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Nro 33. 
l^lt Eítsben , Sz. GySrgy Havának (ÁpriHij**I|| 

35-dik napján i>797-dikE&jej34<Sb»a, 

i5fűrf/ KornyMáíMsoh 

J*. J W t u j i verekedés* alkalmatoísí* 
gával, mely, Mártz, 23-dikánn történt^ 
igen nagy ditsSsséget fzerzett Generálnia* 
jor Gróf Gontreuil magának az által, hogy 
Károly Pő-Hertzeg* bizonyítása fzerént^ 

; a* tartalék-ágyúkat minden hozzájok tarto
zó kéfzíítetekke] egygyütt meg-mentette* 
Ezenn érdeméért már most a* ditsérétenif 
kiről, a* Mária Thtréna Katonai Rwé* 
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jenek Komendátori ( Közeprangű - Vitézi) 
Keret i jével is meg-tifzteltetett a' Ts.JK.. 
Felségtől. 1 

Triesf vifzfza-vételérol, a' mely Tu
dósítást közlöttünk a* műit postán: ki adat
ta azt a' Hadi "Cancellária is , a' műk Pén-

*: tekenn délutánni 4 órakor, egy, különös 
Tóldalékjábann a' Bétsi Udvari Újságnak, 
melyből olvassuk: hogy a? Frantziák? fzá-
mára Triesthtz vízen érkezett 22 pénzes 
ládákat 3 minekutánna el foglalta Casirnir 
Obersterünk: mindjárt el küldötte azokat 
háttább, nagyobb bátorságnak okáért. Fog
lalt el nevezett Obersterünk Triestbenn 
még elébb két milliót érő jófzágokat, úgy
mint t kénesőt? gabonát, Kalmár-bóltok-
ból-való és piás portékákat , melyeket 
refzfzerént magával vitt oda az ellenség, ... 
réfzízerént ott 9 és a' tájon rablott. Két 
frantzia ágyií is maradt Triestbm. 

Ezen nyertes diadalmunknak mis ága 
is 'vól t azon egy időben , u L Ápr. 14^1-
kénn reggel, mert a* JFiuméhol el kerge- 1 
tett Frantziákat is meg-támadta volt ak- j 
í o r Casirnir Oberster a* Lnybacfíi űtonn í 
Dornecknél , *s onnét Adelsberg)& futam- J 

. tattá, oly fzerentséseRn , hogy refzérői a' 
Vefzteség nem állott többől öt hólttaknál,- 1 
és 16 sebesseknél; amazok közzűl ellen-
ben sokam hallottak e l , 's még többen se-
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bésedte.k meg9 . 30-an fogságunkba', estek '$. 
és egy g fontos golyóbisa • ágy új ok ̂  ''$• két 
íjriunitziós fzekereik jutottak Vitézeink' ke
zébe, 

•. A9 Fegyveínyitgvásról való híradást 
Apr. 14-dikénn dekiotti 11 órakor vette 
Casimir Obersíer, a' midőn már vége 
volt az említett minden hadi munkáknak. 

Tomconi) ismét vifzfz'a érkeze Béts-
be Napolj Városából* Otazásábann Ó is 
fzenvedett a' Frantziáktól: mert nem foly
tathatta miattok Tirolisonn által az lítját, 
tovább két hétnél: míg nem London Ge
nerálisunk rést' nyitott néki, Buzdíüí in
dulattal befoélli ez az érzékeny Ohfz Me-
Hyetske: mennyire gerjedt 's láiigai a3 Ha
zafiság' fzent tüze a^ állhatatos TirolUiak-

..bann, egy oly Nép el leit, mely, a' I?P-« 
nagyobb ember fzeretét' f^íne."alatt ellensé
geskedik', *s dühös erőfzakkal akarja toini 
6 reájok a* maga boldogtalan boldogságán 

A* Veléntzei föld.Önn valamennyi Ka« 
tonaink meg-fordúltak: mind azt bizonyít
ják egy fziv vei fzájjal, ho^y otthonn^e* 
látták volna őket fzívesebben saját Rokon-
nyaik* mint fogadták a' Kele/itzeiek. 

