
A» 
TSÁSZÁRÍ ÉS KÍRALYÍ FELSÉG 

E N G f i Ö E J L M É V K A . 
ÖK=4X2tiCXK3iO 

K&U Sittbe** Hóiá, Áfzízony Háváö&k (JantiáríttSMfc) 
xodik napján. 1797-dik Ektendöben. 

Hadi RörrtytÚállások* 

K e%/néi; ig-dik Decemberig él loval* 
dözött a' két elleitséges fél, ötfzáz mázsa* 
íiál több puskaport a' Strafzburgi Tudósi* 
tások fzérént* 

A' Fr* Direktórium maga is nieg~e§* 
ffl«te> hogy a* Ffantziá Katonaság sok 
fablásökát vítt véghez a* Német-Biroda* 
kmban i mért a* WüHtmbítrgx Hemegiiek 
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a ' r e á Vete t t adóból, másfél millió líverf • 
engedett el az afféle pufztításokért, 

A* Svábf Kerületi KórmányízéJc. félbe* 
fzakafzto.tta a* Fr. Direktóriummai; kez» •' 
dett alkoját: és már a* műltt efztendő ve-
ginn mind. a' két Küldöttjei-vifzfza-érkez- '' 
tek Parisból. Az említett.. .Kórmányfzék^. . 
bíztatást veit Károly Fő-Hertzegtől: hogy 
a' Ts , K- Sereg' fzámára. bőven fog érkez
e i eleség, mind Emberre mind Ióra nézve, 
a ' T s . K. örökös Tartományokból, és hogy 
Ö Fő-Hertzegsége, nem kíván a* Sváb Ke* 
rulettől 3 egyébkorra segedelmet; hanem 
tsupán akkorra, ha utolsó fzükség'adná elő 
magát. 

A* Nagy - Britanniai [ Udvar9 réfzérol 
IPárisbann tartózkodott Lord JMalmesburyy 
odahagyta Párisi Déc, 22-dikénn. Ezer* ••' 
cl távozásnak bővebb környülállásait ez; 
mtánn írhatjuk még meg egéfz bizonyos
sággal-

Angliábann, ha vetélkednek is máfz-
fzor egymással a* különböző Felekezetek: > 
<le mindőn az a? tárgy 9 hogy el kell há
rítani a* vefzedelmet az -Orfzágtól: már . 
akkor minden Felekezetek egyesítik ma
gokat mind fzóval mind cselekedettel a" 
Haza5 javára. Herzeg Eedfort^ a* ki egy 
a9 leg-tüzesebb Tagjai _ közzül a* Miníste-' , 
riommal ellenkező Felekezelnek, 120 e#e« . 
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fbnt sterlinget ( i millió soö ezer forintot) 
ajánlott közelebb költsönn a2 Orfzág' Kafz-
fiájába. Az ő példáját több Anti ^ minis* 
tériálisták is követték; . 

Cadixb Tudósítások ízéfént, az <óda* 
Való Kikötőhelybe! kaptak ki áz Anglusok^ 
í íov , végínri égy Spanyol Fregátöt, rrielj^ 
Ámetikából érkezett^ nyóltz millió piáfz* 
ler kéfz pértzel és hátoiii rhi Illőt érÖ porté* 
kákkah 

A* Dünkifchmx Kikötőhelyből nem 
fognak mát4 Seregfzállító hajók indulni ~ 
a' mint Hollandiából is írják — : a* JSresti 
Hajósserég ellenben ki indult Déck i5-di« 
kénn* ! 

Ezeii Br^esti Hájósseteg ellen volt ki 
rendelve Anglia' réfzérol Bridport Admi« 
ral is , a' kinek vezérlése alá adott 17 lí* 
neai hajók úgy kéfzen voltak már Déc* 
12-dikénn, hogy tsak a* paramsolatot vár* 
ták az indulás eránt* 

Á* Számbéri és Mózái Frantzia Serégé 
iiek egy Ofztálíya, parantsolatot vett Dec* 
1 i-dikénn $ hogy Ölafzorfzágba -induljon. 

