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

Nro 12. 
Kőit Bétsben , Bojfc-eío Havának.(Fébruáriusaak) 

,'. xo-dik-napján t7$?-*dikK£ztendi$ben*--

K, 
Hadi Környülállások. 

-aroly Fo-Her tzeg , O Felsége' pa
rancsolatjábólHilningcn elöl Febr.. 3-dikán 
az Oiafz-Orfzagi Sereghez ind'últ, hová 
inar^Febr 6-dik éS 7 .dik napjai között 
ketseg k.vül el is érkezett, és ízándéko-
zott. Isten segedelme által ott is olyferdí-
tast tenni, mel j a ' jövendők eránt mee--
njugtatható bizodalomnak és jó remény
ségnek ftmdarnentomot rethessen. A'Hü-
mngeni Hídsántzát ostromlott Seregofztá-

M 
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Ijünk9 Fézerjén'ek í \ M. L, Hertzég $%rm 
Jlenbergxítk fő-quártéljába .Weil Városába^ 
Jan. 31-dikénn érkezett v a k Mároly Föl 
Hertzeg, a* midőn már egy ostrom-árok 
150 Ölnyire volt vive a> fííd sántza felé' 
*$ a.f Battériáknak is kéfzuit egy réfze. Harí 
madik Februáriusra úgy el kellett vala ke. 
fzűlnl minden Battériáknak> hogy-már az 
nap hatalmassann ágyúzhatott volna Né
pünk belölök; más n^p pedig még hátha, 
tósabban, minekutánna t. i/ az azt meg. 
előzött éjtfzakánn el kellett volna foglalni 
Vitézeinknek, a' tendelésekTzérént, erö-
fzakossann, a' Hídsántzának innenső Erős-
ségeit. Azonbann Febr. j>ső napjánn ír 
a' Fr. Komendáns, Ofztály-Generalis Í)«. 
four,Eg Fürstenberghez, hogyÖ a'továb
bi vérontáswak el távoztátá&a végett nem' 
volna idegen az alkutól. Ezen kínálásra 
volt fzüksége a' Fr. Komendánsnak , mert 
négyfzer rontottak ki a> Katonai Népünk 
d l e n , és kivált kétfzer mód nélkül való 
íüzességgel is viaskodtak: de mind a' négy 
ízben n^y vefzteséggel verettettek .vifzfza/ 
líeízunkröl is azonbann Örömmel lehetett 
venni az ellenség' ajánlását: mivelhogy 

- Kernjeink Tudósítása fzerént, Je*-alább 
is fele réíke a '-Híd-Várbeli-Fr. aktiak bá-
torsagos hajlékokbann tartózkodhatott él 
így még soká el nyúlhatott volna áz 'oi . 
í rom; pedig az ellenségnek* réfz&erént á r 
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Várban, téfzfzerént a* túlsó partonn több 
ág/uja volt mint Nékünk; ezenkívül sok* 
fzori ki~tsapásai által igen meg-gyengítet-
íe volna kevés Korpusunkat, melynek &' 
fzűntelenvaló fáradság utánn nagy fzüksé-
ge volt a' nyugodalomra. Ezen tekinte
tekből , jónak' ítélte Karolj Fö-Hertzeg 
által botsátani a' Rajnánn a* Frantziákat, 
oly feltételek alatt, melyeknél fogva, fe
lette nehéz, 's fzinte lehetetlen legyen né-
kiek jövendőre fzerentsét próbálni elle
nünk azon á'.réfzenn foganatosann. 

Rövidségnek okáért az Alku' tzikke-
]yei közzül a* frantzia eleibe Z>» betűt te-
fzünk tsak, a' Fr. Komendáns Dafour ne
vének jelentésére; a* mi Tzikkelyeinket 
pedig Fürstenberg Hg nevének kezdő be
tűjével az F . fel jegyezzük meg. 

D . A9 Fr. Katonák, Febr. 5-dikén el 
fognak takarodni ^Hüningem Híd-Várá-
ból , ?s el vifzik magokkal fegyvereiket, 
bagázsiájokat, munítziójokat, és mindazt^ 
valami a* védelmezésre tartozik. 