.Akármelyfelé tekint az Ember Bét** 
ben és Béis-meljékein: nem lehet valóban 
nagy meg-indulás nélkül fzemiélni azt aá 
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4f* 
felvet kéfzíégct, melyet nyilatkoztatnák, 
minden rendű Lakosok a' had' terheinek 
különbkülönbféíe módon való viselésében: 
mert hifzik9 hogy valamint Tirolisbann, 
úgy Bálok is* ha egyet ér tve, é$ öfzfze! 
fogott erővel segítik egymást az ellentál. 
lásbann : lehetetlen hogy boldoguljon kár
tékony fzándékábann az ellensége a9 mint
hogy fsak a? hallására is a? nem képzeltt 
Al&ó Aufztriai közönséges fe) ~ fegy verke* 
késeknek 's buzgóságnak nem kevéssé kez» 
«íett ő tsendésebbedni. Hát a' Magyar In. 
*urrectió valósagának még-érté|ére, avagy 
le nem tsendesedne e* egéfzfcenn is ? 

A' Bétsi Universitasbéli tanuló Iffjak 
közzül nem t&ak a' Kerefztyének fogtak 
fegyvert leg rnagyobb réfzént; hanem a* 
Zsidók is. Önként állott a* Karacxay Köny.„ 
myülovassai közzé3 Epstein Bernhárd 5Si-
éó Iffjií is3 a' ki Arensteiner Dávid Fsak 
nevezetes ?Sidó Kereskedőnél v^It fzolgá-
latban. Említett Arensteiner Úr ezer fo« 
rintot adott a* fel* fegyverkezett Bétsiek' 
Kafefzájába, 5s azon kívül % a* Kalmárság' 
Fegyveressei közzé, állított 3 Iffjakat,-ki* 
ke l nem tsak fel-óltöztetett Formaruhába, 
lianem 30 xr. zsoldot is., ád közzülök egy-
Bek naponként, valamíg a' fegyvert fog-
j&k viselni. Más. Zsidók is adakoztak fe. 
lesenn az említett Kafzfzába , ki ki a* ma-* 
ga értéke fzerént; és &' kitdl telt, Forma* 
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ruhás Fegyverviselőket is állítottak, mint 
p# o, Herzenskron Joakim adott %OCL forin
tot , 's ezen kívül állított és tart az egéfz 
Imsurrectió* ideje alatt 8 Fegyvereseket* 
-03z€Í Lajos, a' maga Lováfz-legénnyével 
együtt, a' fel keltt Lovasok közzé állott 
>s a' t. 

A9 Bétsi Polgárság* záfzlóira pántli. 
kákát ajándékozott a9 F . Tsafzárné 's Ki
rályné, melyekre ezek az igék vágynak 
tnódossan reájuk rarva • Maria Tkcresia-, 

fiir die Verfheidiger Wiens (Mária Thfr 
résia9 Béts9 Oltalma%áinak)< 

Hogy az Igazság-ki-fzolgál tatás' folya* 
matja, Tseh-Orfzágban, Morvábann, Slé-
giábann, Napkeleti- é& Napnyügoti Gallí-
tziábann, valamint Aufztriának is az ellen
légtől el nem fogíaltt réfzeiben, még arra 
az esetre is félbe ne fzakadjon, ha talán 
Hz egyesülés' útja ö közöttök és Béts kö
pött el vágattatnék: méltóztatott Ö WtUé* 
ge, az Igazságra ügyelő Fő-Széknek egy xé« 
ízét Ápril. Í J dikánn Prágabsi rendelni; 
más réízét pedig Bétsben hagyni, a? oly« 
jyátén réfzeire nézve Aufztriának , mely-
lyek nintsenek az ellenség által el foglal
tatva, és Bétstöl el ^ágva. Az Alsó-Au-
fztriai alsóbb Törvényfzéket és a9 Bétsi Ma-

f iátrátüst is emlékeztette egyfzersmind Ö 
elsége 5 hivataloknak oly buzgósággal 

H jó*fclkfiséggcl rató fol/űtáiára, as mi-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



#94 

Ivet lehet várni, az 6 igazság-fzeretetj'ek* 
tol és a* Haza J sa ' Fejedetem eránt.visel, 
tető hív induiatjokfcój, és a' melyről, mint 
.V köz-bátorság* hathatós cfzközéről 6 FeL 
arége^is.meg fog emlékezni a' isendesség* 
Idejebenn. 

