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Nro 24* 
JCŐ'U Bétsben a Bojt-más Havának (Mártzlusaak) 

24-dik napján 1797-dik Kíitendó'ben. 

J¥«2<ft Környülállások* 

A* i * Velentzex Friaulnak (Forojulium-
nak) Fővárosától Udihettl mintegy 3-ad 
fél óránnyira Mártz. lődikánn reggelig 

• óra tájban, 40 ezer emberrel ütött Bona
parte > Károly Fő-Hertzeg' Népére, mely 
•ttiég akkor tsak fanfzezerböl -állott, mire! 
a segítségére takarodó Katonaságok még 
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cl nem érkeztek volt. Kétfzer vlfzfzá verté 
Seregünk a* nállánái kétfzerte nagyobb 
fzámá-ellenséget, 's benne igén sok kárt 
tett. Estvéli hat óra tájbann v hogy kü
lön ne fzdríttassék meg - fáradt Népünk: 
fzükségesnek ítélte azt Karoly Fő-Hertzég, 
Goritzia , *s az oda közel fekvő Gradiska 
€%Aquiléja Városok" tájjánn erősíteni meg$ 
*soda várni a5 Segítségeket. 

Az Also-Rajnai leg-újjabb Tudósítá
sok fzerént, Düsseldorfok], &rimmling± 
hausennél, és JNeutviednél egyfzerre félbe-
fzakafztótták a' F t \ák , az Erősségek erős-
sebbítésében való foglalatoskodássokat* 

: A' Bresti Fr. Hajósseregetske által ̂  
Anglia' napnyugoti izéiéire, a? Valliai Her-
tzegségbe 4ki-fzállított, ád foglyokká lett 
14 vagy 1 m fzáz Fr. áknak", Wale nevíi 
Ánglus volt "a* Vezér)ek , a' ki néha hap-
ján Senegali Gubernátor* volt, hanem mintr 
egy 14 efztendeje, Mackenire nevű Kapi* 
tánynak meg - öleséért fogságba tétetett, 
melyből ki-ízabádította magát 's Fr. Or-
fzágba fzökött által. Az Angliai Király 
Londonba pararítsolta vitetni ? áz említett 
Walet; és a' Bresti hajók nyomozása 
cráí>t, sok Ánglus Tengeri Romendánsok 
vettek pafaritsolatot. 

Frantziá • Orfzágbann ismét nagy híre 
Tan a5 Skótziai partok ellen való fzándék* 
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üák, 's tététnek is olyan kéfzűletekV a* 
melyek 9 ezen ízándék' valóságára láttat-
hak mutatni p. ö. hogy a LiÍle9 JDouai, 
Arras és taás Városőkbéli örizetek patent 
tsoltatnak táborba fzállarii Dünkirchehnét, 
friely tábornak io ezerré határozódott a* 
fzáma, Qáentín Generális' kórrhánybzásá 
alatt. Igeh sok fzállító hajók Vágynak ké-
fzenn a'Kikötőhelybenri is DünkirchénnéL 
A' Flessihgeni és Middelbiú-gi partoknál is 
kéfzíttetnek fzállító hajók; 's még Fregá-
tok; Klitterek; és Ágjűs-,Saluppok is , 3s 
fezek a' Hollandus-hajók is fzándé!<bzhak 
egyesíteni magokat a? DünkifchéniekfeeK 
— De úgy látfzik, hogy" az Ángíusok- jól 
tudják ezen egéfz fzándékot, és már kül
döttek is hajókát a' Skaldis' tfengerbe«fzá-

; kádasához. 

' Az Angliai Király > hat Ministerjeiyel 
együtt Tanátsot tartott í eb r . 26 dikánn, 
9s a* Taháis' végzéséhez képest, parantso-
latot küldött az Angliai Bankó* Igazgatói
hoz, hogy kéfz-pénzzel ne fizessenek ad
dig: míg a' Parlamentom e^én tárgy eránt 
maga értelmét nem adja. Más nap (Febr. 
27-dikénny közlötte a'Király ezen íiende-
léssét a> Parlamcntommal is; 

Elegyes Tudósítások* 
Furisa\ dp a9 Fr. Nemzetnek nem 

i nagy hctsüleiérc fzölgáió történet 9> melyet, 
A a 2 
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a' Qaotidienne nevezetű Párisi Vjság 9 v$+ 
lóságnak ír. 

