
TSÁS2ÁRÍ ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 
E N G E D E L M É H L , 

ösoiioiiojjoto 

Nro 16. 
Koít fíétsfcen > Bojt-elo Hayának (Febíuáriiisaalt) 

24-dik napján 1797-dik Efztendoberit, 

J\ 
Hadi Környülállások, 

Nemet-Birodalom* hadi Kafzfzájá-
ba be ment a' múltt efztendöben: 5,411, 
195 forint, 43 x r j - ' s ki adódott belőle: 
5>3°5>69l fo r i«t, 32 xr. Maradt tehát 
még benne, e* folyó efztendo' kezdetére 
105,504 forint * 10 xr. 

Olafz-Orfzági Tudósítások; „Romág-
náb&n Fáé'nzánsá^ négy ezer gyalogjai '$ egy 
tsoport Loyassai állottak a* Római Ud« 

Q 
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varnak 14 ágyukkal, a* midőn Victörfti 
Generális Imolából Faénza ellenn indult 
Febiv 2-díkáhn, '& minekutánna vifzfza-
nyomta vólria a' Római Korpüst: tovább 
nyomult Ancöna felé. — Hogy a' Római 
Udvar;, se'Lovaa-Katonáira nézve, kikríek 
fzámát 4 ezerre Szándékozott nevelni, se' 
hadi fzekereire nézve , fogyatkozást ne 
kénreleníttessék fzenvedni ló dolgából: a* 
feleslegyaló lovakat mindenütt el kívánja 
Birtokaibari, közönséges fzolgálatra. -^ 
Rómában pafzfzust kért Cacault Fr. w]VIi-
nister Jan. 26 dikán., *s mindjárt kapottá 
és meg az nap meg-indult Bonónia\í6\é 
hová Jan. 29-dikénn estve e! iá érkezett. 

AnoonábdiVí nem lévőén több fegyverei 
ereje a5 Római Udvarnak, 2 ezer gyalogL 
és 2 fzáz Lovas-Katonáknál, nem állhat-
tak ellent, az oda Febr. g»dikánn sokkal 
nagyobb erővel tódúlt Vidor Fr. Generá* 
lisriak. A? Kikötőhelyből, Triést alá vet
ték a'hajók magokat. 

Romagna Fővárosában Ravennáb&n is 
Frantzía módi Kőrmányfzéket (Centrális 
Administrátziót) állított fel Bonaparte. 
•,...:.,A*-Franhiá'k ellen intézett Skóíziai 
Öltalőm-kérzűleteket fzámlálvánn elő a* 
Londoni Tudósítások, jelentik a* többek 
között, hogy AberdaerméX, Hamilton Ge-> 
i^á l i s ' vezérlése alatt, 5 ezer ember fzáü 
táborba, és a5 Torryi halom' tetejének 
leg-magassabb réfzein, jeladó tanyák5 ké-
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jTzittetnek-i melyek, az egéfz paxt* faofzfzá-
bánn fel-állítandó- iiasonló" tanyákkal egye* 
sütésben leíznek. 

, ... Valamint a* Fr.' Respublika féibé-fza-
káfztátta Ad€* Polgárral, az Éfzaki.ÁmfV 
rikai Respublikánál vlseltt Követséget: úgy 
áz Efzaki Amerikai Közönséges ~ Társaság 
is vifzfza-hívta Parisból &> maga Követjét 
Pincknejr Urat, ki is Febr. 5 dikén hagy
ta oda JFVr&t Mind /tótfw Út , a' ki* 
Washington' helyébe HJafztatott Elölülő
jévé az Efzaki-Ámérikai Respübika' Gyű
lésének; mind Pinclmy Űr, a' ki Aidmi 
Ur> helyébe Második Elölülővé válafzta-

" tott, Barátjái Angliának. Ha Jefférson Űr , 
Ifctt volna az Elölülő , mint akarták né- í 
melyek: abban a? Fr. Respublika nyert 
volna \ melyhez, különönöa hajlandóság
gal mondatik viseltetni 

