
A' 
^SÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

É B ' S E ' D E l M É r S i , 
oiojtotícsitojo 

Nro 2 a* 
íbSlt Bétsbfen , Bojt-más Havának (Mártzitisaak) 

17-dik napján 1797-dik Efztendöbea. 

Jiadi Környülállások* 

A Ts* K. Vitéz - Seregeknek tsten' se* 
gedelme által való fzereíitsés előmenete* 
lekért közönséges könyörgések tartattak 
Vasárnap, Hétfőn 9 Kedden^ a' Bétsi bel* 
sö és kűlsö Varosokbéli minden Templo-
íi^kbamij, melyekbenn az említeti; napo* 
Joliin a* Szentség is ki róh tere* 
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A Láybachi Újságnak lodik Mák 
iziusi Darabjából: — „ TIroÜs ízeiéitől 
érkezett Leveleink , azt a> kedves Tudósi-
tást foglalják magokbann , hogy Liptay% 
London, és Vukássovits Ts. K. Generált 
sok, Trüntb'öl és Rove• edóhól fzerentsés-
sen viízfza-nyomták az ellenséget Alidig, 

Károly Fö - Hertzeg , Generálissimüs-
sá, a£ az* minden Ts. K. Seregek' Kö. 
sönséges Fövezérjévé neveztetett Ö Felsé-
gétol. 

Károly Fo - Hertzeg~? két napot töU 
tött Velentzt Városában, 's fzemély fze-
rént traktált a' Respublika' nagy Tanáttsá-
val (dei Pregadi). 

A' Velentzei Hajóssereg, mely már 
az líjjabb Tudósítások fzerént, a' nagy ten* 
gefen vagyon, hét líneai hajókból; tuFre-
gátokbóí; 's egynehány kissebb hajókból 
áll. Ay líneai hajóknak ketteje fzáz fzáz; 
í)te p^dig mind egyik 74 ágyűs. 

A' Tseh és Morva- Orfzági Nemes. 
ség hathatóssan igyekezik maga réfzérSl, 
az áhal is nevelni az Ölafz-Orfzági Sereg' 
erejét, hogy jutalommal buzdította Vadáfz-
foait, az említett Sereghez való menetelre 
ígérvénh nékiek a' rendes bérekeim kívül 
minden Hónapra tíz forintot, mely tóldsU 
leköt arra az esetre is folyvást ki jártat 
nékiek, ha meg találnának Ázök sebesed-
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33* 
ifi-; ha fce'dig el esnének: úgy az Özve
gyek és Árvák fzedni fogják Néhai Fér
jeiknek és Anyaiknak egéízfz fzalármmjo-
kat. Stutztzok-at és finom puskaport is kap-
nak az Uraságjaiktól a z ilyen Vadafzok, 
kiknek ízarha jól fel meg-y már. 
iefzerre. 

Az Éfzaki. Amerikai és a' Frantzia 
Respublika között• olyak minden környul* 
állások, a* melyek, Békesség' fel-bomlás 
áára mutatnak. 

^ A' Római Udvar Békesség kötésének 
további Jtörnyülálhuairóí ígv ír a' Bétsi 
Udvari üjiagnák i3~áik Martziusi Darabja: 

„ Febr. iQ-dík éjtfzakáján egy Camal-
dalensis-Barát Páter Fume érkezett.Rómá
ba, , kit oly bíztatássá! küldött Bonaparte 
a' Pápához , hv>gy Ö Szentsége egéfz bá
torságban lehet önnön ízeméiye érám , "s 
el ne távozzék Rómából - Későbben, 
Mattéi Cárdináiis is kapott egy Levelet 
Bonapartétól, a5 melyben jelenetre E z , 
hogy a* Fegyverhyugvá .'.kötésre nézVe o 
addig semmi ajánlást el nem fpgadhat: 
míg el nem botsáttatnak azok a> Katonák , 
kik az előbbeni Fegyvernyugvás ütánh vé
tettek fel fzolgálatra; nem kiilönbcnn az 
idegen Tifzrek is..' Ha ezt tselekcfzi-a'Pá
pa ? és haladék nélkül Békesség-alkuba 
®reízkedik : tsupári úgy mentheti meg Stá
tusait a' vcfz'edelémtöl. Öt napot ad Ö** 