F \ Jól van. 
D* Az említett napnak pontban kö

zepéim < bé fogják ( a*Fr .ka tonák ) botsá
tani a' Ts . K; Katonaságot a* Híd' Várába. 

• •• F . ' Jól; van.' Ar F v Tsáfzár* és Király* 
Katonái, Febr. 5-dikénn, pontbanh mikor 
ütni fogja a* déli \% órát, bé masíroznak a* 

;. M V 
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Hüningem Híd? Várába, melyhez, ke]] éf-
teni a5 Schufzter-insel nevezetű Szigetet is 
?s el foglalnak mindent, valamit ott fog' 
hagyni a' Fr. Katonaság, • ^ 

D. Ezen fzempillantástól" fogva, mind " 
a' két réízröl meg-fzünnek minden'ellen-
ségeskedések. A' Ts. K. Katonaság el íoKl 
lalja egy ki-nyúló Erősségét a' félhold 
formájú sánízolásnak és ezen Félhóid bé^ 
járásához állítja a' Strázsált; 

F . Jól van. A' Ts, K. Katonaság ha, 
ladék nélkül el foglalja a 'Félhold' bal ÓU 
dalán lévő külső Erősséget, és azemlí* 
tett Félhold' bé-járásához állítja a' 'S\rC 
zsáit, Febr. 3-dikán állal vefzik a' Fel 
hóidat, és Strázsáikat a' Rajna' kis á*a>' 
hídjához állítják. A' Fr. 'Strázsák Hon
nak azonbann állani mind a'.Félhold"' be
járásával, mind a> Híddal általellenben lé" 
vö oldalon.. 

n B - /**»">&»> -*' R#na5 jobb partja. 
rol nem fog lövettetni. 

• F ' íÓlVan\ ,De tsak 6W> hajyi 
nmgen, a Rajna' bal partjáról meg nem 
tamadtatik >s be nem kerítődik. Egyfzers 
mind ^Eüningen Várából , se' alánnak 
oltalmazására, a' R a j n á v a l parijánn ke. 
feűltt BattériákbólInem lehet I& fi^ 
is emi, se a5 SchuJzter4nselP se> a ' Ráj. 
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na9 jobb pa.rtjánn lévő T$. K. K a t o n á k r a , 
kiket b e j á r n á n a k a' Vár ' 'golyóbisai.- — 
A ' T s . K. Kormányozó Generális , fzaba-
áonn és akadály nélkül , hat hetek alatl 
el rontathatja.a* Híd Várának Erőssége i t , 
a' felyebj* említett (Schuster-inselbéli) két 
ágú Erősséggel egygyüu: de vigyázni fog, 
hogy az á l t a l , valami vefzedelem ne ér
dekelje Hiiningerí Városá t . 

D . A ' Híd-Vára ' ostromlására a* Raj-
na* jobb partján kefzűltt Erősségek le-ron-
t a t n a k : 's oly állapotba tevődik ott vifz-
fza minden : V melyben, vol t akkor , midőn 
V ' F r , Katonaság által jött a' Rajna* vizénn. 

F . A ' Kehi meg-vétele előtt kéfzített 
sántzolások, nem különbeni! a' línea i s , 
mely öíV.fze-köti őket egymássa l , épség-
benn meg-hagyatnak. Ugyan a' történik 
azzal a* líneával y vagy Ba t t é r i ákka l , m e 
lyek a5 Híd-Vára im- alól v á g y n a k , és az 
azokkal egyességben lévő , V a z azoknak 
feiín-tartasára ízukséges Erősségekkel . Min
den más Erősségek , mélyek az említett 
sán tzolások , és a5 Rajna között kéfzűltek; 
ha t hetek alatt le-rontatnak. Ezen Tzik-
kelynek végre hajmására nézve egéfz bizo
da lma t lehet helyheztetni az-Aufztriai Ka-

^ , tonaság ' yezérje.inek jó le lküségébe, , 

D . Mind a' két kéfz , Tifzteket fog 
által-kíildeui egymásnak köl tsönössenn, a' 
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kik 5-dik Februáríusig, úgymint a* Híd-
Várából való el-takarodásnak, és a' Ts. 
K« Katonák* bé-masírozásának meg-hatá^ 
rozott időpontjáig Kezesek lefznek > és ak
kor ismét ki-tserélodnek. 

