
A' 
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉ6* 

E N G E D E L M É V E L . 

Sált Betsb*n, Sz. Jakr/b Havinak {Jóliasnalt) 
26-dik napján 1796-dik Efzlen'dö'bón. 

Hadi Környülállások* 

xS-ároty F5-Hertzfeg, következendő sum-
májú Tudósításait indította Béisbe Július* 
iő-dikátm? a' Wiiríembergi Hertzegségnek 
Vaihingen nevii Városából: „Bergéri vi
dékéiül a* Ménus vize' bal parijára vonta 
viS/Jza magái; Gróf WaHenslében 9 Sack~ 
senhausm cs 'Nsuisenínrg közöli; Frank-

j^ri íba pedig négy Batalionokaf küldött, a* 
Murray Reg. béii Oberslernek °Brady Ur
nák kónnányozása alatt, oly páran tsolat* 

H 
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tal i hogy a* míg lehet, tartoztassa fenn kz 
ellenséget, *s ekképpenn nyerjen időt Se* 
regünknek az alkalmatosabb viSzfza~vonu~ 
lásra. Frantzia Generális Klcber el-kezd-
te lövetni JuL ii-dikén Frankfurtot9 -é% . 
JuL 14-dikéig hét embert üttetett agyon 
a' Városban , és sok rendbeli gyűiadásokat 
okozott tüzes golyóbisai által. Brady 
Oberster meg-akarván nagyobb piifztülág-
tól kímélleni a' Várost, alkura lépettKle-
ber Generálissal az említett napon, mely 
alku Szerént, 4g órákig tartott Fegyver-
nyugvás utánn Jűi. iő«dikán jókor reggel 
ki takarította a' vezérlése alatt lévő négy 
Batalíoiiökat Frankfurtból, fegyveresen , 
's hadi kéSzűletjeiket is vélek egygyütt." 

(A3 Frankfurti Jou.r\n.<f/-ban,:. mely
nek írói az ostrom elől másuvá költöztek 
el Frankfurtból, Száznegyveiikettöfé vap 
téve azon Házak* Száma, melyíyek#t el
égettek Frankfurt Városában a' Frantzia 
golyóbisok. Leg-inkább. a! Zsidók? lítSzá-
ját érdeklette a' veSzedelem. — A' i?e« 
gensburgi Tudósítások Szerént, ió-al keve
sebb Házak lettek lángok* prédáivá. A' 
Frantzía Generális meg-ígérte, minekelőt
te bement volna Frankfurtba, hogy Szo-
ross fenyítéket fog ott tartani a* Katonái 
között, kiknek Számára miden még kívül 
Voltak a 'Városon , ö tezer font hüst pa-
raotsolt ki-viteítetni a' Kapu eleibe.) 
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Ezenközbenn, a* Frankóniai Kerület
nek IVürzburg {Hcrbipolis) nevű Városa 
fele indította az ellenség, Falddnn 'által 
egy tsapatját. {Würzburg, hufzonöt órány-
nyi járó- Söldre esik Frankfurttól, Napke
let és Dél között; Moguntziáíol pedig 30 
óránynyira, Dél és Napkelet között). Gróf 
Wartenslében Örizetet tett a' Würzburgi 
Várba , maga pedig, Werneck és Kray 
F . M. L. okkal egyetemben, kik mind ket-
tenn egy egy Korpust vezérelnek, a* Sváb 
Kerületben fekvő Kinzing vize felé indulj 
hogy az ott lévő Ts. K. SeregoSztálylyal 
egygyesülvc várja el: Mit akar az ellen
s é g ? " 

,, Gyulay Oberster üriket \ k i , a* Sváb 
Kerületből való Katonaság, és F* M. L„ 
Froich Korpusa között állott volt a' ma
ga Embereivel5 meg-támadta az ellenség 9 
Jul. 14-dikén. Minthogy a? Sváb Kerület
ből váló Katonák, minden éilentállás nél
kül (a* mint Gyulay Oberster tette a* Jc+ 
lentést) által engedtek ágyúikat az ellen
ségnek, V e i vonták magokat a* Necker 
vizén által: ily környűlállásokban kente? 
len volt Gyulay Oberster is változtatni a9 

maga tanyáját és Hornbergnél állapodni 
meg ? mely Város y hat óránynyira esik 
Freyburgtól, Efzak és Napkelet között. ( t 

