
TSASZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG' 
E N G E D E L M É V E L . 

0*OSSOHíO§fc340 

Nro 20* 
Jtőíí fiétsben, Bojt-más Havának (Máriziasaak> 

Had% Környülállások* 

A " Sváb Keriíletbéli Ts. Kin Birtokok* 
Elöljárói meg-tettek minden^rendeléseket, 
mely éknél fogva az egéfz Földnépe segí
tségére lefzfz a' Ts. K. Katonaságnak, a* 
S-ajna' jobb partjaitól való yifzfza-.tartózta*' 
tásábann. az ellenségnek, 

^ Az Olafz-Orízági Sereghez, fzakadat-
laaűl forr a* Katonaság Magyar- OrfzágróL 
Mártz. 3-dikána is 700 Legények f«állító4| 
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tak el l*estenn által forspontos fzekere* 
kenn.^ kikből az említett Sereg* egy 'g 
|nás Reg. jenek hijánossága pótolódik. 
Mártz. 5-dikén, az "Abvirwzf 4-dik Bata. 
Ilonjából egy .Szakafz; más nap a' Devirts 
4-dik Bat. jából hasonlóképpen egy Sza
kafz; jMirtz. 7-dikenk ismét .az Mvintzf 
4«dik Batalionjából második Szakafz vite-
tett által Pesten Olafz-Orfzág fele* 

Laybachból Mártz. ^-dikánn: —- 33 E> 
, folyó Hónapnak első napjánn érkezett ide 
a* Mántuax Őrizetnek első Tsapatja, mely, , 
25fe főből áll, V352 ló vagyöh vele; Teg
nap ki pihente magát, és ma reggel ismét 
tovább folytatta útját Alsó Stíria felé, Mé-
fzáros, Ott, és Fűnk Generálisok voltak 
véle- Ma a' második Tsapatját várjuk ide 
az említett Őrizetnek, a' mely 464.0 főből 
áll , és 200 lovat hoz magával; A' 3-dik 
Tsapat, mely a' tulajdonkeppenvaló Gar-
nizonja volt Mdntuának, 5-dik Mártzius-
ban fog ide érkezni a' Komendánssával 
Cuntó d' Irlts F. M; L. tal 3 4916-ra mégy 
az ezen Tsapatbéli Vitézek' fzáma, 's a1 

hozzá tartozó lovaké 2§6-ra. 
A' Mediolánufrii Vidékekre fzállítta-

* tott Ts» K. foglyok közzűl annyin kisza
badították magokat a 'Fr . rabságból; hogy 
ezen fzökdöséseknek külföldi elő segéllé-
Se eránt egéfz gyanuságot kezdettek for-
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marni magokbann a' Fr. ák , Btlíinzone 
és Lfigano nevű Olafz, de.. Helvétziához t 
tartozó két kis Tartományok ellen ; melj* 
lyeknek Lakosaira tehát kemény fzeriten-
tziákat hoztak; a'többek között aát: hög/ 
se* gabonát se' mást nem Jeliét ezentúl 
hozzájok kí-vinni Lombardiából. 

Anconáivak. és Lorettának a' Fr. ák 
által lett el foglaltatásáról következendő 
körnjűlallásokat közöl a?,Bétsi Udw Új
ságnak &-dik Máríziusi Darabja: „ Feh'r. 
8-dikán meg-jelerívénn Anoond fzomfzéd-
Jábann Victor Fr. Generális, az ott tábo
rozott .mintegy két ezer gyalog, és 200 lo
vas Rórnaí Katonák hé akarták'3'venni ma
gokat a' Városba: de a? Lakosok be zár
ták elöttök a' kapukat y

 ?s meg mondták 
iíékíek kerekemig hogy ok azokat, tsak 
a' Győzők eötc fogják fel-nyitni: De a' 
Római Katonák kissebb érővel , voltak , 
Hogy s'erri mint ellent állhatták volna: mi-
nekokáért első feL kívánásra meg-adták 
m,agokat, hadi foglyokká lettek; 's'g ágyút 
adtak által az ellenségnek. Más nap bé 
mentek á' Frantziák Anconába., és el fog
lalták a' Várat is, .minthogy éppen a? mint 
nyomult ik vólha í>é abba a9 Városból a' 
Rómái Katonák: ők is (t. i. a Frantziák) 
alkalmatosságot kaptak az abba való be-
rontásra, A* Várat 6 0 ; a' Kikötőhelyet 
pedig 35 ágyukkal meg - rakva találták. 

