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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E L M É V E L , 

Nro 2. 
Költ Bétsben, Sz, Jakab Havának (Jáíiiwria%) 

5-dik napján 1795-dik Efztendoben, 

Hadi KörnyrOUállásot.' 

i-^ emuiedböl Jun. £4-dikénri: *—. „ M e g 
negyed napja 9s tegnapelőtt is ágyúztak er
re a' Városra a* Franlziák: agyon is ütött 
egy haubitza-gránátjok tegnapelőtt az átz-
tzánnegy 12 eSztcndŐs-gyermeket: de már 
tegnaptól fogva meg-Szüntek a9 tüzelési öl. 
Károly Fő - Hetzeg' erejének leg-nagyobb. 
réSsea ünég Nemvied' környékén tartóz
kodik. fi* 

v^' fflahe vize mellől Jun. 24-dikénn : 
*, A* MranUia Sereg* Előlvígyázói hirte-
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len viflza yontik tegnap magokat arra a* 
hírre: hogy ellenek indult a' Szaxóniai 
Katonaság; de ma ismét elébb nyomul* 
tak. " ^ 

Mannhcimhól Jűri. 25-dikénn: — 
S9 Egynehány napoktól fogva, tsencUsgeri 
mutatja magát ezenn aJ réfzenn az ellen-
$ég. F . M . . L . Báró Petrásch, most itt 
a' Fö-Kórmányozó; *s alatta vezérelnek:' 
Zopf; Baillet de Tour; Dévay, 9s Kova-
tsevits Generálisok , és a' mi Városunk9 

Xomendánssa Báró Báder\ Sí 

ü Seregünknek azorín réfze, méiiy, 
Sehwetzingcniiél tartózkodott, tegnap est
r e , hirtelenséggel a' Sváb Kerületbe in
dult, hogy elegendőképpen ellent lehes
sen ott állani a* Frántziáknak, a' kik Strafz-
btirg mellől 5 Kehinél Szállottak által a* 
Rajnán. u 

JMLannheimból Jun. 26-dikánn: — „Ma 
reggel, tüzet vetettek a' Frantziák defz-
ka-sátoraiknak , '$ el - takarodtak erről á*_ 
vidékről, kéttség kívül a' SelsÖbb réSzek-
re : de Károly Fö-Her tzeg i s több több 
népet indíttat erről a' réSzről a9 Sváb Ke~ 
rűletbe; azonban itt is marad, *s min
denütt e* tájonn elégedendő erő, " 

„ Tegnapelőtt j éppen akkor érkezett 
ISIaziendorjf Ts; K. Generális Worms Vá
rosába:, midőn ki-rablották azt a' Fran
tziák. .El-vévén tolok ragadománnyá!-
Icát * le rakatta azokat a9 közönséges piatz-
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ra , ánhakutánna öíTzc-gyüj tette a* Lakoso
kat , hogy ki ki Szabadon-el-vihesse/ a* 
mi az ö v é . u 

Möguntziából Jún. %4-dikéiin i — „Az 
ElŐlvígyázó TsiSzár-HuSzárok, Oberfattl-
heimníl egy kertben Száz frantzia Vada-
Szókra rontottak a' műltt éjtSzaka , 's el 
vettek tolok' ötven lovat, és öt Személyt 
is fogtak el közzülök. A' több Frantziák 
el futottak, és bokrok közzé vették mago
kat , a* hol nem vala tanátsos őket keres
gélni: mert az onnan nem meffzire fekvő 
táborjok fel-zúdult a' lármára. " 