Bonaparte úĵ  kéfzűleteit így adja élő 
&' Bétsl Udvari Újságnakj^dikJanuáriusI 
.Darabja:' " \9Ar' te-ftgérftiéljékr 01afz lMSé« 
kékre űjjolag sok Katonaság érkezett 'Fran-
teia Orízágból j a' mely y Bochettánn ál-
tal takarodik a* Ármádiához, A[ Midié* 
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tanaim 9 Ferrárai ? ' Bonőnial 9 és JModenái 
-Rí*kruták is által-fzál.íródtak mind együtt 
a' Fr. Seredhez: melynek foquártélja Vil-
lafrancahdxs vól* , Verona és JMántua ko-
zött* Mediolánurn\w\n> Idegenekből is ál
lítódott egy Batalion ^ Néhai Lengyei In- -
snrrectionális Generális Dombrowski* ve
zérlése alatt, a* ki mostanság fr. fzoigálat-
ba lépett. A* Pedemontziumi Várakból,. 
Jiagy ostrom-ágyuk hordódnak elő* 

Lombardiai Ffantzia Komciidári'S.iítf-. 
ragu.ef d* Hilliers Generális-9 meg énvénti 
a* Lodi Városbélieknek fel-zendülését —~ 
melyről a9 múltt postánn emlékeztünk —<* 
fegyveres néppel mént ellene Lódinak, '$' 
ostrom alatt lévőnek hirdettette azt ki9 a** 
harangos tornyok' ajtajait bé rakatta tég
lákkal ? *s kemény rendeléseket adott ki 9 
melyekkel , a5 béketelendő Népet tsen* 
dességre kénfzerítse* 

Pápa Ö Szentségénél magános atidien* 
tzián volt Déc. 13 dikánn a' Rendkivűiva-
ló Nápolyi Követ Marchio del Vasto, '& 
a' mint hallatott mindjárt akkor felőle, vifz-
fza fzándékozott térni Nápolyba, — A* 
Római Udvar meg enged'e a' TeátrortiiJá« 
tékokat ezenn a'-farsángona általf de- as 

maskarás és másféle Bálokat nem* 
A* Nápohi Udvarhoz Frantzia Követ

té rendelte a' Direktórium,. Canelau#-'G$* 
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nerálist, a ' k i elébb T/donhun 9 annakutáiv 
na Vándéb%m\ Vezérkedett. Követség Se-
cretáriusáűl melléje adatott TrouvePolgár 9 
a' ki egj volt a? Moniteur nevű Újság'írói 
közzfil. 

A ' Frantzía Királysághoz jussát tartó 
öregebbik Ötstséhez Néh. i6~dikLajosnak, 
barátságos Jelentést küldött Első Pál Orofz 
Tsáfzár9 a9 maga uralkodása'felöl. 

Frigy es'Belgyiomháh -«*•* 

A9 Spanyol Udvart meg-bíztatta a* 
Madrid"Batavus Követ Valkenaer Polgár, 
hogy a* Batáviai Hajók'-el nem mulatják 
oltalmazni a* Spajiyol Hajókat minden meg 
támadtatás ellen :*'s egyfzersmind jelenget-
te bizodalmassann, hogy a3 Batáviai Ko-
2Önséges-Társáság, hasonló barátságos se« 
'gfedélmet reményi a' Spanyol Hajóktól iss 
fzükség'idejénn, a' Batáviai Hajókra nézve* 