Az Irrlandia ellen küldetett (Bresti) 
hajók közzűl egyet, valósággal oda vetett 
Xrrlandiának partjához a* fzélvéfz, mely 
ugyan azon időben, más partok' meljékein 
Izéljél fzórta a' több Fr. hajókat. Alig 
ízálltak ki a' Republikánusok, az említett 
hajóról &' fzárazra: hát már temérdek So* 
kaságtól voltak körül véve, 's ki-kérdez-
tetvénn, foglyokká lettek. Az Irrlandiai 
Gyermekek is hozzájok járultak, ezen mát 
akkor nem félelmes ellenségekhez, Vmeg 
tapogatván a' zseb}eiket, tartották nékiek 
a' markokat. A' Fr. Katonák jelentették 
a* Gyermekeknek Tölmáts által, hogy as 
úttal ugyan nem vihettek nékiek, semmi 
frantzia tsémegéket /s játfzóefzközöket, 
hanem ígérték, hogy ha máfzfzor indái
nak Irrlandiába: már akkor el nem mulat
nak vinni, — De nem tsémegéket, se* nem 
valamely rendfzerént való játfzó efzközo* 
ket kívántak az Irrlandiai Gyermekek a' 
Fr. áktól; éppen nem: hanem **- kis Gil* 
jotínokat* 

A'midőn a* Fr. giljotínokat még az 
Irrlandiai Gyermekek is friss emlékezetjek* 
ben tartják : el felejtették már sok maga 
gondolatlan Párisíák, a* közöttök módi-
bah volt giljqtínos Vi lágot ; még pedig ; 
űgy elfelejtették, hogy abból a'rettene
tes módiból , most mulatságos módira **•; 
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lálozasra — vettek magoknak alkaliha* 
tosságot, mint bizonyítja ugyan ezt is a* 
Quotidienne, igen hathatós ki-fejezésüElő
adással , 9s érzékeny ki-keléssel: 

A' Farsangnak — ágymond — vége. 
Soha nagyobb divatjábann nem volt a* 
tántz, mint ebben az efztendöben. — Szkz 
-rendbéli Bálnál több volt Parisban, 's min
deniknek találkoztak Követői. Máskor, 
minden Felekezetnek maga fzínjei '& éne
kei voltak: most pedig, minden Feleke
zetnek, maga Balja. Itt, a Konstitútziő-
nálisok tartották a* magok Báljokat; amo
da tovább az Orleánisták; a* Revolútzió-
jiak mindennemű zabolátlanságai, és minden 
nevezetes idö pontjai alkalmatosságul ve-
vödtek a* vígadozásra. A* mi Szépeink, 
tnajd a* 95-dik, majd a' 9 i-dik eízt. béli Kon-
Jftitútzió' nevében tántzoltak. Tizedik Augu-
ftusnak, 31-dik Májusnak, 9-dik Thermi-
dornak, mindeniknek voltak Ugráíói. MiU 
$tm% Olafz-Orfzágban utazván látta Velen
cében egy Teátromban, Ádámot és Évát 
az eset ufán'n a* Halállal és a* hét halálos 
Sünökkel tántzolni:. 's, ezen látásból vett 
alkalmatosságot az Rlvefztett Paradi-