Leopoldstadt nevű külső Városában 
, Bét-snek , értendőnként eiöi forduló Vk.\ 

sár fzoko.tt volt tartatni Jubi ate7 napjaim: 
de mo'st ez el; halalztatott, Július* i^áiT 
kára , a' midőn Margita napi Vásár volt 
2náízfzor» 

A' Direktórium meg-fzünt vala Béts-
.benn egynehány napokig a' közönséges 
.munkáktól: de újra-hozzáfogott azokhoz-^ 

/;'•'. ;\. A'. Hadi-Canceliária is fzintugy fbly« 
tátja-már ismét, a' maga. rendfzerént való 
foglalatosságát; mint folytatta volt a' fel-
be-fzakafztás előtt. , ' \ •' '• 

A*. Magyar Cancelláriának egy'réfze 
le ment. Budára, egy réíze pedig. Bétsben !. 

'maradt: nem különben az Erdélyi Cancel-: 

láriáé is. 
Bétsben a 'Vám rháznál ki-vágatta volt 

Keh. 2-dik Jósef Tsáízár a? Vár kerítését, 
tiogy a' portékás ízekereknek, annál egye-
nessebb útjok lehessen a* Vám-ház' udva
rába. Most ezen nyílást ismét becsinálják, 
V már jó magasságra is fel van vive az új 
fal: mert a' múlt Vasárnap is egéfz nap 
éolgoztak rajta. " 
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Az ÁlsÓ-Rajnai vídékekenn 9 változ
tatás esett a* Ts. K. Sereg* fekvésében** 

'Fi M. L. B. Wcrncck fö-quártéljaDittz* 
be fzállíttatott áltah 
- ' Hoize és Moró Frantzla Vezérek, el 
"akarták kezdeni a' Rajna-meljékeinn, lŐ-dik 
Aprilisbenn az ellenségeskedést'; mert hat-
imád nappal az előtt fel-mondatták a' Feg/« 
.'ver-nyugyást.: de .váltosvánn. V komjüh 
-állások nem kezdették* 

; Mékesség\hkérel:w6ít tele Périf,l£jprÍ-
lis' első napján:, melyliírre ezt a?. jegjzést 
tette egy Párisi. Újság :• • Talán: ezekkel az. 
édes,Újságokkal tsak- Ápüllshc akarnak 
taitiket küldeni* 
.;'.. A'.Szardíniái Királyijai kötött új Fri

gyét a''-Fr. Respublikának 3 sok Tudósítá
sok hirlelték: de^azokat >meg.hazudl[olta a* 
Fr. Directoriális újságnak (a? Redaetörnek) 
4*dik Áprilisi' Darabja, melyből ezt olvas
suk: „ N e m igaz?

 9s nem is leket — égy* 
mond — hogy egy JÍraír érkezett • vólm 

• ide, a? Frantzia Respublika és a* Szardínia! 
/Király között köttetett Frigygyei, melyben 
,mm tsak egymás oltalmazására, hanem 
egymás barátságáért, Más 3-dik ellen való 
ellenséges ki-kelésre is kötelezték mago
kat e* két Hatalmasságok: mivel, a* Pfeni-

•.potenüáriussaik, még azt $e? határozták 
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meg magok kötött? mit foglaljon mag|» 
fcann* a* kötendő" Frigy. "' 

A* Tulmx Frantzía Kikötőhelyből 
Jilártz. u-dikénn két Fregátok és két Bri* 

f ántinok mentek ki; bora? nem tudatik, 
[at líneai hajók és 4 Fregátok is fzándé.. 

ioztak onnét haladék nélkül ki indulni; 
j le ezeket se* tudhatni hová? 

