolsó még.határozás 
eránt való ki-nyilatkoztatást kívánt a* Fr. 
Direktórium Nagy Britanniáiéi: ez as kí
vánság — monda Pitt Ur — tsak anynyi: 
mintha így fzóllott volna a' Direktórium 
az Urakhoz (az Angliai O'rfzág-gyűlés* 
2-dik Táblája'Tagjaihoz): „Minden aján
lásaikat meg-tették az Urak: de Mi azok
ra semmit se* felelünk, és Mi az Uraknak 
$emmi ajánlást nem tefzünk 9 hanem kí-
ványnyuk, hogy az Urak nyilatkoztassák 
ki nékünk a' magok utolsó akaratjokat." 
— Nem lehet mást gondolni — így foly
tató- Befzédét Pitt Úr — hanem hogy 
egy Kormány ízek, mely magát ily fzokat-
lan módra viseli, nem tudja a* Nemzetek* 
Törvénynyének még tsak az első funda^ 
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menlomai t ís. — Egyéb Ul t imátumot az 
Urak nem adhattak volna , lianem vagy 
olvat* melyre-nem 'állóit volna az ellen
s ég , vagy olyat 5 a' melyre reá állhatott 
volna. Oiya t , melyre reá nem á l l o t t r ó l . 
n a a z ellenség, könynyü lett volna adni : 
de a' melyre reá állhatott volna ? mar oly. 
Jyat valójában nem kis baj lett volna a d - ' 
l í i , f ő k é p p , minthogy az ellenség nem 
nyilatkoztatta ki a5 maga fzándékát* Az 
Urakat tehát az ellenség oly két űt közzé 
í^orítoi t a , hogy vagy egy bizonyos el fow 
gadtatásu Ultimátumot tar toztak volna ke-
fzíteni, a' melye t , t i tokba va ló bé-látás 
nélkül nern tehettek v o l n a ; vagy kéntele. 
nek leltek volna már előre látni 5 hogy 
h a adni-fogják is Ultimátu.mjokat, azt az 
ellenség vifzfza v e t i , ?s egyfzersmind Eu
rópa ' ízeméi előtt kétségessé tefzik a* 
magok okosságjokat és ' egyenes fzívűség** 
jeket . 

Magyar- Orfzág* •" •. í 

Pelegyházáról ( ay Kis - Kunságból) 
Ján . 14-dikénn: — „ T . . N . Török István 
Ű r 5 minekutánna réfzfzerént Regement
nél * réfzfzerént pedig a* N. Magyar Test-
őrzö^ Seregnél több "efztendöket fzólgál't: 
hívsége5 jutalmául Ö Fe lsége ' kegyes ren
deléséből Kapitányi ranggal nyugodalom-
ra botsát tatoi t : még is ê  mostani k ö r a y ű k 
állásokban fzükségét lá tván a5 Recrutiroso 
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és remondázó Tifzt Uraknak, maga. ön~ " 
ként fel vállalta a5 Jósef Kir. ' Fő.Hertzeg 

. Palatínusunk K. Magyar Lovas Regemen-
tihez a' N. Kis-Kunságí Dfstrictustól öné
ként .ajánlott söo mir is Vitéz tekintetű •• 
lífjaknak, ugyan anynyi jó vérű paripák
kal egyetemben való által-vételét , és a* 
Katonai első foglalatosságokban való t>ya-
korlását, kiket is a'midőn áldott • Kiin fö*d* 
jökröl ki indítana: ily Mars nótára el in
tézett Versekkel sérkengette el kezdett út* 
jókhoz.' 

Ad Nötarn. A9 Nap kerül etc, 
1, Indul j -Vitéz, Isteni k é z , 

- Vezérli Utadat . 
Tudom jó fziv , mely mindég híva 

Vonja lábadat . 
Hartzolni termett kezede t , 
Rettenthetetlen fzívedet # 

Add* Királyodnak. 
Rontsd el az ellenség' sorát , 
Dúld fel 's prédáld fel táborát , 
DitsŐsségét, fényességét, 

Nyújtsd Orfzágodnak, 
2, Sas körömmel;, nagy örömmel , 
j Kapd el veres sapkáját,. 

Fel tüzelyed, fel-perzselyed 
Meg fzáradott fáját. 

Plántálj koronát helyében 
A ' jó Ki rá ly ik ' fejében, 

Mely gyümoltsösön. 
Az Igazság' folyására, 
Hogy akadhasson lábára , 

Ebben Nemed , nagy érdemed 
Mindent előzzön, 

3 , Vitéz K u n o k , meg (nem unok 
Értetek sóhajtani 

Mert ti tud tok , 's rá nem untok 
Rajta hajtani, 
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Az ellenségnek táborán 
Vitézül rontani so rán , 

Királyotokért . 
Bajfa tehát ha Kún n vagy , 
Még benned a' vér meg nem fagy, 

Indúlyatok 9 's hartzolyatok 
Jó Hazátokért. 

