
A' 
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI F E L S É G 

E N G E D E L M É V E L , 
t)!OíK=i'íC>!JCSJ0 

Kro «*.-' 
Kélt Bétsben, 5z* Jakab Havának {Julimnak) 

$»<£& Babján 1795-dik EíztendÖbeiu 

'•Hadi jfcorrvyMálídsök. 

Dasileahól J i ín/ 124-dikénn: ~— , , A z 
ide való Polgármester Ochs Űr , viÚza~ 
érkezett már Périshéi, V hol mulatott va
ja egy ideig: de mit végzett Parisban ? 
arról, nagy hallgatás vagyon ,— A> i\7á-
j ^ / f i Udvar' Béisi Követe Márkéze Gallo, 
itt tartózkodik egynehány napoktól Sogva. 
Innen Parisba fog menni, -r- A? Párisi PruSz-
fzus Követség* Secreiáriussa Gervinus Úr , 
Yiffza-tért ide JPűwból, Tsoportosan vágy
nak most itt a' Német Ministerek, neve-
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3* 
zatesen: a* Würt ember g\ HertZégnek 
Kaempf nevii Tanátsossá; a* Leiningeni 
Gfófság' Fejedelmének Belső - Tanátsossá 
Greihm Űr ; a' Hannóverax ValaSztó-Her-
tzeg* réSzéröl de JSnde Úr ; Regensburg 
(Ratisbona) Városából, a ' ho l ül a ' N é 
met-Birodalmi Gyűlés , Báró Bulow. ", 

A* Maudáchi és Rhcingenhcimi (hu-
ffconkettödik Júniusi) verekedésről azt ír- ; 

ja TsáSz. Kir. Hadi-Tárnokmester Gróf 
Latour, hogy mind a* Kémeknek mind a* 
hozzánk által-Szökdösött Frantziáknak bi
zonyítása Szerént, többre ment abbann az 
ellenség' veSztesége, két ezer embernél* 
RéSzünkrŐl, 8 Tifztek; 378 Közemberek; 
's 152 lovak réfízerént el-húllottak, réSz-
Szerént meg-sebesedtek; réíTzerént nem ta
láltattak. 

Kehinél, Juru 24-dikénn reggel, lö* 
vőldözni kezdette az ellenség a* Sváb Ke
rületbéli Katonaságot. Dél utánn ide által 
volt már a* Rajna" jobb-mellyékénn: és a* 
Sváb Katonákat, kiknek Vezérjek^ Né
met-Birodalmi Feldzeugmeister Stain; el 
is hyomta sántzos tanyájaikból. Meg-ért-
vénn ezt Gróf Latour: azonnal GrófA$ztó-
ray F . M. L; ot segíttségére küldötte Stain 
Úrnak, és maga is vitt segítő népet vala
mennyit tsak vihetett: de mivel olly Szám
ra nevekedett vala már akkor az ellenség, 
hogy nem lett volna taiiátsos meg-bizgat-
ni : illy környüláilásokban , Károly Fő-
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Hert2egf Hocze F . M. L. ot , utánna indí
totta Gróf Latournak; 's ollj Szándékkal 
volt, hogy maga is a' *$a>iá Kerületbe ve-
fzi ütját: ha a* Szükség ugy fogja kívánni. 

A* Sváb Kerületben fekvő Marchthall 
Apátiírság' Praelátnsa, ezer arany hadi se-
gíttséget küldött Ö Felsége* kezébe. 

Á* Sieg és Lahn folyó vizek között 
maradt Seregünknek, Hadi-Tárnokmester 
Gróf Wartenslében a* Vezére. -Az ellen
ség, Düsseldorff-ig vonta vifzSza magát 
azon a* tájon. 