ü 2 
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Febr. 9-dik éjtfzakáján egy tsoportFr. Lo« 
vasság, Marmont Adjutáns5 kórmányozá-
sa alatt, Lorettó felé indult, de nem kap
hatott már ott, egy millió árrúnál több 
drágaságokat: me,rt SL kintseknek W 
nagyobb réfze egynehány napokkal az 
előtt ládákra rakatott, és a' Lorettóhmn 
volt kevés fzámii Katonaság által jó idő
ben el fzállíttatott. Maga Bonaparte.Ftbx. 
ii-dikéxin érkezett Anconáb^ a* hoí mind
járt egy Municipálitást (Fr. módi Tanátsot) 
állított fel. 

JJomibann, még Febr. 5-dikénn volt 
már a' Békéilés eránt rendkivűlvaló^ Stá
tus-gyűlés, melyben a' Sz. Pápán kivűl 22 
Kardinálisok,' 9s Galeppi és de Pietro Urak 
voltak jelen. Voksra botsáttatván a' had-
folytatás és Békéilés dolga; 16 voksok 
sürgették a" hadfolytatást, és tsak nyóL 
tzan javallottak a' Békességkötést, de a* 
melyet Febr. 8-dikán Mindenek fzükséges. 
nek ítélték. 

A' Római Udvar5 Bírtokaibann, kí-
vánvánn a' Frantziák, hajlandóbbakká ten-
ni magokhoz a? Lakosoknak fzíyeiket, úgy 
mutatják magokat külsőképpen, mintha 
ők volnának a' leg~ájtatosabb Kerefztyé-
nek. 

JM p^fr,rrrvfrf\ fe leken3 hatvan ezerig 
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való Spanyol Katonaság áll: de tsendes-
$enn tartja magát. 

Londonból Febr. 17-dikénn: — ^Teg
nap érkezett ide Napkeleti-Indiából egy 
Kurír, ízárazonn, oly értelmű Tudósítások
ka l , hogy nem tsendesedett még ott le 
a' zenebona. Az oda menendő Kormá
nyozó JVIarki Cörnvallis, hofzfzas tanátsko** 
zást tartott, Dundas, és Fitt Ministerek-
ke]. — Irrlandiábann ismét több Bistrik-
tusok hirdettettek ki pártosoknak, *s JDu-
blinb&nn> és Dublin körül parantsolatot 
vett a' Katón >g, hogy első jeladásra va
ló induláshoz tartsa magát kéfzen." 

Az a' Claviere, a' ki Londonbán úgy 
adta ki magát , mint a' Fr. Direktórium
tól oda küldetett Békesség* Követe, köz
lött a' Nagy-Britanniai Ministériommal né
mely Békesség-tzikkelyeket is , mínémüek 
p . o. a' Londoni Újságok fzerént: hogy 
Belgiom ugyan Szabad-Közönséges-Társa
sággá tevődik, hanem helyet te , Bavaria 
adódik & Tsáfzárnak; az előbbeni Olaíz 
Birtokai pedig Ö Ts. K. Felségének mind 
vifzfza-adódnak; hogy a' Rajna* bal-meljé-
jkénn a' Prufzfziai Király jó réfzt kap ; 
hogy Anglia i valamit el nyert a' Fr. Res
publikától, mind Napkeleti mind Nap 
nyugoti-Indiában, vifzfza adja, és 8 millió 
font fterlingét ád kőltsönn a'.Frv Respubli* 
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3tának? m&ly summa a', míg vi-ízíza-f^ 
tödnek; zálogul maradnak érette Angiig 
nál: a* Jó Reménység' Foka, és minden 
egyéb Birtokok, meljfcritet, Hollandiától 
TI vert 6 "el. Volt fzó a' többek között ezen 
Tzikkelyekbenn a" Néhai Hollandus Hely„ 
tartó-Herlzeg kárainaíc4 meg-térí&éséröl i$ 
*s a"í«" " ''' L *' 