F . Jól van. 
{Hüningen maga, ^ílzatziabstn fekfzik 

•V Rajna* balpartjánn, által-ellénben Klein* 
hüningen nevű faluval, melyet, BasüeaJVk. 
rosa bír. Hüningen is tsak falu volt haj-
dann; hanem aőyg-ben egy öt fzegletü Vá* 
rat tsináltak belőle a' Fr. ák , *s 1682-ben 
egy hidat is állítottak fel a' Rajnán, azon 
Szigetig, a' melyen innen foly az ugy ne
vezett O Rajna, 's megerössítették azt; 
még annakutánna az Ó Rajnára is hidat 
építettek, 's annak oltalmára egy Várat 
vagy Sántzat kéfzítettek a' Német -Biro
dalom* földjénn: mely ,Sántz azonbann az 
1697-dik elzt. béli Ryswicki Békességkö
tésnek ereje fzerént ismét le-rontatott, ha
nem 1741-benn ismét újra építődött a' Fr. 
ák által; de az is 1751-dik efztendö' vé
géig , megént le-rontódott. Most is azt a' 
Várat vagy Sántzat rontják le a' Ts. K. Ka
tonák, a' Kapitulátzió fzerént, hat hetek 
alat t , melyet a5 Fr. ák kéfzítettek volt.) 

Ingenieur- Kapitány Pulfzky E. Ha
zánkfiát a' Hüningem Híd-sántza* ostromá
nál tett hafznos fzolgálatiért dnséri Her-
tzeg Fürstenberg* y 

A9 Felső-Rajnai vidékekről 12 Ts. K. 
Batalion küldödött el fzekereken Károly 
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FS-Hertzeg előtt, a2 Qlafz-Oirfzági Sereg* 
erőssebbítésére. 

A9 mely írásait, Mappáit , fs titkos 
Plánumait Bonaparténak el nyerte Prope-
rá Serege, hogy vifzfza ne kénteleníttes-
sék azokat botsátani az ellenség* kezé
be 9 a9 vízbe hányta, közel J%ántuához% 
melynek mintegy Külső-Városa S. Geor-
gip9 a* hol kapitulált F . M. L« Provera* 
JHántua és S. Georgio között töltés és, 
híd vagyon kerefztül tsináiva, azon a' nagj 
iónn, melynek fzinte a' közepénn fekfzifc 
Mántug,. 

A' Bétsi Szabad-Sereg* záfzlóját, mely* 
jre Tsáfzárné Ö Felsége* tulajdon kezérel 
ki-varrot t drága pántlikát ajándékozott 
volt,, el nem nyerhették aV Fr. ák: mert 
Kövesdy Major látván, a' vefzedelmes kor-
nyűlállásokat le fzakafztotta azt a* nádjá
ról ^ *s a* derekára kötvénn fzeresitsésseiiii 
meg-tartotta. 

Düsseldorfot és, a? NeuwieőX Híd-sá?i« 
tzát űjra erössebbítik a* Fr. ák* 

A* Londoni Tudósítások tízre tefzik 
a' fzámát a* Bresti Fr. Hajóssereghez tar
tozott , de Anglus fogságba esett F-r. ha
jóknak; 9~re pedig az el sűjjedttekét. A ^ 
él fogattatott és el-vefzett Fr. ák fzámárói 
azt írják, hogy az3 iá megy mintegy lia| 
ezerre. * 

; 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár , Jelzet: 728.197 



tfé 

Angliának Portsmouthi Kikötőhelyé
ben, valamely ki-bérlett Gonofzok, fel-
akarták gyújtani a5 Hajó-tsi'náló műhelyet; 
de vefzedelmes fzándékjok , jókor ki-tu
dódott ?s meg gátolódott, 