- fsomnak írására. Szintúgy vehetett volná 
Ú alkalmatosságot éppen arra a' tárgyra,, 
a* mi Báljainknak fzemléléséböl is — Ki 
hinné, hpgy volt Parisban egy olyan Bál, 
melyet. Áldozatok' Báljának (bal des victU 
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jnes) neveztek. A' végre, hogy bé-bo* 
tsátíassék valaki ebbe a" bálba, meg-kí
vántatott, hogy Bátját, A t tyá t , . vag j Ad
uját vefztette légyen el. O ! t i , anyayi 
fzerentsétlen tfieg-báütáknak Lelkeik! Ti 
^zzal vígafztaltátok magatokat, midőn 
meg-fofztattatok a' testi élettől, hogy hafz. 
npsnak gondojtátok a' ti (Világi) halála-
tpkat a' Hazának. Jaj de mitsoda kétség
be esés fzállott volna meg benneteket, ha 
el láttátok válna előre, hogy a' ti halá
los fz.entenuiátok^t, a* ti Feleségetek 
vagy Leányotpk, Bilétté változtatja, me-

, Jyel bé. menjen egy olyan Bálba, a' hol 
vetélkedhessenn Másokkal, öltözködés? 
héli bujaságból, vagy talán dobzódás-
bóL Balgatagok ! .ők is fzintűgy áldoza
tokká, lefznek egvkot, mint lettek Aroar 
z o k ; az 0 Gyermekeik.,. tántzolni fog* 
nak az Ő. sírjpk körfii,'és mindenik Nyo
mot, mihelyest sírba ízálIo,tt Az: el felej
ti az utánna következő Nemzetség. — 
Nehezen hifzem, hogy egy iJyeo tséltsap 
Nemzetet Bőlisek akarjanak valaha igaz
gatni. Hajdann Amphion^ egy Várost épív 
t£tt á' lantja hangjával: de én nem hifzem, 
hogy ra^a akármely muzsika is elégséges 
légyen, tsak & leg-kissebb fa hit s kának is 
fel-állításáig,- Azt leheti vala gondolni, 
hogy hat efztcndéi tapafztalás boltsebbek-
ké tefzi a* Fr. áka t : de tsak Azok mosj; 
*"« A' kik vol tak Kezdődik a' Germinál 
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Hónap; változik az egéfz terméízet; tsak 
a' Párisiak nem változnak V a' t. 

Koppenhágábanxi, az Egyeztető Kom-
miMzió 1153 pereket igazított el tsendes 
meg-egygyeztetés által; 3^56-ot egyáltalá
ban el enyéfztetett, és tsak 437-et botsa-
tott Törvény' útjára, a* multt cfzt. ben. 

A' Bátáviai Pátrióta-Klűbok, éppen 
oly buzgósággal törekednek akadályoztat
ni a' Konstitűtziót; a* melyei iparkodik 
azt végre-hajtani a' Nemzeti-gyűlés. A* 
Hágai Klub ki - jelentette nyömtatásbann, 
hogy ő a' Konstitútzióbann sok Tzikkelye-
ket talált, a* melyeket pem hágyjhelybe, 
és nem látja meg-egyezöknek, azokkal az 
Igazságokkal, a* melyek egy jó és állandó 
Konstitutziónak fundamentumai tartoznak 
lenni. Zütphen GZutphania) Városábann 
ínég több fzabadságot vett a' Klub magá
nak : minekokáért a' Magistrátus fegyve
res * erőt küldött ellene 9 *s el fogatván a* 
Fejei kozzűl egynehányat ,. crimináli* vis- / 
gálás alá adta azokat, mint Köztsendes-
ség-háborítókat. -r~ Az ú] Criminális Tör
vénykönyv' kéfzítésének egy.fziikséges re
gulájául határozta meg a' Nemzeti-gyű
lésnek' leg-nagyobb réfze, hogy a* Kínzás
nak (Torturának), a* Közönséges-Társaság
nak egéfzfz Kerületében helye ne légyen. 

^ — Számos efztendöktől fogva vagyon már 
Batáviábann egy Qeconomica Társaság, 
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Zweig nevezet alatt. ^ Hogy a* földmíres 
lés és fzol:^slmaíosság, tökélletesebbedé-
sének anynvivál hathatósabb efzközei le« 
gyének a? Zweig9 iparkodásai: cl végezte 
a' Nemzeti-gyűlés, hogy buzdítsa önnön 
Tagjai fejenként, azonn iparkodásoknak 
elösegéllésére. 