Mannheimból Jün. sg-dikánn: — „Á9 

Zweybmckerú Hertzeg' Ministere Salabert 
Pap - Úr, még is fogva tartatik itten: jól
lehet a' Hertzegje,sok lépéseket tett már 
az el-fzabadításáért Regensburgbann is a* 
Német-Birodalmi Gyűlésnél. Mostanság 
a' Bétsi Udvar' réSzéről, következendő ér
telmű Jelentés tevődött a' Regensburgi 
Gyűléshez ezen tárgyra- nézve: 9, hogy Ö 
Felsége a 'Tsáfzár , nem úgy mint Biro» 
dalom* Feje ? ném is úgy, mint egy a? Bi
rodalom' Rendjei közzűl, Sogatta el ezen 
Ministert; hanem ügy, mint az Aufztrial 
Tartományok' és Státusok' Fejedelme; és 
hogy ezen el-fogatást Szükségessé tette Ö 
Felségére nézve, az önnön maga-meg-tar-
tása^ 's a' közönséges bátorságnak mun-
kálódása." 

Mannheimból Jtin. 29-dikénn: —- „A* 
melly Frantziákj, Landau környékén tar-

C 2 
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tózkodtak volt Germersheirn-nkl, 9s a* 
Queichi erős líneákon belől : azok is , a* 
Rajna9 felsőbb meljékeíre takarodtak Jún. 
526-dikán jiagy siettséggel. — ZtveybrUckert 
Városa' tájjáró! űgy viffza vonták magokat 
a' Frantziák a5 *SW vizén; hogy már most 
Zweybrilckermzk. Mannhcimmzl Szabad egy* 
gyesűlése vagyon." 

O/^/i^Örfzági Seregünk' vefztesége, a* 
V&leggiói, Pcschörial, • JDolcé'i9 és Chiu-
sa\ viadalok után fcUfzámláltatvánn, ógy 
találtatott: liogy Strázsamestertől fogva 
Közemberig, estek el népünkbből kilentz-
venen; sebet kaptak öt Tifztjeink, és fzáz-
kilentzvenhét alsóbb- rendű Katonáink. 
Kern találtattak 274 Legények. StrasoU 
dó* Reg.jéböl: Cruise és JSrtl Kapitányok 
Frantzia fogságba estek, A* Frantziák köz-
i ö l , ' 3 Xifztek és 41 Közemberek lettek 
foglyainkká. 

Tiroíis Tartománnyának Fővárosából 
Innspmckhól írják, hogy Gróf JVurmser, 
a* magú Generálítabjának egy réízével, oda 
érkezett Jun. 25-dikénn; 's más nap ebé
den volt Mrzsébet Fő-HertzegaíTzonynái. 
Jiín. 27-dikén oda érkeztek a' Gróf Vurm-
ser nevét viselő derék Magyar Lovasok is. 
Az nap estvéli 7 órakor, Szokás fzerént 
való gyakorlása volt ü fel-fegyverkezett 
Polgárok' első Kompániájának, a' melly-
nek látására el ment Erzsébet 'Fö-Hertzeg-
aiTzony is,, eggyütt Gróf Wttrmscnsl, ki 
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a* Kompániának katonai gyakorlottságá
val való nagy meg elégedését nyilatkoztat* 
ta, annak Kapitánnyá Hufzl Ferentz Miklós 
előtt. Estvéli 9 órakor nagy és fzép mu. 
zsikával tISztelték meg a' fegyveres Tiro* 
lisi Polgárok JVurmser Feidmarsalt, fák
lyák' világánál. AzOfz Fővezér , gyakran 
ki nézett az ablakánn, *s háládatos érzé-

^ kenységgel nyilatkoztatta, olly véletlen 
meg-tifzteltetéséből Származott örömét: 's 
mind annyifzor tapsolt és Vivátot kiálto
zott az örvendező gyülekezet. Kevés ido 
múlva5 a' Fő-PIertzcg-aíTzony is megmu
tatta magát az ablaknál , 's. már ekkor 
még különpsebb örömbe .merült, az egéíTz 
Sokaság, és kiáltozta: Elljen, a} mi-ked
ves Fő-Hertzeg-afzJzonyunk l 