•XT ^ 
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33* 
végre: de már Febr. 16-dikán Foligrióbadí 
kell lenni a* Pápa' Biztosainak. — Ezen 
Levél3 vételével meg-maradt a' Pápa Ró. 
itiában, 5s reá vette, magát * hogy Mattéi 
Cárdinálist; a* maga Unokáját Herlzeg Brá-
schi Lajost; Markéze Massimit 9- és Ga-
leppi Prelátust el küldje Békességet alkud
ni. Eztk el utaztak Rómából Febr, i^-di. 
kán 9 de azonközben Bonaparte meg-állí-
totta a' Katonáit: nem ment tehát Ö mi-
ga-is Folignóba; hanem arra határozta 
magát, hogy Tolentino kis Város legyerí 
a' Békességről való tanátskozás' helye; ho
vá Febr. 16-dikánn el érkeztek a* Római 
Biztosok, -s ott találtak három Kin Mini-
stereket is., úgymint; a' Nápolyit Hertzég 
Belrnonte Pignatellií; a' Spanyolt Mara 
Urat; és á5 Szardíniáit. — Nem sok ideig 
tartottak a' tanátskozások, és a* Békesség-
kötés 9 mely meg vóít már Febr. ladi
kén , úgy ütött kú a' mint fel lehetett ten
ni , hogy egy telhetetlen 's mértékletlen 
ellenség fogja azt a' maga ellene állhatat
lan erejéhez képest kívánni. Értelmé a* 
Békességkötésnek ez: 

„ Ö Eminentziája Kardinális Mattéig 
Monsignor Galeppi; Hg Braschi; \ Mar* 
keze Massimit Pápa O Sz. ge telyes ha
talmú Biztosai; és a' Direktórium Execií* 
tivum (Végrehajtó Kórmányfzek) által te* 
lyes hatalommal, fel-ruháztetptt F<J-Ocn*-
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lállsa és Komendánssa az OJafz-Orfzági 
Seregnek; Bonaparte, ss a' Fr. Közönsé
ges-Társaság' Olafz-Orfzági Ágenssé Ca-
cault Polgár, következendő Tzikkelyek-
fyenn egyeztek meg:. 

•••i..) Békesség, Barátság, és egj'esség 
lefzfz, 6 dik Pius Pápa, és a' Frantzia Res
publika között. 

2.) A' Fr. Respublika ellen fel fegyr 
verkezve lévő Hatalmasságokkal a' mit 
nyilván vagy titkon végzett a 'Pápa : mind 
azt vifzfza vefzi, Vle mond minden Frigy-
rőt, melyet kötött az említett Respublikf 
ellen. Fogadja , hogy semmi Hatalríias-
ságot, mely a ? Fr . Respublika ellen fegy
vert fog, $e' e' mostani, se* ennekutánna 
következendő valamely más hadban, se* 
emberrel, se' hajókkal, se* fegyverrel, se* 
muníizióval, s,e' eleséggel, se' pénzel sem
minemű fzín alatt nem segíti. 

,3.) Ezen Kötésnek meg-erössíttetése 
iitann öt nappal, el fogja Ö Szentsége bo
csátani az újonnan fzedett Katanákat^ és 
tsak azon Regementjeit tartja meg r mely- , 
íyek a' Ronónigh&n kötött Fegyvernyug-
yái-előtt már meg voltak. 