Brüfzfzeim Febr. i-*5 nápjánri : ~ 
,j Ma itt nyóltz Fr. fzokött Katonák állot
tak Szégyen~póltzoná kik a*'Fr. Respubli
kát kéméllbtlenül motskolták. Sokann a* •' 
Lakosok közzül, pén*2t, bort, *s a' t.aján~ 
dékoztak ezen Katonáknak, mely tseleke-
detjekkel nyilván még-bizonyították, men-

»;-.. íiyire nintsenek ok meg-elégedve azzal* 
j hogy Belgyiomot, a* Belgák' nagyobb ré* 
i fzének ellenére, erőfzakossann a' magok 
l Respublikájához kaptsolták a* Fr. ák. " 
l íi Kilentz úgy nevezett egyesültt Bel-

ga-Departmánokká (QfztáJyokká) váltóz-
Q * 
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íatták — minfítudni való — a' Fr. ák,BelgÍ<fe 
mot. Ezen Ofztályokközzűl egynéhányam^ 
úgy adták elő a' Fr. Igazgatóknak, mint 
lehetetlenséget, hogy teljesítsék az 6 űj 
kívánságaikat. A9 Dyle nevezetű Ofztály. 
tol p . o. melyben vagyon Brüfzfzcl Váró. 
sa, kívántak: ízáz ezer mázsa fzénát; 

riiyóltzván ezer mázsa zabot; íizénnyóltz-
ezer mázsa bűzát; 's hat ezer mázsa rozst. 
Az árrokra nézVe ézehn fzállítmányoknsík 
oly ígéret vágyón téve : hogy a* quietán. 
tziákatj melyekben bizónyítódik azoknak 
kézhez lett ízolgáltatásá, kéíz-penz {gya
nánt Vfelzi el a? Depairtmáh' Kassája." 

•5,Áf feelső dolgokra ügyelő Fr. Mini-
iter Benéztek, tökél.letlen Tifztnek találta 

. maga is az idevaló Kórmányfzék' Elölülő-
j é t : azért is ki-biílenté Azt hivataljából 
kinek ezen kedvetlen de érdemlett sorsa. 
ban, nem kevés Ofztály os Attyafiai Jefz-
nek^ ti mint hállatik, " 

Brüfzfzelbdl Febr. 5-dikénn: ^ >„&> 
Frantziákhoz hajló Lakosai Belgiomnak 
igen kevés réfzét teízik a' Belga - Nemzet-
nekj és ha a 'Fr . Igazgatók ökbssann be-
lé akarnának nézni Beígíom' dolgába: ál-
tal látnák, hogy Belgiomhak a' Fr. Res
publikáhozvaló kaptsoíása, merő kénfze* 
ríté*. Hogy a* mostani Belga Tifztvise* 
lök/másképpen adják elő nékiek a' dol* 
got : azonn nem lehetne igazság fzeíént 
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építeni, mert ezek, nem egyebek, kérnéd 
|etlenűl eröfzakoskodó Jakobinusoknál, kikf 
a'- mely jelenségeivel állanak elö a? köz-ér
telemnek: erőltető tsábítással tsikarták ók 
ki as afféle jelenségeket, vagy nyilatkoz-
tatásokat, titkon sóhajtó Polgártárssaik-
Bak fzájából. Általlátta itt Fr. Komendáns 

, Salm Generális, mind a5 felsőbb, mind az 
alsóbb Tifztviselők5 Jákqbínusságát: de 
bezzeg úgy is haragufznak Ezek rá , hogy 
nem fzánnák egy kalán vízbe el vefztenú 
Rendes dolog történt közöttök, melynek 
históriája ez: A'Teátrál is ták, le Souper 
des Jacohins. {41 JakpM/tusok* Vatsorája) 
nevű Darabot akartak játfz^ní':. de a' Mu-
nicipálitás (Frantzia módi Tanats.)^ meg til
totta. A; líomendáo.s másfelől pa^ntsol-
ta , hogy játfzák , 's el is jatfzották. A* 
Municipálitás panafzt tett az úgy nevezett 

