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Nro 14. 
Ko'U Béishen , Kxs-Afzfa. Havának (Auguftusnak) 

16-álk napján 1796-dik Elztendö'heiu 

Hadi Környülállások* 

A Szabad akaratból való Katonaság-
vállalásra nézve, következendő -értelmű 
buzdító Jelentést tétetett Ö Felsége közön
ségessé : . - . ' - . 

„Mi 2-dik Ferentz ?s a' t. 
„Ezen Szempillantásban, midőn a* leg-

véletlenebb környülállások nak ofd'ze~toló~ 
dása. efzkozül Szolgál az ellenség* sebes elő
meneteleinek ; *Í» tőlünk, a' veSzedelemnck-
közelebbről ki- té te tve lávö' Slátusokuak • 
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rédelmére nagyobb gondoskodást kívánj 
erősíti meg-határozott Szándékunkat annak 
meg-gondolása, hogy Minket az Isteni-
gondviselés egy nagy Nemzetnek tett Fe
jévé , a' "mely Vélünk minden alkalmatos
ságokban , tetteképpenvaló bizonyságok 
által tapaSztaltatja: minemű buzgósággal 
kéSz elő-segíteni mind azon intézeteket 
melyek, Szükségesek a' Hazának 's az Stet 
Szerentsésítő Törvényeknek, és egy oly 
Fejedelemnek oltalmazására, ki az ő en-, 
gedelmes hajlandóságát , minden rendű 
Alattvalóira ki-terjeSztett Szeretettel Szok
ta felváltani." 

„Ámbár a' félelem, ^ talán a' kéSz-
akartvavaló hírefztések is, nagyobbnak és 
közelítöbbnek képzeltetik a* veSzedelmet5 

x minta 'milyen valósággal: tartozunk azon! 
ban hív Alattvalóinktól el nem titkolni, 
hogy a' Szorongató környülállások, a' renl 
des efzközök mellett való maradást tovább 
nem engedik; hanem a.9 Szokott áldozatok
nál nagyobbakat kívánnak tőlünk és Min-
denektől, a' kik Hazájok' boldogságának 
Bátorságos állapotját óhajtják./ 

„ Ez a' régtől fogva >s oly forgó Sze-
rentsével folyó had, elég érzékenyen ér* 
deklette ugyan már a' Nemzet' erejét: de 
még telyességgel nem fogyaSztott ki egy 
hatalmas Státust a' segítő - efzközökbőL 
irtózik az Igazgatás, minden afféle ero-
izakos eSzközökhöz nyúlni, melyekkel él-
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itek a* mi ellenségeink, őhnSn Polgártárs-
kaiknak el-nyomására, *s Európának pufz-
títására: tudja azonban, hogy Számtalan 
eSzközök telnek mégy oly népes-,--oly ter
mékeny, V a* terméSzet' javaiból és as 

Szorgalmatosság által úgy meg~gazdago~ 
dott Tartományokból: melj efzközökkel 
Mi, minden vefzedeleni ellen ki álhatnánk: 
de ügyünk* igazságához, 5s a' Mindenható 
segedelméhez, a5 ki Védelmezője az Igaz
ságnak oly bizodalmunk vagyon, a* mely
nél fogva hifzfzük, hogy nem lefz a'Nem* 
zet kéntelen, utolsó eSzközöket venni elö.ítf 

További folyamatjában ezen Hirdet
ménynek, önkéntvaló fegyverfogásra ser
kentetnek az olyan Személyek, kik rend-
Szerént a* katonáskodás' kötelessége alól 
ki-vagynak véve : nem különben az olyan 
Idegenek is, kik még nintsenek tíz efzten-
dőtől fogva Aufztr iában. — ígértetik né-
kiek: i . )Hogy mihelyt meg-leSz kötve a* 
betsűletes és tartós Békesség: azonnal el-

s botsáttatnak 2.) A' had alatt lígy fog* 
nak tartatni mint Volontérok, vagy Fráj-
pártisták. 3.) Szabadságokban áll, oly 
Regementet válafztani, a* melyben való 

; Szolgálathoz kívánságjok vagyon f és al-
i; kalmatosok. 4.) Wzfza-térésekkor segít-
í tetni fognak ki-telhetőképpen, és minden-
! kor különös tekintet lefzfz reájok. 