A* Frantzia Nemzet* mostani állapot, 
járói sokkal kedvezőbb ítéletét képzelték 
ínémely Párisiak az Oröfz Tsáfzárnak; mint 
á' minéműt'nyilatkoztatott Az , egy Ren, 
delésében, mely k ö l t V folyó efztendönelc 
23-dik Januáriussában, Minekutánna t. i. je
lentette a'Tsáfzár említett Rendelésébenn:* 
hogy mindenféle Frantzia borokat, a* Pro-
vinciai. fa-ólajt, olaj-gyűmolísöt,' kaprét, 
minden Orofz Kikötőhelyekbe bé fzabad 
vinni neutrális hajókon; nem különben a* 
Frantzia és Spanyol égettbortis bé lehet 
neutrális hajókonn fzállítani az 1784-dik 
cfzt. béJí Manifcstumban meg-nevezett Ki
kötőhelyekbe, melyekhez most a' Liebaui 
és Windaui Kikötőhelyek is hozzajok 
fzámláltaítak: ririeg-tílíja elléri&en á' tsupá 
irtjjaságra tartozó firantzia és egyéb porté
káknak ' b é . hordását, Valamint a* Frah-
tziákkal váló tzimborásködást is mind ad
dig, míg ott (t. L a' í r . ák között) törve-
jfrtr^ igazgaim é* rfud nem átlUtatik fríl 
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A9 Békességért, hatalmassan buzog-. 
isak sok Párisi Közönséges íirók a* Nem
zet* nevébenp. A' Quatidienne írója, mí-
nekutánna fel-tette ezt a* Kérdést az Igaz-
gatóknak : „ M i fzükség — úgymond ~> 
Eofzfzabbítanotok ezt a* boldogtalan ha-
<}at?ífi így folytatja továbbá vélek, a' ma
ga igaz psrét : „Vefztegetődjk a' Frantziák* 
arannyá és vére, egynehány quádrát ipért-
földekért* Hát arra vagytok é ti rendel
te tve , bpgy a* most él<5 embereknek ha,-
lálát, siettessétek ?. Mindenfelé a* sok Xajr 
kiáltások hallattatnak, és a' Nép.., a* 
melynek anynyifzor ígértetett a* Boldog
ság* nem, kíván egyebet nyugodalomnál. 
Jertek, nézzetek bés azpkb? a' régi épülpv 
tekbe, melyeket. Istennpl$ (fenteitek a' mi 
Atyáink, meg~látjátok ott Ötét (t. î  a*. Né
pet) ;# az örökkévaló előtt le-borűlva, és. 
kezeit az Ég felé terjefetve. Engefztelö-
könyörgésekkel esedezilc, hogy fzakadtt^ 
már xégc azoknak a5 sok gonofzoknak* 
melyeket fzűlt a^Revolutzió. A* ti keze
tekben vagyon, a* hatalom,, mely ql,v gátat*; 
vethettek ezep gyáfzos r^volutzió* folyami 
ipatjának ; lefefz, c' fzívetek meg tenni méU* 
tőképpen ezt a,' ditso munkát ?. járjátok*5* 
bjé a' Jánus Templomát.: adjátok yifzfza^ 
a* Békességet Európának,,'Mit hafznál több, 
vagy kevesebb földet nyerjru az ellenség
tol? Elég nyereség lefzfz az nékunk3 hogy 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



$04 

tneg-niaraá nálunk, a' múltt időkbéli ta-
pafztalás, és édesdeden tnenvéim elö a? 
mi Konstitútziónkkal, meg-tartjuk a* fzöiv 
nyü gyűlölséget^ az Anarchia (Fő nélkül va
ló rendele tlenség) 9s annak átkozottt efc. 
közei ellen." 