A* Batáviai Respublika 9 Szakafzfzai« 
Bak egysége és rneg-ofzoihatatlansága eránt 
hozattatott Végzésnek örömét el lakták 
az Egység-Baráti, az úgy* nevezett Unitá
riusok, mind másutt, mind nevezetessenu 
Hágáhann is9 a' hol a' Jeg-elöl kelőbb Sze-
mélyek^ fzáznál többen vendégeskedtek 
együtt abban a' palotábann^ mely ennek-
elotte Képes-palotája volt az sírausióiKéx* 
tzegnek* 
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Abból a* 60 miJHó forintból, melylyefc 

ki mért a* Nemzeti-gyűlés a* Respublikád 
r a , hátra volt még Déc ló-dikánn húfa 
imillió: minekokáért eeyKommiízfzió ne-
veződött ki ^ 's oly Utasítást vet t ; hogy 
visgálja meg:, ha a'Respublika3 9 Szakafz-v 
fzai közzül mind egyiknek tehetségéhez 
és erejéhez vagyon e' fzafyvja az adó , és, 
hogy mind egyiktől fzqdje í\é különössert 
az adósságot: ha egyébképpen nem lehet, 
Icénfzerítő efzközök által, melyeket roo&t 
mindjárt gondoljon k i , 's terjefzízen hely* 
fee-hagyás végett a' Nemzetí-gyülésv elei
b e , és minekiitánna helybe fognak azol^ 
hagyódni :J éljen azokkal 9] úgy hozván a* 
fzükség magával , az az9 ha az előre bo** 
tsátandó feép intésnek, nem lenne 4 hé-* 
tig 3 kívántt foganatja, 

Elegyes. Tudósítások* 

Rómából mint ritkaságot úgy írják; 
hogy ott Déc. 10-dikénn havazott; más 
nap pedig egy éfzaki fzél kerekedvén^ min* 
denfelé fagyást okozott. 

Híres Frantzía Fűvéfz (Botanikus) Mi* 
®haux, a* ki tiz efztendöket töltött Efzaki-
Amérikábann; már az előtt pedig Persiá~ 
ba is tett volt egy utat : vifzfza4zándékoz-
YB.ii mostanság Hazájába, a*Hollandiai par~ 
tok előtt, nem mefzfz© Amsterdamul ha* 
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39 
jótörést fzenvedett: de tsak ugyan mind 
magát, mind drága gvűjteménynyeinek leg 
nagyobb réfzét meg-lehetett menteni. 

Doctor Kranitz 9 Berlini Tudós , ki* 
a* Gazdasagot illető Munkái által neveze
tessé tette magát , 9s még utoljára i s , egy 

* Oeconomico Technologica Encyclopaediá-
nak ki-adásábann fáradozott hafznossann9 

* meg~hala Herlinhenn , Déc. 20-dikánn. 
A? PVufzfziai Király* 2-dik Fia Hertzeg 

Fridrik Lajos Károly életének, mely má r 
24 efztendokre terjedt /vala- véget vetetj. 
a* műltt D'éc. 28-dikánn egy forró hideg
lelés.1 

Berlinben, az 1795-dik -efzt. hek i-ső AdU 
ven tjét 61. fogva 3 1796-nak első Adventjé
ig fzulettetett 3072 Férjfi- és 2782 Leány
gyermekek közzül ^g^-ann, Házasságon' 
kívül való Gyermekek, voltak. 

