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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E L M É V E L . 
osciioíioücao '' -

Nro 13. 
Költ Bétsben 9 Bojt-elÖ Havának (Febriiáriusnak) 

• • 14-dik napján 1797-dik £fztendQ"bea» 

': v. • Hadi Környülállások* 

H. di-Tárnökm'estér Báró A'lvinczy ír
ta Udenébbl ( VelcMzei Poröjulittm vagy 
Friaul Fővárosából'] Pebr. .6-dikann:. hogy 
31>o/^bói jó. Tudósításai érkeztek: mivel 
íiptaj- Generálrríájor.j a' ki ottan kormá
nyoz^ viizfza-vett - az Ellenségtől egy .de-
rék tanyát\CzHiBráur 's az áltál nagyobb 
bátorságot fzerzétt' magának Salurnéi\é% 
r—\.I£öQlös,.J3ajalich> és 'Hertzeg R^afz 
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Generáliiaink is egygyesítették magokat 
2? Piave folyó-vize' meljékénn. Remény-
íette Báró Alvinczy, hogy Spork Generális 
sunk is egybe-kaptsölhatja magát : és ha 
Tirolisnak Pust ert hál (olahúl: la Pusteriá) 
nevű réfzébol egéfzfzenri el érkezik a* se
gítség: tehát ügy meg-tárthatja magát Né
pünk a* Piave bal-meljékénn , mely víz:9 
a5 Veltntzei Közönséges-Társaságnak Fél
tre nevű Distriktusábánn eífed, és a*' Tre-
visoi földet által folytánn a* FelentzeiTcn-

' gér-kebelbe fzakad. 

Mántaáh6\, Gróf Wurmser* Adjutáns
sá n Gróf Degehfeld Bétsbe érkezett teg-* 
jiapelott , de a' Tudósítás, a' melyet ho
zott^ liem tevődött még közönségessé; 

Karoty Fö - Hertzeg FeBr; g-ciikánii 
délutánni 4 órakor érkezett Innspruckb^ # 
a* hol jeles tífztelefet tettek Ö F ő - H e r -
tzegségének: a' Polgárság, a9 Katonasága 
éo> a Sereghez éppenn űtnak indultt Stütz-
tzosök. Á' közönséges örorh, lég-főbb és 
fzinte le-írhatatlan mértékbenn nyilatkozó 
tattá magát. Erzsébet Főhertzegafzízoily-
riál, maga elibe botsátott?* a' Fö-Hertzeg; 
a* Nemességet y és a' Tifztviselőket. A 
Kórmányfzék, különös audiéntziát kért ki 
ínagának, melynek alkalmatosságával bi
zonyossá tetté Ö K. FőherUegségét* hogjr 
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I9 Tirölisiak, kéfzek javökat fs életeket h 
íeUáldozni Fejedelniekért, Estvére meg 
volt,világosítva a* Város , és á\ mindenife* 
lé nagy fzámmal tsoportozott Népnek fii-
Vét oly, örvendbzés foglalta e l , Wgy mi
dőn á' Fő-Hertzeg^ Erzsébet Fö-Hertzeg* 
afzfzönnyal együtt a* Várost járták volna: 
jBokánn ki akarták fogni a' hintóból a* lo
vakat ? hogy magok vonják azt: de a' F3 
Hertzeg nem engedte. 

Febr. 7-dikén reggeli 7 ófakor meg 
indult Ö Fő-Hertzegsége Jrmspruckhbl^ '$ 
^ovább. folytatta útját j Briorenenn által az 
Olafz-Orfzági Sereghez; 

Irriándiáwsk még az olyan réfzeibemi 
is , a' hol leg-kevesebb Barátokat '$ Jóaka
rókat . reménylett a' Kórmányízék^ nem 
hogy iparkodtak volna a* Lakosok előmoz
dítani a 'Fr . ák' ellenséges (zándékjökat; sok 
jeg-kisőebbnyife sé' nyilatkoztatták Vagy 
fzóval, vagy tselekedettel,_ hogy ök örülr 
Bének a' Ftantziáknak Irrlándiá felé való 
közelítésénn , kikben * hogy Szábadítókrá 
és KönynyítŐkre találnának: éppen nem 
remény lettek. 