.4*) A' Fr. Respublika ellen fel-fegy-
; verkezve lévő Hatalmasságok'Katona-ha-
i jajaiknak és Koyfzárjaiknak nem fzabad 

Ipfzfzj az Egyházi Birodalom* Kiköiöjxt* 
Jyeibe és partjaihoz 'vcöoi magokat, 

: ' \ 
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j . ) A* rciely különös jussai voltak ^ 
had. előtt Fr. Orfzágnak Rómában, mind 
azokkal bírni fog a ' T r . Respublika is 9 é<s 
mindenekben, különösserí ped ig ' a ' ' Kö
vetjeire, Ministereire, és Cönsuljaira néz
ve úgy fog traktáltai'ni, mint a' leg-inkább 
•-meg-ltölönjaöztetett Hatalmasságok. 

ő.) Égéfzízen, és feltétéi nélkül | e 
mond a? Pápa minden jussairól, melyek
kel, Avenio (Avignon) V'árosára ,-••*$ annak 
Megyéjére', nem különben a' Venaissiq 
Grófságra 's az ahoz tartozó réfzekre néz
ve *bir, és által adja azokat a5 Fr. Res-
publikállak. 

'7 . ) Hasonlóképpen le mond a* Pápa 
minden' jussairól, melyekkel bír , a' Bo
lognai (Bonóhiai) , "Férrdrax ,* és Romagnái 
(Rpmániai) Követségek (Legátziék) ne-

rvézeíe alatt bé foglaltató Tartományokra 
nézve: mindazáltal a* Catholika. Vallás 
semmi módon meg" nem v fog liáboríttatni 
$zen Légátziókhann; ' 

g.) Ancona Városa, nem különben a* 
Vár is, és a* Városhoz tartozó faíuk, a' 
Respublika* birtokában maradnak addig, 
míg a' fzárázon. helyre nem áll a ̂ Békesség. • 

': 9.) Kötelezi magát a' Pápa , mind ön- ; 
íiön Személyére , mind Szuktzeízízoraira í 
nézve, hogy a' Fr. Respublikának áltál i 
engedett Tartományok' titulussal senkibe ! 
pem fognak Ruháztatni* ' ' ; 
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10.) Kötelezi magát Ő Sz .ge , hogy 
Folignóbin, a' Fr. Sereg' Kintstartója' kf-
^ebe fzolgáita.ttatja e> folyó eíztendönek 
5-dik Mártziussáig, azon 13 millió "fivért, 
ipég pedig tíz milliót kéfz pénzül, V ö t 
milliót drága kövekben ?s más drágasa-

f okban, meíy summával, a* Bonóniai 
^egyveriiyugváskötésnek 9-dik Tzikkelyé-

\ftnn megígértt de még ki nem fizeíetf 
summára nézve fog elég tétettetni. 

\* ̂  . H,°f? tgéfcbcn be-töltse Ö Sz, 
ge , a' mit ígért, midőn az említett Fegy-
vernyugyás Jköttetett :f 3,00 Katonák alá 
való paripákat; 5s gop vonó lovakat, Ökrö
ket, és bivalyokat fcolgáltatíat a' Fr. Se-
reghez. 

1*.)'Az előbbi két Tzikkelyekben ki, 
tett summákon - kiyül, fog fizetni a' Pápa , 

1 kélz-pénzuj, *s gjémántokbann és más drá! 
gaságokbann a' • Vj. Respublikának, 15 
millió hVert; meljmek tíze Mártziusbann, 
ötc pedig Aprilisben tevődik le. ";• ' 

13-1 A ' ffonámax Fegjvemjugváskö
lesnek 8-dik Tzikkeíye, mel j a' Kézírá
sokról és mesterséges mívekröl fzóíl, fog 
teljesíttetni mpntől Jbiamaribb tsak lehet. 

14.) A' Fr. Katonaság, azonnal ki-ta-
karodik Umbria, Perugia, és Camerino 
Tartományokból mihelyt a' Tzikkeíy vég-

j jrefhajjtatik. 
l&ö Maeerpta.'1Car.tjománnyib6l Qá-vé~ 

yén Anconát és Fánót) fci megy a* Fr.Se-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 

file:///ftnn


reg, mihelyt a* 12-dik Tzikkeíyben ki tdtt 
summának'^ milliói le-fizetődnek. 

