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TSÁSZÁRI ES KIRÁLYI FELSÉG5 

E N G E D E L M É V E L . 

Nro 4. 
Holt £ét$beh» Sz, Jakab Havának (íúliuátiakj 

i2~dik napján. 1796-dik Efzteu.dÖ'bea, 

Hadi K&rnjálállasök. 

Mid on a* Franlzíák' Juru 24-dikénn ií* 
tal~rontottak a*'Sváb- Keröleíbej igen vi
tézül forgatta magát • .ellenek;" a*.. Biídeni 
Kíígement5 Oberstere SandhergtJr: de nem 
akadályoztathatta .meg már őke t akkor as 
által-jöveteiben, minekutánna í. i* a* réfz-
fzerént Sváb , íéSzfzőtént a'Német-Biroda
lomnak más réfzébol való Katonák,viíz* 
fza vonták magokat Kehi Várától, a5 

mely 90 ágyukkal volt meg-rakva, Ezek-
TTTJk 
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nek tselckedetéböl, olly bátorságot is vet
tek volt a' Frantziák, hogy mindjárt elébb 
nyomultak Korkig, a' mely egy mérttfold-
nyire esik Kehitől: de az ott állott Tsá-
Szári és Német-Birodalmi Seregofztály ál
tal vifzfza-nyomattattak. — A* Sváb Ke-
tületbéli Újságok, magok is Számlálják 
elő némely vefztcségeit a' védelmező 
Seregnek; nyilvjánn írják, hogy a' Seüyebb 
említett Badeni Reg* bol , 115 ember ma
radott halva a* viadal* mezején; és hogy 
a' D* Alton* Reg, jébol Ján. 25-dikéig, tíz 
Tifztek, és 300 Közemberek réSz-fzerént 
él-hullottak, réSz-Szerént sebbe estek: azt 
mindazáltal nem említik, hogyJiín. 24-dik 
cftV éjéig 900 hadi foglyok Szállítódtak által 
SilSváb KerületbőlStra/zburgbsL, mint az a* 
Híradás tartja,-' mellyét, egy Strafzburgi 
Tudósítás'után botsátott közre Bárthelémy 
Fr. Minister Basüeábsin. Az ő Híradá
saiknak, még az űgy nevezett officiálisok-
nak is, kötve lehet hinni az illyen dolgok
ban. A ' Florentziai Újság' bizonyítása 
Szerént, Mcdiolánurnbmn is ki-hirdettet-
ték volt Jun. 12-dikénn officialiter: hogy 
a' Fe/sö-Rajnai FrantziaSereg, sok német 
Ratalionokat el fogott a*Sieg vízénél: pe
dig ezt tudjuk hogy nem igaz. 

Hcjdelbergábbl Jiíl. első napjánn: — 
„ A 5 Badeni Márkgráf, és az ö rökössé , 
nem költöztek el Karlsruhe Városából: 
minthogy a' Badeni Márkgráfságnak h í r 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



Lakosai Ősiként ajánlották magokat, hogy 
Ók kéSzek mindnyájan fel-fegyverkezni, 5s 
úgy védelmezni Hazájokat és Fejedelme
k e t Már valósággal is fegyvert fogtak 
tizenkétezerén', *s ki állottak a* Rajna9 

partjára." 
.;..•„ Á9 melly Ts. Kir. Sereg- fzakafzok 7 

Tirolis felé indultak: parantsolatot vet-
tek , hogy Kemptennél ?s az úgy nevezett 
Bodensecnél, ( melly , el-vála.Sztja Helvé* 
tzidt a' Sváb Kerülettől), a' hová érkez
tek volt éppen, meg-állapodjanak; 's in
nen rernényleni lehet, hogy a r Helvétziai 
földről, nem ronthatnak be azon ar tájonn 
SL Frantziák a' Sváb Kerületbe." 