, Centrális Administrát£Íóaak (azon Qfztaly^ 
Kórmányfzékenek, a.3* mely1' Of?t%hanrs 
vagy. Pepastmánbann vagyon Br^fzfzel). 
Mivel az Administrátzió, fzirítoly "Kobes-
pierristákbói á l l , valamint a' Municipáli
t ás ; pártját fogta Amaz ennek, 's kemé
nyen rá írt Salm Generálisra, és még az
zal is fenyegette , hogy hé fogja vádolni 
a'Direktóriumnál Generális Salm, a*Teá
tsomban vette éppen az Administrátzió* 
írását, melyre más nap fontos rövidség
gel ezt válafzolta: ,»Vettem tegnap a'Ke
gyelmetek' Leyelét a* régi Jakobinusok9 
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vatsorájánál., mely, kétség kívül némtet- • 
fzik a' mostaniaknak. Ha kívánják látni 
Kegyelmetek ezt a' Darabot: még ma is 
&z fog játfzódm , és én nem mondok töb
bet Kegyelmeteknek annál, hogy ha a'Pül-
„gári Hatalom roízízúi viseli magát: fziikT 
$ég3 hogy a' Katonai Hatalom váltsa azt 
feL Tegyék hozzá Kegyelmetek Polgá
rok ezen írást a* magok Vadjokhoz, mely* 
re kétség kivül lefzfz tekintet. 

Brüfzfeelb'él Febr, 7~dikénn: — ^Rfa 
reggel indult innét vifzfza Parisba, a' Bel-
ső dolgokra ügyelő Fr t Minister Beneztch% 
minekutánna egy Kommifzfziót állított vóí-
na fel, mely a' 9 Belga-Ofztályokból min
den panafzpkat é$ kívánságokat öfzfze-fzed-
jen, 's a' Direktóriumhoz küldje Parisba^ 

A9 Párisi \\) öfzfzcesküvés* dolga fo. •» 
rögvánn fenn ITebr. 4-dikénn, a* Törvény, 
hozó Iffjabbik Tanába' Ülésében, oly lárr 
más veízekedés lett; a' mely még a* leg-
zenebonásabb Jakobínusi időkbe is oda 
illett volna, és már ma fz^nte Újság. La-
margua ncvü Tag t. i. azt kívánta^, hogy 
az Öfzfzeesküvést illető minden írásokat 
ki keli nyomtattatni ? V e i kell .{küldeni a* . 
Közönséges-Társaságnak minden Ofztályai* 
ba, é r a' Seregekhez is , hadd lássa az 
egéfz Nemzet, hogy nem mendemondánn; 
hanem valóságos meg-történtt dolgokon?! 
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fiindálodik a* felfedezett Öfzfzeeiküráu 
Lariviere így fzóllotts „ A' legerössebb 
Próba-írások — úgymond — melyek nél
kül 9 nem lehetne talán gyermeki játéknál 
egyébnek tartaai az Öfzfzeesküvést, azok 
a' Jelentések; melyeket a' JPolitzáj.'Mifii-
fternéi tsinálíak (Nagy fel-tsattanás lett 
ezen /kávaira Larivierenek;, melyekkel tzé-
lozott ö-ta* DragonyosoU'• Komckdánsá-
mk MalÓnak, és a' Törvényhozó Gyűlés" 
Testőrzői Komendánsának Ramelnek Je
lentésére, mely mind két Jelentés, a\Pa-
litzaj-Ministerhezküldpdött, a' mint Ö ma
ga -mondotta, *s Ő mutatta bé mint\ Próba-
Írásokat <£ Direktóriumnak^ ez pedig a9 

Törvényhozó .Gyűlésnek. — A' zaj* tsen-
diesedése után tpvább folytatta Befzédét 
Lariviere), 