Wurrnser Vezérünknek űjjabb Tudó-
I Vitásaiban nints emlékezet a? Bonaparte el-

[ P * 
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fogattatásáról : tsak tözönségessenn y^' 
gyón említve, hogy egynehány Fr. Gene-• 
ralisok, KommifzSzáriusok, és sok Tifztek 
estek fogságunkba, azokbann a' kemény 
verekedésekben, rnelylyek, a3 ]eg-elsö dia
dalmas viadalok után, mind magának Gr,; 
.Warmsemtk elő-nyomúltt Korpusa, mind-
a* Quosdanovich FeldmarschaH»eutenánL>í 
Seregofztálylya ; és a' Frantziák között tör.-
téntek több-ízbenn, majd egyik majd má.í 
sik xéfzre hajlóit Szerenisével, és Szeren*i 
tsétlenséggel. í 

Úgy Szándékoztak PVurmser és Quos-\ 
danovich Generálisaink, hogy Korpusai.j 
kat MdniudwlxxX egyesítsék: mely ízélnafct 
el -érése' végett Quosdanavich ¥% M. L. isi 
jól előre vitte vala már Tirolis* Székiről( 
a' Népet Hresjoia felé;-nem" különben Gr,| 
Wurmscr is Jrldntudtól 9 Castiglione delhi 

. Stiviere nevű kis Városig haladt vóltj 
mely erős Városotskája a'* Mántudi Her-f 
tzegségnek, magától Mántua Városátóli 
rsyóltz óránynyi járó földre esik, Efzak étf 
Napnyűgöt közöli. Nem' telyesedlietettj 
azonban ez a' jó Szándék: mert az ellen-
ség birván még a? Velentzei földön Bres-i • 

- €Ídn innen Peschiera Várát, (a? mely Máiú. 
tudtál inkább Efzak félé esik mint Casti\ 
glione delle Stiviere9 de igen anynyi nieíz-l 

. ízeségre) ott öfzSze-vonta a? maga fő ere-[ 
jé t , 's egy felöl Quosdanovich F . M. L.otj 
mk$ felöl Gróf Warmsert igyekezett fenn 
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, "fartáztatni: mely környfilálíásokbann, a* 
I kommuriiká-tziók (egyesülések') fenn-tartá* 

gára Szükségesnek találta F . M. L. Quos* 
danövich, Tirolis* Szeleihez vonni vifzfza 
&* maga népét j Gróf Wurmser'is bátor
ságosabbnak látta az Athesis vizéhez való 
vifzfza-vonútlást, mint sem hogy a? Min~> 
cio vizénél állapodott volna meg, mely 
víz, tsinálja Mántaa körűi a? nagy víz-ál
lást és Peschí€ránk\ Szakad a' Gardái tó
ba (Lago dé Gardába). Ekképpen, előtte 
vagyon Népünknek Mántua , és könynyen 
meg - gátolhatja az ellenséget, ha ez ujj 
ostromot Szándékozna kezdeni Mántua eí«* 
lenn. 

Rómáb&xm 9 az Indalgentziával egyben 
köttetett Ajtatosságok elébb tsak három 
napra rendeltettek volt : de mivel így lát* 
Szőtt 3 hogy jó eSzközök kezdenek azok 
lenni a' Nép* háborgásainak le-tsendcsíié~ 
sere, meg-hofzSzabbíttattak. A* fel fegy
verkezett Lakosok k.özzül, igen sokan le
rakták fegyvereiket az Oltároknak alsó ré-
fzére. Ily környülállásokbann a* Floren* 
tziai Fr. Követ Miot Polgár, bátorságos* 
nak ítélte a' Rómába, való utazást: hová 
el is érkezett Jók 21-dikén. Midőn már 
nem mefzSze lett volna Rómától: egy Spa« 
nyol Kurír, hírt vitt felőle a9 Római Spa~ 
nyol Ministernek „Azzara Úrnak, ki i$ 
azonnal eleibe indult a' Fr. Követnek: *s 
ssgygyüti mentek bé Hóméba, Előttök lo« 
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vaglott, egj Fr. Kurír három Színű bolré-
tásann; egy tsomó Lovas-Katonaságtól pe
dig , ;nagyobb bátorságnak okáért körííi 
voltak vétetve. Vendégfogadóba Szállott 
a' Fr. Követ: de tsak hamar azután ebéd-
le a' Spanyol Követhez ment, kinek afz-
talához-Számos Vendégek voltak az nap 
hivatalosok. Estvére bé-mutattatott Miot 
IJr a' Státu3-Secretáriiísnak5 és jelen volt 
egy Ülésébenn a9 Ministériomnak: más 
nap pedig magános audientziáfc nyert a* 
Sz. Pápától. 