„ Éppen most hallatik , hogy Rastadt 
IcörnyékjérŐl (a' Sváb Kerületben) vifzSza-
vonták, magokat a' Frantziák, Stollhofen^ 
és Lichtenau felé.ctf 

MannheimbólZxA. a-dikánn : — ^Ka
roly Fő-Hertzeg tegnap ide érkezett, és 
ma reggel Sehtvetzingen felé vette útját. 
A* Neckar vizén 3 hidakat állíttatott fel? 
hogy annál hamarább Szállíttathassa Né-
pét a' Sváb Kerületbe, a? hol mihelyt egy-
gyesülni fognak a' Seregofztályok:'azon
nal Szándékozik meg-ütközni az ellenség
gel. « 

A ' Cofidé Hertzeg' seregében, lehet
nek a* Kikőltözttek* nevezete alatt sok el
lenséges Szívű Frantziák is : mert a? mint 
hátrább vonták magokat a' Rajnától, olly 

D V 
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rendeletlenségeket követtek el a5 Wtir* 
tembergx Hertzegségnek Homherg neveze-
tíi refzében, hogy a' Hertzeg kéntelenítte-

•' tett Katonái által mozdíttatni ki onnan 
Őket. 

Le-írhatatlan az a' hadi tűz, mely a* 
. valóságos buzgó indulatú Frantzia .Kikől-

tözttekben égett vala már ennekelőtte is a* 
Republikánusok ellen: most pedig azólta, 
míg nagyobb mértékben kezdett langalni,... 
a' miólta ezt kiabálták hozzájok "által a' 
Republikánusok: Ti nálatok van a' Fran
tzia Király : de mi nálunk .a* Birodalom. 
(Vous avés le Roi de Francé: mais nous 
avons V Empire!) 

Moguntziából JúL első napjánn: —~ 
5? Ma reggel, egynehány rendbeli tsatá-
zások voltak Sclz Városánál,; a* mellyek-
nek végződésével Frantzia foglyok hozat-
tattak id@. — Kasselenn által sok gyalog-
%kg és lovasság takarodott ma itt el a' 
Darmstadtl főidre. " 

Moguntziából Júl. i-ső napjánn: — 
^ Alzey Városától is hátrább vonták ma
gokat tegnap előtt a' Frantziák Krctize-
nacfiig. Alzey innen hat óránynyi járó föld
re esik Dél és Napnyúgot között ; Kreu-
zenach pedig g óránynyira." 

Ehtenbreitsteinból JúL s-dikinn: — 
- y9 Ma reggel, g ezernél felesebb Számú 

Frantziák Szállottak által a? Rnjnán Ben. 
dorffiidl^ a5 hol Seregünknek némely ba-
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gázsiája volt l e téve . Ennek as Fr. Sereg-
ofztálynak cgygyik' oldala felől vagyon Va-
lendar V Ehrenbreitsteirii más oldala fe
löl az a' Tsáfz. Kir. Sereg-ofztály, mely 
fekSzik Saynbach és Nemaicd között. 6í 

Hanauból Júl. 5-dikénn-r — >5Ts. K. 
Generális Werneck , segíttségére sietvén 
î >z/c Generálisnak Limburgonn által, két-
fzer verte meg azt a? Fr. tsapatot, mely 
a? Rajnán JuL 2-dikánn Szállott által ifo/z-
tfor^hál ^ ?s ott némely bagázsiát el is fog
lalt, fllontabaziertől egéfzlzen üothenháhm 
megé viSzSza nyomta azt, még pedig oly. 
diadalmasan, hogy az el-hiíllott és sebbe 
esettFrantziák' Száma mintegy 3 ezerre té
tetik; a* nyertt ágyaké pedig fg-ra.. 

Gróf Wartetisléberf fö-quártéllya, a* 
Lalin vize* tűlsó meljékén yólt Jún. első 
napján, Raye nevezetű Helységben. AV 
Frantzia Sereg' Előlvígyázói Weyerbusch* 
nál és ^lúenkirchennél állottak a? Sieg vU 
zenek innenső meljékénn. 