Azt kérdem én, ha valóságlo$ fzándé-
ka vagyon f a' Gyűlésnek, kí-nyqmtat-
tátni azonn írásokat, melyekből gyanúság 
háramlik Azoknak bizonyságtételeikre, a* 
kik fel-fedezték az Öfzfzeeskiirést* (Igen 
Igen: kiáltották sokaim; mások pedig: 
Nem Nem) Nem egy, hanem több ága 
ofzfzeesküvésre kelPitt figyelmezni. Én az 
egéfzfz Respublikában ki merném kiáltani, 
hogy a' Rojaíista-Felekezet, mely tol any-
nyira félnek *s féltek, erőtelen és tehe
tetlen. —- Alig bptsátotta ki ezen fzókat 
a8 fzájából Lariviere: már kiabáltak rá 
mindenfelől Tag - társai ^ kogy menne le 
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az OrátorirfzékbőL Sokan fel is ugráltak^ 
hogy maj.d le-rántják Larivieret az OrátQ. 
ri-fzékbel :,de a' Porkolábok vifzfza-ültet* 
ték őket helyeikre .betswlptessen; a' Gyű
lés' Elölülője pedig fel tévéim a* kalapját 
hatalmának nyilafkoztatására , Je-tsillapí. 
tattá anynyira a1 lármát, hogy fzóllásho? 
kezdhetett: „ Ez az Ülés -*- úgymond -*, 
vígafztalás okait fzolgáltatott a' Hazára néz-
ve:, mert a* mint látták Kolléga Uraimék, 
minden Befzédekböl, a* melyek tartattak 
ebben az Ülésben, értelmeknek és fzívek* 
nek egyessége tetfzett ki. Nagyon sajnál-
lom, hogy a* ki közzulunk most áll az 
Orátorbfzékben^j láttatott el rontani a' Gyű* 
lés jó kedvet. — Nem fzóllbatott a* Pré* 
zes többet a' nagy Jármától, mely ekkor 
víjra cl kezdődött, Pastoret, Jourdán, 
Dumolard) egyfzerre fei-hágtak az Oráto-
ri-fzékbe, mások ellenben rettenetesem! 
kurjongattak ellenek. Hofzfzas zaj utánn 
megént meg-fzóllalt a' Prézes : ,, Bizonyos-
sann rofzlViíl értettek némelyek az én 
ki-fejezéseimet, ; JJn ezt mondottam, 
Fagyon,'sajnállorri , hogy a' ki közzű
lunk most áll az Orátori-Székben , látta
tott. " .77- „ Nints arra jussa Kegyelmed
nek" kiáltanak egyfzerre sok Tagok. ~-
Camus vegét akarván fzakafztani e* tsúfos 
tzivakodásnak / kívánta hadd fzóllhasson 
5, a* Gyűlés' rend fzerént való tanátsko* 
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fásainak valamely tárgyáról: Yminekután-
na meg-nyerte a' fzóllásra váló engedel
met : fordította Tifzti-társainak figyelme-
tességét, a* Respublika* jövedelmeiről va
ló gondoskodásra. 

Az örzCzeesküvés' Aktáihoz tartozó írá
sok között egy Hirdetményt is küldött a* 
Direktórium a' Törvényhozó -Tanátshoz, 
a* mely, íg-dik Lajos9 nevébenn vagyon 
fel-teve. Akárki tette fel: jói van fel-téve: 
mert mindeneket, a' melyek meg-történtek, 
vagy meg-történendök valának, az Isteni 
gondviselés' engedehnének és könyörületes* 
ségének tulajdonít, s? Frantziákriak Kirá
lyaikhoz viseltetett példás fzeretetjeket 
magafztálja; a* Pártosok által el tsábítta-
tott Alattvalóknak kegyelmet, '$ oly igaz
gatást ígér, mely > a' Koronának ditsőssé-
gére fog fzolgálnu . 

A' leg-nagyobb reménységií Frantzia 
Papiros-pénzek, jt. i, az Afzfzinyátokat és 
Reskriptziókat fel-váltott Mándátok eránt, 
következendő értelmű halálos Végzést ho
zott a* Törvényhozó Iffjabbik J"anáts Febr* 
2-dikánn; „ Minekutánna a* Mándátok' be-
tse anynyira alá-fzállott, hogy a' fzokott 
adásokban és vevésekben pénz-fzolgálatot 
többé nem tehetnek; ellenben sok rontó 
nyerekedésekre ízolgáltatnak alkalmatos
ságot: ez okon, mostantól fogva, nem 
lefenek kénteléknek a' Magános-íkemélyek, 
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kéfz*pénz helyett Tenni el ezen Papiros, 
pénzt* A1'.Direktórium is tehát ne hirdes
se ki többé pírnak folyamatját. Mindaz-
által 2o-dik Mártziusig, lehet Mándátok-
kai fizetni a5 hátra lévő adókat; a* kén-
fzerített kőltsönt; és a' Nemzeti jófzágok* 
árrát. 2o*dík Mártzius utánn , tsupánn a' 
Nemzeti jófzágok* árrában velődnek el; de 
úgy , ha elébb, a* Nemzeti Kíníses - Ház* 
quietántzíáiért el tserélődnek. A9 Nemzed 
Éráriumába be kerűltt, és még ezentúl is 
feé kerülendő Mándátok, el vefztik a* ma
gok pénz-erejeket, és semmi fzín alatt, 
pénz helyett többé elő nem fognak vétetni. 