A* Tsáfz. Kir. Udvartól, hathatás buz
dítása írásokat vett az Orofz Tsáfzárné 
mostanság, ahoz a? Szoross öflzeSzövét
kezéshez képest, melly nem rég mene tö-
kélletességre, a' JBétsi , jPétersburgi f és 
Londoni Udvarok között. A' Tsáfzárné 
azt felelte, hogy az ő Seregei, valóság
gal kéSzen vágynak a* marshoz; de hifzi* 
hogy többet hafználhat az által, ha réSzé-
r#l i egy Jelentést terjeSztet a* Német-Bi
rodalom' Gyűlése' eleibe. Terjeíztetett isi 
a* maga Regtnsburgx Ministere Struvc Űr 
által, melly Jelentésnek magyar érteim© 
ez: O Felsége, az Orofz TsáSzárné igen 
nagy mértékben függefzt@tte figyelmctes-
ségét egy olly hadnak Szomorú történetei, 
re, a* melly tél annyira függ Nemet-Qrfzág-
nak a3 sorssá. Egéffz örömet okozott Ö 
Felségének az a* buzgóság fs hazai fze« 

• B '% 
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retet 5 mellyet, • a r ( F é m e t ) Birodalom* 
Rendjei közzül sokan fordították a' 'közön
séges ügynek védelmezésére: el nem |iall-
gaihatja azonban Ö Felsége, melly nagy 
meg-illetödést Szerezzen benne sok Ren
deknek lágy-melegsége, 's az eggyctértés-
nek minden felől Szemhe-tűnö hijánossága. 
A? leg-fzentebbt fogadások által lévénn uj-
jonnan is egybe-köttetve Ö Felsége, a* 
Birodalom' Fejével7 kötelességének tartja, 
ezen eggyességnek ereje fzerént, meg-in-
teni a? Birodalombéli Fejedelmeket és Ren
deket; hogy állyanak viSzont melléje a* 
magok Fejeknek, *s el ne Szakadjanak 
azon eggyességtőlj mellynél fo.gva várhat
ják egyedül, hogy betsűletes Békességnek 
kötése által fenn-tarthatják a3 Német Kon-
íiitatziót, mellynek meg-maradása, egy 
nagy tárgya leíTz mindenkor az Ö Felsé
ge' gondoskodásának. 

A' Prujfziai Királytól meg-tudakoztat-
ta az Groíz TsáSzárné ?/*a* maga Berlini 
Ministerj-e- Kalitschew Úr. által: Mi le
gyen az oka , hogy Jűn. 16-dikánn, egy 
Sereg kezdett takarodni a' Prujfziax Ud
var* el-intézése fzerént, Alsó ~ Szaxóniá-
Bak JVeser {Visurgis) nevű folyó-vizéhez? 
— A* Prujfziax Király azt felelte: hogy 
egyedül Némel-OrSzág* éfzaki réfzének bá
torságáért gyülekezik a* Kérdésben lévő 
Sereg a* Visurgis vízéhez, a? Nagy-Bri
tanniai Felségnek is * mint Hannovcrai V&-
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JaSztó-Hertzegnek tökélletes meg-eggyezé-
serek 
Oiafz-OrfzágbóL — 

Bonónia (Bologna) Városából Jiín, 
2i-dikénn utasította Bétsbz, egy híres 
Fénzzel-kereskedö Pietro Luca nevezetű 9 
a* maga Levelét , és abban egy Szó emlí
tést se' teSzen a' felöl az el-terjedni kezdett 
hír felől, hogy tíz ezer Frantziák fzállöt-* 
tak volna be Bonóniábn. * 

Jlledioianzimból írták Ján. x8-dikán s 
hogy mind a* Városban., mind a* Tarto
mánynak egyéb réfzeibenn i s , helyre-ál-
lőtt vo l t már akkor ismét a* tsendesség 
annyiban, hogy eröfzakoskodások, a* La
kosok és a' Frantzia Katonák között nem 
történtek; de igen kedvetlenek voltak-a*' 
Lakosok, kiket mind ősi jussaiktól meg-
foíztotty mind Vagyonjokból kímélletlenűl 
ki-puSztít az ellenség. 