Orojz Birodalmi új]abb Tudósítások: 
Tizennégy ezernél többre memt azon fog
lyoknak a* fzáma, a' kik,* 30 efztendők-
tcl fogva hol egyfzer hol máfzfzor fzállí-
tódtak általj Lengyel-Orfzágból az Orofe 
földre, 's a' kiket most mind fzabadon bo- ' 
tsáttatott Első Pál Tsáfzár. — Kosciuskő* 
nak', Amerikába való átadására , tiz®nkét« 
ezer rubelt adott 3 és efztendönkéni "6 ezer 
rubel pensiót rendelt. — Gróf JBodrinskí-
n a k , a'fki $ddig Pétersburgban nem lak
hatott 3 19 ezer Taksást ajándékozott ? és 
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Pétershurgh&nn egy fzép palotát; -s egy-
fzersmind különös írást is botsáttatott hoz-
%k y melyben hívta magához, a' Grófot.— 
A* TsaíVári Família' ágainak különös Ud-
•varokat nem tartat, és az ilyen mellesleg-
való Udvartartásoknak el törlése által, efz-
tendonként öt millió rubelt g'azdálkodik* 
Ay Gyermekeivel egy Famíliát tefz Ö —• 
úgymond — azért is mindennap egygyütt 
akar enni vélek. —? Lengyei-Orfzág> Né-
Jiai Királyja Stanislaus Augustus eránt, a* 
3ki most Grodnóbzn lakik, fzoross paran-
tsalatpt adott k i , hogy minden fogyatko
zás nélkül ki kell fzolgaltatni Néki a' pen
zióját. ••— Az a? Hertzeg Karükin, a' ki 
G*Óf Qsterrnann9, helyebe Vice - Cancellá-
riussá lett % együtt neveltetett volt a* Tsá-
fzárral % é§ eddig MosJcaub&n lakott. — 
Gabonát , egyáltaljában fzabad az Orofz-
Birodalomhól ki-hordani Külföldre el adás 
végett, ^ r Az Qrofz Katonát ezentúl Ina-
^i'T^-Qlgá-latra nem lehet alkalmaztatni: ha
nem az ineg engedödik a5 Katonának, hogy 
jiápfoámos munkát tehessen fizetésért. —• 
í?ö vetkezendő formájú esküvéssel tartoz
nak köielesni maggkat az Orofz Biroda
lom" Lakosa i , mostani Tsáfzárjokhoz, '& 
€.nn@k i-sö feuiött Fiához « 

„En> oda alább meg-nevezet t , ígé
rem és esküf?öm az Élö~ Isten* Atyai jó-* 
lázárai és a& ö Uzml E.Yangyéliomáca9 
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4* 
hogy hív jó és engedelmes Alattvalója va« 
fjjyok Ö Tsáfzári Felségének az én törve* 
nyes és egy Fejedelmemnek , Pál Petro-
vits Tsáfzámak , minden Rufzfziák' egye
dülvaló Igazgatójának; és az Ö Tsáfzári Fel* 
ségQ9 nagyon kedves Fiának Tsáfzári Nagy 
Hcrtzeg Uramnak Sándor Paívlovitsckndk 9 
mint a' minden Rufzfziák* Trónusa' törvé
nyes Örökösének. Minden lelki és testi 
erőmmel őrizni és védelmezni fogom mind 
azon jusokat, praterogátivákat? és méltó
ságokat, melyek, az Ö Tsáfzári Felsége5 

Fejedelemségéhez és hatalmához tartoznak, 
és arra az esetre ha a* fzükjég úgy hozza 
magával : ígérem, hogy nem kiméllem éle
temet is , el követek mindent a1 mi által 
hafznos fzolgálatjára lehetek Ö Felségének 
és a' Birodalomnak, még pedig úgy, hogy 
fzámot adhassak arról minden fzempillan-
tásbann, a* Fő-Valóság* rettenetes Tör-
vényfzéke előtt. Isten engem úgy segél
jen testembenn és lelkembenn. a-

Néhai 2-dik Katalinról, erfiss ki-feje* 
zései ezek a% Quotidienne nevíí Párisi Új-
ságnak: „ Nem fzerette Ö — úgyníond—-
se' Revolutziónkat, se* ennek Indítóit, és 
soha reá nem vehette magát , hogy alku
ba erefzkedjen olyan Emberekkel,, a' kiket 
utált.66 