A* Modenái Hertzeg és a' Frantziák 
között való Békesség-kötés , el halafztó-
dott a' közönséges Békesség-kötésnek ide* 
jéig. A' Fegyvernyugvás' nehéz Feltété, 
leinek könynycbbíttetését kérte a?Hertzeg* 
Követje , Gróf di S. Romano Párisbann 
a'Direktóriumtól: de tsak anynyit nyer
hetett meg tőle, hogy hofzfzabb idö alatt 
telyesítodhessenek az említett feltételek, 
mint kellett volna telyesítödn'i azoknak, 
a' Fr. Vezér' kívánsága fzerént, és hogy 
a' kívántt summába belé lehessen tudni a* 
xnunitziót is, melyet, a5Modenái Hertzeg-
ségbol-kapott a' Fr. Katonaság, 

A' Nápolyi Felség egy Hívó-írást ké-
fzfttetett Jul. lő-dikán, a 'mely által egéfz 
Orfzágabéli minden Báróktól és Földes-
Uraktól kívánta: hogy Július' végire, vagy 
Augustus' eleire Nápoly Városában meg
jelenjenek. — Az Orfzág5 határainál lévő 
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táborokat Szorgalmatosan látogatja a* Ki
rály. El ment azoknak meg-nézegetéséi 
re a' Korona5 Örököse -is. Azfüjjabb Tu
dósítások Szerént, naponként nevekedett 
azokbann a* Katonaság''Száma, m e l y , — 
az említett Tudósítások S^erént, •— Sel 
ment vala már 67 ezerre* 

Károly Fö-Hertzég., mind azért, hogy 
Gróf Wartenslébeti Seregofztálylyának, '» 
a' magáénakis, az egymáshoz való közel-
lélel által kőltsönÖs segedelmet Szerezhes
sen; mind pedig azért is, hogy FrölichY, 
M. L„ unkkal egyesülve bátorságos álla
potba helyheztesse a5 Tirolis előtt fekvő 
Aafztriai Birtokokat., és a' Ttrolisi Szo
ros-járásokat (paSzSzusokat): jónak ítélte 9 
hogy minden kéfziíleteket, Ulmqból és 
Giinzburgból hátrább Szállíttasson , annak-* 
utánna pedig aJ kórmányozása alatt valci 
népet Aug. i-sö napján Haydenheimhoz; 
2-dik Aug. ban Meresheimhoz; ^s 5-dik 
Aug. ban JSTőrdlingenhez vitte. Ámbár az 
ellenség nyomba követte aV Mieinket f 's 
alkalmatlankodott nékiek a' mint lehetett: 
még is ezek, Szép rendel és a* mellékes 
Ofztályokkal való egyességnek fel-bontása 
iveikül vonták vifzfza magokat. 

Ffölich F . M. L. Angust* 5-dik nap-
jánn, Ulma és Günzburg között tartózko
dott; aV Conde Korpusa Memingennéli 
Wolf Generális Bregenznél; if/mgtí/z Ge
nerálisnak parántsolatja volt, hogy a* fzük«* 
$ég úgy hozván magává^ rakja meg fegy* 
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. rere-s erővel a5 Tirolisl pafzfzusokat. J7/~ 
7?zűr Városába , Aug* ő-dikán mentek bé a* 
Franiziák. ' 

Gróf Warttnsléhetí Serege / ámbár 
egynehány ízben .keményen Verekedett az 
ellenséggel: .mindazáltal még 5-dik Augu-
jftusban is oly' formán feküdt JVisenbach. 
megett; bogy: a* bal fzárnyár Forcheim\ 
jobb Szárnyát pedig Bibersbach felé ter-
Jefztette ki. 