A9 Török Udvar, vifzfzá - hívta Lon~ 
donból Yussuf Adijah Effendi Követjét, 
kiről a5 mint Jan. 20-dikánh írták London* 
feól, mintegy hat hét múlva fzáttdékozott. 
már akkor onnét útnak indulni; de más 
Török Követ várattatott helyébe, 

Jervis Ángl. Admirális' Hajósseregé-
nek víg Karátsonja Volt a' Lisbonax Kikö
tőhelyben : mert a' Brasilem ilettzeg any-
nyi bort, ökröt, 's más eleséget küldetett 
annak fzámára Karátson innepénn , hogy 
küldeménnyé, 50 ezer forintra betsűltetik, 

A* Bresti Fr. Hajósseregnek Frater-
nité nevű 44 ágyús Fregátját,. melyen ültek 
Jíoche Vezér és Morard de Galles Admirá
lis , űzőbe vette volt egy Ánglus Fregát: 
de Frütemité', hogy jobban fzaladhasson, 
el hányta az ágyúit, a' minthogy^el is fza-
ladt, és a9 Párisi Directoriális Újság5 bi
zonyítása fzerént, Revolution nevíi líneai 
hajóval együtt Jan, 13-dikánh a' Rocké-

Jvrti Kikötőhelybe érkezett. Hocht már 
Jan* ül dikénn Parisban vol t , és a5 Di-
rectórium' Praesesénél Barrasnkl ebédelt «, 
ki az nap a nagy ebedet adott* 
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A9 Bresti Hajóssereghez tartozott ha
jók közzűi ismét 3 hajók fzállingó^tak 
vifzfza Jan. 14-dikénn a* Ft* partokhoz; 
egy líneai hajó és egyFregát L La* Brestl 
Kikötőhelybe, egy Fregáí pedig a* f Őriem* 
tiba. -Maga .a5 Redavteur is meg-válja t 
hogy. JTertue nevű Fregátja a* Bresfi Ha* 
jósseregnek Angi. fogságba esett* 

A' Belső -dolgokra ügyelő Fr* Mini-
ster Benezech , Belgiomba alázott ei JPd* 
risból 3an, 21-dikénm 

Báró Moorsele^ ki a* mirsapában , $a» 
ját Embereivel égygyütt BritJkfxeC ttom-
fzédságábann Afflightm nevű Apáíorságoí 
el foglalta 9 és az -ott talált Fr* Örizetet 
meg-árestáltatta; hanem annakutánna na
gyobb frantzia erö elöl kéntelen volt ma
gát el vonni: 16-dik Januanusban kezek* 
be'esett a' Fr. áknak ; &o-dikbann pedig 
Brü/zjze/bertn a' fÖ»piatzon agyon lovet-
tett? mely sorsa volt mkr annakeiötte egy* 
néhány napokkal a5 Komornyikjának. 

Ama híres .Néhai Belga-Lázza&tót 
Van der Nótot el fogatiák vala — mini 
meg irtuk — a' Fr. ák nem-régibenn gjya-
nuságra; dfe mivel nem-találták bűnösnek, 
fzabádon botsáttatták; hanem a* ptotzefz-
fzusa' költségét ugyan 'tsak aieg-fizetiették 
véle magával* • 
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Hogy Washington' helyébe * Jtjfb* 
son válafztódott légyen az Éfzaki-Amér^, 
kai Respublika5 Gyűlése* Elölülőjévé: oly 
hírnek írják ezt az űjjabb Londoni Tudó
sítások, mely a*'valóságot meg-elözte : ét 
Jeg-hihetóbbnek állítják, hogy a' Gyűlés-, 
iiek eddigvaíó Második. Elölülője nyeri %\ 
B9 Washington' helyét, minthogy a' reá 
voksolók fzáma 71-re telt , 's meghalad
ta mind a* Jefferson> mind a' Pir/kneyÜr-
m voksolók' f/imát. A* mely Lakosai 
Éfzaki-Amérikának, okossan és fzívessen 
óhajtják Hazájok' tsendességét: azok mind 
Adams Urat kívánták Washington' Succes*. 
sorának: foképpenn ily időben, a* midőn 
félő, hogy had ne üs&e ki magát az Ame
rikai és Frantzia Közönséges-Társaság kö
zöt t ; írnyel tudják, hogy ha e' történik: 
tsak a* neve változik a' Gyűlés' Elölülőjé
nek : anynyíra meg-egyeznek Adams\ gon-, 
dolati a* Vashingtonéivd. 