Á' Londoni Üdvaíi Újság* bizonyítása 
fzerént, Amerika* meljékénn St. Vinccni 
Szigetébenn egéfzfzenn meg voltak már 
győzve ííóv* 13-dibánn a' Zehebonásdk i 
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Grenada Szigetében is fzirste egéfzfzenn 
helyre vóit már állítva a' tsendesség, még 
Oet . közepe tájjánn. 

A ' Bresti F r . Hajós - Sereg ' sorsáról 
í g j ír egy Tifzí : a' ki maga is oda vált 
•izon Hajóssereggel Irrtándia ellen fzeren-
fsét próbálni : „ Már m i n d e n hajóink vifz-
fza-érkeztek, a' -me l l eke t -tárni lehetett: 
m e r t egynehány oda van-, .úgymint: it) 
Seduisant líneai. hajó , mely még akkor 
mindjárt el süjjedt, midőn ki indult a'Ha-
jcsse reg , és a9 melyről tsak felét lehetett 
meg-fzabadí tan i a5 Legénységnek. 2.) 
Scatvola lapos ha jó , mely , a' nagy ten
geren süjjedt e l , hanem a? rajta volt Le
génység egéfzfzen megfzabad í tódö t t . o) 
des Dröiis de l9 Hommc, mely egy volt a* 
leg jobb líneai hajóink közzüh Ez , Brest 
meljéken egy Ánglus Fregátot addig &ar-
kait, míg oly helyre ment az , a' hol íse-
hely lévén a' víz, fenn-akadt : hanerrvannak-
utánna maga támadhatván meg az ellen
ségtő l , még pedig nagyobb erő által, ké-
fzebb v-ólt arra a*-helyre m e n n i , a' hol az 
Angi . Fregát fenn a k a d t , mint sem meg-
adni magát . A ' Fregátjaink közzül kettő 
ízen védett ha jó- törést ; egy gyet pedig az 
Anglusok vettek el. El lenben az Ánglu-
sok iVvefztettek két Fregá to t , egyiket t.i. 
azt, a' mely Brest meljéfcénn fenn-akadtj 
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%* másikat pedig elévettük:'és egy Rabló-
hajunk, oly terhű Án^íus hajói kapott e l , 
jBengálból joüébcnn,, a1 mely 5 miHió í£-
verre betsultetik, melyet a' PaimboatfiKi-
kötőhelybe már be is fz^iilított. Szállító-
hajóinkból 3 esett az Ángiusok* kezébe** 
Mind öfzfze reá megy az ember vefztesé-
giink három ezerre; egyéb kárunk pedig 
14 millió tallérra, 

•A* Fr. Armádiánál ójra nevezetes vál~ 
taz&sok \e,snekt A\Rajnai 's Moseli; Szárn-
beri ?s Mózai; és Efzaki Seregek' neve* 
zetje nem fog íöbbé hallattatni; hanem mi-
vei a* ízárazonn lé.vŐ* egéfzfz fegyveres ere
je a' .Fr. 'Resp'iibli.kának5 az Athcsis vizé
től fogva, az Efzaki - tengerig egy Jíneát 
formál, tehát egyíígyübb nevekkel fognak 
neveztetni ezentúl .annak 3 fő Ofztályíyai, 
úgymint; Jobb-kéz-felöl való: .Bal kéz fe-. 
3öl való; és Közbülső Seregeké A*jobb. 
kéz felől valót Botíaparta'i a* közbülsőt 9 
Moreaui á ' , bal j,kcz- „felől: yaíóf, pe
dig Hoche fogja kórmám ózni. A5 Sere
geknek alsóbb feUofzfása is változik. : A* 
Félbrigádák ? Regementekké formálódnak' 
által; 3 Batalionok kettővé öntődnek öfz
fze,'-és minden Katonai Tifztségek is Ober-
sterségtől fogvíP Strázsa mesterségig, men
nek'által ez. Vagy amaz vábozásonn.. An-
Mkel'ffotc míg még rendes'„Katónak, é$ 
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Nemzeti-gárdák voltak: ez a* ké tnemf | 
fegyveres Nép fzűn telén, vifzfzálkodqtt egy? 
mással, mely botránkoztató rendeletien.*, 
ségnek el távoztatására , Fél - Brigádákai 
tsináltak a'-Regementekből: most máriá
s é t az egyűgyübb és óltsóbb intézetei 
akarják vifzfza állítani- az Igazgatók, 