Károly Fő * Hertzeg' Seregének leg-
Szélről járó réfzéből 31-dik Júliustól fogva 
3-dik Augustusig hét ember esett el; se-

~ bet kapott 114 ember; el-tűntek pedig 
222-én. A* sebbe estek' Száma közzül va
ló Martfredini Reg. béli Záfzlótartó, Ca~ 
fícllo; a* Nemtaláítattaké közzul valók pe
stiig: í^infzky könyinü lovas Reg. béli Had-
iiauy Gróf W;ratislaw\ és Manfredini Reg* 
béli Záfzlótartó Plató, 

Régens burgbál Aug. io dikénn : —» 
^ Ma érkezett ide Károly Fő-IIerlzeg' Ha* 
át CancülláViája, ax Tartalék liadi-kafzfzá-
val együtt: de tsak hamar ismét e lment 
Innét.iC 

Regensburgbol Aug. 11-dikénn: ~-
1S Nagyon meg-zavarták a' pöstajárást a* 
mostani környülállások.. A' flamburgii])* 
ságndk már 3-"Darabjait nem kaptuk. A' 
Sváb Kerúleibéii és ilajna-mp\)ék\ Tudó
sításuk se jöttek el hozzánk. Tegnap egy 
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Lovas-posta Indok innen Nárimbergah&: 
de viSzSzá-tért: mihelyt hallotta > hogyFr. 
Katonák" vágynak benne. " 

Erlangából Aug. p-díkén: — „Teg
nap EggeUheitnnkX a5 Ts. Kir. Katonaság-
sokat eí fogott a' Franlziák közzíil, Vkén-. 
fzerítette Őket az 'erdőbe vonni vifzfza ma
gokat; hanem tsak hamar ismét elő-jöttek, 
's vifzSza-nyomták a' Gr. Wartenslében? 
bai Szárnyát;.mely környu!állásokban,-i?br-
cheimtól Neunkirchen felé vonta el Gróf 
Wartmslében a' maga egéfzfz Seregét: 
de minden vefzteség nélkül.'*. 

•.•„..Ezen Kerületnek (a5 Frankónicnm'k) 
< Rendjeitől, g millió- Jívert kívánt Jaürdan 

Frantzia Vezér és 2000 lovat, az ellenek 
folytatott hadnak megszűntetéséért.'" 

A'Frantziák által el nem foglaltt 'Raj-
/aia-meljéki Várak, egyesülésben voltak 
még a3 leg-újjabb Tudósítások fzercnt. Mo-
guntziáhox.láttatott az ellenség Jui. 29-di-
ken közelebb nyomulni: minekokáérf a* 
Komendáns. Ts. K. Feldin-arschallieutenánt 
Neu9 maga mellé 'vévén ''a* 'Moguntzial 
Őrizetnek egy réSzét, kiindult a'' Rajna 
bal partjára vrsgálódni; hogy meg-tudhas* 
sa: miisoda erővel lehet az ellenség, me
lyet is.,; négy ezer főből állónak talált, éli 

^fogott .el belőle ez .alkalmalossággal 4Tifz-
• --.'tet,- V r i ^ alsóbb rendű Katonákat. 

Egy Angl-us zsoldon lévő és kel ezer 
ötfzáz í'őböl álló Bessm-jDarmMadii £*•' . 
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regofztály, Begenshurgon ment által Alig, 
4-dikén Triest felé, a* honnan Korfzika 
Szigetébe fog — af mint írják — Szállít
tatni, 

A* Német-Birodalmi Gyűlés oly Vég
zést nozott Jul. 30-dikánn Megenjóürgbsm, 
hogy nagy alázatossággal ajánlja Ö T s á -
fzári Felségének, a* Frantziákkal kétendő 
Békesség eránt való óhajtását a9 Német-
Birodalomnak. 

Kolóniáiéi Jul. 24-dikén: — „ T e g 
nap érkezett ide Parisból egy parantsolat-
Ja a' Direktóriumnak, melynek ereje fz^-
xént, az Egyházi Rend' el-törőltetése meg 
Bem esett ? valamint &' 3fóza~ és Rajna-
közeknek a' Fr. Respublikával váló egye
si ttelése sem. " • 

