
A* 
2SÁS2ÁRÍ ÉS KIRÁLYI fÉLSÉG* 

É S S Í D I L M Í V í t , 
tílG*»ca*fc»í(Otó 

1 Ht&iÜii&eüi Pünkösd Havának (Májüsülfe) • 
a»dik űápjáű i79^dik Eíztejidőiíéft' 

.fizd* és Méktíségéf KofnyÜíálíásoMé 
A* • • 

/!> mit i ' 'Békésig féloí rö^icíedéri {& 
tünk a' mólti púMnü: már most afiiufc 
bővebb raeg.bí^öfíjítására, köáölhétimk kéfi 

i közönséges Próba -írásokat is* tíitlyiyelt 
kőzzül egyik i a* ttoltt Pénteké® (Áprit* 
£$-dikánif) kőlít Mirdétiiíéiidyé a2 Alsó* 
Au&triai Gubernátornak; a' rriásik pedig* 
#».dik Áprilisi, Híradása ** iUdfe&ftfl&li' 
láfíafíák^ 
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Az Alsó Aufztriai Gubernátor1 Hiríeí-
ménnyiLnek értelme így következik: 

9, A' Frantzia Orfzággal való Békcs. 
megkötésnek élőijáró fundaraentomós Tzik~ 
keljei érint meg van már az egyesség az, 
Egyező-Felek* neveiknek koltsönös alól. 
írásaikkal is erőssíttetve; melyhez képest 
az ellenségeskedések felbe - fzakafztódtak 
egy ideig; és a* Békességnek hamar idén 
lejendS helyre állása felöl való reménysér 
közvelébb juttattatott a* telyesedéshez.'«'< 

nŐ Ts; IL Felsége, nagy meg-njugo-
vasát találja abban a' maga fzívének, ha 
reá mehet torekedései á l ta l , hogy a' had
nak el végzése által kémélhesse az ember
vér t , és egy illendő Békesség kötés által 
bátorságos fundarnentomra helyheztethesse 
a' rriaga hív Alattvalóinak betsületjeket, 
*s virágeó áilapotjokar: azért parantsol-
ta Ö Felsége, az Alólírttnak, hogy adná 
tudtára ezt előre is a' Publikumnak. Mi
vel tehát már most, a' midőn meg.vagy-
&ak állítva a' fundamentomoiTzikkelyek; 
*s a3 Frantzia Seregofztályok el kezdették 
yífxfza-voftni magokat; a' Ts. K. Sereg
ofztályok ellenben elébb nyomulnak: AU 
só-Aufztriára nézve minden közeivaló ve-
fzedeiem el enyéfzett: ehezképest nem 
akarja ö Felsége, hogy azon vitéz'Hívek, 
kik a* Fejedelemnek '$ Hazának óltalmar-
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Uiít* o.l/ fzámossann öfzfze-sereglcttek t 
még topább is viseljék a' fel-fegyverkezés' 
terhét; hanem parantsolja, hogy az öfz~ 
fzcséggel leit fegyveres fel-kelésnek hala
dék nélkül vége fzakadjon. Ezen törté
netnek emlékezetét, és a' maga 's a'közöm 
réges Haza' háládatosságát, különössen e* 
végre verettetendő pénz által fogja örök
kétartóvá tenni Ö Felsége , 's meg-enge-
di, hogy Minden-v valaki", a' mostani In-
surrectió' alkalmatosságával Őriként fegy
vert fogott, egéfzfz éleléhenn viselhesse a* 
mejjén, az említett pénzt, mint betses cm; 
lékeztctő-jelét a' maga bátorságának, é$ 
Fejedelméhez viseltető hívségének; Re; 

l méuyli is Ö Felsége, hogy &' Földnép* $ 
a' maga mezéi-munkájára; a9 Tanulók* 
Oskoláikba; a' Mesteremberek tulajdon fog
lalatosságaikra haladék nélkül viízfza-tér-
nek, és nem, .különben fogják ki-mutatni 
magokat, a* forgalma íosság> engedelmes^ 
rég, .és jó erkőksök által , • mint ditső fel; 

.: fegyverkezéssel* által, érdemesekké f ették: 
: arra magokat j hogy betsülje Őket az egéfz 

Világ. Arra az esetre mindazáltal, ha'oly 
i ellenkező környülállások adnák elő mago; 

kat, melyek az Ö Felségé5 emberbaráti 
fzándékának , reménység ellen- gátot, vet;~ 
iiének: meg.vagy©n gyözettétve felőle Ö 
Felsége, hogy bizonyossan fzámöt tarthatj 
&' mag*Alattvalóink' próbál tt bátorsága**; 

M m % 
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és tántorödhatatían hívségére. SétAeu* 
April. 28-dikann 1797. 

