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í • ' Nro 34* - • :-
, Kait Bétsben, Sz. György Havának (Áprilisnek) 
, a§.dik napján 1797-dik EfztendSben. 

Hadi KürtiyllláUasok* 

nk Generalmajort^ FeldmarscIiaJIieii^ 
| tenántságra emeltetés -a9 Béts-előtt £ek¥5 
: Sereghez-rendelte Ö Felsége*.. 
\ Barkó Reg* jétS!," *.dik"Májorságb<5I, \ 
j első Majorságra'tetetett" által a' „Wurmser 
\ Reg. jéhez^ esmeretes érdemű Vitéz Ae-
í rekes Hazánkfia; a* Wttrmser Reg. jétöi 
j pedig Oberrtlieutenántságbúl % a1 Sgckely 
í L I 
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Loras Reg.̂  hez Obersterségre ment által 
Morbatsy Ur» 

Valamint a' Directorium és a* Hadi 
Cancelláriat úgy a' Státus Canceliária is 
újra hozzá fogott már Bétsben a' maga 
rendes munkálódásához, 

A ' Békességre, ha fzintoly kéfznek 
mutatja magát a? Fr. í)irectórium és Tör
vényhozó - Gyűlés 9 mint mutatta magát 
fzorongattatásai között Bonaparte: ugy 
méltán reménységünk lehet az áldott Bé
kességhez. Hasonló kéfzségre hajtani pedig I 
a' Directóriumot }s Törvényhozó Gyűlést 
jobban nem lehet: mint haF . Királyunknak | 
egyéb új hadi kéfzfilcteit, a? melyek, tsak 
nem képzelhetetlen serénységgel lettek, *s 
egéfz erejekben vágynak , a' ditső Magyat 
Insurrectió is koronázza* melyhez, nagy j 
Bétsbenn a* bizodalom. j 

Béts Vára' Bástyáinak 's Erősségei- j 
siek egyengetése 's erössebbítése, ízaka-
datlan folyamatban vagyon. A* Ts. Kir. 
palotánál lévő Kapu* az úgy nevezett Burg* \ 
thof jobb-meljékén, a' Vár' árka párka- | 
nyozatja mellől ki vágynak vágva a' siiru I 
nyíreit élö-fa-sorok egy végtiben egéfz ad- | 
dig a* fzegletig, melynek éppen áital-elle- I 
írébe esik, Néhai Első Mihister Hertzég ! 

Kaunitz lakó-palotájának a' vége, 's már 
most a* zöld kerítés helyett, vastag hegyes 
palánk-sorok fzemléltetnek, melyeknek al* 
só-meljékeik fel*töltetvén belöíröl,. ahoz 
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képest, és ugyan azon mértflcbenn, fel-
tökeinek kívülről a' felsö-meijekeik is. '. 

A' Békesség5 nyomós reménységének 
jeléül és hathatósságáúl fzolgáihat: hogy 
3Lf málíi Hétfőn délelőtt, fzáztól 25 vefz-
teseggel adattak volt még el Béfsbenn a* 
StáthS-obligárziói (pénz eránt való kötele
ző-In?s-«i); mkr delutánn pedig nem töb-
bel hét procei/ó?iül. 

Kéroly 'Fő Hcrtzeg Április' 20-dikánn 
érkezett Salzburgba , a' hol vágjon a' fö 
quártélja az a9 tájra öfzfze-vontt Ts, Kír; 
Seregnek* ' • •" 

Bétsbol a' Politzáj.pafzfzusával cl ta
karódon Idegenek' fzáma, negyvenezerre 
megy, 

A' ^ete/zfzdek minemű indulattal ru 
teltessenek a' Fr. ák eránt? nyilván lehet 
látni az ' itt következő Hirdetményből, 
melyet, a5 Velentzei Társaság' Nem-ten
geri bitoka Inak Fö'-Kórmányozója Raita~ 
gia Ferentz adott ki Veronában Mártz; 
22-dikénn, a' maga és a' Secretáriusssa* 
GiammariaJLlegrintve alatt, és a' mejy-
lyet meg-engedett a5 Frantzia Hatalom ki 
nyomtattatni a' Mediolánumi Újságbann, 
Ezen-Hirdetménynek értelme, így követ
kezik': 

„ A? Rendnek és Törvényeknek-né
mely" vak buzgólkodást* gonofz ellenségei* 
partütésre gerjesztették az igen könnyen 
hívő üergamái Nemzetet, önnöa Fejedéi-. 
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me ellen,-és-még a* Státusnak más Váró* 
iáiba ?s Tartománnyaiba Is küldöztek ki. 
bérlett álnok Embereket a' Népnek íri-lás-
ízafztására." 

