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Jfíidi és\ Békességes ííöfnyÚlálláioh 

iA\ *mtíltt pöstáftii ínég-írtí 'Rátoiiaí «!&* 
; menetelek közzé, történötből nem ment hé 
\ Székely * Hüfzáí - Oberstlíeüténáiit Dániel 
•Úrnak a? Wurmser Szabad Seregéhez $ 
l Obersteíségre lett áltál-tététésé. 
I A*. Székelj Hufeároknil tfő-Stfa2M* 
j Mesíerságte értíeltetett Kapitáiiyiigből $ii* 
ikl/Áútü Út, 
! O t t ' ' 
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PPurmser~UuCzkr-Oberster'KlenauQt^ 
fon kívül, Generálmájorság.ra leplek m'* 
Obersterségből, a' következendő Úrul? 
úgymint: Millutiiiovits, a' Fétervaradi 
Reg. to l ; Chasteljer, az Iri^enieurek* Kor 
pusától; VogeLhuhers • az Első Pattantyús 
Reg. löl ; Bourgeois az Ihgeaieurek' Kor 
pusá 6\\ Nimptsch, a' ki Flatz-Qberster volt 
Krakkóban ,- és" most aJ Generáfisságon ki. 
vűl Krakkói Vicé-Korhméndarisságra is 
emeltetett* 

Kinfzky Ülrik gyalog Reg. je> Tulaj, 
donossava lett HeHzegFürsten&ergF.M.U 
— Hohenzoliern Generálmajor, a* Marié 
Therésia Katonai Rendjének Kis-Kerefztjé. 
vél tifzteliétett meg** 

Barkó HüiUr Rég. béli Svádronvoi 
Kapitány Bafcsay György Űr, alig ert vifz-
fza kedves Hazájából Erdélyből az Alsó-
Rajnai Sereghez: azonnal ^iaskodáshoi 
kellett kezdenL ViaskodoÚ ís: azzal a' jé. 

Aes bátorsággal *s okossággal, melyről több 
izben meg-dítsérteiett: de mivel annyi el-
lenséges erőtől vétetett körűig a' melyből 
ki nem vághatá riiagát: fogságba esett öt. 
véned magával W/fzóade/mél Ápr. 20-di. 
kánn. Ugyan azon Reg. bői fogságra j u . 
tott 2-dik Kapitány Goldek Úr is. Hason, 
ló sorsa volt a' Slavöniaknál Kapitányi 
ranggal IzoJgáló ücmsejr Urnák is. 
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Más nap \ Frankfurthoz nem meízíze* 
tí fogattatott vala már Fécsey Hufzár Reg. 
beü Illésjr Főhadnagy Úr i s \ de a*'Tátog
ja által oly diadalmassan ki vétetet t az'eJU 
lenséyf kezéből ; hogy azzal az alkalmatos* 
sáj^al 30 Fr„ Lovas Katonák is estek egy 
Tiíztiekkel egv^yütt fogságunkba. A ' W á 
ugyan líiésy Főhadnagynak -, az e l lenség 
kezében m a r a d o t t : de ezen kárt az el "fo
gattatott F r ^ T i l z t tartozott ki pótölni a* 
nia;<a jó-vérű Anglus K'antza-paripájával. 

blonaparté i egy Levelet írt vol t , még 
Márt/.. 3 t rlikén Klagenfurtból Károly F ő -
Hertzeghez, melyben nagy emberséggel 
krri a' Fo-Hertzeget ^ hogy közel lévén 
fzületésénél fogva a' Trónushoz b légyen 
eí'zköze a* Bekességkötésnek ? és a' ha t 
eíztendei vérontás ' meg-fzunéséneki Ká
roly F ő - H e r t z e g ? 2-dik Áprüisbén -vála-
fzolt Bonaparténak , jelentvén iiékié^ hogy 
fzintugy óhajta a' Békességet valamint () ; 
hanem felsőbb rendelések nélkűí nem eréfz-
kedhet arról alkuba, Ezen mirid két L e * 
velet cl küldötte Bonaparte egymás űtánri 
á 'Direktór iumnak* mely ismét * közönsé
gessekké tétet te azokat a' Rédactéurben-S 