jf Párisi Epületek* RevolútxiójároL 
Hadrianus Római Tsáfzár, bqMziijáfc 
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akarvánn állani a* pártot ütött -Zsidókon* 
Jérusálcmtt mérgesebben el nem pufztítoU 
ta ; mint a* milyen dühösséggel rontotta 
le , egy ki-bérlett buzgolkodksú Gyülevéfz-
ség Parisban, mindjárt a* Revolűtzió' eleinj, 
^Bastille nevű & tornyos régi Várat, mely 
még 1371-dik efztendőbenn épült, 5-dik 
líároljr Király alatt: de késöbbenn Rabok 
tartattak benne , egy Komendánsnak egy 
Kapitánynak, egy Hadnagynak, és 60 Ka
tonáknak vigyázása alatt. A* izéljél hányt 
Bastille' helyén, egy oly nagy Ofzlopot 
akarnak felállíttatni a* mostaniJFY. Igazga
tók , mely, a' Londoni i<jfo lábnyi magas
ságú Emlékeztetö-öfzlopor, meg-haladja ; 
120 lábnyi magassággal. Ez a' Gigási Ofz-
l o p , kissebb formábann volt még eddigi 
m é g i s , , * hogy róla emlékezett mostanság 
.a* Qaotidienne nevű Párisi Újság* írója, ne
vezte az t : , , A* Szabadság* undok és vérző 
Képének, mely, 'a* gyilkosságok' helyén 
lévénn feláll í tva, tijömört és undorodást 
fzerez minden érzékeny fzívben a* fzabad-
dá-lételtöl. — Az a* roppant drága épü
let is, mely, a' Revolűtzió élött. Sz. Geno^ 
veva ujj Temploma volt : a' Revolűtzió 
alatt pedig Pantheonná (Nagy-érdemű Ha
zafiak* Temető helyévé) lett, és a* mely 
még tsak ötven efztendős volt , 9s négy-
vennyóltz millió lívert eméfztett meg, nagy 
x^volutziót fzenvedett^ még pedig a ' 'Re--
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publikánus Frantziáknak sem kívánságjok 
fzerént, mert a' bolthajtásos tetejének kö* 
zép réfze le-omlott. Ezért , a*Törvényho
zó -Iffjabbik Tanáts ' 9-dik Octóberi gyűlé
sében keményen ki kelt Mercicr, az Epi~ 
tő-mesterek ellen, kiket 5 Romoknak ne
vezet t , mely kedvetlen titulust ugyan már 
a£ előtt is ruházott volt reájok. önnön egéfe 
Nemzetéről is ízinte oly kímélletlenűl ítélt 
akkor Mercier: valamint az Építő-Meste
rekről (ArchitectusokróJ) :. „ A5 Pantheon 
^r . úgymond -— tsufjá, és botránkoztató-
tárgya lefzfz a' mi Architecturánknak: bi
zonyítani fogja a z , a' mi orvosolhatatlan 
változóságunkat, és mindenkori tséltsap-
ságunkat,*4.,—: Ezt a' változóságot mutat
j a , mind az Építőmesterekben, mind a* 
mostani Igazgatókban, a9 leg fzebb palo
táknak elöbbeni formá}bkb;ól. való ki-vet-
keztetgetése. 

A' Törvényhozó Iffjahbik Tanáts' fzá-
mára rendeltt néhai Bourbon-palotáról &zk 
olvassuk egy Párisi Előadásból, hogy an
nak ofzlopait tsak úgy forgatják mint a9 

§chach-játék' kálkulussait;'és ezek.a'ízun-
telen való változtatások y két .awynyi köl
tséget okoznak, mint a5./menynyibe került 
volna egy oly egéfzfz alkotmánynak ujjon-
nan való építtetése, — A' 'néhai diízes Lu-
^embutg palota is 9 mely, a' .Direktórium" 
Jgkóli^lyéűl rendeltetett^ egéfzfzeq#. el diíV 
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t ek in t e t i k a* sok diribelések 9s darabolá
sok áltaU 

A* kertiéi ezen palotának, melyek* 
ujjítotíak ennekeiötte kellemetésségjekkel 
a' bepnek járót: mo§t egéfzfzen el fzomo~ 
rítjak 5 inert a' le-tördeltt fák3 helyein , 
unindenfelé tsak az építéshez való sok ma-
tériáléknak ?ürza varját kénteieníttetik fzem-
Jélni. ~ A* Louvre* palotának egygyik 61-
dalánn nints még elvégezve az ujj építés: 
már az újjonnan épített második óldnl le 
omlott, -~- -%• A* m*t af jó fundamenro-
má régi épületekkel témáinak a' Frantziák, 
azt tsinálták az Orfzágnak f oly sok Szá-
zadokonn által meg öröködön alkotmány-
nyával is : és éppen in?|ét is fzármazott a* 
Bagy vefzedelem. 