„ Buzdítunk minden hív Alattvalókat 
liogy fogjanak fegyvert öfzfzeséggel,ezena 
ellenségei ellen a'Státusnak, *s verjék ízéU 
Jel és rontsák öfzfze őket, meg nem ke-
gyelmezvén egynek is közzűlök, még Azok-
nak se* a* kik meg adnák magokat. Bi-
zodalmok lehet, hogy a' Gubprnium tíi-
íiént fogja segíteni Őket mind pénzzel 
mind pedig a' Respublika'*'zsoldján levő 
és kéfz Slavóniai reguláris Katonákkal." 

9, Hogy fzerentsés ki-nienetele léízeit 
ezen munkának 5 arról senki ne kételked
jen : mert mi bizonyossá tehetjük az eránt 
a 'Népe t , hogy az Aufztriai Sereg, FriauU 
ban • ( Forojuliumbsin ) , és Tirolisban kö
rül kerítette, ps úgy meg-verte a* Frantziá-
kat ; hogy kenteiének voltak vifzfza vonni 
magokat a' kik még meg-maradtak Azok-
nak vérengezö és istentelen tsordáiból, kik 
az alatt a' fzíh alatt, hogy a* magok el
lenségeik ellen folytatnak hadat , el pufz-
tították a* Tartománnyait '& ki-rabloítak 
a' Népeit a* ( Vdentzci) Közönséges-Tár
saságnak, mely, fzíves kedvcllője és meg 
tartója volt mindenkor a* neutráiitásnak. 
A? Frantziáknak e' fzerént nem lefzfz mód-
jok benne, hogy segítsék a' Pártosokat, 
?s Mi reménylyük bogy alkalmatosságunk 
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Jefzen'akadályoztatni a* vifzfza-vonulásso
k a t , melylyel Ö k egyáltaljábann kente
iének." . 

„ Serkentjük ezen kívül a' Respubli
k á h o z v a l ó faívségjekben meg-maradtt Ber* 
gamóiakat és más Tar tományok ' Lakosai t 
arra is , hogy verjék ki a' Frantziákat az 
áltatok minden igazság ellen el foglalt? 
Várakból és Erősségekből , és mennyének 
a' mi Kommifzfzáriiisainkhoz Zanchi Hit-
ronimus P é t e r h e z , és Physíces Professor 
Locatelli P é t e r h e z , kiktől mind Utasírást 
vehetnek az eránt : JMi tévők légyenek? 
mind pedig tf zsoldjukat is meg-kapják , 
napjában négy l í rá t , mind addig , niíg 
vitézkedni fognak. '* 

Parisból Apr. 4 dikénn : — „ E g y n e 
hány napoktól fogva sok Kurírok érkéz-
getnek ide: kikre nézve a' közönséges; re* 
ménységnek és kívánságnak tárgya most. itt 
a' Tsáfzárral való Békességkötés munká
ja; 's úgy befzeilik mint bizonyost , hogy 
kéíV a' Direktór ium végre hajtani ezen Bé
kességkötést , még minekelőt te új Tagok-
ka- váltódnék fel a' JtíeJTUeti-gyülés' 3^ad 
refze.' • 

A' Békességet , igen érzékenyeim és 
hathatóssann sürgeti egy Párisi Újság, mely 
minekutánna eleven ízínekkel l e r a j zo l t a , 
azt az egymás-gyulölést és egymás ellen 
yaló törést , mely uralkodik az Igazgatók 
4»- az igazgatás alatt lévők k ö z ö t t , és .a -
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melyből "hamar sürsavar Tzármazhalik: eu. 
nek egyedül való'. .orvosságául állítja a? 