„ Károly Fő-Hertzeg ? oly tzéilal indí
totta Népét Vaihingeti felé, hogy SUii~ 
gird Városának védelmére lehessen/4 
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A9 F . Aufztriai Hizhoz tartozó Sváb 
Kerabtbéii Birtokok' Lakosait, hathatós 
Hirdetmény által buzdította a? Kórmányo-
zójok Báró Simmeran, hogy valamint ed
dig nemcsen nyilatkoztatták Hazai íztrt-
terjeket: íígy most a? jT?A';&f iáknak ditso. 
példája Szerént is, gyülekezzenek öfzSze 
Jfdckliageuhsz, Kenzingenhez , ?s lierbolz-
heimhoz; ha altaljában puskákkai nem le
he t : vas villákkal, nyársakkal, 7s egyéb 
efféle védelmező efzközökkel: a' hol meg 
fog nékiek a' Ts. K. Komendáns által 
rnondódni: Mi tévők légyenek ai* végre? 
hogy a' Ts. K. reguláris Katonasággal egy-
g}csulvev viSzl'za - verhessék a* pufztító el
lenséget. Ezen'Hirdetmény, minden Gyü
lekezetekben és Tzéhekben fel-olyastatott,'. 
*s közönséges helyekre, nyomtatásban fel--
ragafzlatott, Szegeztetett\ vagy függefzte-
teü. Par^ntsolatjok vagyon 'minden Hely*. 
béli Elöljáróknak, hogy as vitézkedésre 
magokat önként. ajánló Személyeket men
től elébb lajstromba írják, Js a* bé-írottakkal 
egvgyütU a5 minden 3-dik Helységben fel 
állíttatott Ko m m i Sz Sz ár i u s o k h o z m e nj e n e k," 
azoknak a5 íaistromoka't által adjak, ?s e* 
meg-lévén , siessenek a* feljebb nevezett 
tanyák .felé Js á* t. •. .' . 

Ezen Hirdetmény * a5 Fr. Seregnek 
azon réSze el len %ró!'t intézve, mely5 Al-
zdtzianak felső réfzéb'Öl Szállott által a" Raj* 
nán ürisgutiha Juh,5-dik és -íMik napjain*. 
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A* Felső-JíajnaiTs. K. S e r e g \ -&z'EntX' 
és Neckcr vizei megett tanyázott Juh 17-cli* 
kén. A? F i \ Sereg , Bruchsaliál , a8 Ná* 
goldl völgyig küldözte Vis^álóit . 

Augsburg Városából Ju I. \ 6-dikán;: -- •* 
r A ' Sváb Keriiletbéli R e n d e k , közönsé
ges Gyűlés* tartáshoz kezdenek itten.-teg
napi napon. &c 

31annheinink\\n^zy erőben tétet tek az 
ostrom ellen való kéfzűletek* 

A ' Nápolyi Uávar nem állot t reá azok
ra a* feltételekre ,••. melyek alatt akar t -vé le 
Békességet kötni aV.Fr. Direktórium.. t, ••••. 

A* Veleuizéx K'órrnány Szék n e m ' fzen» 
védhe tvén tovább a? Frantziák3 erőszakos
kodásá t : reájok izent , hogy ki-takarodja-. 
nak a* Veltntzéi földről; inert ha n e m : 
úgy fogja nézni Őket, mint ellenséget. 
Ezen- tör iénetröl való h í radássa l , a' múlt 
Szombatonn érkezett JSétsbc Velaiize V á 
rosából egy Kurír. 

K Velentzei Hajósseregnek egy réfze* 
m e l y , 16 iíneai ha jókból , ig Fregáiok-
"ból 5 '$ egynehány kissebb Katona hajók
ból áll, i\^/?o/y'-Orfzágnak Capri nevű Szi
getéhez ment az ujjabb Tudósí tások Sze-
rént. 