A' N é m e t Birodalom' Regenshurgi 
Gyűlésénél Aufztriai Directoriális Köveué* 
get viséíő Báró Fahnenberg, következen
dő értelmű Jelentést közlött 28-dik Áprí* 
liibenrij a* Gyűléssel : hogy t is a5 Bckei* 

O o 3 
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ség9 fundamentomos Tzikkelyeinek meg* 
állítására telyes hatalommal fel-ruházta 
totr Biztosok, alajok írták már azoknak 
a* magok nejeiket ApriL 17-dikénn. A» 
xátifikátzió (% Fr. Direktórium és Törvény. 
iiozóTartáts által való meg-erőssíttetés) előtt 
Ugyan nem nyilatkoztathatja ki azokat Ö 
Tsáfzári Felsége a* Birodalomnak: de a* 
Rendek* meg-nyugtatására, anynyit bizo-
nyosiann mondhat előre, hogy áV Békés-
bégről tartatott alkunak fundamentumává 
tette Ő Felsége a* Német Birodalomnak 

m a g a egéfzfz^ áliapotjában-való maradását 
melyről végzése volt a' Német Birodalmi 
Gyűlésnek* 

Bonaparténak egy Iffjií Adjutánssá 
tartózkodik egynehány napoktól fogva 
Bétsben a* Nápolyi Követnél Marki Gal-
ld>ní\9 a* ki el hordja Teátromokba is, és 
általjábann különös betsűletet tefz néki: 
minthogy Bonaparte is nagy tiíztelettel '& 
indulattal fogadia volt Ötét. Egyéb meg 
különböztető jele nintsen ezen Adjutáns. 
Tid k , hanem hogy a* karjáról egy bokor 

Í
>ántlika fityeg le , mely az ő Nemzete 
zíneivel jegyes, 

Verona Városának 9s Megyéjének La
kosai , fel-keltek a' Frantziák ellen Ápril. 
17-dikén öfzfzeséggel, és soicat le~őidöstek 
belolök, el is fogtak 1900-at. Meg-fza-
kadítottak egyfzersmiad ^oo Ts*Ke fogly©-
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kat ! s , kiket azonnal fegyverbe akar tak 
Öltöztetni 's magokhoz venni a? Fr. ak el
ten: de ezt "ir.eg vem engedte aJ Grn 0 
hamleti Korpusa ' efő?járó tehenek Vezér* 
Gróf Neuperg, ki éppen akkor éikezett 
Verő/iíba. ' A ' íhiusai Frantz«a Örizete t 

is fel- kívánták az nap a'. Veronaiak $ é$ 
minthogy nem akarf,a ez m^gát meg-adni , ' 
be rontottak reá a5 Városba, *s 70-t közzu-
!c foglyaikká íe í tek , a' több réfzt pedig 
le-oldösték : m e r t e k két ágyúkat is. . . Dm 
a* Fr. ák tsak hamar oly erővel vet tek k o 
rul Veronái, hogy e z / kénteleníttetett ka
pitulálni. Bonaparte Velentzébe kü ldö t t , 
's két millió lívert k i r á n t a' Kormány ízek
tő l ? 

A ' Bonaparte* fő-vezérlése alatt l évő 
egéíz Frantzia Sereg* fzama fzázezerre t é 
tetik. Njó l t z Ofztályokra vagyon fel-ofzt-
va ezen Sereg 9 a' melynek Vezér je i ; An* 
gerait, Serrwier > \Massena> Bernadotte 9 
Joubert> Bejr 9 és Hilmaine Generálisok* 

Bétsbe a* múltt Fénteke'nn érkeze e l * 
Angliai Více-Stáíus-Cancelláríus Hammond 
Úr, kit SL Londoni Udvar, teíyes halá lom-
mar küldöt t a' Békesség*, inunkálása v é 
gett a' Bétsi Udvarhoz. 