16.) Fano Városát, és Urbino TartQ-
mánnyát el hagygya a' Fr. Sereg, mihelyt 
ezen Kötésnek 3-dik, 10-dik, 11-dik és 
13-dik Tzikkelyei telyesíttetnek. ' 

17.) A' Fr. Respublika, által engedi* 
tnind azon egyházi fundátziókhoz való jusá 
sait, a* melyeket Romáb&n és Lorettában 
tett a\Fr. Nemzet: ellenben a" Pápa, által 
engedi a' 3 Tartományokbéli Bonóníai t 
Ferrára's és Romániai allodialis j_őfzágaifr 
*s kiváltképpen a* della Mesala jófzágot 

18,) Egy Követet küld a' Pápa Pár 
risbn , a' ki áltál Basvillcnek, a* (Fr.) Kö
vetség* Secrétárlnssának rnegr ölettetéséts 
úgy adatja elo a* Direktórium előtt, mint 
helytelen tselekedetet, és a' Fr. Kormány, 
fzék' kezébe ezen folyó efzténdoben által 
adat 3 fzáz ezer lívert, mely summa ki 
fog ofztatniÁzok között, a9 kik ezen erő-
fzak által meg-károsodtak,, 

19-.) Szabadon botsáttatja 0 Szt ge 
azon Szeihélyéket, a* kik? politika véie4 
kedéss'eik miatt; fogságban ülnek; 

2'ó.) Éonüpart'e Generális mind el fog* 
j * botsátani a' Pápa* Seregéből el fogat
t a t t ak^ , mihelyt ezen Kötés meg-erössítr 
tetik. 

21.) A' Kereskedésre nézve , míg kifc 
lönös Szövetséget. leh'et kötni: addig is a* 
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Fr. Nemzet oly tekintetben fog tartatni, 
mint egy, a' leg - kedvelttebb .Nemzetek 
közzü]? 

22.) A' Respublika' .3-dik efzíendejé.-
ben , iFloreálnak 27 dikénn Hágábaíi köt
tetett Szövetségnek 6-dik Tzikkelye? íze-
rént, úgy kell nézni a' Batáviai Nemze
tiét 9 mint ezen Kötésbe bé-foglaltattat. 

23.) A' Francia Posta ismét a* régi 
lábra fog vifzfza-állíttatni RómáhzLn. 

34. ) 'A ' fzép mesterségekben való gya. 
korlásra-RámábaLwn fundáltt Fr." Oskola is, 
a' had előtt való állapotjába hdyhéztettfc-
tik ismét vifzfzá, '5 úgy igazgattatik rfríftt 
az előt t A' palota, melyben volt éze?4 
Oskola, haladék nélkül vlfzfza adódik V 
Fr, Respublikának. 

25.) Ezen Kötésnek minden Tzikke-
lyei, darabjai és feltételei, örökre kötete-
^ö erejűek lefzríek, nem tsak Ö S£. gére 
6-dik Piusrá, hahém az utáiiná követke
zendő minden Pápákra íiezve is. 

2(5,) Ezen Kötés, mentől elebfe meg 
fog erössíttetnu Meg állíttatott és $\fo-
spribáliátott a' IhlentihÖi Fö-qtiártélyban 
Fe.br. ip-dikén. if§j. -.* 

A, Card. Mattéi. Bonaparte.' 
L. Galeppi Cacault, 
L. Dúca Braschi Onesti. 
Cammillo March. Máss'imi. 
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S< Döffimgától jó hícefckel kedves-
kedett a Fr. Direktórium Febr. 23-d.ikánn 
a' Törvényhozó Gyűlésnek. Surveülante 
nevű Corvette, 37 napi útja után érkezett 
& Domingóhól & Rocheforti Kikötőhely. 
be , 's azál ta l a* hajó által, vet te , a' min$ 
mondja, az említett híreket, melyek fze-
rént: a földmiyelés jól foly S. Domingó-
ban; a^ Rabló-hajók sok gazdag prédát 
hordanak oda be, és hogy Cap Városa is
mét népesedik 's a' t- ^Minekutánna el ol
vastatott volna ezen írás, fel állott Vau-
llano az Orátpri r Székbe 9 's jelentette^ 
hogy a5 Pirektórium rútű) meg-tsalattatott 
a* maga Kommifzfzáriusai által , és hogy 
egéfzfzen ellenkezőképpen vagyon a' do-