A* Számbeú és Mázai Fr. Serege kój^ 
mányozását egy ideig Moréra, bizta a' Di* 
s*którium; de Januárius' vége felé MocIi& 
Generálist nevezte az említett Sereg* Ve^ 
zerjévé/ 

A 'mely Kereskedők, Parisba hívat
tattak vaía a' Direktórium által ? hogy: 
egy Bankónak fed-áHításáról tanátskozza-
ftak , megbírták Jan. 7-dikénn a' Finántz-
JM misternek kerekenn, ha^y ily környul-, 
állásokbárin, a' mídön meg a'- köz-tsen-
dességetj és a5 köz-bizodaímat vifzfza-tar-
tóztatják a* Revolűtzió* nyomai: nem le« 
het Pérish&n Bankót fel-állítani. 

, Büdös ésfxemetes Xnnepjek volt a' Fr, 
Direktoroknak Jaiv 2i-dikéni> — NéhaiJ 
16 dik LajQs* eröfzakós halála napjánn — 
abban a' Templomban^ mely hajdann a* 
B. Szűz* tifzteletére íze ̂ teltetett vala ; d$ 
a* Revolútzió alatt a' bálványozó Ckau^ 
mett$ által Éíz' Templomává nevelteiéit^ 
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hanem most már ismét az előbbeni nevé
ről Nqtre Dame-nak hívattatik., Alig. ül
tek le t. iv az öt Direktorok öt karos ízek-
Jéikbe az Oltárra: hogy a' Templomnak 
Ibal felöl való alsóbb réfzét oly rendkiyüj 
való büdösség fogta el egyfzetre, hogy 
meg nem maradhattak az Emberek abban 
a* réfzébenn a* Templomnak, hanem alig 
vágták, hogy ki-fzabadíthassák magokat 
a* ízabad levegö-égre. Tsak hamar ez 
litánn, hogy hozzá fogott a' Direktórium* 
Elölniöxe i? a rrqs, az O^átziójához; §.* 
Templ9ii\* bólthajtásának egy üregéből * 
darab követs^kékkei és fzem,ettel elegye^ 
por qmlott le a* Direktorok' tzifra öltöze?-
téré. — ípzen is teneteket így írják a* Pá
risi Levelek. 

A* Quotidie^eneynFikTÍsiÚjsig4.ic6r 
ja ijem hagyta fzó nélkül a* Direktorok-

4 nak 21-dijk Januáriusi esküvéssel^et; $ern 
"hagyta különossen azonn Orátziót is , me r 
]yet Bqrras tartQtt sz nap , a* R^vojütfció* 
ditséretére. A* esküvésről ^azt jegyzetté 
rneg, hogy ugyan azon pirekjojok , kik 
aí Királyságnak gyíiíölesére esküdtek ^ 
jqnindnyájan meg-es.küdtelc volt 16-dik La* 
jpf hűségére 's az 1^91-dik efzt. béli. Kon* 
Mitiítzióra; az 1793-dik efztendöbéli Ha r ; 

jramia rKönyyre; 's végrQ az 179^5-dik efzr 
téridéi Konstitutzióra; és kétség kiyül kér 
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fzpk volnának, más körn vüláHásokban fifás 
esküvéssel is meg-eskudni... — *Ba?rta}' 
befzédjébol egy Mese' b'efzeUésré; vett,al
kalmafosságot a' Quotidienné> írója, mely-
]yet, a' mint írja, a' Nagy-Anynya* Be-
ízéllett volt Néki5 Királyok' napjáhn, X* 
.Mese es ; • _ r' 