Nagy • Britannia 9 ha még folytatni 
akarja a ' h a d a t : harmadfél millió forst Jfter-
linget kell néki költsön fél v e n n i : mert a* 
hadfolyta lásra meg-kívánta tó költség fiai** 
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inintzegyedtél milliót tefzcn, a' jövedelem 
pedig- nem megy többre hufzonnyóltz »,jj. 
l iónál. Az eddig va 'ó adóssága Angiiának' 
368 ,8953°°° f ° o t fierlingrc te l ik , , melynek 
eíztendei interessé > meg halad 14 milno 
658 ezer font íter ' inget. * Ezeket így adta 
elö az a* D e p u t á t z i ó , melyet az Órl^ag. 
gyűlése ' nevezet t k$ maga kebeléből , az 
Orfzág költekezései ' és •jövede'rnei' álla. 
pót jának meg~visgá]ására, 

Londonból Lisbona fe lé , 50-nel fele
sebb fzámú Kereskedq-hajók indultak egy. 
néhány Katona-hajók5 o l ta lma aiait: de 
VAiglenevezetű Fr.Fregát> eíö-kapvánőket, 
el ve t t belölök hatot . Két nagy.Ang!us 
Kalmár-hajók is estek mostanság Fran. 
tzia kézbe 9 a' melyek közzül egyik, 450 
T o n n á s és 14 ágyús volt ; a- másik pedig 
5 ízáz T o n n á s ?s 14 ágyús , és, jhartini-
que Szigetéből jött vifzfza. —: K\ Portu-
galhisoktót el nyertek a' F r a n c i á k egy 
gazdag terhű sgo Tonnás és hat ágjús 
hajót. 

A' Frantz ia N e m z e t , fzinte három mil
liót vefztett a* műlt t efztendöbéli ke?eske-
déséberin. Mennyivel fzállítottak atabb a* 
tartós vifzontagságok Fr . Orfzág* neh*i vi
rágzó ál lapotját , .annyival inkább meg le
he t innét ítélnf: mivel még ^1777-dik efz-
tendöben fzinte hetvenöt millió haíznot 
|iajtott bé F r . Orí'zágnak a' kereskedés* 
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Kf Nápolyi U d v a r h o z , FrB Köve tnek 
Canclau&\ Generális neveztetett a* Direk~ 
térium által ? 's melléje Követség ' Secrc-
táriusáúl rendeltetett 7'rouve Po lgá r , ..a* 
$"onifór nevezetű Párisi Újság' néhai Ki
adója. 

Fr f Nemzet-eyűlési T a g o k k á válafz-
UtiakPickegrii, -Jourdan\ Kletér és Sche<* 
rer Geterál isok is , és más' nevezetes E m 
berek között • JMarmontel is, 

Bonaparte* hartzain.ák Históriája ké* 
fzűl Mappákka l és Plámimokkal . 

Mlegycs Tudósítások* 

A9 Batávíai Direktór ium' 5 - Tagjai 
t özvű l egynek egynek 14 forint lefzfz e i i -
tendei fizetéssé, 

Londonban, egy I eányafzfzóny «— 
$*ifz Fairen — ki a? Drurylanei l e á t r o m -
bcli játfzásai ált?] kr. zeníé^es kedveséget 
rivert , oly különö'ssen e l fogla l ta u fzívét 
Gróf Dtrby-v.tV , hogy E z , tsak szó napot 
várakozot t az első Fe lesége , {JBamilton 
Hertzeg ' Testverje) halála utánn ? mind
járt el ve t t e Feleségül Farren Leányafz-
fzonyt , ki ámbár ezen fzerentse által oly 
nagy Afzfzonnyá lett, hogy minden Angliai 
Grófnék közöt t elsősége vagyon , m é g is 
az öfzfzeeskettetése előtt való nap. is j á t -
fzott még mól jára . Lady Teazle fzeméJyét 
viselvénn a? Vétkek Oskolája nevű Játék* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



darabban f h el is bútsúzott a-Publikum* 
íóL Ámbár ebbéU fzándékárol nem tett 

jsHÍŐre Jeicrítéstg még W ki ment annak a* 
h í r e , *s o l j rakva lett a' Teátrom Nézők
ké] ^ hogy jóllehet a5 Grófnévá lett Leány, 
afzfzony sok fzabad Biléteket el ajándéko
zott : még is 7 ezer forintnál több bé ment 
a' T e á r o m í Kafzfzába, A' Teátroi** elatt 
fit hintó tört of?fze a5 tolongásban* 

A* Prufzfzps Király vifzíza hívta J3éts-
JJOI az |elobbeni Követjpt Markéze Lucchc-
$init% 's mást nevezett helyébe.. 