c, Isten kar ja , bé takarja 
J » Mindenkor fejeteket, 

Ő tanítsa * igazítsa 
Kezeiteket 

Ö iégyen erős bástyátok 
Ő rá magatok bízzátok 

Királyotokért, 
Rajta tehát 9s a' t, 

ikT# Therésiopolisból Jan. 14-dikénfl: 
„ Adjon Isten é Kalotsax Megyének több 
oly Leíki-Páfztorokat, mint vala Fö-Tifz-
telendő Norsits Imre Kalotsax Domicellá-
ris Kánonok, és Újvidéki Plébánus Űr. 
Születtetett 1716 dikbann Posega Városá
ban; 1734-dikbénn az ujjonnan *Kaloisan 
fel-állíttatott SemináriumbéH leg-elsö Ne-
vendek Papok közzé fzámláltatott. Hat 
Méltóságos Érsekek, t. i. Patatits Gábor, 
Csáky Miklós, Rlohusitzky Ferentz, 
Battyání Jósef, Patatits Ádám , és KoU 
lonits Láfzló alatt, buzgóan és ditséretes-
sen páfztorkodott. Maga előtt ,# 15 valósá
gos , és hat Hoaorar. Kánonok UrakHak 
látta a? más Világra lett el költöstfsseket; 
látta hat efztendobéli tanítviríjnyinak 's 
nevendék társainak, és á* véle 1748-dik 
efztendöben együtt fzolgalt egéfz Érseki 
Megyebéli minden Pébánus Uraknak, a' 
Káplányok5 ..nagyobb réfzének is el lemet-
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telesét. Végre maga is 1796-dik efzten* 
döbenn Décemb. 14-dík napján Újvidéken 
el hagyta eJ Világot életének 80 dík, fzol« 
gálatjának Újvidéken 45 , Papságának 62-
dik efzteridejében. Ki noha test fzerént 
el vált tőlünk, de híre ? neve , bazgósá-
gának emlékezete , és ditsérete, mind Ka-
tbolikusoknál, mind Görögöknél, mivel 
ezeknek bőlts Tanátsossa , amazoknak pe-' 
d-ig hív és fáradhatatlan Pafztora>ala,-fenn 
maradj és áldásban-léfzen örökre* 

B ét s, 
""' A* régi Bankó ;tzédulák' életének ide
jé t , méltóztatott ö Felsége ? Jsn. 29-di-
kén költ Udvari Directoriális Végzése ál
t a l , három egéfz Hónopokkal meg-hofz-
fzabbítani; úgy hogy már nem Februárius* 
végéig , a? mint előbb volt rendelve, ha
nem e' folyó 1797-dik efztendőnek utolsó 
Májusáig fognak bé vevodni az említett ré
gi fiankó-tzédulák, nem tsak minden Vál-
tó-Kafzfzáknál j hanem lígy lehet vélek fi
zetni Május* utolsó napjáig akármely kö
zönséges Kafzfzákba, mint kéfz pénzzel. 
Frigy ts-Belgyiomból. — 

Minémünek keljen lenni ezen Közön
séges-Társaság' Igazgatása formájának? 
az arról dolgozott ujj Kommiízfziónális 
Munka 11-dik Januáriusbann vevödött elő 
a* Nemzeti-gyűlés által, és már 14-dikben 
el is voltak végezve némely Tzikkelyék, 
úgymint 1.) A' Batáviai Nép egy és meg 
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15* 
ofzolhatatlan. 2.) A 'Fe l ső Hatalom fun. 
dálódik a' Batáviai Népenn. 3.) A tfata-
viai Nép , Képviselőket válafzt magának 
a' maga Főuraságának gyakorlására. A' 
Közönséges-Társaság' dolgaiban való vok
solás' jussára nézve is hozattak némely 
Végzések, p. o. Minden Polgároknak, kik 
a' Respublikában fzüleitek, laknak, és 23 
cfitendosök, vagyon jussok a' voksolásra. 
Idegenek, réfzeseivé lefznek annak, ha 
folytában egvmás utánn hat efztendeig lak, 
tak a' Respublikábann. A'Könstiuítzió-
nak bé-vétele utánn hat efztendökkel , 2* 
ki voksoló Polgár akar lenni: fzukség, 
hogy tudjon olvasni és írni Batáviai nyel
veim. A' bankrótáltt Személyeknek, nem 
különben Azoknak is,- a' k ik , külső Ha
talmasságok' hívségéré esküdtek, 's ízol-
gálaijában vágynak, vagy pensiókat ízed
nek tőlök; így fzintén Azoknak is, a' kik 
valamely Külföldi Társaságnak Tagjai: ré-
fzek nem lehet a5 voksolás' jussában. 

N. Gőmör Vári-nevében fekvő, és M, 
Gróf Kobáry Ferentz Ö Nagyságának föl
des Urasága alá tartozó Rimafzéts Mező
városában eddig is vóitak már ejztendői-i-
ként Orfzágfzertte nevez&s-crs^ Barom és 
más Vásárok, most méltóztatott engedni 
Felséges Királyunk 4 dik Vásárt vagy So
kadalmat is , és annak napjául, hufzonötő-
dik (25-dik) Janríáriust rendelni ;*mely na
pot meg-elöz a* Barom Vásár. 
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