Washington, 1796 dik ehtenáo' De. 
ccmberjének 7-dik napjaim tartotta a' man 
ga utolsó közönséges Befzédjét ízemély íze-
rént ni Amerikai Respublika* Gyűléséhez* 
ElÖ-fzámlálta : hogy az egyesült Státusok" 
határait nem félthetni többé a* fzomfzéd 
índiánusoknak haramiái bé - rontásoktól, 
mivel minden fzükséges intézetek meg-té^ 
tettek az azokkal kötött barátságnak ho-
molhatatianűl való fenn-tartás ára; hogy 
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a' Nagy-Britanniával lett fzö vétkezésből 
fzármazó kötelességeknek teljesedése elo-
meneteles folyamatban vagyon; valamint 
Napkeleti és Napnyúgoti-Floridára, nézve 
való ki-fzabása is a* Határoknak Sp. Or-
fzággal; ugy fzintén az Algírid fogságá
ba esett Amerikai Republikánusoknak ki
váltása eránt való egygyezés a* Deyvel; 
és hogy a* Tujiis'x 's Tripolisi Igazgatók
kal való Kötések eránt is meg-tétettek már 
az előre kívántató fzükséges lépések. -— 
Ezeknek fontos előadása utánn, így foly
tatta Washington a' maga Befzédét: „Egy 
ki-terjedtt külső kereskedésnek védelmezé-
sere fzükséges a* tengeri erö. Tapafztalás-
bői. tudjuk, hogy még a* leg-fzoros^abb 
neutrálitás se7 ízolgál elégséges óltalműl a* 
hadakozó Hatalmasságok ellen. A* Föld
közi-tengerre nevezetessenn soha se' jár
hatnak Kereskedő - hajóink bátorságosanti 
tengeri erő nélkül. Minden környülállá
sok intenek tehát bennünket, hogy az egy-
gyesűltt (Éfzaki-Ámérikai) Státusok, las
san lassan egy Katona-Hajóssereget állítsa
nak fel ^ melyet, tartoznak nevelni abbann 
a* mértékbenn, a* melyben nevekedik az 
6 fzerentséjek. A* mi ki-terjedtt kereske
désünk, alkalmatos Hajós-legényeket fog 
fzülni kevés idő alatt. Mindent el kell te
hát követni, hogy ha ezentúl hadat foly
tatnak az Európaiak egymással: tekintet-
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ben tmí&ak az Amerikai hajókat, és a3 mi 
kereskedésünk, ne legyen úgy-oltalom nél
kü l , mint volt az eddig való hadbann,-— 
Hogy a' külső Nemzetekre való ízorúlás-
tol mind inkább inkább meg-mentsük ma
gunkat; rajra kell lenni a* Kézmívességek-
Bek (Manufaeturáknak) nagyobb tökélle. 
tességre '$ virágzásra való vivésénn, és a' 
földmívelésriek további gyarajpításánn, A* 
fzorgalmatoskodásból áradó na-íznok, utól-

*jára, a* Nemzeti boldogságnak nagy kö
zéppontjába folynak öfzi'ze,. Ugyan ebből 
az okból javaslom én igen nagyon j*gy 
Jfemzeti - Universkásnak és egy- Katonai 
Akadémiának fel-állítását, minthogy a' 
mely Nemzetnél előmenetele vagyon a' Me-
Aerségeknek és Tudományoknak : neveke
dik annak a5 ditsössége és boldogsága is. 
Az eddig való Műhelyei a* Tudománynak ? 
a* kissebb Kollégiumok, hafznosak ugyan: 
de nints elégedendő fiindussok reá, 'hogy 
a' kíiiönbkülönbféie Tanítókat illendően 
fizethessék. Különössenn komendálom én 
az Igazgatás* tudosnánynyának tanítását.— 
A* Hadi Akadémiát nem azért tartom 
fziikségesnek , hogy egy Respublika > el
lenséges Lélektől vezéreltet vénn, idegen 