A* Rasíledi Frantzia Követ Barthe-
. lémy, ismét rá írt a5 Belvétziai Gyűlésre, 
mely Rasüedb&n tanátskozik, a' rhiíltt-Hó* 
nap' végin , hogy minden Frantziav Kíköl-
töztteket el kell tiltani a5 Helvétzia\?o\&~ 
rol. Vévén Barthelérny* írását a' Gyűlés, 
el-végezte, hogy meg Szűnés nélkül való 
tanátskozásokat tartson ezen tárgyra néz
v e , és hogy a* Frantzia Követség' Secre-
táriussa Laquiante is jelen legyen a* t ^ 
natskozásokon. 
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Olafz-Orfzági Seregünknek Aqua ne~ 
grg\9 Cervioloi, és Artiglionci tanyájait 
tüzesen meg-tám&dták Jón. 28-clikánn a* 
Franlziák, ?s vifzfza is nyomták eleintén 
Vitézcinket: de Seőottendorf F . M. L. 
unk által viSzfza-verettettek nem kevés 
veSzteséggel. Réfzünkröl, el estek 1 Tifzt 
és 13 Közemberek; sebet kaptak 4 TiSz-
tek , 3s 56 Aitifztek és Közemberek; nem 
találtattak 348-an-i • 
Olafz-OrfzagbóL ~ 

GenuábóL Jűn. 24-dikénn: •— „Ezen 
Hónapnak lód ikánn , a7 midőn éppenn 
egéfzíz ülése volt a' Tanátsnak : be men
tek elébe Frantzia Generális Marat és a5 

Ge/iaai Frantzia Követ Faipoult, 's által 
adtak az Elölülőnek egy írást. Az meg 
lévénn mindiárt el utazott Marat. Gene
rális. Jún. 17-dik és ig-dik napjain mind 
a' két Tanáts Üléseket tartott. Ezen Vá
ros' kő-falai újra. meg-rakattattak ágyuk
kai ; sok felé küldettek Katonák; 's No-
viban és Gaviban mind meg-árestáltattak 
azok, kik a5 Feudális (a" Tsáfzári Ffi-Ura-
ság alatt lévő) jófzágokból el Szaladtak 
volt. " 

Áv Genuai Frantzia Követ , nem nyu
godt addig, míg reá 'nem vette a5 Kór-
ináhyfzékeí, hogy. árestáltas&á1 meg V-Ki
kötőhely* eggyik Erősségének Komendáns^-
sát'y kit atzaí vádolt a5 . í r . Követ 9 hogy 
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Az meg nem akadályoztatta^ ámbár meg 
akadályoztathatta volna, az Ánglusok. ál
tal közel Genuához lett el-vétettetését öt 
frantzia hajóknak, a' mellyek, lövéshez 
kívántató kéfzűletekkel voltak rakva. 

jytediölánumból Jun. 25-dikénn : —-
„ Az Otolani nevű , és a' Vercellíi Kapu 
előtt fekvő Külső-város ok' Lakosai meg-
intÖdtek, hogy Lak-helyeikből kitakarod
janak , ne hogy a' Várbeliek' tüzeléssek-
nek ki légyenek tétetve. — AJ muitt éjt-
Szaka, mintegy 12 ezerig való .iíjj (Fran
tzia) Katonaság érkezett ide és a' környék
re. —- Az ide való és Páviai Tudósok 5 
9s nagy Mesteremberek kozzűl, sokakat kí-
nált meg Ruönaparte ¥1. Vezér, Hazájok* 
el hagyásával, és Frantzia- Orfzágba va
ló által-költözéssel. u 

, JBonóniába., a* Modenái Söldről Urhá-
nónn által mentek bé aVFrantziák; Ftr-
rárábsi, és Ravermábz pedig a" Velentzei 
földről, V .a*. Római Udvarhoz tartozó 
Adriaticum tenger-meljéki birtokoknak leg 
nagyobb réSzét el-foglalták. 

Az Olafz földek' akármelly réSzeibeii 
fekvő, de Tsáfzári Fő Uraság alatt lévő 
Birtokokhoz (Imperiale Feudumoldioz) egy 
igen kemény Hirdetményt intézett Buona* 
parte Tortondból Jiin. 14-dikén, a' melly-
ben kívánja minden Gyülekezettől, hogy 
annak Tagjai esküdjenek meg fejenként 
a' Fr. Reipublika hívségére> 's adják ki 
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fegyvereiket, és "hogy ezt tellyesítették, 
bizonyítsák meg az által, hogy neveiknek 
laisrromát küldjék által 3 Deputátusoktól 
Tortonába* Továbbá 5 mindem Gyíiicke-
aet küldjön két Kezeseket 9 a' maga hív-
gégének meg-bizonyílására. 3.) A' FőU 
cles Ur^ik vagy Tulajdonossaik ezen fen-
dális jóSzágoknak, tartoznak öt napok alatt 
Tortanáb&n Személy Szerént meg-jelenni *s 
Lívséget esküdni. Ha ezt nem tseleke-
fzik : as jófzágaik cpnfiscálódnak. 4.) Ezen 