Hogy Buonaparte Frantzia Vezér bé-
akart rontani Tirolisba: azt éppen nem 
lett volna Szükség nékie Szóval.-mondani; 
mert tseleke'detével bőven kí-nyilatkóztat-
ta abbéli Szándékát. Q mindazáltal egy 
Jelentést kéfzített, 9s a5 mennyire lehetett, ¥ 

igyekezett is azt (de a9 mint a* követke
zés meg-mutatta maga kárára) közönsé
gessé tétetni, mellyben, mínekutánna elő
re botsátotta : hogy a* Frantzia*Sercg bé 
menő félben vagyon a' jTirolismk' földje
ire : mindent ígért nékiek elébb a' fzokás 
fzerént, az utánn pedig fenyegetödzött ar
ra az esetre, ha el nem fogadnák az <$ 
Ígéreteit, Kezekbe ment A* Tirolirnkmk 
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ezen elöttök már nem esméretlen hangi! 
Jelentés. — 'S mi ereje vala ennek reá-
jok nézve ? A z , á' melly a9 tűzre öntött 
olajnak : mert még inkább fel-gerjefztette 
bennek hív buzgóságjoknak tüzét, ügy 
annyira, hogy Elöljáróik' serkentésére, nagy 
kéfzséggel megesküdtek az itt következő 
igen Sontos esküvés* Sormájával: 

59 Itt &' Mindenható Szemei előtt fo
gadjuk Mi esküvéssel, hogy Istenhez, a' 
Religióhoz, a' Fejedelemhez, és kedves 
Hazánkhoz vonSzó hívségünk soha meg 
íiem tántorodik. Fogadjuk-, hogy V Min
denható tifzteletét; Szent hitünket; Tiro-
lis9 Hertzegi Grófjának a' mi Felséges Fe
jedelmünknek jussait; és a' Tartomány5 

határait, életünkkel, vagyonunkál és vé
rünkéi, mindnyájan kéSzek vagyunk oltal
mazni. Fogadjuk továbbá, hogy tartozott 
engedelmességgel fogunk viseltetni Elöljá
róinkhoz '$ az Ö rendeléseikhez; és ezen 
engedelmességhez képest fogadjuk régié
r e , hogy akár külföldi., akár Tartomány-
béli Tsábítót vefzünk éSzre; a' k i , párt
ütésre indító-beSzédek, írások, vagy tanáts-
lások által igyekeznék efzét veSzteni a* 
Népnek, azt Mi , állapotjára és Személ-
lyére való minden tekintet nélkül, vagy a* 
Helybéli Elöljáróknak, vagy a' Kerűletbéli 
F ő TiSztnek bé-jelentjük. Isten minket így 
segéljen és a'.Saeut Évangyéliom. Ámen. 
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Martinának a5 Frantziák ellen való 
wdelmezésében, igen foganatos hafzon-
nal forgolódott Calvi nevezetű nagy Ma-
thematíkus Ex-jesuita. 

A* Mediolánunú Citadellából (Kis Vár
ból) , erősen tüzeltek ki Vitézeink Jún. 
*o~dik napjánn a* Frantziákra, kikkel az 
nap kezdette el Buonaparte Vezérjek &z 
ostrom-árkok* ásatását. 

Maga Buonaparte, Jón. 17-dikén Pia-
centzia Városába érkezett a' Generálftab-
jával. Tsak hamar az utánn," oda érke
zett KomiíTzáriüs Salicetti is. Más nap 
Hadi-tanáts tartatott, mellynek aMett a* 
következése: Hogy Ograró (4ugrarcau) 
Generális vezérlése alatt, 14 ezer Fran-
tzia bé-állott Bologna (Bonóniar) Városá
ba , hova tsak hamar az utmn Buonapar
te és Salicetti is- el-érkeztek ,"V oda vár
ták a' Római Spanyol Mmistert Ns Aza-
ra Urat is, a' k i , Jún. ai-dikéhn indult ki 
JHediolánumból. 

Toskána Nagy^Hertzege Au/ztrialFo 
Hertzeg Ferdinánd, Fossombroni Urat ne
vezte Ministerjéne^, a' Frantziákkal elő-
fordulandó dolgaira nézve.. 