^r, ^ r ° f Saurau Fercntr 
Kórmányfzék' Elölülője A. AurztriíbiJ" 

A' Hadi-Cancellária* 30-dik Áprilisi 
Tudósítása ezeket foglalja magábann: 

„Bizonyosan lehet már most azt ?az 
örvendetes Híradást tenni, hogy a> mely 
Frantzia Seregofztályök Bonaparte Gene
rális' fö-kórmányozása alatt vágynak az 
6 réle lett egygyezés utánn, mindenfelől el 
takarodnak a' Közép-Aufztriai Tartomá
nyokból , és ralamint ezek ( t . i. Stíria 
Xarinthia, Karniolia, 's a' Görzí, és Gra! 
«hskai Grófságok); úgy a' tenger-meljéki 
.Birtokok is egéfzfzen meg-fognak fzaba. , 
tiulni mentől elébb, az idegen Sereg által 
való terhelteiéitől; ellenben, azon vidékek--
re elő-nyoműlnak mind a' Salzburg föl-
dönn mind a' Béts előtt tartózkodott! Ts. 
K. Seregofztályök, hogy ott, a' még meg. 
történhető minden esetekhez képest, ké-
fzenn álljanak." 
_ „A' milyen meg-nyugtató e's újjítóTu

dósításez egy felöl:, fzintén oly fzomorítá 
wias refzrol az, hogy abban az idő-fcözb«n, 
mely kívántatott a' végre, hogy a' Békés-
seg fundamentomos tzikkelyeinek meg-
alhttatasa 's alólírásokkal lett meg-erőssít-
tetese felöl való híradás a' Rajnai Sereeofz-
talvokJao, el küldődjék: egvneiún/ rend-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



Jbéü tüzes és véres verekedések 'történtek % 
melyekben, valamimhogy mind a' kék 
Réfz hasonló méréfzséggel és meg-kémé-
nyedésscl viselte magát: úgy feles fzámá 
Embereket is vefztett mind a* kettő.«• 

„ A z ellenség, egy Sereggel 9 DüsseU 
dorfés Neuwied felől nyomult előre, más 
Sereggel pedig által-fzállott a* • Rajnán* 
Sirafzbargonn alól, '$ ekképpen kénfzerí-
tctte a' Rajnán innen lévő Ts. K, Sereg* 
jobb-fzárnyát a' Lahn vizén való vífefaa-
vonúlásra, és bal-felől vifzfza-nyomta azon, 
Ts. K. Korpust, mely, QfenBurgnkl ál
lott, és a' mely egyesítette magát Hadi* 
Tárnokmester Gróf Laiounál, ki éppea 
marsbann volt egy Tartalék - KorpussaL 

| Ezen két Korpusoknak fzándékjok vol t , 
meg-támadni más nap , egyesített arővel 
az ellenséget, d e , hogy a'Békességről va
ló jelentéssel Kurír érkezett; nyomban meg 
fzűnének minden további ellenségeskedé
sek. " 