JPdviabáh, Templomi kéfziíleteket lop
tak Hat Frantzia Katonák. Öten közzűlökg 
örökös gallyai nehéz munkára büntettet-, 
tek; egy pedig a' ki első indítója volt a* 
gonoSz tselekedetnek, mindjárt agyon lö
vettetett. ^ 

Hogy Buonaparte Fr. Vezért , mé
reg által veSztették el Medioldnumbami: 
még eddig se' bizonyos. Jún . iő-d ikáni i 
magából Mediolánum Vkxosíból indult Tá
gítások azt írják Baonapartéxól., hogy ak* 
kor Tortonábm volt a' fo-^uártéllyar 
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Tirolis* oltalmára is fog ugyan hagy
ni Gróf Wurrnser•', — az Olajt - Orfzági 
Ts. Kir. Sereg Fö- Vezére — elegen
dő reguláris Katonaságot: de maga egy 
roppant Sereggel Lombardiába, indul, akár 
takarodik el addig a' Velentzei földről a* 
Frantziaságnak több vagy kevesebb réfze; 
akár sem. "Fegyvert is bőven vifz magá
val , a' mellyet ki-oSztogattathasson a' La
kosoknak. 

Ha a" Velentzei földről ki nem akar
nának menni Szép fzerént a' Frantziák: 
már olly erejek kezdett eggyütt lenni aa 

Velentzextkntk, mellyel, hatalmasan ki 
vethetik magok közzüi az alkalmatlan 
vendéget, akaratja ellen is. Ezt ugyan 
alkalmasint tehették volna eddig i s : de 
hogy nem tselekedték, á' volt az oka: 
mivel sok Kereskedő-hajóik voltak a* Fr, 
Kikötőhelyekbenn is; a*- mellyeket ugyan 
meg-intettek volt titkos Kurírok által még 
jó eleve, hogy viíTza-sietnének. / 

Hogy Mántuái oda hagyták a? Fran
tziák: bizonyítjuk az űjjabb Tudósítások is, 
következendő nevezetes környűlálláspknak 
jelentése mellett: Mine.kutánna láttak, a* 
Frantziák, hogy a' 'Mincio {JMenzó) vizé
nek Mántua mellől más tsatornára való 
vevése, több bajba '& időbe kerülné, mint 
sem Ők gondolhatták: ölTze-tspportoztak 
mindenfelől valami hatvan ezerén, és két 
fslé ofztván magokat; egy réSz kozzulölcj 
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temérdek apró tsonakotskákonn akart a* 
Vár Salaihoz /tódulni, azon a* nagy tengő-
renn által, melly egy. kis mérttfoldnyi Szé
lességre vefzi körül Mdntudt; más réfz© 
pedig az ellenségnek, a5 nagy márvány-kő 
hidat akarta el rontani/ De sem eggyik 
sem másik Szendék el nem sülhetett : 
mert Örizetünk sürüenn ágyüzvánn ki á* 
Várból, sok tsonakokat Széllyel Szaggatta
tott ; de meg is Seneklcttek sok tsonakok; 
mivel a' Várbelieknek hatalmokban va
gyon, alkalmatos eSzközök által,* nevelni 
i s , apaSztani is kevés idő. alatt az említett 
tengert vagy^nagy tót. A* hidat, nerr* tsak 
belőlröl a' Várból oltalmazhatták Vitézeink, 
hanem önnön magáról a' hídról is , mert 
ágyukat vontattak ki reája,?$ jó móddal tü
zelhettek róla,-mivelhogy valamint alólról, 
ügy Selűlről is igen eross boltozatjai vágy
nak. Ki is lopta magát egy réfze Örize
tünknek, dclla Ceresa nevű kapun és há
tulról kerül vénn a' Frantziáknak; igen 
reájok ijeSztett. Mind ezek olly ter
hes környülállások voltak az ellenségre 
nézve; hogy két napi küSzködései ntánn 
nem akarta még továbbra is nagyobbítani 
a? veSzteségét; hanem el távozott Mart
fűdtől. * 