5, A* Nouvelles Polititjues^ értelmes fr& 
Ja, nem kevesebb hathatósságu ki-fejezé-
sekkel nyilatkoztatja a' Békesség eráat tfá, 
ló kőz-kívánságot. — „ H a mi — ^m 
mond — ujj hadba kezdünk, könnyen meg 
lehet előre mondani, hogy e z , véíesebb 
lefzfz az előbbeniékriél mirtdnyájokná!. 
Aüfztria, a5 maga sajátjáért feg hadákoá-
ni. Mi pfcdig, M i , nem egyébért fögwik 
láttatni hadakozni; hanem hogy rántsuk 
a* Népeket Nintsen előttünk többé sérü
lni birtok, mely hafzhös lehetne nékünk, 
vagy a* földünkhöz kaptsoltathátnék; á' 
mi égéfz tzelimkat nem egyébnek fogja 
liézni á' Világ , pufztítáSriál; némely irigy* 
kedŐ Kóríxláiiyfzékek gőgjét fogjuk Mi 
fzolgáliti, melyek á' fáererítsé tlenség* iát* 
jéri egyesítik magokát ellenünk; fel-áldéz^ 
sflik győzedelmes Seregeinknek a* javát, 
?^infeg-föfztjiík magunkat á' bennék ttóá-
lalidóöltalömtőí-réhbt^titnné téfzfzük má* 
gunk között a' költségfckíiék meg-határd* 
zótt álla|>ötját; minden külső ditsősségüiík, 
fél-tévénri., hogy állafldő lenfte is áz> ifréf 
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ínem ment bennünket a* bankrútálásnak ei 
kerülhetetlén gyaíázatjától; minden dia-
dalműnk, anynyi fzerentsétleneket tsinái 
Fr. Orízágon belől,* mint kivűl. —- Az 
égéfzfz Európa előtt gyűlölséges Frárítzia 
Igazgatás ifzonyodásnak tárgyává válik 
magunk között, és a' jó rend5 Baráti, ncrn 
fogják tudni, kit hívjanak segítségül. 

„ M i é r t tsudálkozna azon valaki ~ 
igjr ír ismét egy más Párisi Újság — hogy 
a' rfii gyozedeimeink fel nem ébrefztik ér
zéketlenségekből a* FF . ákat. Több ide
gen Tartományt foglaltunk mi el* mint a* 
mennyit m$g~ fogunk tartani: mái tehát 
n^m azért ontunk Mi többé vért , hogy 
magunkat védeftnezzük; hogy föláwkéU 
viMza-nyerjük; hogy a* Fr. Respublikát 
nagyobbítsuk* Azéít történik ez, úgy mon
dogatják nékünk több már efztendejénéí^ 
hogy az által Békességre tehessünk fzert* 
Ez az ok meg lehetős: de két nappal &&> 
utánn hogy el érkezett ide a' hír Mántuá-
nak megvételéről, st Itoi Békességé!: keli© 
hala ííékürík találni, hatodik hűzombéli 
vadakózáft hkdettet ki a* Direktoriufo." 