^ ' Vad' Ember és a* his Gyermekek.';* 

Volt egyfzer egy Jó^Emher^ a' \\ W 
ékesebbnek tartatott a' Világon; mármeg 
haladta a' kétfzáz efztendőt, és anyriyira 
nevekedett a' mellette lévő Gyermekeinek 
fzáma, hogy nem is esmérhette mind"'őket, 
és minden hibáikat kellete korán meg sern 
orvosolhatta; melynek az is egy ökavoít, 
^°gy a>t ^ a gJ jóság miatt j.roízfzat.Más
ról se7 gondolt. AJ midőn ezek így'foly. 
nak 9 oly nagy éhség .támad; hogy bajos 
volt táplálni mindnyájókat a' Gyermeke
ket, • Ha fogyatkozás volt kenyér3 dolgá
ból , kíáhqtták a' kitsinyek, a' nagyok ve-
fzekedtek;"; *s lármás zenebonától lehetett 
tartani. Ha vigyázott volna a' mi Atyánk, 
monda egy a' Gyermekek közzül, nem en
gedte yóina 5 hogy a' hideg, meg-vegye a* 
gabonát; 'Még-engedté, monda egy más, 
hogy még-eméfzfze a' ragya; Hogy tart-
hatna bennünket? monda egy ,3-dik, hi-
ízem többet eÍ2Ík maga, mint Mi mind-
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nyáj a n. 'Néríi'voltak ezek "a* Gyermekek 
oly háládatlan érzésűek, a' milyeneknek 
látfzott'ák; hinern 'oly kevés' tapafztalássai 
birtak, hogy 'mindent" ei' hitték,"a*' mit'Más 
"mondoít Nqkík; *$ igen meg-hittek kivált 
egy álnok 'Vad-embert, a? ki közzéjek tsap-
tá magát, 's hízelkedett Nékíek^ hogy"an
nál, könynyebbenn még-'ehesse Őket , mi-
ne'kutánna.'nem lenné többe akadályíyá'rá 
a* Jó-Ember: á' minthogy ez, meg is tör
tént, neriri sokára. Nagy réfze a' Kis-gyfcr-
jnékéknék,. el felejtette mind azt a' jót\ 
melyet' az" öreg A'tytyok^'tett p 'véíek ;ÍLtsu-
folni kezdet ték 'Azt , és teíyességgel néni 
fogadták. fzavát. Ekkor .már nyilvánu 
kezdte magát mutatni a> "Vad-Ember 9"fel
kutatott minden ládákat, macához Vette 
az Élés,ház' és "Pintze' "kiíltsait, es1 hogy 
annál erőssebbé tehesse magát: ki 'mustrál
ta a' Házból mind azokat, a? kik meg'ntem 
voltak 'ezen űjjításokkál elégedve ; 'á"ic&f~ 
beknek ,pedig mindent ol togatot t ,r á*'mit 
kértek tőle, úgy hogyv"ezek jó, kedvvel vol
tak 's tántzólfak a' Vad-ember, előtt;"fa 
nem is ügyeltek többé'az' öreg Atytyok'rá, 
kit a? bánat és kétségbe-esés'epefztett^'De 
meg-bánták nem sokára : mert az alatt míg 
Ők ettek ittak és 'tántzoltak : a? Vadem
ber meg-vetette minden erejét, hogy Őket 
egybe-lántzol'hassa. A5 Vád-embereknek jó 
appetitusok fzokott lenni* Ez> &' M soká 
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böjtölt: kefzítette előre az eleséget, m$]yn 
feöl jpl ínég-vendégelhesse magát, minek* 
utánna, egéfzfz Úrrá tette magát a* Ház
ban!). Elsőben kevesebbre fzabta a'Ki$. 
gyermekek' ételét i melyet végte oly tse-
helységre fzállított l e , tsak hogy éppen 
meg ^e haljanak éhei a* Kisgyermekek^ 
kik végre úgy el is erqtlenedtek, hogy álij* 
haljott a* fzavok , ncielyel segítségre hív
ták Szomfzédjaikat E>e ha hallották vol
na is Azok ezt: nem mozdultak volna: 
jjas.rt a" Kisgyermekek, a£ egéfzfz Világot 
«l idegenítették magoktól háládatlaiiságl 
jpkkal. Valamivel későbbenn semmit sq* 
idott Nékiekj hanem, azt mondotta, hogy 
keresse kiki, közzülök a' njaga élelmét. 
'Kellett tehát dolgqzniok: de minekutánn^ 
^lk^lmatospkká tették magqkat a' jwunká-
lőcjásra, el vett$ tőlpk munkájok* bérit\ 
'$ alig hagyott meg nálok anynyit, á' meny* 
jpyivél be érhették életek' fenn-tartására, 
Mindaz se' volt azonbann elég, a Vad
ember' nagy bébinek. Minekujtánna min
den enni valót ki-pufztított volna a* Ház-
ból: fedelévé tette Ö végre magának, a* 
Jó-embe* drága köveit, ruhái t , / ' s egyéb 
ingó-bingó jpfzágait5r és magát i s V j t f -
embertA Sok apró hajlékok vóhak a' 
Jó-ember' Haza. körül, melyeket Ó a' Kis-
gyermekek' fzámára kéfzíttetett. Ki'gon
dolná ? Még .azokhoz is gustusa jött $-
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Wad-emlerntTz. A9 kertekemi kezdte , *s 
^zut^n a* réteket, tókat, kőfalakat, 's er* 
doket is mind be nyelte pokol-gyomrába* 
JDe mennél kövérebb lett a' Vad-ember ; 
annál inkább megrogytak a' Kis-gyerme-
kek. Egy a* leg-ostobábbak közzül, a* > 
kit Pifzének neveztek, mert igen rövid 
®rra volt , '§ annál se' latolt ő azonbann 
mefzfzebb, vígafztalni akarvánn a5 többe
de t , így fzqllott hozzájok: „ Ha sokat 
efzik a' Vad-ember, úgy jó kedve lefzfz, 
és ipi tsak reá mehetünk arra, ho-gy ötét 
eltarthatjuk. De a' leg.okossabba.knak 
ítélete e' vol t : Mi lefzfz belölünk t mar 
nem adhatunk semmit is a* Vad-Eniber-
nck; egy Vad-embernek pedig enni kelh 
fel-falta piár p az állatokat —- a' vege-
tabilékat — a' minerálékat rrr és minek--
iitánna mindent meg - eméfztett: a* Kis-
Gyermekekre kerül a* sor, é$ végre meg 
éfzi maga magát. ' ^ 