A5 Napolyi Udvar' Mddritl Követé
ről Hertzeg Belmont Pignatellixol írtuk 
vol t , hogy Olqfz-OrSzágba utazott, a 'Bé
kesség* dolgában. Maga. a* Nápolyi 4Feí-
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ség h nyilván ki-tette azon Buzdításában % 
mellyet Máj. ig-dikánn intézett, a' maga 
Birodalmabéli Fő-Papokhoz, hogy el nem 
mulat semmi alkalmatos eízkőzt, md ly 
által tsendességet és Békességet Szerezhet^. 
a> kormányozása alatt lévő Népeknek: és 
hogy ezenn efzköz annál Soganatossabb le
hessen: azért tétet ol!y nagy hadi ké-
fzűleteket. Volt foganatja valóban már is 
ezen kéSzűleteknek, mert a' melly Fegy-
ver-nyiigvás-kötés lett ííertzeg Eclmont 
Pignaíelíi és Baonapartc között Jiin. 5-di-
kénn Brescidbann: nem tart egyebet; ha-
nem hogy, mihelyest az a' Nápolyi Kato
naság, melly, a9 Tsáfzári Sereggel volt 
eggvesűlve: be Száll a' Cremónai főidre; 
*$ a* Velentzel Respublikának Brcsciano, 
és Bergamasco nevű' Tartomán nyaiba : 
azonnal meg-Szunnek az ellenségeskedések 
mind Szárazon mind yízenn , a? .Fr. Közön
séges Társaság , és .O-Felsége két Siciliá-
nak Királlyá között; 's ezen Fégyvemyug-
vás5 ideje , líz napokkal terjed azontúl, 
a' midőn vé^e.Tog Szakadni a' Békesség-al
kunak , mellynek -helyet a? ' Fr. Direktó
rium mutatja ki. 

A ' Genucá part tól , Szinte tsak egy 
ágtú-iövésnyire vettek el az Ánglusokhat 
frantzia hajókar, meJSyek, bornbikkal, pus
kaporral, 's egyéb effélékkel voltak rak
va. A4 Fr. Követ , panafzt tett ezért a3' 
Genual Kormány Széknek. Sok Gcnuai por-
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tékás és gabonás hajókat is rablottak el az 
Ánglusok. 
Jyagy- Britanniából. — 

Az j4méríka-mt\\y€ki leg-űjjabb Tudó
sítások Szerént, 25-dik Mártziusban oda 
hagyták azok a5 4 ezer Anglas Katonák 
SS Domingó Szigetét, a' kikMártz. 22-di-
kén , bé-Szálloltak vala abba Leogane ne
vű Városnál. Ezek a? Tudósítások semmi 
említést iiem íefznek arról ? hogy &t. Lu
cia Szigetébe bé-férkeztek volna az Án-
glusok,. mint futamodott vala a' hír fe
lölök. 

Egy Edgár nevű Ánglus Kalmár-ha
jót , ; melly, Afrika* partjaihoz Szándéko
zott, el-kapott egy Frantzia Hajóssereg'-
oíztály a' mint Amerika felé utazott: de 
az embereket, kik az el-rablott hajón vol
tak , viíTza-kűidÖtte Angliába egy Ameri
kai hajó által, mellyel öíTze-taláikozott a* 
tengeren. Ezen viíFza-érkezett Emberek, 
befzéHik, hogy az a' Frantzia Hajóssereg, 
.melly őket elfogta; több Ánglus hajókat 
is kapdosott el , említett utazása közben. 

Napkeleti~lndiáhó\\ nevezetesen Ben~ 
gálhói 9 olíy Tudósítást vett az oda ke-
reskedŐ-'Társaság, hogy a* Katonáknak egy 
réfze engedetlenkedik 3s nyughatatlanko
dik. 
Spanyol'-'Orfzágból —. 

Cádioc Városaim által, Május' 6*di-
kánn isu hat ezer főből álló fegyveres JSep 
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takarodott, az Ánglusok* Gibraltár)*, előtt 
fekvő $£. Mochi Spanyol táborba , 's még 

. más -felöl is fzállítódtak oda több több Ka* 
tonák ' és ágyuk; valamint Algezíras-és 
Centa Városaiba is, mellyek mind ketten 
közel feküSznek Gibraltárhoz. Cádi&nk\ 
é$ ott körűi belől, Magazínomokat töltet 
az Udvar, réJTzerént gabonával, réíTzerént 
puskaporral, golyóbissal, '$ egyéb efféle 
kéSzűletekkel (munítzióval). 