. Rendelésnek közönségessé tételétől Szám
lálandó 24 órák alatt tartoznak a' Gyüle
kezetek bé adni a' Katonai Ágensnek Tor* 
tonah'Aww as reájok ki mértt adót , és ha: 
ezt nem tselekeSzik: úgy mindennapra- egy 
tized réfzfzsl fog nevekedni az adó. 5.) 
JMind azok. kiknél 24 órák múlva is fog
nak még találtatni fegyverek és lövéshez 
való ké'fzöletek, agyon lövettetnek, 6.) 

- Minden harangokat, mellyeknek félre-ve-
rése által jel adatott a5 pártütésre, le kell 
venni a' Tornyokból, ?s öfzSze kell törni, 
-— A9 kik ezen paranlsolatot vették, 's 
nem tellyesítették azt 24 órák alatt : úgy 
fognak rarratni mint Pártosok, és faluik 
e! emeltetnek: a' Világi és Egyházi ElöU 

"járók pedig; iily esetben különös Számadás
ra vonattamak. — A' Getiuai főldönn va-
lóaággal el h égettetett már Ruonaparte 
Jún. '5 dik éitSzakáján egy Arquata nevű 
Kémet-Birodalmi feudális jófzágot, melly* 
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nek 120 Lakosai feL fegyverkeztek, 's 
uiánnok menvén azoknak a' Franttia Ka
tonáknak, a* kik el rablották volt az Ura
ság' kafzfzáját Arquátáhól, le-öltek belő-
]ök 14-et, a' többeket pedig el-fogták, 's 
a' pénzt vifzfza vitték* A' jof^ág5 földes 
Ura Markéze Spinola, — mint Genuáíól 
írták Jún> z^dikénn- — agyon lövettetés-
re büntettetett a' Frantziáktól. 
Nagy-Britanniából. — 

Minthogy azok között &'. 36 Angliai 
hajók között, melyeknek a5 Frantziák ál
tal lett el-raboltatásáról emlékeztünk a* 
műitt postánn : yagyoiv egy posta hajó i$ r 
melly a* Yarmouthi Ánglus líikötőhely
ből indult vaia Levelekkel, Német-Orfzág-
nak Cuxhavttá Kikötőhelyébe: ez okonri 
a' .Tengeri-dolgokra-HgyelS'KórmáhySzék, 
két Fiegátokat rendelt ki a5 végre, hogy 
a' Posta^iajók' utján Szüntelennel V a l i 
járkáljanak. 

Macbride Admirális, a5 ki ' Norvé
giának Bergeni Kikötőhelye elött'járkál fel 
's alá egy Anglus Hajóssereggel, parantso-
latot vet t , hogy vegye űzőbe azokat a* 
nyóltz Frantzia és Hollandus Fregátokat 
melyek,, több más kissebb hajókkal kgyl 
gyütt kerengenék az Éízaki tengereim:"^ 
el is vettek ott 16 Angliai kereskedő ha-
jókat. 

Egy Orofz HajósseregoSztály egyesü
lésben vagyon már jó időtől fogva, egy 
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Ánglas Hajósseregofztállyal. í. as műltt Jú
nius' vége felé pedig, mis Orofz Hajósse-
regoSztálj a' Jl2are-Meditérraneztmral(Föld-
közi-tengerre) -Szándékozott ki-indúlni. 