A- Grétzx Újság el kezdett már járni 
Máj, 4-dikétöl fogva. írja, hogy Máj.3.di-
bánn nagy prótzefzfzió, és hálaadó Istepi 
tifztelet tartatott az ellenségtől lett meg-
fzabadúlásért. Környűlállásos Leírást ígé* 
Stíria* hívatja** Yendégeirol^ a* Frantziak- , 

Bit'*.-
Az Uniyersitás' épületébe bé rakott t®- ' 

mérdek lifztet meg-vették a' Kenyérsütők, 
*% ipar taksptják is ki onnét derekassann 
&' Ijfztes hordókat, Kevés napok alatt te-

. &át ki tifztul egéfzfzenn az említett épület* 
h el fog kezdődni benne a' tanítás. 

Nem tsak az Univer&úás* épületébe 
volt lifzt hé rakva 5 hanein az Augustiniá-
íiusok* Klastromába, és másuvá is : mert 

- u»k tifeta lifzt *%^4 mbzs& 4Uptt ké&eî  
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arra az-esetre, ha talán meg - gátoltatott 
volna egy ideig., a* Környékkel való fza-
bad egyesülése fiétsnek; rozs-lifzt pedig 
fzázezerjmázsa.— Ezen provisióhoz járult, 
5 ezer köböl lentsének, borsónak 's egyéb 
effélének; megkívántató boségü húsnakf* 
fzalonnának, bornak ' s .más ily" fauikséges 
dolgoknak; és kéífzázhetvenezer mázsa 
fzalmának 's fzénának be fzállítása. 

Az Olafz Templomban már ismét Foly 
az Isténi-tifztelettartá.s: mivel ki takarítot
ták belőle a' Pattantyűs-kanótzokat, me
lyekkel rakva volt a* környülállsokhos ké
pest, :' 

Tegnapelőtt Katonák kezdtek dolgoz* 
ni a' VárosV belső és külső kerítéseinek és 

.erősségeinek egyengetése benn : mintegy 
négyízázan* Tegnap is dolgoztak ugyan. 
annyin. Reggel bé jőnek a* munkára9 
V'estve vilzfza térnek nyugodalomra a ' tá
borba , melyí9 még el nem ofzlott egéfz-
fzen. —* A* tizenkét Redutokban (Földvá
rakban) melyek Béts körűi úgy kéfzűltek, 
hogy azok, védelmei lettek volna a' tá
bornak, nintsenek .többé ágyúk, de vágy
nak 'Strázsák* Ezeken a* Redutokon, *s 
egyéb töltésekenn Béts körűi, 14, ezer Mun
kások dolgoztak naponként* 

Az insurgáltt Bétsi Nemesség, muzsi
kát adott tegnapelőtt a* Fo-Vezérjének 
-fladLTárnok-Mester Hertzeg W$rtemhePg». 
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uek tifztcletére: tegnap pedig nagy ebédel 
az j4ugartenhti\» Százann ültek az Afz-
íalnál. 

A' Rétsiek által tett nevezetessebb ha
di :áldok.atokat pfzfze summáivá, így adja 
elő a' Bétsi Udvari Újságnak 6-dik Májusi 
Darabja : Különbkülönbféle fzállításokra 
mindennap 3 ezer mulatságravaló lovaikat 
küldöttek ingyen az Uraságok és tehetős 
L-akospk. A? tábpr? fzárnára mindennap 
kétfzáz tseber bor telt, nemes érzésű Ma
gános-Uraságoknak, -s gazdag Fundátziók-
nak és Klasíromolfinak pnkéntvalő ado-
mánnyábóh A' mi öltözetet, és fpjér ru-
liát gyűjtöttek Gróf Caraccioli és Udvari 
Juveiír M:ürtht az önként fel-fegyverke-
zett Sereg- fzárnára; Jeg-alább is betsűlte-
íik az , 24,500 forintra; azlsjoptálypk' fzá
rnára bpseggel bé-kerültt gyólts között 
fzáz vég , tsispa új yólt. Ágybéli is bő
ven ki tett az adományokból.' Rézből va
ló főzőedényeket is o]y sürüen ajándékoz
tak a* Katonaság' fzárnára, hogy kevés 
ido alatt 1275-re ment a5 fzámjok. A5 