A ' Velcntzé.t\\ Armádiájának fő-quár* 
tálja Pádua Városában vagyon. Bal Szár
nya ezen Seregnejt Bresciába m e n t , a' h o 
vá egy T s . K. Seregofztály is é r k e z e t t , 
fobfe Szárnya pedig Verona felé terjedt k i* 
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a* mely hasonlóképpen egy Ts. K. Serege 
ofztálvlyal rágjon egygvesűlésben. 

Á'*Ts. K. udvar* Velentzex Köreté
ről 9 azt írták vala a* minap némely Űjsá* 
gok , hogy el-hagyta- Velentxét. El hagy
ta igen is: de nem tsak Velentzét; hanem 
egefz földi Világunkat is : mert meg
hol t . . ... . 

Bonaparte Fr. Fő-Vezérnek Livor-
női és Morentziax múlatásáról közlött Tu
dósításainkhoz, hozzájok adjuk még a9 Bé~ 
isi Udvari Űjságnak 23-dik Júliusi Darab
jából ezeket: 5? A' Város Kórmányozójá-
től es sok Stabális TíSztektől kísértetre 
ment be Bonaparte Jún. 27-dikén Livor~ 
noha. Tsak hamar el-érkezett utánna Sa-
licetti Kommifzfz'árius is. A' tsendesség-
nek íenn-tártására különbkülönbfele Ren
deléseket adott ki a' KórmánySzék. A* 
JSTagy-Hertzegi palota elibe és a' nagy pi-
atzra ágyuk Szegeztettek ki. Estvére ki 
voltak a* Házak világosítva. JÍUK 2g-di-
kánn reggel meg-köSzöntötték Bonapartét^ 
a' Világi 's Egyházi Renden lévő leg-föbb 
Szemeljek. Délután megnézegette Bona
parte &zt a5 600 lépésnyi hofzfzaságű töl
tést, melyről, *s a* hozzá tartozó Erősségek-
bői óltalmaztatik a" Kikötőhely; nem kü-
lönbenn a' Kikötőhelyet is. Estvére mu
zsika adatott tif2tel@tére. Ezenközben azo
kon az 5000 Frantziákon kívíil , kik üfo-
nap arte előtt me&Hek bé íivornábA 1 mis 
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öt ezer főből réfzSzerént gyalogokból, réSz-? 
Szerént lovasokból álló — Frantziaság is 
érkezett oda. 

Florentzidba. lett érkezese után Bona
parte 9 az az Július* első napján, magá
nos audientzián volt a? Nagy-Hertzegnél» 
kitől, az nap a* TiSztjeivel egygyütt ebéd
re hívattatott: estvére pedig a^Teátromba* 

Livomóból Jűl. 6-dikánn : —- \>, Egy 
56 ágyús Ánglus Fregát , a' Nápolyi par
toktól jővén, be-állott Kikötőhelyünkbe • 
JuL s-dik estvéjén. Mindjárt lőttek le a* 
Frantziák egynehánySzor Seléje a* sántz* 
Várából. A? Fregát* Komendánssa tuda
kozódott éjtSzaka: Mi oka volna annak 
az Ö véle való ellenséges bánásnak? Meg 
értvénn &' történetet: jókor reggel tenger
re akart Szállani : de a* Szél által, mely 
éppen ellene Siítt, „viSzSza-tartóztattatott ;• 
a* midőn minden Battériákból ágyúztak rá 
a' Frantziák, és alkalmas kárt tettek benne % 
ámbár az el-menetelét ugyan tsak meg nem 
gátolhatták. Már azólta úgy bé van ke-
ríttetve Kikötőhelyünk az Ánglus hajók ál
tal; hogy majd minden kereskedés megT 
Szűnt. A' Frantziák mindent el-követnek 
itt, hogy kedves Vendégekké tegyek ma
gokat: de azonban minden Polgároktól el 
Szedetett a* Fegyver,'" 

Rómaiéi JúL i-ső napjánns ''-—• 9yJün* 
S7^dikénn> titkos Consiftórium tartatott it-
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tcn, a* melyben Pápa Ö Szentsége a'Fraii^ 
tziákkal lett Fegvernyugvás-kötésnek fzük-. 
séges voltáról hathatós BeSzéciet mondott % 
*s ni eg-mutatta, hogy most van ideje az 
JLngelsburgi Kinistartóház' fel - nyiüatásá-
n a k , hadd lehessen teljesíteni belőle aR 