Hoc fonle derivaia clade* 
Ül Pá t r iám populumque finxif. 

Magyar* Orfzág* l 

Nóv, 4 dikénn kélt Fels, Királyunk
tól 5 a5 következendő kegyelmesírás Her-
tzeg Mfzterházy Miklós Generálishoz: " 

Chare í^rinöccpsl Eximia sane est, ac 
fesfatae jana per Dilectionem et Fideli-
tatern Veslram Generositati par Oblatia 
IOOO Tyronum Millmm, quos in supple-
Hientom defectus, forüter9 ac gloriosé di-
sr*icant!um Le'^ionum mearum hungarica-
jnms magnis imptnm in Bonts suis colligi 
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faclf, Servitiis meis ita addieterum, ut ad 
.quott^m subsidiorurn vi futuri diaetalis Coii-
ciusi Dílrctioni eí Fidelitati Vestra* • ad-
nietiendorum* ne imputentur. Qtiod qiii-
dem munus mihi'est acceptissirmum 

Videó enimvero hinc ptraeter singula-
rfemDilectionis et Fidelitatis* Vestrae^Cau-
sam publicam provehendi Zelum, quem 
tum alias uberius, cum verő annis Supe-
rioribus sive in legendo nümeroso Miüte.^ 
sivé in Annona pro Utíibus Copiarura mea-
rum liberálisaimé obláta manifestavit, emi
nens quoque ftudhim illőd > quod éandera 
testata erga me devoíione, ac in Paíxiam 
amore tantop^re distingvit* 

Pro quibus dum perenn^tur&m Dile-
Ctiöfti et • Fidelitati Vestrae Gratúudinerri 
meani eontestof * in rdiquo Eidem Gra-
t ia , et Ciemeníia méa Caesaxeo-Regia be* 
Bigne ^ jugiterque propensüs maneó* 

FRANClSCUS m. p, 
(Kedves Heftzeg! Valójában példásVéá 

B9 már bizonyított nemesfzívűségéhefc hason
ló ajánlása az Kedvességednek 9s Hívséged-
nek, a5 mely fzefént ezer új Katonákat * ki* 
ket, az én vitézül és ditsőenn hartzöló Ma* 
gyár seregeim hijánosságának pótolására^ 
Hagy költséggel fzedet a' rtiagajó&ágaibanns 
fzolgálatomba űgy ád^ hogy ezek He tudódé 
Janak belé abba a* fzámba* mélj i aa Öí* 
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fzág-gyulésben hozandó Végzés fzefént'fog 
esni Kedvességedre 9s Hívségedre. Mely 
ajándék igen kedves én előttem. 

Látom ugyan is ebből , Kedvességed
nek *s Hívségednek, a' Köz-ügy9 elomöaS* 
dítását erányzó különös buzgóságán kívül, 
melyet egyébkor is bőven, a* feljebb va* 
lö efztendokben pedig mind fzámos.Kato* 
náknak állítása, mind az én seregeim' fzá-
smára gazdagonn ajándékozott gabona által 
lu-nyilatkoztatott: azt a* fő indulatot is s 
melyei magát , mind a' hozzám bizonyí
tott nagy hajlandóságban, mind a* Haza 
eránt viseltető ízeretetbenn anynyira meg
különbözteti. 

A* melyekért midőn Kedvességedet és 
Hívségedety örökös háládatosságom eránt 
bizonyossá téfzem *s a' t. 

F E R E N T Z . m.k.) 