sajá? költségen kéfzűltt Formaruhák belé 
kerültek éo ezer forintba. A' Nagy -Ke
reskedők , a' Zsidóság, aJ Görögök9 és 
más Magános-Személyek, 3 fzáz ezer fo
rintnál többet adtak réfzfzerént ajándékul, 
réfzfzerént kohsönn a' közönséges Kafzfzá-
ba. Négy nemes --lelkű Dámák is 'egyne-
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| iápy ezer,forintot- gyűjtöttek be abba. Her r 
ízeg Lichtcnstein Aloysius, 5 fzáz puskát 
a jándékozot t : mindöfzfze az-- ajándek-püs-
kák ' fzáma, két ezerre telt. Nyóltz napok 
a la t t , 8 feáz Személyre való Ispotá ly , tö*? 
té l le tessen iel-kéízűlt t - ' ' : 

Magyar- Orfzág. 

Kefzthelyr'ől (Szála Varmegyéből} 
Május* <z-dikánn : — ,, V a h on oly távol 
vagyon e* még tőlünk az áldott Békesség, 
&' min t V'árosunk jelentgeti? Itt minden 
háborúra muta t . Ki mondhatat lan buzgó
sággal tétetnek as kéfzöletek. A' ÍVJ élt. Ura
ság (Gróf Festetits G} örgy O Nagysága) 
és az egyéb Nemesek is Verbungot tartat
n a k , 's mivel a' tántzoló Legénység mel
lett állanak a* fel-nyergeit pa r ipák , tsuda 
b a m a r fzapprodik is a* fegyverfogók' ÍV4-
m a , kik leg inkább fzép termetű tanuló 
Iffjakbólj ?s Mester-legényekből á l lanak/ 
IVlár m a , egéfzízen fel-ruházva ?s fegyver
k e z v e , el is indult tpbbfzöri fzép gyakor
lások utánn egy jeles Sereg , és egyenesen 
Tsáktornyának vefzi útját aa hé] t-k9 védel
mére . • N e m sokára utánna megy a' máso
dik Tsapa t is , mihelyest t. i. a* fzükséges 
rnha darabok el kéfzűtnek. 

Bihar Vármegyéből Apr . 26-dikánn: 
„ N á l u n k , nyakra fóré ke ízűi az Insurré-
ctió. A" rozsdás pifztoljok és puskák is 
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556 í 
elS-fzedcttck , '$ ki - tifztíttattak. Meg a* 
Tzigányok is koholják mindenfelé, a'ma
gok könnyű fzerű műhelyeik benn a* vas-
tsákányokat. Insur^ns Seregünk' Ober-
Jicrjé^é válafztaíoít ííhédey Lajos Úr; 
Oberstlieutenántjává pedig Báró Vécsey. 

Szombathelyről Május* 2-dikánn : 
áros vatafztatott ki Ns, Vas Vár

hegye Insurrectiója' középpontjául: minek-
okáért mar tegnap reggel i 30 *s egynehány 
Lovasok voltak itt együtt, d Szombathelye 
Járásból ( Processusból). Mind délelőtt 
mind délutánn többen is sereglettek még 
ide , kik a* Sereg* Obcrsterc Hert/.eg EaU 
tyáni Lajos Fö-Ispányunk , és mas Tűz
tek által rendbe állíttatván körű! hordoz
tattak a' Városbann. Más Járásokból is 
fognak ide ma és holnap leg-alabb batizaz' 
Lovasok gyülekezni; ?s a* többek is fel-
kéfzűlnek *s el érkeznek mcmol elébb. 