Tegnap, egy Kurír érkezettBétsbt Ve* 
íentzébhly *s mindjárt ment ismét Badtn-
b e , a* hol mulat most Ö Felsége, kitől 
feleletet kapván, Pétersburg felé folytat
ta sietős útját* 
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A* Velefttzéi Közönséges «Táf5*£&g* 
*3# ezerre neveli Földi-Katonáinak Számát* 
— Még a* külföldön lévő V^elentzei Mmu 
Jfierek is parantsolatot vettek onnan hazűl 
a* KórmánySzéktöl; hogy semmi idegen-, 
nek , ki a* Velentzel Respublika* földjére 
Szándékozna menni, pafzfzust ne adjanak* 
NagY- Britanniából* —-

A* Londoni Újságok, 36 Angliai haj o-
lcat Számlálnak e lő r mellyek, réfzfzerént 
vassal ^ réSzfzerént kenderrel, réfzfzerént; 
búzával, Portugaliiai borral ' s a ' t. terhel* 
t e tve , a* Frantzia Tengeri Rablók* kezé
be estek mostanság; írják ellenben-9 hogy 
Anglus Tengeri Kormányozó Pellew^ höíz-
fzas és tüzes viadal utánn el vett egy Fr« 
Katoná-hajót — Concorde naíional neve* 
zetilt — mellyen 52 ágyuk ; hatfzáz Le^ 
gények; és az elöbbeni Nemzeti gyűlés
nek tíz Tagjai voltak. Négy más Fregá-
tokkal kűldödött vala ez ki, valami titkos 
Kommiflzioban: fs azokat is űzette Pelleia 
Vezér. The Thames nevű 3Ó ágyús Fre-
gátot is , melly hajdan Hagy-Britanniáé 
vol t , most ismét viíTza-kaptak az Ánglu-
sok a* Frarttziáktóh Skótziának Greenockl 
Kikötőhelyébe pedig3 egy jas®n nevű 36 
ágyús Batáviax hajót magok a' Hollandus 
Hajós Legények vittek hé > h Angliai fzol-
gálatba állottak* 
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Parisból Jűn. Qi-dikénn: -*. „Nor* 
mándiáx partjainkra ismét bé akarnak Szál
lani azAnglusok, vagy talán Szállítottak 
is már bé Frantzia Kiköltöztteket.u 

A' Prujfziai Király' Követén kívül, 
sok más Német-Birodalmi Rendek' Követ-
jeik ~ hűfzná] felesebb Számmal — vol
tak jelen azon a ' ' Gyűlésen , melly, Jiín. 
22-dikénn tartatott jHildesheimhan, a5Né
met-Birodalom' éfzaki réSzeinek bátorsá* 
gára nézve. Egy volt az említett Köve» 
tek közzül, a' Kolóniai .Válafztó-Hertzeg-
nek, mint az Arensbergi Grófság' Fejedel
mének Követe is, 

Stain Generális' fQ-quártélIya, Június* 
sj-dikénn Bükiben volt Kekíhol két né
met mérttfőldnyire a' Sváb Kerületben* 
Frigyes ^BelgymmhÓL — 

Amsterdamból Jún. ig-dikánn : -* [ 

99 Újra egy idegen Hajéssereg — Ánglus 
csOrofzKatona-hajókból eggyesűltt —jár-
kál a' Texelx part elStt, meily meg-visgál 
minden hajókat, és a' gyanúsokat el vefzi.4* 

Hogy a' Nemzeti-gyűlés' Tagjait első 
tekintettel meglehessen különböztetni más 
emberektől: egy oíly Nemzeti övet kezdet
tek el Azok viselni Jún. 20-dikánn, melly-
re 9 arany betűkkel van fel várva, a* Nép 
Képviselőjét jelentő nevezet. Midőn az • 
az öv fei van kötve &' Tagok' oldalára^ 
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Szokott Segyver-forgatással tefznek a' Strá
zsák -nékíek tifzteletet. A' Gyűlés' Elöl-
ülőjének pedig, és a' KommiíTziók' Tag
jainak olly tiSztelet tétetik, mint az elöbbe» 
ni igazgatás alatt a* ífelytartó-Hertzegi Fa
míliának tevődött volt, t. i. ki-állanak a* 
Strázsák mindnyájan, '* á' fegyver forga
tás t , lobogó záSzló alatt- és muzsika Szó 
mellett viSzik véghez. A' Prézesnek ha
talom adatott, hogy ötven Katonát a* Há
gai Őrizetből, de "nem többet, oda ren
delhet tsupán maga parantsolatja által $ a* 
hová Szükségesnek látja, 