* log S. Domwgób&nn, mint sem a' Di« 
rektórium Tudósítása tartja. Magok meg-* 
vallják — úgymond — az említett Corr 
vette' emberei, hpgy a* midőn Ök el in
dultak S.Domingőtál: igen zenebpnás Vi-
Jág volt; $' Szeretsenek, ízabadoknak ki
áltották ki magokat; és a'feiiér Lakosokat 
lassan lassan mind le öldösték. 

Ki-kőltözött Ifr. Férjíjak fzázhúfzeze-
ren vágynak fel-jegyezve a* Direktórium-* 
ná l , '(-a* mint írta vala Ez maga. Fekr, 
53-dikán a* Törvényhozó GyüJéshezJ éi 
azok közzűl tizenhét ezerenn kéredzet-
tek vifzfza; de tsak 4500-nek sürgetődik ! 
$z- ügye a1 Direktóxiumnál * 1300-nak a* 
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kérése helyesnek találtatott; i /o-é nem; 
a' többek dolga is nem sok idő múlva el 
fog válni. 

Parisban mind ez ideig vagyon eg j 
Portugallus Minister, 's azt beízálik ot t , 
hogy a- Békesség végett meg is volna már 
az egyesség a> Fr. Respublika és Portugál-
Ha kőzött; hanem Spanyol-Orfzág' réfzé-
ről forog még fenn valamely nehézség, 

Párisit* ismét vifzfza ment az élőb
ben i Svéd Követ Báró StaeL (Mecker' 
Feje.) - ' . \ ' .; ! " . "./ . , 

Efciy.es Tudósítésoi. 
Orofz- Birpdalombélí Tudósítások: 

Suwarow, parantsolatot y e t t V "'ísáfzártól, 
Mgy Pétersburghd, menjen. Az Adjutáns
sá i , más Tifztségeket kaptak. Mkatarinos* 
laioi Kommendánssá, és a' Kaminiekx Öri-
• zetV Vezérévé , Bekleschew Genejcáljieuté-
nántt lett helyébe. —- A* Bádmi Hertzeg-
ség* örökösét *s annak Fiát Károly Her-
tzeget Generállieutenántokká nevezte Páí 
Tsáfzár a' Gyalogságnál, '$. mind egyik
nek adott egy muskatéros Reg. et is, mely 
Reg. ék- közzűl egygyiknek: Öreg-Baden, 
a másiknak pedig Ijfjá-Badtn lefzfz a5 

íieve. 
Péters&urghann, a' Gazdaságra ügye

lő Tsáfzári Szabad Társasága mely crá* 
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iivossaim munkálódjék-nem fsak az Oroíg 
Birodalomnak, hanem a.z egéfzfz Emberi 
Nemat tnek is hafznára: új bizonyságai azon 
Értekezesek, meiyék a? múltt elztendőbe^ 
jöttek Ö általa Világ eleibe, úgymint a* 
többek között : 

jf Lakó-házakbéli leveg'ö-égnek t/Jztf 
tásáróL Ezen tárgyról való- helyes Érte, 
kezeseknek kéfzítésére, maga a* Társaság 
buzdította jutalmakkal a' Tudósokat; ' s a s 
első jutalmat,, Livóniai(Lieflaridi) neveze
tessen Marienburgi Lakos Friebe Úr nyer-
te el: a' másodikat pedig, Prufzfzus'Kirá
lyi Fö Stabális Orvos Formey Űr. — A* 
fzoross tömlötzök ellen igen fzívreTható. 
módon kél ki Friebe Úr. . 