„ Azon viadal után , melyhez már Gn 
Latour egéfzfzen hozzá-kéfzűlt, vált vol
na el: ha a'Rajna* hofzfzában lévő tanyá
kat ismét vifzfza lehetett volna e' venni 
réfzíinkrol; vagy pedig ízükséges lett vol
na , hogy egéfz Népünk vifzfza vonja ma
gát, mely esethez előre meg voltak már 

t téve a* kéízülctek, mivel minden okos-
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«ágga! *g bátorsággal , és még nagyobb 
Katonai erővel is fzinte Jehetetlen vifz 
fza-tartóztami még *a> folyó-vizenn is c g J 
oly meréfz ellenséget, mely a* maga Vaí 
rai álul bátorságbann l é rénn , egéfzfz 
erejét egy kei pontra öfzfze-vonhatja: az 
oltalmazó Réfznek pedig ezen igen na*v 
ki-terjedésű líneábann sokkal több helve. 
ken fzükség Őrizeteket tar tani , . >s ugyan 
azért igen könynyen megleshe t ik , hogy 
kéntelen vifsfza-vonni magát kevés ide
ig ; de elíenbenn mihelyt a' leg köze* 
lebbvgió alkalmatos vídékenn öízfze-fze-
di egéfzfz erejét; ismét oly állapotba te-
fzi magát , hogy egy nyertes tsata ál
tal nem tsak vifzíza - nyerhet mindent, 
hanem igen nagy kárt is tehet az ellen! 
jégnek ^ melynek oly nagy vizén kell 
vifzfza-térni. Ezenn esetre minden kéfzű-
letek meg voltak téve előre, melyek meg 
is maradnak mind addig, míg a* Békesség' 
bizonyossága eránt tsak ieg kissebb helye 
lehet is a' kételkedésnek; és a* melyeknek, 
ha talán reménység ellen fzükség lenne 
xe^jok; annál nag\obb foganatját lehet re-, 
menvleni : mivel Kávdy Fö-Hertzeg el ér
kezett már a' Rajnai Ármádiához. 

D* Alton! gva^og Reg. je Tulajdonol-
sivá lett ^ az Ó T$. K. Felsége' zsóídján je. 
lesen vitézkedő Arajisiói Hertzegv 

A* fie^-meljéki táborból tegnap reg-
$$1 kezdettek indulni Vitézcink Oiaíz-Öi* 
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fz% felé. Indiílássoknak^íztmlelöje prólt 
£ Ts. K. Felség is. 

A* magános Szemeljek által tett hadi 
áldozatok között, kiváltképpenvaló helyet 
érdemiének egy érdemes Hazánkfiának^-
iai Hydraulkus Úrnak, a* ifófr-meljéki tá
bor' hafznára nagy foganattal fordított fzf-
ves törekedései, mert ezen nemes lelkű 
Férjfiu/önnön indításából minden bér ki-' 
vánás nélkül, n«m tsak ki mutatta a* tá
bor fekvőhelyén: hol lehet egéfz bizonyos
sággal gazdag kútfőkre találni, hanem a* 
bőv vizű kutaknak cgéfzfz el-kéfzítésébci* 
íi ingyen fáradozott különös kéfzséggei,, 
maga adránn azokhoz saját tsatomáit: 
mely példás Hazafiság és közhafznuság 

I éráiit a* Generálquártíermeisterstab is öröm
mel adta nevezett Földinknek egy ditsérÖ 
fzép'Bizonyság-írását tulajdon petsétje alatt, 
mely petsét mellett TVegrQthtr Oberstlieu-
nánt* neve olvastatik. 

A'Bétsi Udvari Újságnak 29-dik Ápri
lisi Darabja így ír a* Magyar Insarrc-
£tióról : 

}9 Magyar-Orfzágnak minden réfzeibSl 
érkeznek a* íeg-hathatósabb Tudósítások, 
<azon ditso buzgóság éi nemes kéfzség fe
lől, meiyel ott is, valamint a* véle atya** 
£as Német Státusokban, hallvánn n* •ve--