A* Cadijci Kikötőhelyből, két *ebes 
járású fegyveres hajók indultak, volt ki 
még 10-dik Május előtt, *s abban a* Szem
pillantásban, mellyben tengerre Szállottak, 
petsétes írásokat kaptak olly parantsolat 
mellett, hogy tsak akkor nyissák fel azo
kat ;jnidŐn már bizonyos* meíTzeségre tá^ 
voztak el Spanyol- OrSzág* partjától. So-
lano Spanyol Admirális' Hajósserege is 
olly kéfzen tartotta vala már akkor ma
gát az induláshoz, hogy se' TiSztek , se' 
Köz-legények nem jöttek vala már ki egy
nehány hetekkel az előtt hajójaikból a' 
fzárazra. - • 
Fraritzia- OrfzágbóL — 

Parisból Jűm ip-dikénn: — „Drouetr 
a' maga védelmére hoíTzas BeSzédet tar
tott a' Törvényhozó Nemzeti-gyűlés előtt 
Jűn. íódikánn. Sírt , nevetett, 9s ivott is 
a' BeSzéd közben. u 

„ A' Suanok (Királytkívánók), Kis-
Britanniában igeü éi-tsendesedtek: de' 
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Szörnyűségeket köretnek ®1 Normandia* 
ban . " 

Elegyes Tudósítások. 
A* Matáviai (Frigyes^Belgyiomi) tüzes 

Patriótáknak nem akarja engedni a? Fr* 
DirektóriuJm , hogy '-az'• döbbeni igazgatás 
alatt tiSztségeket viseltt Személlyeket Szo
rongassák; nevezetessen, hogy Ultrajek^ 
tom Tartomán nyában, a' mosta ni Elöljá
rók ', viíTza- fizettessék az döbbenie.kkel; 
mind a z t / fal a mit- ezek 1787-dik eSzten-
dőtől fogva kaptak a? közönséges kaSz«v 

ízábóL 
Az Orofz Tsáfzárné' Stökholmx Mini-

.ftere Báró Budherg gyakor konferentziá-
kat (beízéllgetéseket) tart már most a*: 
Svéd Ministériomnak leg-főbb Tagjaival* 
«~- XH-dik Károly Király? idejétől fogva 
nem gyűlt annyi Szánul Katonaság, hadi. 
gyakorlás végett Stokholm meljékére, mint 
ebben az efzjendőben. 

Ama5 nevezetes Spanyol GenevkYisCriL 
lom és Mahoni Hertzeg, hatvannyóltz via
dalokban volt jelen , a" míg katonáskodott; 
és € folyó eSztendö Áprilissének,-' 19-dík 
napján tegezé életét &o~dik eíztendejében. 

• -Ár Németeknek egy jeles •,Poétájok , : 

mondhatni: Horátziussok 9 hala meg Máj. 
15-dik éjtfzakájánn Jnspachhm, Pruffziai ,; 
Eh: Tanátso? • Uz Vf fzeméllyében,, a* ki,; 
•példás életének már^ 76-dik.-; eSzteade^t . 
Számláké ^ l x 
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Magyar Orfzág. 
. Jrairól írják, hogy ott is állottak 

már Sel egy Magyar és egy Német Pol
gár-katona-seregek ? rnelíyek, egy rendbe 
illenek aV Pesti; Budai; és Pozsoni 
Magyar és Német Polgár-seregekkel, 's 
fzép jelét is adták már a' műltt Úr' nap-
j ánn , katonai gyakorlottságoknak. A* 
Néhai Pr ey s a c h gyalog Regement* 
jében sok eíztendökig ditséretessenn fzol-
g á k t , és most Policiae-Commissáriussá-. 
got viselő Nemzetes Kiss-Borsai Szüli® 
Ignátz vezérletté a' Magyar Sereget, mel-
lyet úgy el-kéSzített négy hetek #]att, az 
említett jeles Innephez meg-kívántato ka
tonai tzeremóniálioz; hogy a* tüzelést is 
olly egyenlőképpen tette ezen könnyű ta
nulása Sereg, valamint akár meily regu
láris Katonaság. Világos kék n ad rágj ok 
*s dolmánjok, veres és zöld pántlika- ró
zsás magvar süvegjek ; és Stuttz»pu'skáj6k, 
egyforma vagyon a* Sereg' minden Tag
jainak. 