Az, Orofz és Török Udvaroknak egy
más eránt való békességes és barátságos 
magok nyilatkoztatását, sok rendbeli Tiu 
dósítások bizonyítják.; hogy t. L a ' Kon. 
stántzinápolyi Orofz Követ Kotschubey Űr, 
$ Reiseffendihez botsátott írásában, vala
mint egy réíkröl meg-ha tározó tt kéfzsé^ét 
jelentette a' maga Tsáfzárjának, a* két Ud
varok között tiz efztendökre kötött fegy
vernyugvásnak meg-erőssítesére, és egéfzfz; 
erőben való meg-tartására: úgy más felől 
reménységét nyilatkoztatta az eránt, hogy 
a' Porta is. hasonló értelemmel és indiílau 
tal vagyon Ó erántta*—; A* Reiseffendi, 
igen fzép kifejezésekkel felelt Kotschubey 
tJrnak , 7s egyfzersmind arról is tudósítot
ta , hogy a5 Nagy Űr (a' Török Tsáfzár) 
rendkivűlvaló Követje által fog kívánni 
fzeréntsés uralkodást az Orofz Tsáfzárnak. 

'Orofz'Birodalombéli Tudósítások: — 
Isteni tifztelet alatt be zárra kell lenni min-
den Tsapfzékekn'ek á'Tsáfzár' parantsolat-
jábóL — Az "új pénzek* felső lapján két, 
egymással által-elienben álló JP„ betűk ízem* 
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Jéltetnek : &z alsó lapfökon pedig ez olvas-
tátik : Nem nékünk nem nékünk, hanem 
**' Te Nevednek (adjad ür<mt d ditsossé-
get). — A' Tsáfzári régi nyári palota le-
yonrátott: és fzebb épííődik helyébe. Az * 
ettől nem mefzfzire vóltt Komédia-ház is 
Je-rontatott hasonlóképpen: ?s a' helye, 
Katona-gyakoriás5 helyévé rendeltetett. — 
Frant/ia Komédiákat nem enged többé 
játfzattatni Pál Tsáfzár: hanem fzándéko-
zik egy Német Játfzó-Társaságot hívni ÍV-
tersbiu-gba: minthogy a' német nyelvet fze-
reti 's betsüli, és igen jól is befzéll rajta. * 
— Az egéfzfz Birodalombéli minden Ne
mes Famíliáknak laístromba ízedését, és 
tzímerjeikkel egyetembenn való ki-adását 
hízta a' Tsáfzár a* Fö-Fiskálisára> meg
hagyván Nékie: hogy a' Római Hertzege-
ket és Grófokot, ha nem az Orofz Udvar
tól vagyon a' Hertzegségjek és Grófság. 
jok?.tsak abban a-' Nemesi-Classisbah kell 
elo-adni, a" melybe tartoznak Azok fzüle-
téssekhez képest; továbbá, hogy a* Tár-, 
tár Hertzegeket se* kell az Orofz Hertze-
gek közzé fzámláíni; és végre, hogy az 
olyatén Személyeket, kik # a* közönséges 
fzolgálatbéli rangjoknál fogva jussokat tart
ják a' Nemességhez: fzorgalmatossan elei
be kell terjefzteni Ö Felségének, hadd ma
ga visgálhassa meg voltaképpen Azoknak 
érdemeiker. — As Instántziákhan így ki* 
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varija magát meg-fzóllíttatnl: „ Leg-felsé. 
gcscbb, Legha ta lmasabb , Nagy Úr é* 
Tsáfzár, Pétrowits Pál, Egyedülvaló Ural-
kodója .minden Orofzoknak, leg-nagyobfy 
kegyelmű Úr! " — Egéízfz titulussá a* Tsá-
fzárnak, mely a' parantsolatok, ajándéko
zások , Privilégiumoknak 's egyéb effélék 
eleibe fzokott tétetni, ez: Istennek kéfz 
segedelmü kegyelme által, Mi Első Pál, 
Tsáfzárja és Egyedül-való - Uralkodója 
egéfzfz Rufzfziának, Moskaunak, Kiew-
nek , Wladimirnak, Nowgorodnak; Tzár-
ja Kasannak; Tzárja Astrachannak; Tzár 
Szibériában; Tzárja Taurica-Chersonesus-
nak; Ura Pleskaunak ; és Nagy-Hertzege 
Smolénksnek , Lithvániának 5/ Wolhyniá-
nak ésPodóliának; Hertzege Esthlandnak, 
Licflandnak, (Livómának) Kurlandiának 
és Semgalliának , Samogitiának , Koreliá-