.' fzedelmet, ípcJyel fenyegette as közel lévf 
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ellenség af Haz4t, törekedve siettek fegy* 
Tért fogni minden rendű hív Aiattyal ,k 
hogy a' Királyért 's Hazáért való ditsössége^ 
fiartzban vagy győzzenek, vagy meg-halja-
# a k / ' s magafztalást érdemlő új példákat 
Izplgáltassanak a* Históriának, a' meg-írás-
f*# —.Közli az cnilített Újság-Darab, Gróf 
SzéehényiFerentz 0 Exc. ájánakis, minta* 
jSoprpn Vármegyei Insurréctip* el intézésé* 
fe ibnevezeitK^mrmfzfzió'Fejének, a'§oT 
pronyi Magistrátu$hoz és Polgársághoz tar* 
fptr fontos Befzédét,és az erre adott feleiét-
Jet a* Soproriyi Pojgár ]Vte«ternpk $s Fodor 
János Úrnak, — A' Gróf Úr ily Buzdítás* 
£al is élt a* többek között; ,, Egy Monar
chiában > .melyben , fzámtalaii derék Au-
fztriaiak és Tsehék, Fcjedelniekhez ral£ 
|zjíretet]ekből V3azá]9kho£ yiseltéip hív* 
gégjékbJH örpmEtiel é$ bajpr fzíyy$l foenalf 
fegyvert, V a* yités Tir©li$iak spk eze
kenként forgatták azt fzerentséssenn az el
lenség ellen: lehetetlen nem mozdulni a* 
^Magyaroknak 9 k% ipindjájrt ? . a* fziikség 
Úgy hozván magával, Y*gy az idö* rövidé 
*ége miatt, fegyver nélkül, tsiipán mejjeik* 
]cét kellene is védelmezni Királyunka^ju^ { 
aaikat és Vagypnjokat. 

l í l Pozson Yármegyélben köze} ezep í 
i o vasok, (és ezer fzáz 9s egynehány gya- : 
lögok telnek a' fel keltt Nernességből fa ; 
ParafztságbóL Világos kék lefzfz a* For* 
l£ajuhájok9 Qberstcrjekké neveztet^ Qh 
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páljffy Rudolf; Oberstlieuteniníjokká, fii-
filvi Tanátsos és Vipe-íspany Benyóvfzky 
Úr; i-ső Majorjukká Gróf urnádé Pereníz. 
Kapitánnyaik ? Hadnagygyajk, Adjutáns
s á , 'Sirázsamesterjeik, Káplárjaik, r^fz-
fzerént permóaátus Magvar- Tifztekbol % 
ycfzfzcrént pedig Vármegye* Xilzíjciböi '$. 
inas Nemesekből válalztattak* Májusnak, 
15-dikére már mindnyájaknak kéfzen kei-
Jetik lenni. 

Pozson Vármegyének az Insurrectio 
eránt való maga meg-határozása igen let
e t t Ö Felségének, ki is ezen kegyelmes 
tetízését írásban is kí-nyilatkoztatta a7 Ren
dekhez Ápr? 23-dikán , 's egefz bizodalmát 
jelentette az eránt, hogy a* Rendek mind 
£ Lovasokat mind a? gyalogságot ki-áilít-. 
)ák a? meg-határozott időre. 

Pozson Városa' Elöljárói, az Inaurre-... 
ctióhoz tartozandó Gyalogság közzé, fzép 
török muzsika fzóval kezdettek Iffjakat; 
rerbuálni Ápril. 26-dikánn , 's már 28-dik 
Aprilisben 50-re ment, az Insurgens gva«< 
Jog seregbe magokat Önként ajánlott Iffjak? 
fzáma. 

Londonh&n, 's más réfzeibenn is az 
(Mzágnak, nagy réfz kívánná 9 hogy vál
tozás esnék a' Ministériomban, *a ekkép** 
pen hamarább helyre-állíttatnék az óhaj* 
tolt Békesség. 

Londonból Ápr. 7-dikénn: — nHmm* 
mpnd Úr^ egy Secretáriussala és 2 Kurí-
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tokkal együtt, ma indul innét Béts felé 
a' Békesség dolgábann. " 

M A' J o Reménység" fokánál egy Hol
landus hajó, mely 2 fzáz ezer tallérnál 
többre betsultetik, a' Mieink' kezébe esett/* 

Afrika' napkeleti partjainál Madagas-
car Szigetébenn el vették' az Ánglusok * 
xnullt efzfendö' Déc. jenek 2-dik natpjánn 
a' Fr. áktól Foul-Point nevű Erösségjeket, 
melyben sok munítziót és portékát kaptak, 
Ez a* vefzteség annál sajnosabb a' Fr. ak
nák : mivel Isle de Francé Szigetjekbe, 
3/íadagascarhb\ fzokták volt fzáliítani az 
eleséget. 8 Kereskedő-hajókat is nyertek 
azzal az alkalmatossággal az Ánglusok. 