A* Mémal Udrarral 'kötött Békesség. 
Hek meg-erossítése végett, titkos Ülést tar* 
tott 3*dík Ápr. ben, a* Fr* Törvényhoz* 
p/filés* Iffjabbik Tanátstsa;' 

Magyar* Orfzág. 
Á' Dunán innen való Kerületbéli In, 

gmrectió' Kapitánnyá Gróf Páljfy Miklós 
Generálisnak a* Pőzson Vármegyei Kö. 
fönséges Gyűlésben Ápr. 19-dikéhn tartott 
Befzédéböl, a* mit nem közölhettünk a* 
inaitt postánn : imé most közöljük 2 

„ Lehet c* —- úgymond *— meg^sér* 
tét nélkül vagy tsak gondolni is ditsőNem-
setémről, hogy midőn az hajdan a' fzonu 
feéd ellenségeinket, *& közelebb boldog 
fcmlékefcetü Maria Therésia* orfzáglása 
alatt, magát ezen Frantzia Nemzetet fze« 
tnélyes Insurrcctiója által nem tsak meg 
rettentette, hanem Orfzágába vifz&a >ip 
kergette; most ugyan ezen Nemzetnek fc. 
| « Sajtion, >* engedje magát általa/ R*& 
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giSjkiol, Ősi fzabadságától/s vagyonnyától 
mcg-fofztatni?"— Minekutánna a* mosta
ni Insurreetiónak el intézéséről közlötte 
volna a' maga értelmét' a* Generális Úr; 
valóságos vitéz emberhez illő bátorságai 
>s bizodalommal így fzóllott a* Gyülekezet-
liez: „ Adják ebez, kérem a* magok gon
dolataikat a9 Tekéntetes Státusok és Ren
dek közönségesem!; hogy oly efzközök 
lehessünk a* fel tett tzeíunknak el éré
kére, a* milyeneket vár most tolunk nem 
isak édes Hazánk, hanem egéfz Európáig* 
Mutassuk meg, hogy ki nem holt még be
lőlünk a* régi vitézi lélek, mely, Kéme* 
Eleinknek örökké fenn-maraÜandó ditsős-
léget fzerzett." ^ 

A* Szála Vármegyei felfegyverkező 
tek* fzáma 5,goo~ra megyén, a* mint Rt&-
gátol írják x még pedig Azoknak 4 ezerc* 
Lovas. — Ugyan azon Budai Tudósítás * 
a' Vas Vármegyei Fegyveres Lovasok* 
fzámát tefzi 5 fxázra, a'gyalogekét pedig 
közel 3 ezerre, 

Zemplén Vármegye, a* műltt Februá* 
fiúsban 1404 forintból V tizenkettődféi 
krájtzárból álló summát küldött hadi se* 
gítségül a* Magyar Kamarához. / 

Szerem Vármegyéből írták Ápr.' i4^dí* 
kénn, hogy g Tsajkáink voltak már ak* 
kor fel kéfzűl^e, és Horvát *Orfzági KA* 
roljrMr* felé faásndékoxtak indulni* !$<&* 
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van Személjek vágynik és 16 ágyuk egt 
jtgy Tsajkánn, 

Újvidék _ és Futak közölt, Kamenitu 
tzel álíal-cllenbenn, egy fzép kis erdő* tér-
nvsfjékénn sok alkotmányokat kéfzíttetett • 
Néhai nagy gondossági! 2-dik Jóstf Tsá-
fzár a* beteg Katonák* fzámára, mindjárt ; 
a9 Török háború* eleinn, melyek, s* négy ; 
izegeletfi formájukról Quarréknak (Karrék-
nak) neveztettek. Ezenn K&rréknak egy 
téfze ugyan, a* Török faáborá végződésé
vel el rontatott, de egy réfze meg-hftgya-
lotr , és Tárház fzolgálatot tett a* pestis 
idejéigy a* midőn Kontumátz volt benne, 
(az az ott tartózkodtak ay pestises njava-
lyáró-3 gysnnús Utazók) végre Szekeres-Ka
tonák* tanyájává let t : hanem Ápr, ^..di. 
kánn oly parantsolatot vett Bctsböl a* Sla* 
voniai Generál-Kornandó, kogy as Karré-
kat -ürittesse ki, hadd fzállíttathassaríak be* 
lejek Zágrábból a? Sereg5, Betegjei, kik, 
ha ezenn Karrékba el nem férnének! jó 
ielylyek lefzfz a* Futaknál '$ Palánkánál 
írseg-maradtt Ispotáíyi épületekbenn is. 