Némelly Tartománnyal &' Batdviai K&. 
zönséges - Társaságnak, örömest Szerették 
volna azokat a' réfz-summákat, mellyek, 
a* Frantzia Respublikának fizetendő mil
liókból estek ö rcájok, a* kassájaikbann 
lévő Fr. Papiros-pénzekkel (Aflzinyátok-
kai) ki-fizetni. Vévén ezen kívánságot a* 
Nemzeti-gyűlés, által adta azt , az úgy ne
vezett Finántz-KommifTziónak 5 melly, a* 
Közönséges-Társaság' jövedelmeire és köl
tségeire ügyel: de ez azt felelte, hogy a* 
Kötés Szeréiit, kéfz-pénzzül tartozik Ra~ 
táviay vagy maga le-fizetni, vagy fizettetni 
Más által, azon Száz millió lívcrt egéíTzen* 

/ méllyet a* Frantzia Respublika kívánt tő
l e ; 5s Ö is Szentül ígért annak, mint Sza
badítás' bérit 

A* drága Barátság mellett, sok panaSzra 
fzolgáltatnak okot aF Franc iák , a'Batavu-
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soknak. Zeléndia Tarománnya nem régi
ben is panaSzlotta a* Nemzeti-gyűlésnek, 
hogy a* Middelburgx Frantzia Koniendáns 
rágj Wjja a* Z<?/<zWiabélieknek a5 nótát, a* 
mint maga akarja. 

Elegyes Tudósítások. 
Egy Frantzia Katona, ki,már 3 efz-

tendőktöl fogva teSzi a' Katonai Szolgála
tot mint akárki, egy Leánykát Szült &' Há
gai KaSzárnyában, Jűn. 16-dikánn. (Olafz-
OrSzágbanis a9 hóltt Frantzia Katonáknak 
testeik között, sok AiTzony-testek talál
tattak.) , 

Anglitú Státus-Secretárius Dundas Urat, 
ismét Orfzág-gyűlési Taggá válafztották 
ugy&n Edimbargb&n 33 voksok: de a'Nép* 
nek, mind ez ideigsints kedvébén; *öt an-
nak sepr.edékétől boíTzűságot is Szenvedett, 
midőn éppenn a' Király' Születése napjári 
aSztalnál ült volt a* Barátival. ÖíTze-tola* 
kodott t. i\ sok GyűlevéSzség a' Házhoz, 
9s annak ablakait kövekkel be -hajigálta^ 
Igyekezett Dundas Úr nem tsak Szóval 
tsendesíteni a' Népet; hanem vetett is ki 
nékiek egynehány marok-pénzt: de annak 
felelete e? volt: „ Nints itt helye as még* 
veSztegetésnek. u ^ 

Az Efzaki-Ámérikai Közönséges-Tár
saságnak kereskedése, 's azzal eggyutt a3 

népesedése is , mind untalan gyarapodik* 
Még 1787-dik eSztendőben, nem ment r&~ 
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]a fellyebb ezen Rsspxiblika' Lakosainak* 
fzáma két rriülió ötSzáz harmintzliét ezer
né l : de most reá megy négy millióra. A* 
Ministerei és Consuljai, kik a' Kereskedé
si tárgyakra ügyelnek : £tirőpdbaim,AJsid-
barin, .és Afrikdbann, negyvenre telnek, 

— A* mi nézi a* hadat: hogy az ebbe va
ló elegyedéstől annál inkább viSzSza-tar-
tóztathassa a' Kormány Szék ezen Közön- '< 
séges-Tácsaságot: egy parantsolatot adott Í 
ki Máj. 23-dik napjaim, a? mellynek ere- 1 
je Szerént, n<?m Szabad a* hadat folytató 
Feleknek, semmi ragadománnyaikat elad- ; 
ni ezen Respublika' Kikötőhelyeiben (por-? 
tusaibann). 