A' Belsö-báíöfságfk ügyeié Ft Mini-
fternek egy Előadását küldötté a' Direk
tórium Fcbr. 17-dikénn a* Törvényhozó lff-
jabbik Tánátáhöz, mely Előadás fzérént, 
nagy kedvetlenség foglalta el V Közöasé-
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ges-Tár$aságnak de ViLure és des Landes, 
nevezetű két Ofztáljait, melyek közzül az 
utol említettben, egy Pap, ily ki-fejezések-
kel élt" a* maga prédikátziójában: „Jelen 
vagyon az idö Atyámfiai! melyben gyöze-
deímeskedni fog az ügye azon Polgárok* 
nak, kik hívek maradtak a* Relígióhoz 
és a' Királyhoz. Azok a" Nem-emberek^ 
kik af jó-fzívű 16-dik Lajost halálra mé-
réfzlették kárhoztatni, 9s magokhoz ragadták 
a'Királyi hatalmat, hogy el rontsák a'Né
p e t , meg fognak végre , gonofzságaikért 
büntettetni^ *s a' t. — Más nap , a'^meg 
nem, esküdtt Papok* ügye forgott fenn a*» 
Gyűlésben.: de sok lármák utánn is egyéb; 
nem határozódott meg; hanem hogy az, 
ezenn tárgyra nézve ki-nevezeit Kommifz-
fzió- munkája ki-nyomtatussék, mely mun
kának kezdS-sorai esiek : „ A* Kommifz. 
ízió^ igyekezett, az Isteni-tifzteletbéli Sza
badságit, a' Bátorsága tzélqzó intézetek
kel még-egyeztetni* Szükséges egy Stáfcus-
bann a* Relígió* Emberi - Társaság fenn 
nqm állhat Vallás; nélkül. A* Rómaiak*. 
meg.rbukása,^ éppen abba az idö-pontba, 
esik, midőn Ök v ininden Religiót meg
kezdelek utálni* 

A* Könyvnyon)tatásbéli. vétkeket k'0.7.-., 
Mlebbröl határozván meg a' Törvényhozó 
Gyűlés, Kcbr.' 14 óikén, azt végezte: hogy 
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iiabad ugyan a* Közönséges Tifztvitsel&k- ^ 
mek értelmeiket és tselekedeteiket ro%tálnf 
nyomtatott munkákbaiin is; de ha ezen r<o~ 
flálás kpzbeii, a* Közönséges Tifztviselone^: 
fzcmélye ellen, bántó ki- fejezésekkel # 
az vagy oly tselekedetekkel vádplja 
Azt , melyeket nein tsinált Az: már úgy 
az í ró , vagy a* Nyomtatott Munka Szer? 
zoje, söt ha azt nem lehetne tudni:. ily 
esetben, a* Nyomtató is fzámadásra vo-
nattatnék. Hasonlóképpen fzárnadá§' ter« 
he alá veti magát , a' ki visgálván a' va
lóságos Törvényeket, r agy , a3- még tsak 
Törvény-formákat, melyek a* Nemzeti* 
Gyűlés' eleibe, helybe-hagyás végett ter-
jef/.tődtek; érdemetleneknek ítéli azokat, 
hogy engedelmeskedjék nékiek valaki, söt 
jövendöli is3 hogy nem fog engedelmesked
ni gen^i nékiek. Tartozik továbbá felel
ni tselekedetéröl, a* ki valamely nyomta
tott rágalmazásokat újra ki-nyonitattat; ha 
jnindjárt meg-nevezi is a* Munkát,; aVroely-
böl vette azokat, söt gyengítő éfzre-véte
leket ragafztott is az.okho^. l ía a* Rágal
mazás' tárgya ránts világoéann . és eg$e-
nessenn ki nevezve *s magyarázva; tia-
nem tsak a' neve* kezdő-betüjének ki-te
vése , és némely környulállasoknak emlí- > 
tesc által p. o. hol volt Az ekkor 's ek-
%pt? mit tsinált? ' s a ' t. Ha az efféle 
Rágalmazást magára vcfzi Valaki: mind-
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járt fzámadásra vonattathatja azért az írót: 
tíe há Ez ki-nyilatkoztatja a* Személyt, 
a* ki ellen intézte valóságosaim a' Rágal-
itiazast, és ezen ki-nyilat jcozta.tást, a'ma-
ga Újságának , (ha t. i\ Újság-író) a5 leg
közelebb következő Darabjában ki-nyom* 
tattatja; vagy ha nem Újságíró, akkor 
300 Exemplárt ád, a' különösen maga köU 
tségénn ki-nyomtatandó Nyilatkoztatásból, 
a' Panafzolkodónak : már ily esetben tsak 
a* ki-nyilatkoztatott Személynek van kere
sete az író ellen. 