A7 Pesti nagy cpüíetbcnn 'tartatoft , 
"Frantzia foglyok, el fzállíttaltak onriét 
16-dik és 17-dik Áprilisbenn, réfzfzerént : 

"Temesvárra,, réfzfzerént Csaiovdra.. 
Elegyes Tudósítások*. • 

A* Szerviakkat fel-kívánta a' Belgrá
di Basa 5 hogy engedjék'" magokat Ezeré-
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des Tö rök Kapitányok (Binn-Basák) alá 
fe.-ofetatni, 's legyenek hathatos segítsé
gére a ' l örök Tsáfzárnak, a m i ' neveze
te* es nagy erejű Partosnak / ^ W Í Cro~ 
* ^ n Í , , e ' - n . v o n » á s á b a n n . A' Szerviaiak 

. a z t f e M t . - k , bogv önnön Vezérjeik alatt 
fzives,en I f i n e k fzol'íilatot a 'Fényes Por
tának : de r;:rök Vezérek alalt éppen nem. 
A' faeljír^-;: jjasa nem lbgid ta el némine
mű sy'.npr.ajihói czenn ajánlást: hanem a* 
K(ies'ret([íe.y.s.%beli Bírákat) áres t ihat ta . 

A' Fríntiiia Direktór ium' Tagjairól azt 
írja a' Quotidiennc,t hogy nizessenn öfzfze"" 
kap»ak egymással Ápr. 4-dik éjifzakáiánn. 
Carnot igen erössen viselte magá i , 'í Le-
iourncun, és még egy m a s Kollégáját is 
me^r.y ?ric a' maga réfzére, úgy hogy e* 
í^emtf az ellenkező értelmű Directoriális 
T-UÍÜSC tsak ketten m a r a d t a k , kik azt ál-
i íuu tak , hogy a' Törvényhozó Gyűlésnek 
wirnd két Tanálstsaiban vagyon egy egy 
Réíz, m e l y , kiss eb b ugyan fzámára nézve 
a' más réfznél, de fortélyosabb , és tsak a/ 
Rojalisták' erőssebbcdésére v á r , melyhez 
reménysége vagyon , a 'Gyű lé s ' 3 . ad réfzé-
nek vál tozásával , minthogy az ujj Tago
kat válafztó Gyűléseknek leg-nagyobb ré-
íze^ Rojalista : minekokáért ily bajos kör-
nyuláliások'ban, minden efzköz j ó , a' me
lyei meg lehet tartani a5 Respublikát, 
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S. Domingó Szigetéből a' Fr. Direclorii 
lis Kommifzfzárms által fogva küldetett — 
a mint írtuk volt — Rochambeau Generális 
Fr. Orfzágba. Ez már régen várja Bordeaux 
(Btirdegala) Városábann, hogy a' Teng*, 
ti 'dolgokra ügyelő Minister Traguet egy 
Hadi-tanátsost nevezzen ki az ö ügyének 
meg-visgálására ss ítélésére: de a'Minister 
jnég tsak nem is felelt az ö egynehány 
rendbéli sürgető Leveleire: minek okáért 
Rochambeau, egy írást tett végre közön* 
ségessé, melyben Jelenti, hogy ar betsűlc* 
t e , nem engedi többé nék i , hogy hall. 
gasson , 9$ egéfz Fr. Orfzágot hívja Bíráúl 
egy oly Embernek meg •ítélésére, a' ki 
igyekezett meg-tartani S. D'omingót, még 
jövendölte előre Truguet Ministernek, mi
nemű fzerentsérleiiaégek fogják érni azokat 
a* Jfzép Kolóniákat? ki-mütktta azoknak 
utálatos meg-rontóit is, kikhez mindazáltal 
hajlandósággal láttatik viseltetni a* Mini* 
fíer. 