Belgiumban runi! , vefetegetik a* Fjr.: 
ik9 az el adókká tett jófzágqkat, rpelye~ 
kcf ok , Nemzetieknek neveznek. Jier-
t^eg Arembergntk p, o, oly jófzága, mely, 
15 fzáz ezes lívert ér, fzázötven ezerenn 
adattatott el. Gavres Hertzegnek J3r&fzz 

fzelx pa lo ta* , mely 50 ezctr tallérra be v 
"tipltetik, 1500 líveyenn '$ a' t, 

A' Belső dolgokraj ügy$lo Fr* Míní-
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ftér Benezech^ Jan. 'sg-dikánn el érkezett 
&rüfzfzetbe. 

Frigyes-Belgiombann 9 v a g y az űj ne*, 
vezett ízerént Batdvidbann m e g határol ta 
a' Nemzeti-gyűlés végre Jan . 20-dikánny 
hogy minden adósságokat, melyekkel vagy 
egygyik vagy másik réfze vol t terhelve 
ezen Respublikának, égygyüvé kell olvafz-
t a n i , hogy valamint maga a5 Respublika, 
nem több apró Egéízfzekhoí fog állani 
"ezentúl; hanem" tsupánn egy közönséges 
Egéfzfzet, egy politikus testet fog tenni.; 
úgy az adósságoknak is tsak '^egy' legyen 
á' mafzfzája* 45 voksok ugyan ellenzettek 
ezenn * Végzést'; de min thogy . hatvanann 
aka r t ák : győzedelmeskedett f a* nagyobb 
Réfz. — Némely*Lejdai P o l g á r o k ; egy 
Centrális Gyűlést akartak, fel állíttatni Lej-* 
dalian . j ' minek ok %éxt egy Kerülő Levelet 
indítottak e l , imeJVbériri 'buzdítot ták ' .az. 
egéfz Batáviai Népet ? hogy gyülekezete-