Békességkötést . „ A' had — úgymond . 
kénfzeríti az, Igazga tóka t , hogy. reá min. 
den t fe!-á;dozzanak, 's még az éhel-halásra 
Jutó ügyefogyottakró! se' gondoskodjanak; 
hagygyák el*énben vefce^e tn i ' azonn Em
b e r e i k e t , kiknek fzükség hogv kreditjek 
l egyen ; 'tehetség felett való adók fzedésé-
ve l tsigázzák a* N é p e t ; a* földmivdéstöl 
e l v o n j á k az alkalmatos kezeke t ; kétség
be esésre juttassák a' Státus ' Creditorait, 
*s azoknak fzámos Ház-népe iké t ; és hogy 
minden keménységeket- annál inkább el-
köve t te thessenek : kénfzeríti őket a* had, 
hogy é rzéke t l en , söt kegyetlen embereket 
Vegyenek fel.a* végre efzközöküL A' hé-
kete lenkedés nőttön n o ; a* Kereskedők, 
a* F ö l d m i v e l ő k , a* Státus Creditorai epe
k e d n e k , mérge lödnek , és akárki legven 
Az , a' ki fel kél az őket háborgató Hata
lom e l l en : tetfzik ő nék iek ; J s a s változás1* 
reménysége örömei ízerez bennek. Az 
Igazgatók nyugha ta t lanok , midőn látják, 
hogy így gondolkodik *s érez a* nagyobi) 
Réfz , féltik a' Szabadságot , és . annak 
meg-tartására a' Tö rvényeke t erőtelenek-
mek, ?s egyedül a* Katonai erét gondok 
fák elégségesnek. D e meg-tsalják mago-' 
k a t : mert ha az erofzak? és a? fzabad aka
rat fzerént való efzközök meg-tartják őket 
T&lami ke res ide ig : ugyan azok Jjuktat-
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jak meg továbbat. A9 midőn ők meg-ront-
ják a 'Törvényt; utat nyitnak ugyan akkor 
az önnön magok ellen való meg-rontására 
is a? Törvényeknek. Nints más mód 9 
mely által ki segíthessék magokat a' ve-
fedelemből; hanem tsupánn az, ha jól 
meg-értik mi légyen a' közönséges kíván* 
sig, és a Békeíelenek' fzámát kevesítik. 
'— ,, Kössetek tehát — így fzóll hozzájok 
— Békességet mentől elébb; ez a* ti meg-
marádástoknak egyedül való efzköze; de a' 
Békességkötésre nézve, ne hallgassatok a7 

tudatlanok után, se* az olyanokra, kiknek 
magános hafznok vagyon a' had-folytatás
ban; ne tartsátok egynek a' kevélységet, 
a' méltósággal; ne bofzfzantsátok a* kis 
Hatalmasságokat; a'milyen erős fzívüség-
gei harf&okok , hasonló nyájassággal alku-* 
dozzatok a' Békesség eránt; el ne felejtse* 
tek, hogy nem tsak.kevés ideig tartó Had-
fzünetre, hanem állandó Békességre va
gyon nékünk fzukségíink; állandó Békés* 
séget pedig nem remenylhet, a? ki sok 
okot fzolgáltatott a' itiaga ellenségének, a' 
boízízuállás' kívánságára; gondoljátok m£g9 

hogy leg-nagyobb réfze az erőfzakos fog-
lálmányoknak nem éri azt a' mibe kerül; 
és hogy nem áz tsinálja ki egy Tar
tománynak a* bátorságát, hogy ez vagy 
amaz határai vágynak néki; hanem egye
dül tsak úgy .-lehet bátorságban valamely 
Tartomány, ha a' Katonái között , és $?' 
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gazdálküdásábann jó rend, 's a* politika 
jábann okosság uralkodik. Ezerfzer erős-
sebb határok ezek; mint az Alpesek a* 
Rajna, és a' Pyreneus hegyek, meljek' a* 
méréfzségnek, és fzerentsének soha ínég 
győzhetetlenul ellent nem állottak >s nem 
is fognak ellent állani. • 

Elegyes Tudósítások. 
A9 Nagy-Britanniai Korona-Örököse 

Wallis Hertzeg ^ gyakran van ej*vütt a* 
Miriistériommal ellenkező Felekezet' fofo 
Tagjaival, 

Irrlandiának Efzaki réfzében alkalma* 
sínt helyre-állíttatott a' mint írják a* tsen-
desség: de még is mind több több Kató* 
líaság kűldödik oda Angliából.-

Magyar- Orfzág* 
Győrből Ápn ö^dikénn i — 5Í A' Dii* 

fiántűi való Kerüíetbéli Insürrectió' Kapi
tánnyá Hertzeg Efzterházy Miklós Gene* 
ráljs, ezt a'Várost ráíafztvánn eleintén fo-
quánéljának , ide érkezett ez előtt 9 na* 
pokkaf^ kit a* Polgárság Kompániákba ki 
állva fogadott^ és a* fzállásánn mind alól 
a^ Kapuhoz, mind felül a Szobákhoz is 
fzámoi /Strázsákat állított, tifzteleténck 
bizonyságául, Ezt a' Várost erősítik, a1 

Vár5 árkát, tifztftjak, a> Bástyákat jobbít
ják, Tegnapelőtt 5 fzáz ember dolgozott 
rajta. ~ M a , el vittel innét Hertzeg 'Efz-
terházy a' fő-quártélját Pápáxz i mely Vá
ros, tsak nem a közepében vagyon a'Di* 
•fitíktuwának, • 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 