Frantzia-Orfzág és az Amerikai Res-
publika között mind inkább inkább bomla
nak fel az elfibbeni egyességnek minden 
kötelei. A' Fr. Direktóriumnak, egy új 
Végzése azt tartja : hogy az Amerikai Res
publika5 Mi^isterei és Biztosai által aáafott 
vagy vidimáltt Bizonyság-Leveleket, sem-
minemű Frantzia Tifztviselok , meg ne el
mérjék fzokott erejű Bizonyság-Levelekr 
jiek, és azokat leg-kissebbnyirc se* néz? 
%ék ugy, mint közhitelességnek próbáit, 

Sieyes, a9 ki nagyobb tekintetű Rm-. 
ber Fr. Orjzagban, mint sem akarja mutat-
&i m-agát, Va ' ki ugyan azért a* Direkíor-
ságot is, melyre válafttódott^fel nem váU 
lalta, hatteyi inkábk akart tsak egy ma-
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fáim''&' Törvényhozó> Tffjabb Tanats 500 
Tagjai kozzüí; fzinte a" Maraf dijjám 

juta. 
Áz ellene intézett gyilkosságnak hí-

Itóriáía e z : P,fv Fmber ifjcn rofzfz ru-
bábán ínég j«*!cn Apr. 10-dikén re*>gel a* 
&ieye$; íV.^Ui^ár.n , 's kívánt fzoilani &>-
^e j s e i : He ;*z; a* váh-sfzr k a p t a , hogy nem 
lehet n^ki ab bán az órában fzóllani az Ab
béval, Je>m*-ue tehát ismét magát dél* 
u t án : őr akkor nem találta ott honn AV-
yest ^ minek ok ié r t estve megént meg-je-
Jent , és kéredsr t t be Sieyeshtz , de nem 
botsáttatoít , Mk& nap reggel újra ott ter
mett , és már akkor azt is meg-mondot ta : 
miért kívánna ö i&^e.íselbefzéllem ? hogy 
t. i. azonn Ofztáljából való ő is a* Res
publ ikának , a' melyből Sieyes 9 és vifzfza 
indulása előtt el nem múlathat ja , hogy 
egy nagy dolgot ne kcViljöh véle. Ekkor-
bé- je len te te t t egy Leány által. Sieyes 9 
mindjárt eleibe botsáttatta. A ' Leány m&~ 
gokra.Jtagyta ö k e t : de alig távozott el a* 
fzobából, hogy lövést faalL Meg-fordul 
tehát azon nyomban , '5 fzörnyö kiáltást 
tefz. A ' Gyilkos cl akarván balgattatni 
a' Leányt rémítéssel ,' neki tartotta a5 pifz-
to ly t : de tudta a* L e á n y , hogy nints új
ra meg töltve a' már ki-lö-tt pifztoly, mi-
nekokáért vett annyi bátorságot magának, 
hogy k i -ugprránn SL' ftobih6lx bé tánt<% 
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fa az ajtót > *s rá-zárta azt a* Gyilkosra 
V egyfzersmind oly Jármát üt , a' melyr* 
ofzfze-futottak mindjárt a* Ház* Lakosai 
érkezett fegyveres eró is, és PolitzájlKom! 
mifzfzárius, 5s a' Gyilkos meg-fogattatott. 

A' Direktórium, mindjárt tudósította 
ezen történetről, Ápr. n-dikénn délelőtt 
M* Törvényhozó-gyűlést, ily értelmű ki-fe-
fczésekkel : „Méjjen meg-illetodve, közöl 
a* Végrehajtó - Kormányfzék a' Gyűléssel 
^gy Tudósítást, melyet vett , a' Nép' ké
pét' viselő Siejresenn eí köretett gyilkos
ságról. A ' Gyilkos el fogattatott, és már 
letettek rendelések, meg-ítéltetese eránt.*' 