Fratitzia Or/zdg3 mostani Képe, a* le 
Spcctateur du Nord* Januáriksi Szakvfk-* 
fzából: 

Egy Frantzía, a' ki fzereti saját Ha* 
zaját, lehetetlen, hogy rofzfz következé
sektől ne féljen; a* midőn egymást érik a* 
lé^-kedvetlenebb Tudósítások ; midőn egy 
nap se* múlik e l , melynek a* Históriája, 
ujj rendeletiéhségeket, 's ujj fzerentsétlen-
ségeket ne foglalna magában; midőnn a* 
Törvényhozó Gyűlés* két Tanátstsaiban 
oly gyakran ki kelnek á' buzgó Tagok az 
crkőltsöknek nagy vefzettsége ellen; mi-
áon Egy, a* mostani rendhez leg - inkább 
ragafzkodó Törvényhozók közzűl, közön
ségessen kiáltja maga, a' Gyűlés' Oráto-
ri-fzékéböl,. hogy a' Frántziák között va
ló ki-tsiradzásárá a' republicána virtusok-
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nak kívántatnak húfz efztendok; midőn 
nmts zabolája többé a' bujaságnak, nints 
semrn, jo nevelése a' Gyerm«keknek nints 
segedelme a' Szűkölködőnek; midőn sen
ki se munkálódik benne, hogy azok a' le 
l°™otK™ind™émü f l , n d á t ^ k , - melyek, 
boldogító gyumöltsei voltak az emberi tö! 
kelletesedesnek, újra fel állíttassanak; mi-
t ' ^ 7 ' * gyözedelmekkel nem gon
dol s a vefztesegekre érzéketlen, hanem 
egefz figyelmességét fordítja , vágy J y 

^v7lJ:fÓ ff^eméif törtóSteir? 
bemek ; e " d e f s t e d é , s e i r e e*y olyan E m ! 
mlr ™' A * d l , g ^ C 2 d e " a ' ^reskedésbc, 
W"fo™ d j * " P a l ? í ™ 1 t s e r é ^ fel, a ' kunyl 
ha forma boltotskáját; midőn a' D i r e k t i 

tsak a maga pénzes -kamara ja* fzorűltsá-
gat hanem a' Respublika' bilső ál lapol 
J / ' ,' J? m i d o n tizenhatezernél felesebb 
ízamu Torvényekkel r o p p a n t t A r m ^ 

val'v W a
1

mM I h aM t , a í 1" Jövedelmekkel,. 
™g£ leg-alább, valprokkal, nem viheti 

. v^gbe még rsak az első k ö t e l e s s é g s 
egy Kormányfzéknek, hogy t i b á S s á 
gosokká tehetné a' LakoJokat. * 

- E / ^ r w Tudósítások. 
A' Batáviai Konstitiltztóból tsakj va 

k n u 3 o o Tzikkelyek nem v o l t a ? m j 
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Febr. 4i-dikénn meg-állítv*.:. miriekokáérfc 
íerriériylette a\Nemzeti-gyŰÍés, liogy első 
Májusra, eleibe terjéíztheti a' Népnek áz 
egéfz Konstkűtziót; helybe-hagyás és mee 
erősítés végett. — Á' külföldi tifztított 
tzúkoniák (hádméznek) eV Szirupnak bé 
vivéséért*, adót kell Özetni ezentúl Batáviál 
b'anri: 's egyízersmind meg-tíltatott a' kuli 
földi tziíkörnak á' Batáviai tifztítottal való" 
egybe-'elegyítése , vagy a' külföldinek, Ba
táviai tírztítótt tzúkör helyett való el
adása. 