Kivfil, a* Felség5 írása' borítékjársn 
e* vol t : 

Sacri Romani Imperii Prlncipi Nico* 
lao Efzterbázy de Galantba, Camerario* 
et Generáli. Campi Vigiliarum Práefecto 
m e o , et ad Nobilem Turmam meam Prae* 
toriam Hung^ricam Locumtenenti Príma* 
T j 0 w — E x GaTicio, 

Poffcníu 
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A9 m,e1j ezer, ujj Katonákról fzo va
gyon a* Királyi írásban ? nem J:sak mind ki 
voltak már állítva Nóv. végirui: hanein 
még meg is íódta őket a5 Hertzeg 187-el; 
ügy hogy e* fzerént mind öfzfze adott nem 
ezerét; hanem •ezer 187-et/ 

Derizenböl Déc. 2 2-dikénn. Í796: '— 
59, 'Bereg Varmegyében 5 Sept.emberbe is 
voltak már4 néha hideg-napok; ys olykor 
deres éjtfzakák i s ; de a* meleg sokkal több 
vol t ? mint a* hideg: még Nóvemberbenn 
is. Az majd egéfz Octóberi meíeg napok 
nyár középbe is oda illettek volna, Söt 
Nóvemberbenn is volt olyan " éjtfzakánk ; 
a9 melyen egéfzfz virradtig dörgött és vil« 
lámlottp Nem űjság volt, némely füvek
nek és fáknak másodfzorí virágzások. Mit 
mondok többet? nékem, egy Haigatóm, 
&9 maga gyürnöltsös-kertjébö! y másodfzo? 
termett , és egéfzfzen meg-érít almákat ho
zott* — Az öfziink kevés essővel ment el, 
A? telünk November' végin fogott bé ; 5s 
három egéfzfz hétig fzakadailanűS oly ke-
meny vol t : hogy, sem hidegebb, sem ha
vasabb teletj, soha sem kívánnánk. Most 
már olvad, -harmad naptól fogva. — AV 
bor , bűza 9 marha, nálunk igen óllsó; a9 

difznó pedig igen drága; mert 4 0 , 50 frv 
rititos elég v a n ; sőt fzáz forinton is lát
tunk egyet közelebb, a* Beregszászi Y"á-
párban. rt 
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Egy gondolatlan, de valósággal még* 
történtt tselekedeíet oly végből í ruk hoz* 
zánk: hogy annak közlése, tanúságul fzo!« 
gáljon némely hebe-hurgya hamar-Mvők-
Bek: mert ? a* mi ineg-eshetett egy Együ-
gyünn, meg-esfaetik _ az ? több Együgyüé-
kenn Is. A* minden Logika ellen váló tse-
lekedet ebből áll: Egy embernek fzámos ' 
Sertéssel lévén% mindég marakodtak azok 
egymással a£ ólbann. A* Gazdájok, úron 
útfélen panafzlotta nagy egyenetleftségje* * 
ket mind addig, míg egyfzer oíy Tanáts^ 
adóra akadt , a* ki azt javáslötta Néki f 
hogy sütögetné ki a9 fzemeiket béketelen* 
kedő difznainak : úgy ' bizony oásan el fog* 
nának tsendesediiú Alig várta a' DifznóV 
gazda $ faogy_ haza jfnehessenn.4 mindjárt. 
nyársat tüzesíttetett: fs ki-süíögetta való
sággal s«min de n difznajának a* föemeifv --Á*' 
Sertések neki kedvetlenedvénn a* fájda* 
lom által; "s meg-hízott (dagadtt) fejeik* 
kel mind untalan egymásba ütődvén , még 
Bagyobb verekedéseket vittek véghez^ 
mint annakelötté : úgy hogy végfe i tsak 
ugyan le kellett Öldösni őket.* és ha ezt 
tselekedte volná elébb is a* Gazda : úgy 
teljesítette volna a* Tanácsadó* javaslását^ 
mert Az 9 a* fzem* ki-sutögetésenn értette 
ML* kiölést és perzselést* 
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