Respublikával való Kötésnek feltételeit,. 
IVIás. nap el indult innen Pierarochx Apá-
tú r , mint telyes hatalommal felruházott 
Követe az ide való Udvarnak, ILvangelU 

Jíe Apátűrral egygyutt Parisba*. " 
Wagy* Britanniából* —* 

Az Orfzág-gyűlés, is-dik Júliusra ha* 
tározódott vol t : de ismét el-halafztatott 
Augustusnak x6-dikára« 

Abból a* Frantzia JHajósseregofztályw 
ból3 mely, Moulston Vezér alatt Szállott 
tengerre a* Bresti Kikötőhelyből, tsak egy 
la Legére nevű Korvette maradt vala még 
n*eg , melyet el nem vettek az Anglu'sok;' 
de most ezt is el vették, két Angius Fre-* 
gátok —' Apolló és Doris nevezetüek —* 
?s kaptak rajta 2$ ágyút és 1 ég embert. 

Morgan nevű Frantzia Rabló-hajó 2 
hat Ángíus Kalmár-hajókat kapdosott va-* 
la #1: de most nem tsak vi'Szfza nyerte tö* 
le mind a5 hat Ánglus hajót Tomlisan ne* 
vű Anglus Kapitány ; hanem JSiorgánl ma* 
gát is prédájává tette &' prédáival egy*-
gyűlt. 
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- SV Lucia Szigetében, sok puskaport. 
és nagy rakás különbkülönbféle golyóbiso
kat kaptak azÁnglusok; ágytít pedig, réfz-
fzerént hofzfzút réSzfzerént rövidet, réSz-
fzerént rézből re fz Szerént vasból kéSzüllet, 
fzázegygyet, ~ ( A ' mlgS. Luciát kezekre 
keríthették az Ánglusofc ,.- ag-dik Április
tól fogva 24-dik Májusig, estek el közzülök 
három Tifzt és 63 Közember; sebet ka
pott 34 Tifzt, és 344 Közember; el-tunfc 
6 Tifzt é§ 11.6 Közember. 
Frigyes' * JBelgyiombóL- ~ ..." 

Bizonyosnak állíttatik, hogy Braakc 
Batavus Tengeri-Vezér Amerika-raeljékére 
fzerenifégcn el-érkezett a* maga Hajóssere
gé vei, 

* Frantzia- OrfzágbáL — 
A' tengeri erőt igyekezik jó karba 

helyheztetni a' Direktórium. E* végre a* 
belső hadakozástól már meg-fzűntt Suá-
nok (Chouánsok) kíJ'zzul^ nagy Szorgalma
tossággal elö-keresteli az olyanokat, kik 
néha-napján hajókon Szolgáltat, hogy moll 
ismét tengeri Szolgálatra., alkalmaztathassa 
Őket. A" Törvényhozó Nemzeti-gyűlés* 
Ifjabbik Tanáísisában hibás dolognak ta
láltatott volt azon Tagok által, hogy a* 
Direktórium késedelmezel a*Tengeri Tifz-
tek* tevésével: de azzal mentette magát 
a' Direktórium., hogy minden fzükségei 
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tulajdonságokkal fel-ruháztatott Tifzteket 
te t t : azokat pedig, kik, vagy idejek vagy 
erötlenségjek miatt már nem Szolgálhatnak 
többé, hajdani érdemeikert, tifztességes 
és haSznos nyugodalommal; vagy .'más'hi
vatalokra való alkalmaztatással Jutalmaz
tatta meg. 