A* Frantzia Kereskedő - Varosok De-
putátusai, kik a' Direktórium* kívánságá
ra gyülekeztek Fdrijba., hogy ott, a' Res
publika' fzorüUfc állapotjánn való segítés, 
módjáról tanáukeznának, 3 rendbéli íráso
kat küldöttek a' Finántz-Ministerhez Í?<z-
mel Polgárhoz, azonn káros parantsolat 
eránt, melybenn az Angliai portékádnak 
Fr# Orfzágba való bé-vívése, *s ott való 
el adása tilalmaztatik* Úgy festik ők az 
említett Törvényt, mint a* mely, ellenke-. 
zik a5 Konstitiítzíóval, és az Ember-jussai 
nak elő adásával, 's tirannuskodik a'PoU 
gárokonn, kik az előbbeni Törvényekbe 
vetett bizodalommal spekulátziókra adták 
magokat, *s alkuba erefzkedtek Anglus. 
Kereskedőkkel az említett portékák eránt. 
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Éppen a? Törvényhozásbéli tétovázásban 
keresik o k , a' köz-bizodalom' híjánossá* 
ganak fundarnentomát, 's a? tzéhól, me-
lyet az említett T ö r t é n j által akartak el 
érni dL Fr. Elöljárók, keveset ígértek ezek 
af Kereskedők, nyilvánn értésére adván 
Ramel Ministernek, hogy az Ánglus por
tékáknak meg-tíltása által éppen sem tefz-
nek s5 Fr, Elöljárók oly tetemes kárt An
gliának a* milyent ok gondoltak. 

Frigyes-BelgyiomkóL — 
A' Törvényhozó-Gyűlés, két Taná

tsokból álljék e* ezen Respublikábann is', 
nem különben mint a* Fr. áknál? Ez a* 
Kérdés forgott fenn Jan. 31-dikénn a' Nern-
zeti-gyűlésbenn. Némely Tagok ellenzet
t ek ; '$ azt a' Konstitátziót ditsérték: me
lyet 1793-dik efzt. ben, a? Robespierristák 
akartak fel-állítani Fr. Orfzághann; de a* 
Gyűlés' sokkal nagyobb réfzének értelme 
a* vo l t , hogy két Tanáts vagy Kamara 
legyen, -s egyik Nagy-Kamarának; a? má
sik pedig Vének* Kamarájának hívattas
sák. A* Nagy-Kamara, fog állani 63 pa* 
yenek* Kamarája pedig 31 Tagokbél. 

Elegye$ Tudósítások. 
Az Ánglusoknak Napkeleti-Indiai Bir-

tokaikbann anynyira kezdettek háborogni 
a* Kalmár-Társaság' Katonái, hogy Corn* 
vallis Generálist, a' ki tsak mostanság ér-
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kezett Napkeleti-Indiából Londonba, j ^ 
gyón meg-kérte a* Kalmár-Társaság, hogy 
menne vifzfza iámét Napkeleti.Indiába, 
mert nagy reménység vagyem hozzá, hogy 
6 a' zenebonát le-tsendesítheti. 

Angliában bovségét mutatja lenni a* 
gabonának az a* Királyi parantsolat i$ 
melyben a* Keményítő kéfzítése újra meg 
engededik. Ezt a' parantsólatot,- Jan. 
28-dikánn tette kpzöwségessé az Udvari 
Újság. 