Az Udvari Újságnak ig-clik Júniusi Da
rabja , ,egy néhány rendbéli nagyobb 's kis-
sebb győzedelmeket *s nyereségeket 'Szám
lál e lő , úgymint': i*) Kingsmill Admirá
lis két Frantzia Engknúnok^t (kisded Ka
tona-hajókat) fogott. 2.) Evans Kapitány 
egy Fr. .Corvettet5 melly GuadeloUpe Szi
getébe Szándékozott. Jiány ágyús volt? 
az-n.ints ki-téve. 3.);Kapitány Winthorp 
Barbados Szigete felé való utazása köz
ben , foglyává tett egy Frantzia Cvrvet-
tet, a' mellyen' 14 ágyú és §3 Ember volt, 
4.) Dryad netfű Ánglus Fregáf Kapitány-
ja Lord Bcauclerk öfzfze találkozvánn egy 
Proserpine nerű Fr. Fregattal, a*.melly Jún* 
6-dikánn indult ki többed magával a*.Br$fli 
Kikötőhelyből: 45 minutumokig tartott via
dal után, kénfzerítette azt maga meg-adá-
sara. Voltak rajta 4% ágyúk és 34$ Em
berek , kik közzűl 3#-,an hullottak el9 és 
45-en sebesedtek meg. \A'' Dryadnah el
lenben tsak két hólttjai, és két sebessei 
voltak. 5.) Admirális Kingsmill^ két írá
saiban, mellyek, a? feljebb elŐ-adott Tu
dósításánál elébbiek, jelentette: hogy a' 
Santa Margarita nevű Fregátján, tsupán 
két embere esett e l , és 3 kapott sebet ab-
bann a' verekedésben , 'mellyben diadal-
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mat vet t , a>- Tamise nevű (már a' műltt 
postánn említett) Frantzia hajón, lízen 
clleübcn , 33 Legények estek el , és 19-én 
kaptak sebet. Unicom nevű Fregátja 
Kingsmill Admirálisnak, egy egéfzfzen ujj" 
Frantzia Fregátot —-Tribüné nevezetűt — 
f o g o t t é i , a? melylyen 44 ágyuk és 337 
emberek voltak: de ezek közzűl 37-en el 
hullottak; 15-én. pedig meg - sebesedtek. 
6.) Pellew Tengeri Vezér, viSzSza térvén a9 

Falmouthi Kikötőhelybe, két Frantzia Cor* 
vettet hozott magával, mellyek, az el-fo-
gattatássok előtt két nappal indultak ki 
a* Bresű Kikötőhelyből: de még addig 
semmi prédára se* kaphattak* Eggyiken 
közzűlök tíz if a' másikon pedig., 16 ágyií 
volt.' 7.) Amerika >ine\}é\íéx§\' St. Lucia 
Szigetéből, két Levelét utasította Aber-
crombie Generális Londonba, Májusnak 
2-dik és 4-dik napjain. Negyedik Májusi 
Levelében jelenti, hogy arra a* réSzére St. 
Luciának , a' hol sok sántzokkal erősltet-
ték a? Frantziák Morne Fortune nevű ta
nyájukat: két ezer Ánglusokat Szállított be 
a' tengerről Christian Admirális. Ezen két 
ezer Á.nglu-s Katonák kétfzer támadták meg 
Morne - FortuneX: de nem boldogulhattak, 
és két Oberstlieutenántokon kívül, több 
más Tifzíeket is véfztettek. Mintegy Száz* 
ra ment altaljában az el esttjeiknék és se-
besseiknek Száma. Nem tagadja Abercrom* 
He Generális , liogy valóban sok bajba fog 
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kerülni Morne-Fortunéxx^k meg-vétele > a1 

mely igen erős , 's két ezer tanult fekete' 
Katonákon kívül, néhány Száz fehér^La-
kosok / és igen sok Szere tsenek vágynak 
benne5 a' kik oda futottak mint bátorsá
gos helyre. — $-dik Májusi Tudósításá
ban , arról tudósította Abercromhie Vezér 
&' Státus-Secretáriust Dundas Urat, hogy 
Déli-Amérikában, Demerary nevű gazdag 
birtokjokat a' Hollandusoknak, által en
gedte a' Fr. Kormányozó Antkon Beau-
jpu, Ö Nagy-Britanniai Felségének 22-dik 
Áprilisben: következendő feltételek alatt: 
A9 Lakosok nem tsak életek's Religiójok; 
banem Vagyonjaik eránt is. egéffz bátor
ságban lehetnek mind vizén mind Szára
zon: a' Frantzia Közönséges*Társaság3 