- Tartományok' hódítására adja magát; ha
nem azért, mivel akármely békességesen 
kíványnyék is élni: olykor még is a' had 
elkerülhetetlen; azért is a' hadi tudomány 
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e g y á l t a l á b a n fzíikséges a' Státus* bátorsá
gára* — A' valóságos érdemre való né 
zést javas lom én a' fö hivata lokra való-
Tifztek* válafzíásábann. El lenkezne a z s 
a9 mi Igazgatásunk* forrná]:-!3 fundamento-. 
inaival ? ha a* tálenfom es .vi ruis , gazdag
ság né lkü l , nem lehelnének eízközei a* 
h iva ta lokra való •eljutásnak. — A' F ran-
tziákra -nézve így izólloít Washington: 
,, Nagy fajdalommal kell je lentenem, hogy 
a" mi illeti a' mi ;ki ibö á l l apo tunka t : ked
vei len környülállások adták elé magoka t 
e' réfzbemi. wSzenvedett és még most is 
fzeiived a' mi Kereskedésünk , a5 JFY. Res 
publ ika ' Száguldói és Ágenssei m i a t t , és 
annak K ö v e i é , roly k inyi la tkozta tás t telt 
i t ten, a' melynél fogva, meg nagyobb nyug-
hatat lanságtól is iehet tartani. É n , a* mi 
Státusainkbéli ege íz Néppel együtt fzíves-
senn k ívántam azzal a? Respublikával fenn 
tartani a' barátságos egygyességet. Ez a* 
k ívánság meg .van még- mdst i s , .és-hogy 
reá mehessek annak te lyesedésére , fogok 
rajta- igyekezn i , a* menynyire tsak a5 mi 
T a r t o m á n y u n k n a k be t sűk t e és jussai meg 
engedhe t ik , és nem is tefzek le könnyenn 
arról a' reménységrő l , hogy igyekezetem
nek fzerentsés véget fzerez a? (Fr.) Res
publ ika 5 réfzérol^ az Igazságnak , Barát
ságnak 9 és Egyenességnek Le lke . Azt seJ 