Rochambeau^ ezen írásához hozzi ra* 
gafztott egy Levelet i$, melyet ő hoizá, 
Mirmonday Generális utasított S. \0ó%ntn* 
g^ból Jan. u-dikénn* A' Leve r érteints 
oda Megy k i , hogy a* Birectoriális Kom* 
miCztzkriw SanthonaJC) egéfz bizodalmát a* 
Mulattok (fele Szereísen fele Európai fzár* 
mazáfű Emberek) Generálissába Toufsawt* 
h% vétette* a' ki egéfz hatalma Urat játfait 
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a' Tartományba™, '& még azok is rettegnek 
tőle, a' kik Vezérré válafztouák. A' kik 
Birtokosok voltak a' Szigetben, tsak nem 
jnind leölet tek, vagy el kergettettek, 's 
Birtokaikat a' Szerecsen - Haramiák foglal
ták e l ; minden Tárházak üressek; *s ezea 
hajdan oly virágzó Kolóniának megma
radt Lakosai, félő, hogy éíiel hálásra no 
jussanak \ a' t. 

SokAnagrammákat tsinálnak mostan
ság Parisban. Ebből: LaRevolutionfran* 
foise9 ezt tsináitak: la Frange veut som 
Roi (Fr . Orfzág, akarja, hogy Királylya 
legyen.) 

A' Fr. Respublika* 4-dik cfztendejé-
hcnn , a' BelsÖ dolgokra ügyelő Minister* 
előadása fzerént, mintegy 192 millió líver-
jiyi mindenféle portékákat hordtak ki e-t 
adni Fr. Orízágból külföldre; külföldről 
pedig 194 miliiónnyinál több vivődött ódat 
be. A' ki-hordott portékák között, a' drá
ga-ékességek, módik, és házi-efzközök 1$ 
milliót értek. 

A* Frantzia Respublikának 12 millió 
Jövedelmet hajtott volna egy Nemzeti-LoW 
téria, azért is meg-egygyezett annak feU 
állításába a' Törvényhozó- Gyűlés* Iffjab* 
bik Tanátsts*: de az Öregek1 Tanáistsa , 
elrontotta az Iffjabbik Tanát** Végzését 
Mártz. 31-dikén. Dussaat wevu Tag volt 
%^% a* ki leg-inkább buzgott a9 Lottéria 
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5°* 
MASmmt&tmpvtf** 

e l len , melyről ö azt mondot ta a ho%v sa 
újra fei-éleizfené a' vefzede!irst"s p-.f/ásra 
való nagy kedvet , elébb a7 Farosokban >s 
onnét által fzármsztarna az: a' faiakba is ( 
a' hol oly fzegényst-^r** hu^ tn / .k vc,cre ' 
m a g o k a t , a' nyereség* rj;-„áv!tysé^e a/att 
minden V^gyonkájokal d jc.íi>.ó Lakotok 
t é g y a' közönséges adót se ' fizerhőo.n..-:, 

""A* ParÍM Szép N * m , nagyon pif'.iln 
ve t te az erős k o m m ó t z i ó k a t , p o. a' ;:>. 
vag l á s t , és ha dorgálhatnak ezért a* Dá
m á k : azt felelik, hogy.-már'a* Revo'iWió, 
ágy is vad á'latokkal való társa ikotfnsra 
juttat ta oké t , a? ló pedig nem a' legva
dabb* A' u c p Taíliennéi ugy&n tsak meg 
rúgta-a* paripája. Egy Iffjii Amerikai Dá*. 
m a p e d i g , a' sebes kutatás közbén , úgy 
le esett a' lováról > hogy 3 helyen tört cl 
SL karja. 

Pétershíirgbcl M; r t z . 21 d ikénn: — 
A ? Tsáfzár és Fsáfzrrne ? ma reggel indul
tak meg Moskau felé. A ' Korona5 Örö
köse Sándor Nagy H e r t z e g , 23 dik Már-
tziusban fogja arra felé vem-i r'üját; Cotu 
stdntin Nagy-Hsr t zeg , Martz. 24-dikénn; 
a' 4 öregebb •Nagy-Her!zej>aíV.f..0 y o k pe* 
clig Mártz. 27-dikén. Itt tsak itói/o.rNagy 
H'ertzég és Anna Pazolotvna Nagv-Hertzeg-
afzfz'ony maradnak a' Fe i s . F a m í l i á b ó l " 