embereinek jófzágaikat azonban oda nem 
lehet érteni. Továbbá: A9Hollandus föl
di Katonaság, által - állhat a* Nagy-Britan
niai Felség5 Szolgalatjába. A* Hollandus 
hajókon lévő Legénység is kap zsoldot: 
de hogy fel-vétettessék'Angliai Szolgálat
ra : meg-kívántatik a* végre, a* Felségnek 
nyilván ki fejezett akaratja. Ha a* Koló
nia meg marad Nagy-Britannia- birtoká
ban a* közönséges Békességkor: úgy, an
nak Lakosai Szint ollyan jósokkal fognak 
birni; valamint Szintén más Kolóniái Nagy-
Britanniának '& a'"t. — Demerarynak el 
foglalása áltál J'temérdek-mindent kaptak 

•abban belől is az Anglusok: a' partjainál 
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pedig égy 44 ágyús Hollandus Fregátot és 
12 ágyús- Cuttert; és hetvennél több drá
ga terhű Kalmár hajókat. 

LondonX o\\y hír töltötte cl Jún. 20-di-
kánn, hogy Lord Thurlow ismét Nagy 
Cancelláriussá leffz. Ennek a' tsupa hír
nek olly foganatja lett, hogy mindjárt fzázl 
tói kettővel ment fel a' Papiros-pénzek* 
betse. 

A' Parlamentem nehezen áli bé No
vember előtt. 

. Nürnberg ( Norimberga ) Városának 
egeflzeim a' belső Kapujaiig ki terjefztette 
a' Prujfziai Király JÚ1. 4-dikénn a' maga 
Burgrafi jussát, el-foglalván minden kiilsÖ 
Városait és Kerítéseit Norimbergának ~-
Hogy ennek már régen így kellett volna 
lenni: annak próbáit nyomtatásban tétet
te a' Király közönségesekké. 

Hágóból Jún. 21-dikénn.: A* 
Frantxia és Batáviai Respublikák, és Spa. 
/zjoZ-Orfzág között, hármas Frigykötés va
gyon munkában.," • 
. Minekelőtte"bé-mentek Bonóniáhn a' 
Frantziak, egy buzdító írást intézett ottann 
a Kardinalis-Ersek minden Kiaslromokhoz 
ésFundatziokhoz, a' mellyben kérte Őket 
hogy küldjék bé minden arany és ezüsU 
közületjeiknek laistromát, a' meilyek nél
kül el-lehetnek. Serkentő írásának vér
ző ízavai e z ek voltak: „ Gondoljuk meg, 
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hogy mi mindnyájan Polgártársak, k ö 
vetkezésképpen kötelesek vagyunk, mind 
azon terheknek hordozására, mellyeket 
az Isten* igazsága mér reánk." 

Magyar' Orjzég*, • '' 

A? Kamaránál S«cretáriussá lett Stip-
sits Ferentz Úr, Ennek helyébe Concipi-
ftává Hlozeck Antal Úr. Ezt fel-váltót-
ta a' Protocolli-Officiálisságban Matis An
tal Úr, ki Bétshzxm a' Direktóriumnál prak
tikáit. 

Péterváradow Jun. 29-dik napjáji tar
tatott hálaadó Isteni-tiíztelet, a' pestisnek 
meg-Szünéséért. Szabad járássok vagyon 
már a* Kereskedőknek Zimon és Pétervá-
rad között. Tsupánn Ireg és Kaminitz 
voltak még Jún. 30-dikán bé-zárva: melly 
két Mező-városok közzül az elsőben leg
inkább uralkodott; a' másodikban pedig 
leg-későbben ütötte ki magát a' mételyes 
nyavalya. • 