felejthetem el azoi ibann; mib lehet -meg* 
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egygyeztetni, mit nem, â  mi Igazgatásunk 
és Nemzetünk' terméfzeti tulajdonságával? 
*s mit lehet várni attól az efztől, Hazai-
fzeretettol, maga-betsűléstől, és bátorság. 
t o l , melyek tulajdonai az én Hazárafiai-
nak ? Ezen nyomós tárgyról , különös Tu
dósítást fogok közleni a5 Gyűléssel.**~ Az 
Egyesültt Státusok* jövedelmeit, nevekedő 
állapotbann mondotta lenni Washington* 
A* Nemzeti adósságnak mentől elébb le
hető le-fizetéssenn való iparkodást nagyon 
fzívekre kötötte a' Nép* Képviselőinek: 
mert a* Maradéknak — úgymond — oká 
lenne a* panafzra, ha most a9 tsendesség* 
ídejénn halogatódnék akármely okból is 
egy ily kívánatos tzélnak végre-hajtása. — 
A' Katonaságnak jó karban való tartására 
ez úttal is hathatósan emlékeztette a5 Gjü-
lést , 's intette egyfzersmind a? Kikötőhe
lyek eránt való fzorgalmatoskodásra, hogy 
bizonyossann meg lehessen tudni, ha elég
gé bátorságos állapotbann vágynak e* azok 
vagy nem ? — A5 virtus és boldogság bí-
rásábann állandóságot kívánt végre Hazá
jának. — —. Ezenn Beízédére, Kö-
fzönö feleletet küldött hozzá a' Gyűlés-
írásban a* Második Elölülő' Adams Úr ál
tal ; Fel vágynak véve a' Köfzönő felelet* 
ben minden Tzikkelyei Washington' utol
só Befzédjének, és az azokban foglaltt ta-
xíátsadásokat hafznosoknak 's fzükségesek-
iiek esmérte a* Gyűlés. „ H^ meg-gondok 
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Juk (így fejezték ki magokat K'öfzÖndjfelt*. 
letjek végénn c? Gyűlés* Tagjai) mely 'nagy
ra nevekedett ekkoráig a* mi Tartomá
nyunk' virágzása és boldogsága ; háládat-
l&nság *s igazságtalanság volna tőlünk t 
hogy faá Mi , nagy réfzet ezen hafznoknak 
az Űr9 bőlts és foganatos gondossága kór-
mányozásának nem köfzönnénk, melynek 
sikere, oly fzembelfinök éppen kittetfzett, 
i* leg-kétségesebb ki-menetefü ídökbenn. 
Belső meg-iiletödéssel. vefzfzük tehát ítio-
Itan, az^ eránt ra ló hívatalbéli Tudósítá
sát az Úrnak, hogy Hazánk* közönséges 
dolgainak folytatásától magát el vonja. Ha 
az Űr* közönséges életének különbkíUönb 
féle Seénáit el gondoljuk , mely élet» az 
Amerikai változások alatt , és az ujjabb 
háborús idő-tzikkelyekbenn i oly sokáig és 
oly fzerentsésenn vala fel fzentelve, mind 
Katonai , mind polgáii fzolgálatjára a' Ha
zának: lehetetlen > hogy Mi az Urat, kö
zönséges hivatalaiból való ki - lépésekor * 
leg-büzgóbb fzeretetünkkel 's leg-fzívesebb 
tiszteletünkkel ne kísérjük nyugodalomra t 
cs hogy az Úr* fzeméljének mind azon jó
kat né kíványnyúk, minden Polgártárs* 
sainkkal egyetemben fzívúnkből, valame
ly eket a' leg-háládatosabb indulat diktáU 
hat . Meg-fofztatvánn az Úrtól , leg-hat-
hátóssabb vígafztalásünkat abbann a* meg-
Rúg ta tó gondolatbaiwi találjuk, ..hogy az 
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Ur* példájának buzdító--'s okt-ató-ereje -ki
terjed az utánna. következőkre is5 és-ek
képpen továbbra is jó *s .áldott, -.igazgatás* 
hoz lefzfz fzerentsénk* <* •—-— (Ezen Kö-
fzönö-lrásra ige^i fzépen válafzólt Washing-
ion: de ezen Valalzfzanak .közlését a' jö
vő postára halafztjuk.). 

Elegyes Tudósítások* 
A' Pétershurgi Szegények* köriynyeb-

' bitesére, fzáz ezer rubelt ajándékozott Pal 
Tsáfzár- Ez a* gondos Fejedelem, mind-
járt meg-koronáztatása utánn., el akarja 
járni minden Tartománnyait. 

Ama* híres Ánglus B-urke 9 ki sok idei* 
a* .lylinistériom ellen volt: utoljára pedig 
a* Mimstériommál tartott a? Fraritziák el
len: meg*ha!a. Jan. ip-dikénn est ve. 

Néhai 2-dik 'Fri&rik* Felesége , a5 ma
ga Testamentomában, melyet niég 1737* 
dik efztendŐbenFebr. sg ciikánn ? tulajdon 

•kezével írt, világossan ki-tette, hogy ha 
halála történik 5 az ő testét, minden Jár-
más pompa nélkül temessék el; nielj kí
vánsága a' boldogúltt Fejedelem-Aízfzony-
jiak telyesíiödött is Jan. 120-dik hapjarin 
estvéli 7 órakor. 

Irrlcmdídb&n, Jan. 20-dika tájjánr? reá 
ment a* fegyveres ero kileiUzven ezekre* • 
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