Brüfzfzelböl Jul. <2g~dikán: — ,,Amaz 
esmereíes nevű Lupoigne Károly, ki ma
gát Bág)dom\ Sereg' Fö-Vezérjének Szok
ta nevezni, egynehány Hónapoktól fogva 
a' Secretáriussával együtt Lovániurn (£d-
V€Ji) Városában tartózkodott egy Apátza-
Klastromban. Onnan egy új Buzdítást adott 
lei most, a5 melynek summája oda megy 
lri, hogy Mindenek, kik, hív indulattal 
viseltetnek az előbbeni Igazgatáshoz, Jú
lius' 30-dikán, harangok* félre-verése ál
tal adandó jelre egyesítsék magokat / é s 
öldössenek le minden Polgári 's Katonai 
Tifztviselöket, kiket a' Fr. Respublika ál
líttatott el© a' Belgyiomi földön, Meg-ést-
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irénn ezt a9 Kormány Szék' Biztosai, azon
nal a' fenn említett Apátza-Klastrom' Fe-
jedelem-aSzSzonyát? sok Szerzetesekkel, '$ 
más Papokkal és egynehány előkelő Pol
gárokkal egyetemben • meg - árestáltatták : 
de Lupoigne Károlyt se' magát, se'aVSe-
cretáriussát kézre nem keríthették, ác 

Az Angliai Ministeriom, sok eleséget 
?s egyéb hadi-kéfzületeket küldött, az üj~ 
jabb Tudósítások Szerént is Gibraltárba.; 
nem különben a* Földközi-tengeren járká
ló Hajőssereghez is. 

Elegyes Tudósítások. 
Á3 Párisi Kertekben soha több lilio

mot nem termefztettek, mint most. 
A' Frantzia KórmánySzék f oly értel

mű Rendelését intézte Jiíl. 12-dikénn a* 
Belső-dolgokra-ügyelö Ministerbez; hogy 
valaki, az ő Ministerségével különös egy-
gyesíílésben lévő közönséges Tifztviselök 
közzűl, a5 Polgár-név helyett; Monsieur-
nevet akar ruházni 's ruháztatni magára: 
hívataljától meg-foSztassék. 

Az Amsterdami Prédikátorok kozzűl 
tizenöten nem esküdtek meg azzal az ujj 
esküvés' formájával, melyet a' Nemzeti-
gyűlés Szabott eleikbe. 

A' Matáviai (vagy Frigyes-Belgyiorm) 
Tcözönséges Nemzeti-gyűlés el-végezte 
ugyan, hogy addig míg el-kéSzülhetne az 
új Konstitűtzió> minden Tartománynyai 
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Batdviámk maradjanak .meg döbbeni, .ál-
lapotjokban: ezen Rendeléshez mindazál
tal ObtrysseP Tartománynya magát tárta* 
ni-nem akarja, 

A5 Szentek közzé-"lejendö Számlálta* 
tása eránt-JNéhai'b. .c. Lahre Jósef Bene* 
deknck Szerentsésenn, el-végez8dött Ráma** 
'ban, az efféle tárgyakra nézve tartatni Szo« 
koít protzeSzfzus: minekokáért Jűl. 21-di* 
kén 5 ki-vétetett a' Boldogúlttnak teste,-ré* 
gi koporsójából, ss nagy tzerernóniával egy 
más koporsóba tétetett, mely koporsó an-
nakutánna le-petsételtciett. 

A* Svéd Ifjú' Királyról egéfz megha
tározással írták Jiíl. 22-dikén, hogy Ang. • 
4-dikén Szándékozott ki-indulni Stokholm-
ból az Igázgató-Hert'zeg'gel, és az Orfzág-
CanceHáriusságának Helytartójával B. Reu
ter hóimmal Pétersburgbsi, az Orofz Tsá-
fzárné5 látogatására. 

Tseh-OrSzágban fekvő Kolün neveze
tű Királyi Város'Lakosai közzűl, 252 Ke* 
reSztyén; és#205 Zsidó Famíliákat tett Sze-
rentsetlenekké Jül. 24-dikénn egy nagy tűz, 
mely, 12 és 3 óra közölt nappal, 152 
épületeket eméfzfett meg. Egy Gyermek* 
vigyázatlanságából támadt, as- ki közel a* 
tsűrhöz verebekre lőtt. 

Afor^a-OrS^ágnak N-.nstadt nevű Vá
rosában is nagy égés volt a' múltt Július3 

Hónapnak 15-dikén; Egy óra alatt 63 Há* 
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«ak leitek lángok" prédáivá. Öfzfze-égett 
egy Vén-afzfzony is. 