A* Közönséges bátorságra ügyelő Szék
nek (Politzáj-Tanátsnak) Ső Tagjai közzűl 
kilentzet el-fogatott a' Direktórium, mi* 
vei a* Politzáj .Minister* fundameníomos 
gyanúságból fel-hányatván a' Politzáj-Ta-
náts* jegyző Könyvét ? úgy találta, hogy 
valamint Froger , Delamarre , és Delville 
nevű Tagjait a* Törvényhozó Gyűlésnek, 
a' Politzáj - Tanáts' parantsolatja által fo
gattattak e l : úgy még hufzörinégy más 
Tagoknak el fogatása eránt akart páran- % 
tsolatokat ki-adni a' Politzáj-Tanáts. A5 

meg-nevezett 3 Tagjai eránt a* Nemzeti 
Törvényhozó Gyűlésnek , midőn meg-kér-
deződött volna a'Politzáj-Tanáts: hibával 
mentette magát : hogy — úgymond — 
nem helyes laisttomból nézte légyen a* N. 
Törvényhozó Gyűlés' Tagjait: de a* 24 
Tagoknak el-fogatására nézve fzármozott 
nehézséget nem lehete már oly könynyen 
el-hárítani. Tudósíttatván e' dolog eránt 
a* Törvényhozó-Gyűlés' Ifflabbik Tanáts-
tjsa , azt végezte, hogy a* Politzáj - Ta-
náu* Tagjai, tartozzanak;© előtte meg-je-
íenni $ é* tficlfkcdctjebröí foámót 'adni. 
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Drouetntk mind inkább inkább suly-
lyosodik a5 dolga. A' Törvényhozó Nem
zeti- Gyűlésnek öregebbik Tanáístsában 58 
voksok felett i4iren azt végzettek Júl. 
g-dikánn erántta ? Hogy.-helye vagyon el
lene 8L törvényes Vádnak; melyet a' Fő-
Törvény Szék előtt kell feK tenni ellene. 

Konstántzinápolyhól Jun, 10-dikén: 
?, Mindennap tartja itt a' rendkívül való 
tanácskozásokat a* Ministériorn , melyek
nek tárgya, a' Svédek és Orofzok között 
kéfzűlő; vagy talán már meg is köttetett 
Frigy. Az is kedvetlen dolog leSzfz a* 
Portának, ha az ő új Frigyesét a* Persiai 
lif Fejedelmet igen le találják tsepűlni az 
Orofzok." « 

,,A' Torok Tengeri. Fő-Vezér (Kapu-
tán Basa) maga megy a* Hajóssereggél B% 
Archipelagusva: de tsupánn azérte% hogy 
az eSztendei adókat be* Szedje az Archipe-
taguson; vagy pedig az Acrei Basa Ges* 
sar ellen is próbát tegyen ? még nem tu-
dalik : mivel a' TsáSzári parantsolatot, 
mely által-adódik néki-s tsak akkor nyit
hatja Sel, mikor az Archipelagushoz érke
zett. " .." •'/ ; 

'..„E* folyó Hónapnak 2-dikánri egéfzffc 
tzeremóniával mutatta magát ezen Város 
elölt a' Török Hajóssereg, mely alkalma
tossággal, $z Admirális-hajó5 árbotzfáján lo
bogtak V tengeri fő Hatalmasságoknak i$ 
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záSzloik; tsak a* Frantzfe-.tiem. Ezért í 7 ^ 
ninac Fr. Minister--pá'náTzt tett a' TsáSzáiw 
náí, melynek, az Admirális-hajó' Kapitány* 
jára nézve az a* következése lelt; hogy 
ezen -Kapitány meg-árestáltatótt. A* Fiy 
Minister annakutánna Személy Szerént meg' 
jelent*a* Török Admirális-hajón , *s kíván
ta a' Kapitánynak el-botsáüaíását, a' mi
dőn kilentz ágyií-Iövések által tiSzteltetett 
m e g . " 