Pozsonhól Máj. 4-dikénn: —- „Nyóltz. 
fzáznyóltzvanhat Lovasokból, és ezer fzáz 
ötvenkét gyalogokból áll Ns Vármegyénk* 
insurgens Serege* A' Lovasság* Tiíztjei, 
következendők: Obcrster, Gróf Pálffy 
Rudolf; Oberstheutehánt, Benyovfzky Vi-
ce-Ispány Ur; Major, Gróf uimadé Fe* 
rentz. — Kapitányok: Batsák István; So
mogyi Antal; Batsák Lörintz; Bíró Jó-* 
m$; %só\my Jóief; is Olgyay fgnáts 
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Urak, •—• Főhadnagyok : Ba csak Ágoston ; 
Cséfalvay Jósef; JBetok János; Puskád 
Láfzló; Burics János ; és Csiba Péter 
Urak .— Felesiegvaiók: Báró Wcnkhcim 
Jósef és Schütz Urak, — Al-Hadnagyok s 
Kondié' FerenU ; -Szeletzfey. Isván ; Koíadé 
LcopoJd; Bogyányi Gábor; Somogyi lm* 
re; 's Fekete János Urak., Felesiegvaiók t 
Benyóvfzky István; <Benkő" István; KÜÜ*-
de Jósef; és Takáts Ignátz fJrak* — Au-
ditor: Hegyi Láfzló Ordinárius Fiscális 
Úr. — Adjutáns; Görcs Ilyes. — Szám
tartó : Udvarnoky Antal. Káplán; T . Csi
ba Bonifacius, 

A' Gyalog Seregnél: KoiHendáná, F ö 
Strázsamester Btizogátfyi Úr. —- Kapitá
nyok : Cséfalray Imre; Gubernáth Antal 
(az Akadémiabéli Közönséges Magyar* 

i nyelv-Tanító) Burián Jósef; Wmcklet; é* 
í Haafe Urak, 

Pozsonból Máj. 7-dikénn r"—'*- S Í Ó Fele
ségének Máj. t-xö napján kőlt'parantsolatja 
érkezett ide a* napokban, melynek ide megy 
ki az értelme: hogy a' Nemes Vármegyék 
meg ne fzönjenek insnrrectió? kéfzületektö! 
a'Békességrö! el terjedett hírnek hallására: 

| hanem a* mely kéfzséggel ajánlották azt^ 
j *s el is kezdették, folytassák továbbra is eb-: 
| béli igyekezet]eket. Mert tsak a' hathatós 
| hadi kéfzűletek által kéízűlhcl meg a' dk 
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tsösséges és tartós Békesség: melyrSI, ift'í* 
helyest tökélletességre megy, azonnal-tű* 
dóáítatni fogja a9 Nemes Vármegyéket Ö 
Felsége- — Tegnap mintegy 500-ig valá 
Jpvas Insurgensek állottak sorban a' Prí
más' Kertje- eleibe. Mindnyájan világos 
kék rimában $ kardosán, ?s pifztölyosan. 
Karabéíyjok oem volt: mivel á' Vezérjek 
Gróf Pálffy Miklós Generálisnak ítélete 
fzerént az tsak akadályára fzokótt lenni a' 
többnyire kardal dolgozó Magyar Lovas
ságnak. Voltak a' többnyire- Iffjti Insur
gensek között ás nyeregben már meg-gör-
nyedt öregek is£ A' sor clött alá ?s fel 
lovaglottajc a' főbb Js alsóbb Tifztek mind 
világos kek fzép aranyos kéfzűletü ruhák
ban. Ezen lovas sorokat végig nézvé.n í 
azt "mondhatom felölök, hogy bennem örö
möt gerjeíztettek, 's efzembé juttatták a' 
régi Scythiai Magyarokat^. Mincbyájanri 
magvarul beízélriek. Az Obersterjek Gróf 
Pálffy Rudolf3 próbát akarván vélek ten* 
n i , ha tudna e' az egélz sor a'- fcömmandő 
fzóra kardot húzni* parantsólatját az Ober* 
Sternekj következendő módon télyesített© 
Gróf Aniadé Fefentz első Májorjok: elö-
fzör is meg-riiöndöttá nékik magyarul^ hogy 
jnindnyájan a' jobb kezekét a' tzómbjokri 
tegyék 9 a3 ballal pedig a' kantár-fzárt tar
tsak. Midőn ezt hallják: Habt Aakt! és 
áaütáil JSrgreift den Sábel! rántsák ki M 
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élojökbe adott mód fzerént a' kardjokah Ki 
is rántot tak többnyire dcrekassan. 