Az utolsó Korfzikáx Király Theodor 
Londonban hólt meg 3.757-dik efzt. benn 
fogságban, melybe, adósságért tevődött, 
a' Londoni fzpkás fzerént. Hagyta maga 
utánn nem az orfzáglásbann,; hanem tsak 
életbenn, Fridrik nevű F i á t , a' ki Án-
glus Oberster, és már rnintdgy 70 efzten-
dös Ember volt. Sok jó Barátjai lévén, 
azoknak] adakozásából tifztésségesen élde
gélt; hanem Febr. i-sö nápjánn, estvéli 
8 óra után, Londonban a' Westmiinsttn 
Templom melktt^ agyon lövettetett. A* 
Gyilkos, valami Útonálló Tolra j lehetett; 
mert egy Mesterlegény, a' ki éppen akkor 
talált meg-állani ott a' kútnál , hogy igyék, 
két zsiván forma'Embert látott , 9s egeik
nek a' fzájából ezt hallotta: „ Az Isten ve-
fzesse el a' ízeseid ' világát: Ha nem adfz 
pénzt: főbe lőlek. Londonhói írják ma-
gából, hogy nem igen bátorságos ott, a' 
hofcízu téli homályos éjtfzakákonn által 
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járkálni az lítfzákonn^ a' sok Útonálló iöl* 
vájok miatt. 

Ha valamely Mesterségét tud áz [Em
ber: nem tsajc azt nyeri vé ie v hogy c z e r l 

sok változások alá vettetett Világon ígért 
könynyen meg-történhetö fzorultsájjaíbánri 
élelmét kapja utánna, mint ennek élő pél
dái sok Fr. Kiköltöznek_: hanem unalmát 
is űzheti általa , midőn oly kedvetlen kör
nyülállások közzé találja vetni ötét a' sors, 
a* melyek között, bajos volna tölteni az 
idő t , foglalatosság nélkül. — Kpsciusió, 
minthogy metfzéshez jól ér t : azzal, ke
serves fogságának lassan folytt óráit, gyö
nyörködve rövidítette. Kéfzített a9 töb
bek között Rab-fÖvel, egy fzép Urnát, és 
egy pixist elefánt tsontbőL Ki fzabadúlá* 
sakor, az Urnát, Pál Tsáfzárnak ajándékoz
t a ; a' pixist pedig a* Tsáfzárnénak* 

Az Orofz Tsáfzár $ hogy idegen Ve-
Vöket is édesítsen a* íüaga JBiíodalmabél 
el--adó jófzágoknak vásárlására i ú\y ígére
tet tett Nékiek^ hogy tíz eízteiideig nem 
kíván tölök sem'mi adót* Van is foganat
ja a* műit írják $ ezenn ajánlásnak b mesft 
Gállítziaiak is sok^ii vettek mái? földeket 
az új Orofz BiítokökbarL . 

A* Londoni Udvari Újságnak gö-dík 
Januátiuai Darabja* a& bankrutáltt Keres, 
kedöket hirdetett kf. Ezen ki-hirdetés
ből alkalmatosságot vettek a' Contra-Mi-
Mistériális ÚjságokP Fitt Úr Befzé4einek 
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érdekléséré, melyekbenn; a' Parlatneritoffl 
előtt mindenkor magafztalta 9s magafztal-
ja á* Minister, Nagy-Britannia kereske
désének virágzását, ( m e l y , az Egéfzfzét 
Vérén, igaz is;) 

Berlinben, Febr. i^d iká tó l fogva^ 
a* Farsang* Háttá-, lévő réfzét különbkülönb' 
féle Mulatságok* tartásáfa fzánta az Ud
v a r , hogy illendőén meg-innépelhesse azörí 
házassági öfzfze*kelésnek örömét, a* mely 
Febr. 13-dikán lett $ a* Király* Leánya Aa-
gusta Hertzegafzfzon^, és z* Hessm-Cas* 
seli örökös Hertzeg között; 