Mogy kellessék egy oly Gabona-fartő; 
épületet kéfzíieni, melyben, minden for
gatás nélkül, sok efztenddkig épen el álljon, 
és az egerektől, férgektől *s a9 tilztöl is: 
bátorságban légyen a gabona? A* Kér
dés' Megfejtője Engehnann Űr, rajzolatban 
is fzemlélteü az általa javaslott kö-épüle? 
let , mely cránt való kívánságai ezek: 
hogy annak bolthajtásos rekefzfzei legye
nek ; hogy a' rendes falán kivül ? hat láb
nyi mefzfzeségre légyen még egy más kül
ső fai is; '$ hogy az ajtók, és minden 
más nyílás-fedezők, vastagon be legyenek 
vassá} borítva. Sok példákkal mutatja 3 
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liögy ha a' tökélleíessenki-fzáraztatöttbúza 
jól meg-óltalmaztatik á' külső leregőégnek 
hozzá .való jánííhatása élleh: el áll. Neve-
zetes az említett példák között e£y Ölafz* 
Oi:fzági történet, mely abból áll , hogy 
valamely régi épület' le toiitásának alkal-
mstosságával, a föld alatt egy Üregre ta
láltak a* Munkások, me]y,á'" leg-frissebb 
fzép búzához hasonlóval vóít tele ámbár a* 
nyomozás utátin, 1*8 efztendösnck találta
tott az üregbéli gabona. 

1 Chétniai meg visgálása egy föld" ne* 
kiének, a3 Tungusök és Laniutok' (Szibé
riának tenger-níeljéki réfzében) nem fsak 
magok rfznek jó ízünn á mar háj ok* tejé
vel; hanem á' F6 Utazóknak is azzal ke(U 
toeskednek. A' visgálás meg-mutatts^ hogy 
íiem ts .̂k tápláló erővel nem bírnak a3 ré-
fz'ei ezen földnek; hanem hogy mód nél
kül is ártalmasoknak kell azoknak lenni • 

;. tnivelhögy meg mtn eméfzthejti $kQt &* 
gyomor. 

A' nagy megjár adiás után hirtelen ki-
deg vizet ivott, és a% miá meg-betegedett 
ükrájniai marhának igen könynyü Orvot-
tág* íratikle T. i,. tgJ mgy , á ] b a ^ 
font. aprított Oroíz dohányt teíznek , arra 

1 meleg vi?pt (öltenek, %y"hagygyák állani , 
| ya ami ket oraig ; *kkor a> v îzet ]e-fzfirikf 

fi belője reggel, délbe, és estre mintew 
fel-mefzejnyit adnak a> beteg ipariiánjcj ' 
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melynek ezen kúra által á* hideglelésé 
tgéfzfzen el műit , '$ az ételhez való kí
vánsága meg-jött. 

Bogy a' Kaspiom tenger9 jpufztás kör. 
Tpékeinn nagy bőséggel tehet Széksói hé-
fzíteni; ezt még-mutatja á' Tudós Pallás; 
's javasolja iá mírit oly foglalatosságot; 
mely* az.említett pufztás környékek íze-
gényebb Lakosainak hafznot hajt; és az 
Orofz kereskedést nem kevéssé gyarapítja; 

Magyar- Orfzág. 
Szegtdénn < egy fzáztizenhét étetendő* 

Afzfzohyság ^haláíözék meg mostanság,' 
kit a' Fia Popin Generális nagy tifztes^ 
seggel takaríttatott e l íeströí vette a* 
Néhai ^Áízízony fzármazását. A* másik 
F i a , .Örofz, Generális. 

A ' selyem pfódücárSsFéli fzorgalmá-
toskodásra iíj öfztönül fzolgálhat Nemze-
tünknek , hogy Bétsbenn , , kevés napok 
alatt öt forintal ment feljebb a' selyem' 
mázsájának az árra. 