v lc'et tariván, küldjön Depufáttrsokat Lejdá-
b a , >s küldjenek a' N<ipi Társaságok is. 
Ezen Lejdax fzándekot meg - visgálrtátta a* 
Nemzet i -gyűlés , egy KommiíVízió által 
mely is oly értelmét nyi la tkoztat ta £2 em
lített fzándék eránt , hogy an^ak telvese-
dését lehetetlen meg fV,envedni, és hogy 
egy Hirdetményben meg kell a* Bi ' áv ia i 
Népet in ten i , hogy a3 Lrjdal Kerű'Ö-Le-
Veinek hitelt ne adjon P és lcg-kisí>ebDnyio 
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re i s ' e lo ne mozdítsa az abban javaslott 
Centrális-gyűlés* dolgát, mivelhogy az af-
félp- lépese, űgy nézi a' Nemzeti gyűlés, 
mint ay Népnek magaurasága ellen erány-
zolt fel térek, melynek meg-gátolására te* 
hát el nem mulatja azt az egéízfz hatal
mat elővenni, melyet a 'Nép bízóit? Ö r£3Ír 

Elegyes Tudósítások, 

., Az Amerikai 'Respublika' Gyűlésének; 
Köfzömo írására, így felelt' az ónként nyu
godalomra tertt Elöífíiö ,Wújshingtpn: 
„Nagy gyönyörűségemre' fzqlgál,- hogyan 
az Ur^k'jrásaban áajatgondolatimmal meg ; 
egyező értelmekre találok , azonn külöjib-
különhféle tárgyakra nézve , melyeket az; 
Uraknak, tudósítása], és tanátskozás végett 
eleikbe terjefztettem; és hogy ezenn tár
gyakra oly figyelmetességjeket fogják for
dítani az Urak, a9 milyent érdemel azoknak 
fontossága. A* mely esméretet nyilatkoztat
nak az Urak,, az én közönséges mind polgári 
mind katonai fzolgálatimra nézve, kérem 
hogy azért; nem különfoenn az én magá
nos boldogságomat • erányzó jó kívánsá
gaikert, fogadjak el fzíves köfzörictemet. 
Ezen fzo.ígáiaiokra,, és ha ki telték volna 
tőlem, még nagyobbakra is, Hazám közön
séges kívánsága kötelezett engemet: mely-
lyekért elégséges jutalomnak tartom, hogy 
aaok helybe-hagyattak. Midőn én , az' 
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ElÖlűlÖségböl való ki-lépésemnek idejét 
meg-gondoltam: jó lelkű 's taniíltt okoto 
Férjfiakat láttam magam előtt, a* kik köz-
zűl hifzerri, hogy az én ítélni tudó VHa<. 
zát-fzerető Polgártárssaim, alkalmatos Elöl* 
ülőt fognak válafztani; oly Férjfiakat, á* 
kifej példa által való ébrefztetés és oktat;* 
tatás nélkül, flÜgokbann is elégségesek 
arra; hogy az Égvgyesültt Státusoknak jtí 
és foganatos igazgatása eránt, bizonyos re^ 
jnériységet nyújtsanak jövendőre. Örö-
ííiest oda engedem az ilyen Férjfiaknak, 
azt á' jutalmát áz éfenék és tálérltömok-
nak , hogy fzölgálják Hazánkat: de egy-
fzersmind reménylem, hogy senkinek eU 
lenére nem lefzfz* ha én azt a' vígafztalo 
gondolatot, mélyet, lelkenü* esméfete síi-
gall nékem, kinyilatkoztatott! 9 és á' •«& 
ba is le vifzém magammái: M hogy senki 
tlfztább; fzívvel, és a* magános hafzon' haji 
háfzástól üressebb buzgósággal nem fzolgáli 
haf az én Hazámnak, mint én fzolgáltanu 

Washington Györgyi 

Washington! helyét, tsak ugyan aí 
áz Adáms Űr nyeré e l , 71 voksok által,-
a' ki mindenekben Követője lefzfz Wa* 
ihingtömibi Második Elölülővé pedig 
Adáms fix* helyébe, PinkneyXJi válafztatóty 

^5$ voksok kll&h 
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fió Rubelt érő papíros-pénz égetődött eh 
Sok ezüst -kéfzüfcteket küldött már Pét 
Tsáfzár, a* Tsáft. palotából a* Pénzverő-
házba, *s Jltberi' talíérjait Vetetett belő^ 
lök. / 

Bürke XJmtK fel támaíztották hírleltt 
halálából az ujjabb LoHdöfvi Ttóósítások. 