Villers nevű Tagja a* Gyűlésnek ma-
gafztalta a' miket tett Sieyes. Boissy kí
vánta , hogy mindjárt küldeni kell a* Sie-
yes* fzállására, hogy bizonyost tudhasson 
felőle a' Gyűlés; de már akkor el küldött, 
volt a' Prézes egy .Hajdút, a' ki vifzfza-
ís érkezett nyugtató válafzfzah 

Hardy ment fel ezentúl *a» Orátori, 
Székbe, *s fzerentsésnek hirdette magát, 
hogy oly tudománnyal bír, melyei Ö, fzol~ 
gálatjára lehetett ez alkalmatossággal a* 
Hazának és Barátságnak. Ö segűeit t. u 
mint "Orvos Doktor leg-elsőbenn is Sic-
jéstnn, 's a' lövésről azt mondotta f hogy 
egyik golyóbis nem okozott vefzedelmes 
&ebet: mert a' hasnak ment ugyan, de 
vastag ruhákoxui által9 melyekben el vefzt* 
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vénű áz erejét, tsak a* bőrt tőrre fel; iá* 
ísem a* mely sebet a* másik golyóbis ejV 
tett a* bal kezeim az első hajiásnál, már 
az nehezebb, és nem tudhatni előre a' kö-
vétkezéseit* • 

A9 Gyilkos * Poulc nevezetű, mintegy 
36 efztendős; a' Klastromok" el törőlteté-
«e előtt Augustmiánus Barát volt Draguig~ 
nan (Dracenum Draguignianum) Városa-
fcann; Siejésscl egy Városbeli (t* i. Fré-
jiisi) fzármazásu; azon Papok közzííí való, 
kik meg-esküdtek a' Respublika* hívségé-
te ; Bahoeufftl fzoroft tzímboráságot tar* 
tott. Hideg bérrel el befzélke á' "maga 
tselckedetét,. . a* Békéltető -Bírák--, • és a* 
Pőjitzáj-Tifztek előtt,~ sőt azt is mondotta, 
hogy az ő kívánsága volt, mind le öldös
ni a* Nemzeti-gyűlés' Tagjait, a* minthogy 
jnár Bentmboll-nkl és Camasníl is bé-jeíen*. 
tette volt inagát* 

Az utólfzori pártos fzándékért el fo-, 
•gattatott Párisiak közzál egy se* ítéltetett 
halálra a* Katonai Kommifzfzió által; ha
nem ketten közzűlok — Brotier és i5á-
nan nevezetnek -— tiz efztendős rabságra; 
Poly 5 efztendósre; Laviiheumois, egy 
efztendosre büntettettek. Ldhoussaye és 
Leserteur áltaUadattak a* Criminális Tör-
vényfzéknek ^ a* többek pedig fzabadoa 
totsáttattak. 

A" Katonai Kommífzfziónak ezen íté
lettételéiül nem nyugodt meg a.' Direkte-
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íium, hanem ötöVa' megítéltettek közzuí 
újra vifzfza vitetett rabul a*. Templom ne' 
rezetü épületbe mint Státus-bántóit kik 
nek neveik: Brottier, Dunán, LaviUcw. 
nois, Pofyy és Sourdat. Az újionoan v& 
lo arestálás eránt ki-adott .Rendeiéseb-/n 
a z t m o n d j a a' Direktóriumi W v e*r 
bűnért ugyan Valakit kétízer nem Jehet 
tneg-ítélni, de ha valakinek két oly bűnei 
• a g y n a k , melyek közzül az egyik, egye-
íülésben vagyon a' másikkal: ámbár az 
tgyikért már megí té l te te t t : még is má- ' 
sikert kérdőre lehet vonni: a' nevezett 
Személyek pedig éppen ily állapotbann 
vágynak: mert me^-ítéitettek ugyan a'Ka-
tonai Kommifzfzió által azért, hogy Kató-
nákat akartak öfz.fze-ÍV.erezni Néhai íó-dik 
Lajos' utolsó Frantzia Király testvérje' íká-
mára; de még azért nem , hogy külső Ha
talmasságokkal és fegyveres RiKÖltözttek-
kel egyetértve vifzfza*' akartak állítani a' 
Királyságot Fr. Orízágban. 