Az Amérika-mz\)é\ú ujjabb Tudósítá
sok, nevezejtessenn azojt is, a* mellvek 
magából S. Lucia Szigetéből kőitek Máj, 
6-dikánn, nyilván bizonyítják, hogy beim 
vagyon ezen nevezett Szigetben Angius 
Generális Abercrombie tizenöt ezer ember
re l , és el is vett már akkor egy erős ta* 
nyájokat a' Frantziáknak: mélly eröíza-
kos diadalom, ízáz ember veSzteségébe ke
rült. S. Lacidban nints ugyan több, £gy! 

Batalion rendes Katonaságnál: de ott va
gyon Frantzia Yezer Victor Hugues, és 
ez gyűlafzlja a' Lakosokat, kik azonbann 
utóllyára is kenteiének leíznek még ugyan 
tsak meg-adni magokat. 

Anglia* '$ Hihemza9 (Irrldndia) ízéleu 
r e , táborokat Mllíttat az Udvar; a' Föl* 
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d i , Vágyva* Szárazon Szolgáló Katonák* 
fzknrkl kettőzteti; *s nevelj azon Hajósse
rég* erejét is, rnelly, az Angüai és .Fm/z-
ízia-Orfzág között lévő Szoros tengeren 
-visgálódik. Ezen rendelésekre indító okul 
Szolgáltak azok a' nagy tengeri kefzületek, 
mellyeket, a' Fraiitziák, VLiefzingenX.oi 
fogva DünAirc/ien'ig tétetnek, a' Batáviai, 
Helgyioml, és Frantzia partoknál, a' hol 
t. i. felette sok ágyűs-tsónakok és Szállító-
hajók vágynak munkában. 

Magyar Orfzég. 
Ketsheniétr'öl Jún. sg-dikánn: — „A* 

köz-hafzonra Született Hazafiaknak egéíTz? 
Nemzetünkkel való megismertetése j tu
dom, hogy kedves kötelessége a5Hírmtm-
ífc'nak. Illy E. Hazafit kívántam általa 
meg-esmértetni, Tek. Haláfz Imre Úr' Sze-
niéllyében, ki a' tudományok' élőmozdí
tására tzélozó példás buzgóságához képest,, 
ez előtt ugyan két efztendokkel, a* Refor
mátusok' JDebretzeni Collégiumj&? Számára, 
4 ezer; most pedig a' Ketsktméli Osko
lának ezer Soriatokat ajándékozott; hogy 
ezen summákkal, jelesen nevelhesse azt 
a' fundust, mellyből segíttetik mind két 
helyen^ a' tanuló íffjtiság. Szándékozik ez 
a? jó Ür még rább Oskolákat is ekképpen 
boldogítani. Éltesse hát az Isten még so
káig! — hogy bőltsen intézett, és seré
nyen folytatott gazdaságának gyürnSltsei* 
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bol , több több Fundátziókat tévén, ugyan 
annyi nemes öröm - forrásokat nyithasson 
magának, a' rnellyek, világi életének el-
enyéfzésc után áldást fognak ki-buzogni 
édes emlékezetére; és örökös öSztönt, hal
hatatlan tselekedeteinek követésére," 

jDebretzenböl Jiín. 22-dikénn: —- „Ná
lunk, ezen eSztendőnck két első hónapjai
ban , és még az azokat meg-előzött Dé-
cemberbenn is , tsak kevés hidegek jártak: 
de bé állvánn Mártzius és Április, ezek 
amazoknál, hidegebbek, deresebbek, Sze
lesebbek, 's minden hó és esö nélkül va
lók voltak , úgy annyira ; hogy láttatott a* 
tavaSz el vefzteni a? maga rendes útját, és 
terméSzetét. Májusnak áldott esői okoz
ták : 
Hogy máx bőit ét búzát reményiünk eleget, 

Mellyeiért kérésink, zörgették az eget, 
Ungvárról Jún. 25-dik napjánn: —. 