B é t s. 
Az Áhgíusoknál Fzokás, hogya ?Teá* 

^romokban , énekbe foglaltt jó kívánságo
kat énekel az égéfz Gyülekezet a* Királya 
ftak. Tegnap előtt fzüietése napja lévéntít 

! R' TSS É . Felségnek* itt is minden Teátru
mokban c\ éneklődön eg j jó kívánságok^ 

[ jkal teljes Ének, melynek Verseit esmere-
j ifes Német Versfzerző Háschka Úr kéfzí-

tet te: muzsika nótába pedig ama híres 
í/íuzsikus Háyden Út vette; ki az ]Efzter± 

] házy Hertzegi Háznak zsoldossá > 9s Ángliá-
' ban i s , a* hol nem egyfzer fordult meg * 
i igen betsültetik. 

, Meg jelent ŐFelségé maga is tegnapelőtt^ 
%f múlt Vasárnap , az Udvari Teátrömban f 

[' ^tapsolással és Éljen kiáltással fogadtatott* 
* Kisfaludy Hadnagy Úr , a' Wálli$~ 
i Ülivier gyalog Reg. jébe tevődött által. 

Húfzonnégy házasuló pár t , nem kér-
réssé fkerentsésített V örvendeztetett itt 
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2CO , ~~ -— 

m e g egy Ánglüs t mert a> menyegzői 1% 
tösökön ; !s lakodalom ki tar tásom* kívül 
mindegyik .párnak ötfzáz forintot ajándé! 
kozot t az esketés u t á n n , mely ma ment" 
véghez a? & . István T e m p l o m á b a n . 

GrétzbóL (Stiriának Fővárosából) írta 
i d e , egy ott lakó Mél tóság , hogy a' rrielj 
Frantziák az oda való Várban vágynak 
a' múltt Januáriusnak 21-dik napját nagy 
víp-asságbanri tö l tö l t ék , fzobáikat a* mint 
lehetett iiluminálták , ?s minden emberi ér.' 
zéft felháborító oly ostobaságra vetemedtek 
hogy egy nyulat meg-giljotínoztak, az "azon 
napon e l k ö v e t e t t ízörnvu dolognak" em, 
lékezetére. D e el is vet ték jutalmát.bor. 
zafztó tselekedetjeknek: mert a* StiriaiG& 
bernátor, kettőt (a* bünösöfebeket) közzíi 
lök egy más kemény Vár-Togságba kii 
dött, a* többin pedig mindeniken 25-öt vj 
ga itatott . „ 

Tudósítás. 
. El telrénn az előfizetés* ideje 9- *$ kevésenn lí «, 

vén- a' Szándékomul előmozdítani akaró Urak:: jele* 1 
tem ,, hogy Robemon Amerikai Történetei most áll* "̂  
lam ki nem fognak magyarul adatni ' : hanem a' IÍI. 2 
reá eióre-fiacüek, ne sajnálják a' pénzt azoktól ví 7 
fza k ívánni , a' kiknél azt le-tették. Statisücám fo( 
tatása cránt többektől kérdcztelrcnxi ezt feleihetet *£ 

^Annak I l -dik réfze íra&bann kéí/, s de ha tsak ni IT 
Toknak le-fízetésébenn nagyobb gyorsaságot nem! y 
pafztalok (a' subscribáltt nyomtatványok ' árrának sf , 
küldetett majd másfél e íz tendo 'a laU még fele-isii" *g 
cl is^ vefzhetik kedvem ki-adásától . A ' kik beír 
Tudósításaikkal vagy a' t é fzedett pénzel meg-akt L. -
nak keresni, Győrre méltóztassanak utasítani belsejL 
•vei«iket, €Z 

Németh Láfzló, 
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