A' néhai hatalmas Rohan Famíliának 
cgy T a g " a maradt hatrav a' Revohuzió' al
kalmatosságával Fr. Orfzágban; és'még 
most is él, sőt flochefort (Rupifortium) • 
Városában Nemzet-gyűlési Tag' Valafztó-
vá is neveztetett. Jó ideje már, hogy 
Pdrisbtn tartózkodik, 's nagy eízének sok 
jeleit fadta: de nagy fzegénységben va
gyon* Robsrspierrc ahm ki 'vált ő ren-
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dtlvc *' gzljotíV áldozatjai közzé: hanem 
elhibázták a* Személjét: úgy tartotta meg 
&* fejét történetből. 

KorfzikcC Szigetében*!, so i ellenzői 
vágynak a' Frantzia Konstitútziónak, úgy 
annyira, hogy nyilván ellenségeskednek 
egymással a* hegyi, és térségi Lakosok. 

Livornóból Ápr. 4-dikénn: — „ As 

Frantziák mind ez ideig se' távozuk még 
cl innét; valamint azÁngluiok Porta Fer-
rajától." 

Rómából Mártz. sgdik&na: — „Egy 
Kurír érkezett ide Parisból, ** mi Udva
runk és a* Fr. Respublika között lett Bé-
kességkétés* meg-erössítésével*" 

„ A* Spanyol Követ Nemes Azzara 
még se7 jött ide vifzf&a Fforcntziabál." 

•Magyar- Orjzág* 
Méreg Vármegyéből!: Apr. 14-dikén: .—* 

„Januárius' utolsó éjtfzakáján, itten körül, 
földindulás tapafztaltatott, melynek, Mmn~ 
idushoz közel, Rákos nevik faluban-, oly 
nagy ereje volt , majd fél óráig, hagy a* 
házakban fel-aggatott tserép edények egy
mást öfzíze-törték-; a* ízeken ült emberek 
arról le hullottak; a? vedrekből a7 víz ki 
lotsogott; 's a' t. Oly ropogás hallatott» 
mintha egéfzfz erdőnek e^yfzerre le-törtek 
volna minden fái. A* Lakosok nehéz be
tegségbe estek, melyben sokáig sínlődtek 
tsak nem mindnyáján: de kérésen holtak 
m e g / ' 
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„ Mártzius* első napján liólt mgg tf' 
V. Beregi Espcrestségnek néhai nagy ér* 
elemű Scniofa 5 T\ Kondor Boldizsár Úrj 
Esperestségének 22-dik ? Prédikatorsá^á-
nak 5^-di.k-, ?s életének 82-dik efztende* 
jében. El temettetett-az említett Hónap* 
nak 5 dik napján; minden íendű, és Val
lású nagy sokaság5 jelenlétében. Prédikált 
felette T. Kömley 'Sigmond ü r , a' V.Be* 
regi Tractus' akkori JNotáriussa, 2. Kir, 2« 
n - b o l , az Illyés cl ragadtátásáról; és T* 
Kömley János Ür5 ugyan a' V. Beregi 
Tractusnak hites Assessora^ Luké 2< 29~ből$ 
a Vén Simeonról. — Most Április' n dk 
kén Papi Gyűlés lévén Beregjzafzba.n, mind 
az Uraságnak $ mind a' Papságnak közön* 
$éges rrieg-egygvézéséből$ petsét alatt bé* 
adott Voksok által, Esperestriek valafzta* 
tott > tétetett TA Kömley 'Sigmond ti 
Notáfiusságból; ki helyett 3- a> jövő Gyű* 
lésen tefzürik .Nótáriust*" 

A' Bereg Vármegyére esett űj Kató* 
nakat Februáruis' közepén állították ki$ 
két három éjtízaka^ minden lárma nélkül. 

Április' 2-dikán estve vittek a* Mun-
ídtsi Várba négy Státus' foglyait; egyet 
Beregfzáfz felöl, hármat pedig Üngtiár fe--
16L" ' 

it Gergely és Jésef aáp között i 's rí 
utánn i s , két három nap , kegyetlen hu 
deg volt; de már igen kívánatossá lett* 
a* Jtövéríté csső^ és meíegúé ftapok általa1 
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