,, Nagy pompáva l té te te t t itt le Mártz. 
p-dikénn ' az űj Tsáfzári pa lo ta ' fundamen-
t o m - k ö r e . Minekutánna végbe ment &' 
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Könyörgés, és meg-fzentelodStt a5 hely: 
]e ment a' Tsáfzári Família a* fundamen-

\ tóin5 árkába. Utánna vitték, az a* végre 
I ki-nevezett Méltóságok a5 Kömívesi ízére-
:: ket: úgymint: méfz-kalanakat, melyek 

ezüstből kéfzűltek \s meg-vóltak aranyoz-
va, és a' Felségek7 ps a' Nagy-Hertzegek* 
és Nsgy-Hertzeg-afzfzonyok' neveiknek 
kezdÖ-betűikkel jelelve; mefzet; tégla-for
mára vágott jáspis darabokat, melyekre 
hasonlóképpen reájok voltak metzve a5 Fm 
Família' neveinek kezdő-betűi; Js eeüsu 
kalapácsokat; és még ezeken kívfil kii-
lönbkülönbféle arany- és-ezüst-pénzeket* 
Követte ezen Méltóságokat a* Papság;' a* 
Papság után-pedig mentek a* Külföldi Kö*. 
vetek, és más nagy Személyek." 

Minden magános Könyvnyomtató-mu-
helyek el töröltettek az Órofz-Birodalom-
bann7 ki vévén tsupán az olyanokat, me
lyek, különös Tsáfzári engedelemmel ál
líttattak fel. A* hafznos és fztikséges Köny-
vek* ki-adására, elégségeseknek mondja 
a' Tsáfzári Rendelés, aVküIonbkülönbféle 

! Oskolák mellett lévő Typpgraphiákar. — 
A' Könyvek5 Visgálóihak.-regulájává téte
tett: hogy semmi írásokat meg ne enged
jenek ki nyomtattatni, melyek, az Isteni' 
paratitsolatokkal; a' Birodalom' fundamen-
tomos törvénnyeivel; és a?jö erkoltsöJ^kei 
ellenkeznek. A*-mely Könyvek külföldről 
Milliódnak be az Orofz Birodalomba: ha.. 
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az előadott 3 tárgyakkal meg nem egy& 
26 tudományt foglalnak magokban 5 meg. 
égettetnek. A* Birodalom* Fő-Tanátstsa í, 

. fzorossan meg-parantsolta a* Fő Posía-Di! | 
rectornak, hogy a* külföldi Újságokra és ; 
más folyó Munkákra nézve, melyek, p 0 . 
fran járnak 5 a' mondott regulákhoz tarts* 
ynagát, 

AzOrofzTsáfzár, nem tsak ki botsán 
tattá á' fogságból Zielinsky Lengyel Ne
mest 9 a' k i , Kosciuskó* fő-vezérlése alatt 
jeles katonai fzolgálatokat tett, hanem Ad* 
}utánssává Is válafztotta Azt. 

* * * 
Trentsén Vármegyében Trentsén Va. 

fosához közel Teplitz nevezetű Helység-
ben fekvő Fördö-Bányájánál ILlezházi Gróf* \ 
nak , hogy annál jobb alkalmatosságok le. 
bessen az oda fzándékozó Uraságoknak: j 
Irhe.t előre is rendelést tenni JSöhm András ; 

Vendégfogadósnál, mind fzállás; mind fö. 
löstököm, kávé tsokoládé; mind ebéd'$ 
Tatsora eránt, akár különösen, akár más 
Vendégek* társaságában tetfzik enni. Fris* j 
sítö italokkal is fzolgál örömest Böhm : 

And rks Úr, *s egyéb múlatságokonn kivül \ 
biliárdozni is lehet nálla. A' hozzá-botsá* f 
fandó Levelek így utasíttathatnak: j 

j ' Vienne, Presbourg, Tyrnau, Trentsia^ i 
| á Teplitz 9 | 

||ay ICaschau, Presbourg* Tyrnau, Trem$in» \ 
ff A Teplitz, i 
I Briten, Presbourg^ Tyrnau, Trentsín* 
\ a Teplitz. 
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