Szinte rendSzerént ugy Szokott történ
n i , hogy a' midőn igen bov efztendők 
vágynak : akkor imitt amott kárt Szokott 
tenni a' jég. Tett ebben az eSztendoben 
i s , a' mint sok helyekről írják. Neveze
tesen 'Szentedrön, mind a5 mezők' mind 
a' Szőlők' termését potsékká tette. Sok 
károkat okozott Vörösváron, Kaláfzon, 
Pomázon , Csaóátm , Ürömön, 3s Csabán-
Jcánn is: aanakútánna áltaUment a'Dunán^ 
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''jmKmmmmmJimmmjmm^ %3 
5s Foton hasonló pufztítást vitt véghez. -
Egy fontosnál nagyobb nehézségű jég-da
rabok is hullottak; minekokáért nem tsu* 
da5 hogy a* marhák* Szarvait le-tördel-, 
ték, és Cs^jánkánn negyven fzeméllycket 
ugy ineg-sebesítettek; hogy a5 környékek-
béíiFördosök gyógyítják őket. • 

Budám és Pestemi is vóit mk$ nap 
igen sebes jég-zápor, de minthogy a' jég 
darabok egy mogyorónyi nagyságúnál fel
jebb nem nevekedtek: vefzedelem nem 
esett. 

* # *# * * 
Híradás. 

Az Efztergomi'Érsekség'•. .réSzérSl jeíentodik* 
hogy minelíutánna Szabad Ki rá ly i , és fő* Buda Váro
sával , Ó Buda Mező-Városával , úgy . nem különben 
Békás-Megyer i , és Buda-Orsi Helységekkel , a* tulaj
don Határjokban lévő' búza és bor dézmáről való Con-
tractusnak ' ideje , a ' múlt t 1795-dik efztendŐ'nek végi
vel el-tölr v o l n a ; már pedig Orfzagunk* Törvénnyé 
feerént, az efféle dézmákat Sz, György nap után fza-
bados dolog, egyéb vidékieknek is áceadába ki adni; 
éhez képest a ' fenn említett Városokban és Helységek
ben lévő Érseki dézma , licitátzió (kótyavetye) fzerénf, 
mellynek terminussá ezen folyó efztendő' Július Hó
napjának 21-dik napjára vagyon rende lve , a* többet 
ígérőknek hat egymás után folyó efztendokre, prések
kel , és minden vgyéb ezen dézmáhóz tartozandó bor
edényekkel eggyűit, árendába fog ^adódni. A' Lici-
tánsok fenn meg-írtt napon 10 órakor reggel Budán , 
az Orfzág-úton , (vulgo auf der Landfbafse) a* Primá-
tziális dézma-bázban jeUnnyenek meg : ha pedig n é -
in eliy éknek tettzene a* Contractusnak Conditzióit (fel
tételeit) előre meg-ér teni : ez cránt jelenthetik mago
kat Efztergomban, a* Mélt* Uraság - Cancelláriájában , 
avagy pedig Pesten, is az Érseki Számtartónál, 
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# * * # # # 
# * * 

A* régi Népek' Erkőltsciknek, Szokás étik* 
nak, '«r Rendtartásaiknak líistóriájáhoL 
Kevés, de jó Nép volt az Achénsok' Tár

sasága, melybe Ök,a ' midőn ©|ue-állottak: 
úgy egygyeztek magok közölt; hogy mind
nyájoknak köz-akaratja, legyen a' Társaság* 
közönséges Törvénnyé. E^en eg&yezés-
töl későbben se' távoztak el;*'s minthogy 
e' Szerént egyenlő Szavok volt a' Közjó
hoz mindnyájoknak: egyenlő buzgóság is 
lelkesítette Őket annak munkálódására, és 
az Igazságnak feddhetetlen gyakorlására* 
tjgy annyira el is híresedtek Ök, a' Köz
jó* és Igazság' Szeretetéről; hogy Oíaiz-
Orfzágnak két Népei , a' Croto.niatkk, és 
a' Világi gyönyörűségekbe mód, nélkül el 
merült Sybariikk, kívánván helyre állíta
ni Városaikbann a' felbomlott jó rendet: 
az Achéasoknak Törvényjeiket és Szokásai
kat plántálták bé magok közzé, óhajtott 
haSzonnal. A' Lacedemómak és Thehá~ 
nusok pedig, midőn ama* nevezetes Leu-
ctrai viadal utánn el nem igazíthattak 
volna egy pert magok között: önként vá-
lafztották Köz-bíráikká az Achéusokat 9 
kik a* magok egyenességjek Szerént fzol» 
gáltatnának igazságot Ö kézöttök. 

.:.-.o»o»oSKo 
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