. n a k , Ti vernek , Jugoriának, Permiápak, 
Wjatkának, Volgáriának és más Tarto
mányoknak ; Ura és Nagy - Hertzege a* 
Nowgorodi alsó Tartománynak, Tscherni-
gownak, Rjasannak, Polozknak, Rostow-
siak, Jaroslawnak, Belo-Osersknek, Udo-
riának, Obdoriának, Kondiának, Witepsk-
nek, Mstislavlnak", és az egéfz Efzaki vi
dék' Parantsolója; és Ura Iweria Tartó-, 
mánnyának, a' Kartalini és Grusini Tzá« 
sroknak, valamint a* Kabardini Tartomány
nak ig;'a* Tzirkaízfziai és Hegyi -Fejedel
meknek éa másoknak örökös Ura és Fő-
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Igazgatója; Örököse Norwégiának; Schlefz-
wig-Holsteíni, Stormarni, Ditmarseni, éi 
Oldenburgi Hertzeg' *s Ura levernek. &c. 
& C . & C . 

Római Tudósításoki Febr. 22-dikén 
reggel Rómába érkeztek a' Fr. ák5 réfzé-
röJ': Cacaultj ki már az előtt is volt ott 
Fr. Ágens fővel; Bonaparte' Generáladju-
tántja Marmont; és a* Szép-mesterségek' 
míveihez értő 3 Kommifzfzáriusok Tűin, 
Bért ho let és Monge. Caeaultot sok Kar
dinálisok és fő Személtek meg-látogattak. 
• 1— Az nap éjtfzaka , Lovas-Katonaság' 
Őrizete alatt, fzámos fzekerek indíttattak 
el, Terracina felé, melyek vifzfza-fzál-
lítsák onnét f az előbbi bátorság végett 
oda takarított kintseket. — A'Római Nép 
nagy kedvetlenségét nyilatkoztatta a5 Bé
kességkötés' értésére. Hogy tehát avagy 
tsak .a''3cg-fzegényebb réfzét annak, meg-
lehessénn valamennyire nyugtatni : ez 
okonn, Pápa Ö Szentségének, oly értel
mű parantsolatját tette közönségessé a* 
Státus-Secretárius Basca Kardinális , mely
nek ereje fzerént, mind vifzfza kell a* Zá-
logosító-házból ingyen adni, az' oda Febr. 
11-dikétől fogva, 15 Paolit külön külön 
meg nem haladó summákért be tett zálo
gokat, a*. Tulajdonosoknak. Egy más pa-
rantsolat is tétetett azonban Febr. 24-di-
kénn közönségessé 9 melyhez képest min-
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den aranyat és ezüstöt, mely , vagy a* 
Templomokban , vagy Kollégiumoknál £, 
Ünivejsitásoknál, vagy magános akár P a , 

, pi akár Világi, akár nem idegen akár ide! 
gen Személyeknél találtatik, bé kell a ' ' 
Pápai Pénzvero-házba , min/den ki fogás 
nélkül 3 napok alatt adni : még az olyan 
aranyat és ezüstöt is ki nem véve', a' mely 
nem sajátja valakinek ; hanem bízva van 
reája testamentom fzerént, vagy el zálo. 
gosíttatott nálla, vagy tsupárt le van téve 
Egyedül az afztali késeket /'s kanalakat és, 
a* tsattokat lehel megtartani . A' Pénz-, 
quietántziákat fel-váltja a Kamara öt pro, 
ceütó intereses Obligátziókkal, melj Kö. 
telező-írások, kéfz-pénz gyanánt vevődnek 