Á' Német Polgár-seregnek, veress liaj-
tókás zöld kabát, sárga íájbli *s kiirtanád-^ 
rág (bugyogó); és fehér ?s zöld pántlika-
rózsás kalap, a* Forma-ruhája. A' fegy
vere , karabély. Az exercírozásra, egy De-< 
vins Regemen tjebéli Altifzt által tanítta
tott meg. Vezérje SzaLtzL Jósef, Matéria* 
lista-Kalmár* 
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Vége lévén Űr napján a* nagy Inne-
pi tzeremóniának, háromSzori Száláé-adás
sal tett mind a' két Sereg tiSzt&Ietet, a*. 
Vármegye' Házánál; Tek. Gyoroki Rdels-
pacher Királyi Tanátsos, Arany-sarkantyus 
Vitéz, és EÍső Al-Ispány Urnák. 

Késmárkról Ján. 25-dikénn: -^- „ I t t 
is ugyan valamint másutt, Július Selé sie
tünk ? de a' SzornS^éd egeket érő Tátrán 
most is hetenként njjabb líjjabb hó toldja 
a' régit. Nem tsiida tehát, • ha a* hegy 
alatt is némelykor még most is gubára 
Szorul az ember. Június' 22-dik éjtfzaka-
jánn, a' Reaumur Thermometruíxija (me
leg-mérője) a' jég-pontra mutatott* Más 
nap hajnalkor a' Város és a' mező, egéSz-
fzeri dérrel volt be Sedre, és Reaumur 
Thermometnimja még 3-ra állott. •— Kü
lönös tünet (plioenomenon) az, egy helyen-
nyarat és telet egyfzersmind látni 's' érezni/* 

í? Az ide Való Evang. Oskolákban ez 
utánn közönséges magyar letzkéket is So-
gunk tartani, "• 

Etrcg .Vármegyéből Jun, 20-dikánn: 
„ Nints egy egy Vetés, mellyet nagyobb 
erővel ostromoUyanak a5 madarak: mint 
itt a' Kender.'.m-ag-vetést a* verebek; mert 
a' lég-rémítőbb kiáltozás sb' sokat ér: sőt 
&' hajígálásnak is tsak annyi sikere van , 
Jxogy a' ve réb , egy helyről Sel-repűlvén, 
más helyen ismét hamar le Száll; V a £ 
#mber minden Szorgalmatossággal is > alig 
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mentheti meg felét az el-vetett magftaki 
és annyit sem, ha a' főidet Szalmával be 
nem fedi. Ebbéli boíízuságában, tavaly , , 
&&y v ^n Áffzony > olly hallatlan őrzését 
gondolta ki a* mag^ Kender-földjének; 
hogy annak mind a' két végin, egy»egy 
matskát pányvázott k i ; mellyek az ö föld
jén a* verebeket Szüntelen kergetvén, a* 
JBercgfzá/ziaknak nagy bámulásokra, és 
katzagásokra, sokkal haSznosabb Szolgála
tot tettek GazdaíTzonyoknak; mint ha ez, 
egéíTz ház-népestöl örzötte volna a' ken-
clar-magvát. Dertzen nenü Falubeliek pe
dig azt vették Szokásba, hogy efztendön-
ként , mindnyájaim egy nap vetik el a1 

kendert; *s Század xéfznyire sem lepi ugy 
a' veréb, mint, ha tsak öt hat darabot 
látna a' mezőben; sőt , én mondhatom, 
hogy még eddig, tsak egy verebet se' lát* 
t a m , tselédim se' vettek éfzre a' kender 