^ ^ A,' Cádix'i Spanyol partokhál égéfzfz 
Dec. benn oly fzéirefzek dühösködtek 
melyek a'Kikohelyben is sok hajókát mtl 
rongáltak;, és. oly nagy ésofzakadásokkal 
voltak e^be-köttetve, hogy az azok által 
ki axadtQüadal^uwir vize, egéfzfz Anda. 
lusia Tartománnyal tetemesen meg-káro; 
?itotta, házakban; malmokban, hídakbanri 
s a t. • 

Hasonló ízéiveízek miatti az Ánglu-
sok is sok kárt vallottak, hajójaikbanrL a' 
Criőraltan pártoknál. 

Embernek Embertifsát télé M teltéi • 
főképpen segíteni, oly virtus, a' melyre 
akármely • Világ' fzegeletébenn adja elő 
magát valamely jeles példa, meg-érdemíi 
a z , hogy -emlékezetben hagyattassek, kö-
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veted végett* ~r- A* Dániai Koronához 
tartozó Attona Városábann, Ztisc nevű 
Kalmár, tiz ezer tallért tett le mostanság 
az ott lévő Királyi Kafzfzába, oly kÖtésséí, 
hogy ezen summaj fel-mondhatatlaniíl meg 
maradjon, mint tőke-pénz, a' Királyi Kafz-
fzában, és az interessé — fzáztál negyét 

fizetve -—• minden efztendőbenn, Özvegyek 
lés más ÜgyéfogyoTtak' fél-ségéllésére for-
*&ftassék/ 

JHagyar•- Orfzág* 

Sáros Vármegyéből írták 24-dik Fé-
bruáriusban, hogy a' rekrutázásnak rövid 
időn lejendö el végződését remánylették 
már akkor. 

A' Bártfai Bíró, károm jól nevelít 
Fiait adta egyfzerre Katonáknak. 

Szepes Vármegyében egy nap t. L Febr. 
12-dikén, egéízfzénn végbe meitit a \ Vár
megyére esfett £73 uj Katonák' ki-állítása: 
mert az Atyák, imgok önként adták ál
tal Fiaikat a* vitézi fzolgálatra; és ezek, 
nagy kéízséggel ajánlották arra magokat. 

A' Nagyszombati InVálidus-Katonák-
házában Elöljárói.hivatalt viselő Oberftlieu-
tenánt ÚJházy György Urat, 55 efztendök-
tői fogva való hív katonáskodásáért, és 
á' hadakban mutatott derek vitézségéért, 
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méltóztatott Ö ^Felsége, á' Ts . K. Örökös 
Tartományokbéli Nemességgel ingyen meg 
jutalmaztatni. 

JS ets. 
Feldmarsall Gróf Wurmser tegnap idc 

érkezétu 
Pozsonyi Kanonok és Prioui {nem 

Priatii, rhint a! minap hibássan nyomta
tódott) *Ápátür Gróf Háller fzáz aranyat 
ajánlott be a5 napokbannÖ Felségének, Ön* 
kéntvaló hadi segítségük 

# * n * p * 
»' * * 

Tudósítás* 
Hufzonnyóltz efztendei tapafztalás bi

zonyítja, hogy az úgy nevetett Lucernái 
(Heívétziai) Lóhsre-mag, mely Magyar-
Orfzágban termefztődik, valóságos erede
ti jósággal bír. Ezen hafznos magot lehet 
kapnK Pesten Waygand Úrnál, és Gam-
perl ürnál a5 Zöld Koíiorúnál Kígyó^Űt-
ízábann; \ Pozsőnbsam, Zechmeister; De-
íretze/iherm Auer; Wcftprémbcnn Fehér; 
Nagy-Páradon Hoffmann; Szarvason Bé
kés Vármegyében Theschedik— Uraknál. 
fízen meg-nevezett Uraknál lehet kapni a* 
Lucernái Lóhere-maggal való egéfzfz bá
nás, és annak haíznavétele módjának Ele-
adását is akár magyar akii; német nyel-
renn két xrért. 
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