, e l s az el adandó, Camerális jófzágok* 4N, 
rábán. Még az Ezüst-mívesek is tartós
nál* bé adni y a* náípk \éy& akár már fel, 
dolgozott 5 akár még fel nem dolgozott 
ezüstnek 9s aranynak a felét; és SLX fel, 
dolgozottért, ha egéfzfzenn ujj még az, 
kapnak a' munkajutalmául, minden latra 
egy Paolit, Az el zálogosított drágaságo
ka t , ha Hints reájok több adva 15 Scudi, 
nál: ki kell váltani 3 napok alatt: mert 
későbben, nem kap a'Tulajdonos érettek 
többet, a* betsü fzerént yaló árroknál. Más 
Drágaságokra nézve, kívántatik a' Tulaj. 
donosoktól, hogy a7 betsü fzerént való ár. 
rért hagygyák azokat a'Zálogosít%házbaii, 
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Stötoss rhgáUst és büntetést vonnak ma
gokra , a* kik ezen rendelésekhez egyenes 
lélekkel nem alkalmaztatják magokat. 

Szörnyű történet. 
Stájer; Orízágban, a' Fővároshoz Grétz-

feez ket oranynyira fekvő , és Maria. Tro/i 
nevű Plébániához tartozó faluban egy ieert 
terhes Afzfzony, a' mint a' Férje ki ment 
fcggel a marhán étetni, ö pedig még az 

. agyban feküdt: elö-vett egy afztali kést, 
'iki-metfzyen azzal magának a'hasát jobb 
felöl a köldöke mellett, bé nyúlt a'mé 
bibe '$ ki vonta onnét, lábánál fogva â  
Magzatot, aztítánbé-várta a' vágási maga 
ujadnak. Ezen borzafztó tselekedetének 
okául azt adta hogy ;nem állhatta már ki 
tobfae a méhben való mozgolódásait a' 
Magzatnak, melyet ö a> maga vélekedé
se teerent, mar a' rendes időn túl hordo
zott. Négy nap mulya meg-hólb e' fzeren-
tsetlen Anya; hanem az eíofzakossámi Vi* 
lagra vontt TsetsémŐ ép és egésséges.. 

Törököt fogtam: de tifz. 

A' Frankfurti Útmenttében fekvő Gil 
senberg nevű Alsó-Hafzfziai faluban, meg 
.állapodnak mostanság egy estve a' Ven! 
degfogadp előtt, két Emberek egy L l 
vével-, a melyet vezettek, ' s kérték a ' 
V e n d é g f o g á s t , hogy adna néktek hk\-
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lást. Ez magokat az Emberéket kék volt 
bé.fogadni; hanem a* medvéjekre nézve 
azt mondotta, hogy annak semmi helyei 
nem tudna mutatni magánál ; mert az Is
tállói , mind tele vágynak marhával. Hall
ván a* sok kérést á' Vendégfogadós' Öts* 
tse± azt találta fel, hogy mivel Ö úgy H 
le fzándékozik ölni más nap a' kövér ser-
téssét: el lehet azt már azon az egy éjt-
fzaka hálatni a' konyhábahn is fzalrhánn: 
's az ólban el hallhat a' medve. Ez úgy 
is lett. Éjtfzakára kelve meg-jelennek i 
Zsiványok, hogy él lopják a" kövér ser-
test, kik űgy tsinálták ki a* dolgot magok 
között, hogy egy közzülök kivűl strázsál
jon ; másik az ól-ajtajánál világítson egy 
homályos lámpással; 3-dik pedig a' sertés-
hek kézre- kerítéséhez lásson. Akart is 
látni: de midőn közelített volna a' véltt 
Sertéshez, oly mormogást hallott 9 hogy 
vifzfza vonta magát. A? Lámpástartótól 
bátoríttatván ugyan tsak fzerentsét próbál 
másodfzor i s : de a' Medvéi meg-kapta^ 'k 
maga alá rántotta. A' Lámpástartó segí-