Béisi 
Királyi FŐ.Hertzeg Jósef mdörisp^ 

nyunk annyira jól vagyon már, hogy el* 
járogat a' Teátromokba is. Jeleit volt ne
vezetessen a' múlt Kedden estve Kotzé-
iuenzk egy iij Darabján, mély, Atyafiság 
nevezet alatt sok xhafznos tanúságokat fzép 
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előadással foglal mágábann. Más riap^ 
Tsáfzár és Tsáfzárné Ö Felségek, a ' K a -
rinthiai Kapunál ^lévö Tcátromban meg-
halgatták az új Éneklő -Leányt , egy ujj 
Ölafz Énekes-játékbaíi, melybenn, az" Afz-

fzonyi állhatatosság győzedelme adódik 
élő. Testv-érje ezen ujj Éneklő-Leány az 
első tántzoló- Leánynak Cásentinihék. Jó 
zsengéjét mutatta a' maga teátromi tehet
ségeinek; de még is tsak ugyan se' n&m 
Tomeoni > se' nem Szefzfzu 

A' midőn F . Királyunk a' maga bÖU 
tsessége '$ jósága fzerént, a' hadi ujj ér-
demeket példásan jutalmaztatja:, nem fe
lejtkezik el az előbbenieknek meg-jutal-
jnaztatásáról^ is, mely Atyai gondossága, 
nak élefztŐ és Másokát is nagy virtusokra 
ofztönöző jelét Upafztáltatta kegyeimessen 
ama' Negotini Heróssal, Mária Therésia 
Katonai Rendje' Vitézzévei, '§ a* Magyar 
Kir. Testőrző Ns Sereg' Hadnagygyával 
Szarvassy derék Hazánkfiával is, úgymint 
a' kit, mind a' Török háborúbéli ditsö tet
teire, mind á' mostani fzolgálatjabéli buz
gó hívségére önként függefzteu kegyes fi-
gyelmetességböl, méltóztatott Ö Felsége, 
e' folvó Hónapnak Ő-dikánn Oberstlieii-
tenántságból Obersterségre emelni. 

: |, A' Törvényekbe nézve egy Udyari 
í ! Kommifzíziót állított fel Ö Felsége., \ \ 
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melynek EIsö Elölülőjévé nevezte: Nébaí 
Fő Burggráfját Tseh Qrfzágnak Gróf Cá~ 
vridnit; Második Elölülőjévé $. az Alsói 
Auíztriai Nemesek* Törv ény íz éke' Prézesi 
$ét Haan Urat; Assessoraivá : a' Fö Tpf, 
vényfzéktől % Kéesz; Báró Stupan, és Lym 
ro Udvari Tánátsesokat; a' Birekiórium. 
tol : Kolltr; Báfó /fa<m; Sonnénfels Jó* 
sef, és Kánonok Zippe Udvari Tanátsoso* 
ka?; végre az ApelláÉonurxUÓl Zeillcr Ta, 
natsos Urat; a \ k i egyfzjcrsmind Közönség 
ges Tanítója az ide való Universitasbanrt 
a* Terméfzet és a' Státusok' Törvénynjé-
n«kf nem különben a'Crimínáiis-Törvényi 
nek is. (Ez az Út adott letzkéket az em-
lííett Tudományokból Jósef Fo-Hertzeg 
Paíatimisunknak j kitől holtig 6 fzáz fb» 
rimja jár: ?s ád mest Antal Fö-Hertzsg* 

Á' Német-Birodalom' Rendjeihez 's 
különösen az Egyházi Fejedelmekhez inti* 
zett 7-dik Fébruariusi Buzdításában?} (> 
Ts. Felségének, a- Papi Fejedelemségek1 

seeuiarisátziójáról való fsáridék úgy adódik 
elő, 'mint a5 melyet, valósággal végre1 

akarna hajUni a' Kr. etrö* ~ Á3 Tsáizárí 
Buzdításra 9\ igen nevezetes feleletet adott 
ft- Wünbur§\ Hertze^ Püspök. 
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