Béts. 
Áz idevaló Pölitzáj-Ház előtt $ négy 

Hazaárulóknak olvastatott el tegnakelött 
közönségessen a' fzenteatziájok, kiknek 
neveik: Müllner János; Menz ígnátzj 
Dürn&öck György; és Schedel Tamás. Az 
első, Knittelfeidi^Syndicus volt Stájer.Ör-
fzágban, melynek Fővárosában Gratzb^ 
3 nap egymás utáhn fog közöfiségessemi 
egy óráig állani Szégyenpóltzon, a' me}-
jén függő ily Ráírású Táblával : fandes-
verráther, Thtünehmcr am Landesverri-
the^ und Betiüger (Hazaáruló, Hazaáru
lók' Tzimborássa,.és Tsaló); El vefztette 
minden ragyonját, és 50 efztendeig, má-
sodik gíádtisu leg-nehezebb Várbéli fog
éágban fog taxutni, A*-2-dik, Orvos-Dob 
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tör volt. Ez, az idevaló Universitás által 
ki-törőltetett a* Doktorok' Laistjromából; 
el refztette minden vagyonját, és hasonló 

> fogságra ítéltetett mint az első; valamint 
fzintén a' 3-dik is, a* ki Camerális Tiízt-
viselő volt FreyensteinbdLTí Stájer-Orfzág-
bann. A' 4-dik is, egyébaránt hasonló mi-
némüségü, hanem tíz értendővel kéve* 
sebb ideig tartandó rabságra büntettetett í 
melynek el tölttével tartozik ki menni / 
minthogy külföldi, a* Ts, K. Felség1 örö
kös TartbmánynyaibóL Ez s magános Hán 
zi-Tanító volt Métsbtn. 

Károly Fö-Hertzegy ide- lett érkeze* 
se utánn m*g-felent más nap , a? Ts. K* 
Felséggel együtt, az Udvari Teátromban, 
á* hol Hagy örvendezéssel és ízíves jó-kí-
vánásokkal fogadtatott: fel-vonattatvánn 
pedig a' Kortina, el énekeltetett muzsi-. 
ka mellett ezen győzedelmes Fö-Hertzeg' 
ditséretére egy Ének, melynek Verseit AL-
ocinger Ür; a* muzsikáját pedig, Udvari 
F ö Muzsikus Weigel Úr kéízítette. Mind 
magának a' megaiízteítetett Fő-Hertzeg-
íiek , mind az egéfz Teátromi GyűlekezeU 
nek is nagy tetfzé'sére volt ezen muzsika* 
éneklés,. 

Mihelyt setétedett; mindjárt kezdő
dött az egéfz Városnak ki-világosítása 3 's 
tartott éjfél utánnig^ mely idő alatt zen
gettek az útfzák, á* Vivát kurjongatások-
tói* Úgy]9vólt ctr második nap is.] 
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94* 

Pozsonyi Kánonok Gróf Halt ér Ő 
Nagyságát, nagy reménységet nyújtó ér-
demes tulajdonságaira nézve való tekintet* 
bői , Prinatii Apátursággal méltóztatott 
meg-tifztelni Ö Felsége , taksa fizetésnek 
kívánása nélkőh 

Vipera bőrből mesterségesenn kéfzűltt 
Királyi öltözetet, még eddig nem lehetett 
látni Európában: azért is -méltán kedves* 
kedett úgy azzal mint különös Újsággal a* 
Déli íengerehh fekvő Owkfbf nevű Szu 
get' Királya, az Angliai Királynak. Ked
veskedett mégj egy mk$ öltözettel is, 
melynek matériáját a* Szigetben tsinálják, 
9s a' mely úgy van meg-rakvá tollakkal, 
liogy minden mozdításra, majd veress majd 
sárga fzínt mutat, Egyéb ajándékok is 
járulták még ezen öltözetekhez, neveze
tessel á' többek között egy sisak, mely 
ftefn különben mint az elöl említett Kirá
lyi köntös* Vipera-bőrből kéfzült és tol
lakkal mesterségessenri fel van tzifrázya* 
Ezfetin ajándékokat VáncvaVer nevű An
gliai Hajós-Kapitány vitte nem régibenn 
Londonba áz Őwhfby Szigetből, a* mely* 
tiek Lakosai verték vala ágyon ama* ne* 
vezetés Cook Hajós-Kápitánnyokat az Án* 
glüsokjiak 
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