• földjeimen/— Egy illy követést érdemlő 
példának meg-írására, öSztönűl Szolgáltak 
énnékem , a* Békés Varmegjei Tudós Uta
zónak éfzre-vételeí, mellyeket nagy öröm* 
mel olvastam a* Hírmondóból. " 

„ Száz eSztendőn felül járó Lakosa is 
vagyon Dertzemiek: még is azt állítja az; 
is , hogy soha kövérebb idő nem járt a* 
Dertzeni határon, mint a' mostani; de 9 
éppen a' nagy kövérség okozza, hogy az 
Éle t , majd mind meg-dűlt. A* fzölo-he-
gyek, egéííz Vármegyénkben> felette b o r 
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fzürctőt ígérnek; ha mostani állapotjokbara 
meg- maradhatnak." 

Béts* 
Minthogy Tirolisba. sok Stuttz-puskák 

kívántattak mostansági igyekeztek e'réSz-
benn segíttséggel lenni a' Pozsonyi Stutz-
tzosokj mind magok; mind példájokkal 
másokat is hasonló áldozatra fel-buzdíta-
ni. Ekképpen fzázhuSzonkét Stuttzokat 
öíTze-Szerezvénn, bé-ajánlották azokat Ö 
Felségének jBtfűfe/a Városábann, (a' hol mu
lat egynehány napoktól fogva főrdés ve-
gett az Udvar), négy érdemes' Tagjai a' 
Stuttzosok'Társaságának, úgymint: Zeck-
meister; TVéber Simon Péter ; Sessel; és 
Korner Urak. 

# # # 
A9 régiNépek9 JSrkdltseiknek 9 Szokásaid 

nakf és Rendtartásaiknak 7 Alfabétum 
{Betűk sora) fzerént fölyó Históriá
jából következtek az Abiusok után né* 

' künk9 az 
Achéusoké 

A9 Paritytya (Funda), leg-főbb hadi 
fegyverek volt az Ac/iéusoknak: ,de leg 
jobb Paritytyásoknak is tartattak Ök a* 
régi időkben: kéttség kívül ma se* érné
nek vclck a'Magyar-OrSzági Szőlö-páfzto-
rok. Még kitsin korokban el-kezdtek va~ 
la mkx ék hajigálodzni parit tyájokból/ 
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egy kSzépfzer .nagysága kerek izél felé 
jó meffziröi,. ys annjira mentek a' Szfinte-
len való gyakorlás által , 'hogy nem ísak 
a' fejét tudták el-találni az ellenségnek/ 
hanem az ábrázatjának akánneily réízét is.. 
Az Acarnániabéli Görögök felett ditséri 
őket Livius , derék Fariíyíyásságjokról : 
Polybius Historikus pedig, a* Baleares 
(mai, nevezet fzerént Majorka és Minor
ita) Szigetek' Lakosai felett, kik köz-
zül Szedték fa? Rómaiak kivalt.kcpp.enn- a* 
magok győzedelmeiknek gyakori nagy 
Előmozdítóit, af Parittyássaikat, kik / 
SL több Katonáknak tsata - rendin kívül 
állvánn, olly sebességgel Szórták az el
lenségre mefzfzirö] a* követseket; még 
meíTzibbröl pedig az ólom-golyóbisokat, 
hogy elégséges védelmüL, se* paizs, se' 
sisak nem Szolgálhattak ellenek; sűrűség
gel pedig hasonlóval a' jeges zápor eső
höz. (Fundis, velut nimbum', glandes in-
gerebant. —- Livius9 Szavai). Lakták az 
Achéusok\ kikről itt Szó vagyon, Achája 
nevezetű réfzetskéjét azon Görög Tartó-
mánypak, melly hajdan Pehponnésusimk 
hívattatott, és ma Morédnak neveztetik. 
*— Erkőlísi jeles tulajdonságjaikról az 
AGhéusóknik; más alkalmatossággal fo-

. gmk ízóllani. _; 
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