Az Insurrectió' e$<éíz dolgának el in-* 
tézésérc ki nevezett Deputáizioja Pest Vár-
m e g ü t n e k , Máj. a-dikánn ter je iz tc tc éléi
be a' maga munkáját a' Gyűlésnek, mely, 
ismét Budáim lanaiot t az Örfzág.ház^b'-mn, 
a5 hol-tizedfél óra tájban meg jelent Ko~ 
nánk* Örököse Ferdinánd Föher tze^e tsks 
i s . Magvar öltözetben, a* melvet^i^en-ked
veli '• leg-többnyire visel i s / Éljen kiál
tásokkal hangzott az egéfz fzálá e z e n n a ^ 
reménységű kedves Királyfinak látására i ki 
is ámbár még isák 4.-dik efztendejében jár, 
mégis meg-ér t t kord Ember módra fogadta 
azokat^ a* ^ i d ö r i isméf még-iijjúltak az É l 
jen kiáltások, Akko t b e l é p e t t a* Szálába, 
a' Né í ln je is a> F ő - Fíertzegnek, Mária 
Ludovicá Föheítzegafzfzonyka5 ki a' jövő 
Decemberben lefzfz hát eíztendos. Ez h 
hasonló fzíves .tilzteigthék nyilátköztatáaá-
val fogadtatot t j valamint ízintért az Öts-
t s e , *s hasonló nyájassággal ,. és sokfzoíi 
m a g i m e g h a j t á s á v a l köízöntd m^g azt* 

Pala t ínus Ö Királyt F ő - H e r c e g s é g é * 
tizenegyédfél órá tájbari 'érkezett -.a* Gyű-
l é sbe , a* midőn fel-olvastatott mindjár ta* 
Deputá'tzió* müíikája^ >& k'özönse/gesseníi 
helybe-hagyatott* 

Az Insurgens Seregnek—öbersteriéré 
le t t (mint már jelentettük) Gcóf Keglevits 
G y ö r g y ; Obers t l ieu tenámtá , Báró JPrif* 
najri Májorrá, Heusü Úr. 
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5 6 o v m&»*#*m- . 

KapitányokkáválafztattakrGfóf Be'*-
rényi9 Gróf Festetits , Báró L affért ^ 'sí 
Bicskeyr Szabó, Kovátsioczi9 és Andrássy 
Urak- , - ' \t 

Fő-hadnagyokká': Gróf Haller + Gróf 
Majláth9 Báró Rudnyánfzky 9 Báró Pro-
2̂<2j 3 's Hegedűs 9 Vohlnkoffer 5 Farkas 4 

Darvas, Hatass 9 Párnitzky t Balogh 9 és 
JJjfalusy Urak. . 

Tudósítás* 

* © * . 

Trentsén Vármegyében Trentscn Vá* 
Jósához közel Teplitz nevezetű Helység
ben fekvő Fördő-Bányájánál Illezhdzi Gróf* 
Bak 3 hogy annál jobb alkalmatosságok le
hessen az oda fzándékozó Uraságoknak: 
lehet előre is rendelést tenni Böhm András 
Vendégfogadósnál v mind fzállás; mind fö~ 
lostököm d kávé tsokqládé 2 mind ebéd *s 
vatsera eránt, akár különösen 9 akár más 
Vendégek' társaságában tetfzik enni. Fris
sítő italokkal is fzolgál örömest Böhm 
András Űr , 's egyéb mulatságokonn kivűl 
biliárdozni is lehet nálla, A* hozzá-botsa* 
tkiídó Levelek így utasíttathatnak: 

t Vienne 9 P resbourg i Tyrnau »» Tréntsrri é 
á Tepliízj 

par JGaschau é Presbotirg i Tyíriau,- Trentsin^ 
1 á TepKtz* 
I Biüna8 Fresbourg, Tjrnau, Trenuiritf 
* ; á TcplítSí 
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