Elegyes Tudósítások. 
A' Péter és Fát napját meg-előzöífe 

estvén maga tartott Pápa Ö Szentsége a* 
Szokás Szerént Vespert, más nap pedig in* 
népi Nagy-Misét. A' Neápolisi Udvar7 ré-
Szérőí ez ríttál se' kiildödött ej az ajándék-. 
jnén-Ió: minekokáért a* protestátzió ha
sonlóképpen meg-esett a' Római Udvar* 
réfzéről is, valamint a' rniíltt egynehány 
eSztendökben. Az említett mén-lónak vál
tsága iíl ajánlott volt Köveije által a'-iVa-
poljri Felség minden eíztendőben bizonyos 
summa pénzeket: de'ezenn ajánlásokat az 
Apostoii-Szék el nem Sogadía : mineko
káért az említett summa pénzek le-íéve 
állottak a5 Rómában lévő Nápolyi Követ-
3ieL Most már parantsolátot vett Ramett 
Úr ? a* ki viseli ez ido Szerént a' Nápolyi 
Követséget Rómában 9 hogy az említett 
.summa-pénzeket küldje JVápoljrba* 
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Ö l j plajbáfz nemét talált fel egy C0/2-
íe nevnt Frantzia Polgár^ a' mely semmi
vel sem aiább való az Angliainál. t Szint* 
tSgy nem törik t. i. valamint az Angliai;; 
*s fzintiígv nem változtat rajta se9 víz; se* 
meleg se' levegő ég semmit is valamint 
amazon; lágy kenyérrel pedig vagy guni
ni i elasticumoial Szintúgy le lehet törölni," 
valamint amazt. 4 A' Direktórium ezt a* 
plajbáSzt vétette fel minden Cancelláriák-
•bann. .. 

Egy Moreau nevű Frantzia pedig, aas 
író-pennáknak igen helyes és hirtelen va
ló kéfzítésével tette magát nevezetessé 
Frigjrcs-Btigtfiombán. El-járta egéfz J$ol~ 
laadiét, és már Amsterdamban V Mutter-
dámban minden nevezetes Cancelláriák az 
ö Fábrikájabéli pennákkal élnek.. Tsak 
megnézi valamely Embernek az írását,. 
mindjárt jó pennát tud ^tsinální a' kezé
hez — rendSzerént hatot egy minutum 
alatt, egy penicilussal. 

Az Anglusok egy időtől fogva nagyon 
iparkodtak azonn, hogy Afrikának belső 
réfzeibenn Kolóniákat, 's azoknál fogva 
Kereskedést állíthassanak fel. Vágynak is 
már nékik ott Kolóniáik, melyek közzüí 
egy nevezetes Sierra Leone. Ez , mé# 
tsak 1787-ben kezdődött. Róla közlött je
les? ElŐadásaibann egy Tudós Anglus be* 
fzélli a' többek köpött: hogy az Afrika* 
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belső réfzeiben lakók nem oly Vadak, mint 
a' kik a' partokon laknak ? melynek egy-
gyik oka a z , hogy az emberekkel való . 
kereskedés belöi nem anynyira esmeretes, 
és a' mint némely Királyai ezen kissebb 
tsoportokban élö Nemzeteknek magok, az 
Ánglusoknak mondották, azt ok egéfzSzen 
abba hagynák, ha elefant-tsontért, vad
állatokért, riskásáért, és több effélékért, 
az ő nékiek Szükséges dolgokat meg-kap-
hatnák az JSurópaiaktól.- Az újonnan ta
lált állatok közzúl nevezetes ott a* Chim-
panzee, melynek az emberrel még nagydbb 
hasonlatossága vagyon, mint az Urang 
Utangnak. Egynehány hónapokig élt már 
a* Kolóniában egy olyan állat, mely elein
tén négy kéz láb máfzkált, de utóbb bot- '* 
tal kezdett járni egyenesseá , evett ? ivott, 
*s aSztalhoz tilt valamint más ember. Sok 
különös füvek, kövek is találtattak ottan. 
1794-dik eSztendö' September' Hónapjában 
a' Frantziák ezen Kolóniát majd egéfzSzen 
cl-pufztították, é$ az oda való Ánglusok-
iiak minden pénzzeket 's pénzt, éro jóSzá-
gaikat el vitték magokkal. 

Magyar Orjzég. 
J? Tátraijáról. Juj. 19-dikén : — „A* 

minap egy Chevaüer de Camera nevezetű 
jSrasileából Származott amerikai fi visgáU 
ta meg Tátra nevezetes Hegyeinket, egy-* 
néhány* napokat múlatván azokon. Mái' 
14 ejztendeje, hogy a' Lisbónai Udvar8 

líölt'ségén járja a* Világ' nevezetessebb h*» 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



gyeit, hogy azokat öSzSze-hasonlítíias$a3 *g 
egy tökélletessebb Orographíát dolgozhas
son az eddig valóknál." 