„A 9 Reformátusok' ujj Temploma, jeles tze-
remóniával fzentelödött itt fel ebben az 
cSztendőben, Áldozd - Tsötörtökönn. Ma
gyar és Tót Prédikáttziókönn kívül, egy 
derék Orátzió is tartatott. Szívre ható 
roó-donn éneklettek a* Sáros-Pataki Colié-
giumból jött Kántor-Deákok. A* Szom-
•fzéd Vármegyékből olly Számosan gyüle
keztek vala ide az Űri Rendek, azon ne
vezetes inneplésre, hogy közzűlök Sza
zat vendégelt meg tsak maga az Ungvári 
Püspök JBacji/ifzkf Ö Exq. j a ; ki a' Köz* 
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Népnek is tsinált műlattságot: egynehány 
hordó-bort tsapoltatrán ki annak Számára 
fzéllycl az űtSzákon. 

PozsonbólJúl. első napján: — „ N a g y 
Méltóságú Özvegy. Gróf Pá/fi finomé 
OiExc* ja második Kis-affzonyának, Iffjá 
Bíró Hunyady XJxrú lett fzerentsés egybe 
párosodása, örvendetes tzerémóniával in-
neplődött egynehány napokkal ez előtt Ki
rályfalván. Ezen M. ujj Pár t , sok más fó 
Méltóságok* társaságában meg-rendéglette 
itt Jún. 29-dikénn Prímás Ö Eminentziá-
j a : estvére pedig, fényes Bált adott, Fő-
Hertzeg Károly* tiSzteletére , ki a' Felső 
*s Alsó-Rajnai Seregek' kórmányozását je
lesgyözedelmekkel kezdette." 

„ Egy Üresség esvén az ide való Káp
talanban; annak ki-pótolására, Prímás Ö 
Eminentziája, a* maga érdemes Bibliothé-
cáriussát Fő Tiízt. Calovino Urat nevezte 
Kánonokká, íff 

Béis. 
A ' F e l s . Udvar, 21 napokig tartandó 

gyáfzt vett fel e* Hónapnak 5~dikénn, ar
ra a' hírre, hogy a' Saxóniai FálaSztó-
Hertzeg Attya' testverje, Saxóniai és Ku^ 
lándiax Károly Hertzeg meg-halálo^ott. 

A* Frantzia Király-kisaSzSzonyt, az 
Iffjá FöHertzegaSzSzonyokkal eggyütt, je
lesen meg-vendéglette a' napokban Gróf 
Lasci, a' maga Dornbachi Paraditsomjn-
béli &iánna~Templomíhm* 
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Á' tűz által meg-károsodott Kassaiak* 
fzámára 411 forintot 's 20 xrt gyűjtöttek 
itt öflze: a* belső Városban ugyan a' Pol
gári Seborvosok; Paróka-tsináíók., Víafz-
árúlók; Keményítő-kéfzítők; Onmívesek ; 
Tímárok; és Szagos- 5s Erős-víz-fözők: a* 
kíilsö Városokban pedig Házi-gazdák. 

Brüjfzelb'öl Jiín. -ao-dikánn : T-» „ Ba-
táviának (Frigyes-Bclgyiamnak) Vlújzin-
ge/ti Kikötőhelyére rá ütöttek § Ánglua 
Katona-hajók, és igen tüzes viadaljok ál
lal, kikaptak onnan kél Frantzia hajókat/* 

A5 Vcfzífáliax Német Kerületben fek
vő Cleve (Clívia) Hertzegségbéli Duishourg 
Városából írták Ján. 25-dikén, hogy Bor* 
nonviljFrantzia Vezér, egy Iiolla?idusSe* 
sregofztályt, mel]ynek Száma, ó és 7 ezer 
között vo l t , a' Dícjfeldorfi sántzos tábor
ba rendelt: de a* Batavusok, midőn már 
a* Rajnán által kellett volna jőni nékiek, 
kereken meg-mendották, hogy Ök a* ma
gok fzabadságjoknak és Respublikájoknak 
védelmezésére kötelezték magokat; nem 
pedig a5 Tsáfzárral való., had7 folytatásra: 
's az egéflz Korpus fzéllyel ofzlott. Szök
tek is által belőle, negyvenenként'* öt-. 
Yenenként. 
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