» teni akart a' Tzimborássánn: de ezzel is 
hasonlóképpen bánt a' Medve valamint 
Amazzal. A' ki kivűl 'strázsált, nerh mert 
bé menni az ólba; hanem segítségért kiál
tott , 's mikor látta, hogy jonék ki a' Házi
ból: meg-fzelelt. A' más" kettők meg-lévéít 
sebesítteíve, 's féltvén életekét.!', obégáí-
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iák a* M e c W fzorohgató karjai között, 
&' honnan ki-vonattatván meg- vallották 
gonofz fzándékjokát. ' 

S. Marino nevezetű Ölak kis Respi^ 
bhkát mely tsüpán egy hegyi Városból 
es ket kis Helységből áll, >s az Ürbindi 
Hertzegseg Kerületében fekfzik, meg-kí* 
náltatott Bonaparte, Monge Kommifzfzi. 
xmssa által oly ajánlással, hogy ha tetfúk 
Néki, nagyobbíthatja a' maga Kerületét 
a' Fr. Resp. közbenjárása által, A ' S 
Mürinói Elöljárók meg-köfzönték Febr* 
12-dikénri ezen ajánlást: de a' magok sori 
sával való meg-elégedésben eíég g a zdaS-
sagot talalvann, jelenitek, hogy ölet ép
pen a' mostani nagyobbodás jövendőben 
meg-buktathatná: '~s egyebet nem kíván 
nak, hanem Kereskedésbéli éevesséo-n-
lépni a' Fr. Respublikával, ' s oly Kötés 
re , mely az ő Respublíkájok fenn-álíását 
bátorságossá tegyei 

A' Fr. Törvényhozó Gyűlés két Ta-
nátstsaiban, Sors által meg-határozódotf 
Kik lépjenek ki. azokból Jún. 20-dikánn * 
Az Ifjabbik Tanátsból változó 145 Taeok 
között leg-nevezetesebbek ezek: Berlier 
Boissy d' Angla«} Cambacéres, Camus ' 
Cávaignac, Chassey, Daunou, Defermont' 
Drouet Dubois-€rancé, André Dumont! 

• Goupilleau de Montaigu, Guyómard, Guy. 
ton-Morveaux, Isnard, Louvet , Mailhe, 
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Revexchon, Treilhard, Rqujer. ~ A^ 
öregebbik Tanátsból .70 en lepnék ki >s 
ezek-köztt leg-nevezetesebbek : Delmas í 
Fourcroy, Lanjuinais, Pouláin-Grarídpré * j 
Goupilleau de Fonteriay, Courtois , FIQI 
rent Guyot* Durand-Maillafte * Johániíot^ 

Béts, 
Clementina Föliertzegaízfzony, a* jö* 

vő Ápr. 3-dikánn fog innét meg-ioduha 
NJpoly felé. Tíestné] i" Nápolyi fegyve* 
*es-hajók vefzik által : mert a' Kísérői 
jnem kaptak pafzaportot a' Frantz.íá'któl* 

Annak az Udvari Rommifzfzíóíiakj 
melynek a' Törvényekre nézve lett felál
líttatását jelentettük : kötelessége lefzíz, két 
efztendők alatt, egy Törvéilv-könyvet *s 
Törvény-fzolgáltatá&ta való Útmutatót ke- ! 

fzíteni, a' F . Aiifottiái Haz' Örökös Né* 
met Tartománynyaira nézve, mely Mun
ka a* 3-dik efztendőben közönséges még- \ 
ítélés alá botsáttatik., 's azutánn hágyatik I 
helybe és erőssíttetik meg a* Felség által: 
mely meg lévén, nem fognak többé a' i?<í- ; 
mai Törvények különössenn taníttatni a* 
Bétsx Universitásbann ? minthogy az iijj 
Törvény-Köny v úgy is az Institiítziők rend- ' 
je fzerént kéfzüi, és magábann foglalja a' j 
Római Törvényekből is mind azt a* mi | 
hafznávehetö; -A' mint már előre leheti 
tudni v nem Mzfz az ujj Törvény-Könyv 
idegen, a* halállal valé büntetéstől, j [ 
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