Ns Nógrád Vármegyének Szék-újjí-
tő vagy TifztrálaSztó.Gyűlése, Jiíl. 5-dik 
napján tartatott Balassa-Gyarmaton Fő-
Ispány Gróf Batthyányi Josef Ö Exe. já-
nak előlülése alatt. Nevezetes volt ezen 
Gyűlés a' többek között arról: hogy kél 
érdemes Urak neveztettek benne F ő - N ó 
táriusokká, úgymint: Szeremy Gábor, és 
Prónay Mihály Urak; *s ekképpen mind 
a' Fő-Ispány Űr, mind a* Rendek Szépen 
meg-egygyeztették egymással, a' nevezett 
két érdemes Úri Személyek eránt való ki-
vánságjokat. ElsS Vice-Ispánnak közön
séges fel-kiáltással meg-hagyatott T. Mus* 
lay Antal Úr; nem különben 2-dik AUs~ 
pánnak T. Puky Ferentz Úr. 

Befztertze - Bánya9 fzomfzédságában 
Roniison, jobb atzél kéSzül a' Stájer-Qt* 
fzáginál. 

A' Szeretni Megyében Cserevics é% 
Ezusek között, Haramiákkal találkozott 
Békés Vármegyei Fö Ispány és a" F . Ma
gyar Gancelláriánál Referendárius M. Lo«> 
váfz ^Zsigmond Úr. A* /véle lévő Archi-
mandrita Avakumovits Úrnak közbenjárás 
sara, betsületesen mutatták magokat eránt-
fok a* Haramiák, kiknek Számát óo-ra. 
mondotta a? Fejek; és tsak pénzt kíván-
tak , melyre '—. úgy mondának —* Szüksé-
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gek vagyon ; *s egySzersmind ígértek >9 hogy 
]e-tefznek a' Haramiái életről; tsak bizta
tást vehessenek kegyelem eránt a? Felség
től. A5 mi pénz volt Lováfz Ö Nagysá
gánál, oda -adta nékiek; Vmeg-ígérte hogy 
efzkőzzök lefzfz a' Felségtől való kegye
lem nyerésben. 

Vcíizi Kánonok és a* Tudományi 
dolgokra ügyelő KommiSaSzióná! Referens 
FS-TiSzt. Szerdahelyi György Űr' érdemeit ̂  
Királyi Tanátsosi. titulussal is kívánta jn* 
talmaztatni közelebb 'F. Királyunké 

Béts. 
Mai napra volt határozva, hogy ocU 

liagygyák Ö Ts. K. Felségek, Aía^yar Ki
rályi .Lo-cumtenens Jósef Fő-Hertzeg^el 
egyetemben B4denty;és' által költözzenek 
LáxemburgbdL* 

# . .* # 
Tudósítás* 

F . Ki rá lyunk , özvegy Gróf PálíFy Jánosáé fzft* 
letett. Coltorédó Grof.Af2iV.0ny Ő &xce1lenizKi}a'< Jté* 
résére , méltóztatott kegyelmesen meg - engedni» hogy 
ezentúl Kyárasd Mez&- Városaban , ~ mely 9 Pozsom 
Vármegyének- Csalló-Köz nevezetű réfzében fekfzik | 
és tulajdona a* fenn ne rezeit Nagy Méltósága Afz-
fzoBysigaak — minden héten Bar^m-vásárok, négy^ 
fzer pedig egy #fztendöben, Barom-vásárokkal egy* 
be-köuetet t más Közönséges Vásárok vagy 'Soka-dal* 
mak is tar ta thassanak, mely efztendó'nkérU.elol forda* 
l ó ' 4 Vásároknak ideje: 24.-dik.• Á-prillste^' 26-dik'Július*-
rá ; 9 dik Sépt-émberre ; 'és'-23-dik Novemberre. Vágyóit 
határozva. A' Heti Barom-vásárok* napja Tsötör tök: 
arra as napra tehát , jó reménységgel el-h.aj táthatják 
oda a' fzomizédságból minden Marhát-hf zíaltarók a' már
káikat , meíyiyeköf eddig ínerzízebb fekvő Helységek* 
li# véltak kantelének hájiafóV 
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