A' fzegéay i^r«A/i/rríakat- nem rablot-
ták ugyan ki mindjárt akkor a5 Frantziák, 
midőn bé-mentek hozzájok: de újjabb új
jabb Szertelen, kívánságaik által nem ke-
vesbbé vefztegetik őket; mint Szokta vefz-
íegetni a' lassú méreg a* testet. Jól. 29-di-
kén ismét vetettek reájok: Száz ezer jvéka-
liSztet, ötSzázezer pintégett-bort, Százezer 
pint etzeiet,. 3 Száz ezer Sorit sót, 150 ezer 
mázsa Szénát, 15a ezer kére fzalmáé, 50 
ezer zsák zabot, és két ezer ökröt 's tehe
net. Ily környüíállásokban., Követeket kül
döttek SÍ Prafzfziax Királyhoz Pyrmonthz, 

'•kérvénn Ö Felségét, hogy segítsen nyo-
morúltt sórssokonn : de oFy feleletet vet
tek ? hogy késő már a* dolog: rajtok töb
bé segíteni nem lehet. 

A' Sváb Kerület' Rendjeitől mit ki-^ 
rán t Morál- e|éSz meg-hátározással nem 
lehet írni: hanem á' Bádenl Márkgráffal 
lettFegyvcrnyugvás-kötés, Szintúgy ki-jött 
iriár mindenfelé nyomtatásban > valamint 
V Würtembergi Hertzeggel .való .Kötés. 
KéSz pénzül két millió litert tartozik fizet
ni a' Báderü Márkgráf, és így feiénynyit 
mkit a,' Würtembergi Hertzeg. 

Még minekelőtte -végrehajthatták vol
na a' Sváb '.Kerületben Rendek, a* Fran-
tz-iákkal kezdett Fagyvernyugvás-alkut: 
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parantsolatot küldöttek jíugsburghol Ka
tonáiknak -, hogy el-válvánn a' TsáSzárI 
9s egyéb Imperiális Katonaságoktól, álla
podjanak meg Biberachx\k\, 9s leg-kissebb 
réfzt se' vegyenek továbbá az ellenséges
kedésben. Hírével esvénn ez , a* Német-
Birodalom' Feldma'rsalljának:. azonnal ki-
vetkeztette fegyvereikből a 'Sváb Kerűlet-
béli hatBatalionokat (anynyin voltak min4 
öfzSze) 's haza küldötte* 

Bét s. 
Előbbeni RahótX Apátur Fő-Tifztelen-

dö Rosti János Urat méltóztatott F. Urunk, 
a' Vefzprétm Megyében fekvő Szűz Mária 
hegyéről neveztetett Apáturságra nevezni. 

Magyar Orfiág. 
PagályróL Júl. ig-dikánn: — „S. Pa

takon SL Ref. Collégiomban Jiíl. io-dik 
napján kezdődtek a3 közönséges Exáme-
nek^Mindjárt az nap T. T. Őri Filep Gá
bor Úr, mint Theoíogiae Prófessor, az If
júság körűi fáradhatatlanul el-kö vetett fzor-
galmatosságát ugy meg-mutatta, hogy min
den Patrónus Urak telyes meg-elégedés
sel voltak. Más nap, Prof. Kövy Sándor 
Ur (kinek a? Magyar-OrSzági Törvények
ről írott Könyve nem sokára ki kerül a* 
prés alól) oly Exáment adott; a' mely \ 
tapsolások 's Vivát kiáltások között Tege
ződött e l ." 
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„A* Nemeá ISjak között különös di
cséretet érdemlettek alatta: Csohány Jó-
sef; J^inczePkl; (a' Kunságról valók) Bu
kó Mihály; {Borsod Vármegyéből Kazá-
ról) Ragályi Pá l , és Gedeon Testvérek 
(Gömör Vármegyéből Ragályról); Kornál 
rorny István, és Palóczi Mihály. " 

T. 1 7 Szabó Dávid Prof. Úr' Tanít-
ványnyai, az Antropológiából, vagy az egéte 
Emberi Test' alkotmánynyárói való Tudo
mányból , nem különben a' Geometriából 
ditséretesen ki-tettek magokért, nevezetes-
senn a már Selyebb is említett Bukó Mi
hály , 3' Patron usságnak Szeme-láttára, ma
ga mutogatta igen értelmessenn a' Scele-
turnnak vagy a* ki - fzáraztatott Emberi-
tsont- alkotmánynak minden réSzeit. Jói 
tanultak: Szőke Jósef, (Rima-Szomhath™ 
ból való) Komáromy András; Kelemeni 
Bazsó; Bornemifza; Kovdtslstvkn 9s Ber~ 
náth István is , és több ilyenek. " ; 

„ A * sok essőzés sok ki-áradásokat 
okozott nálunk, de másutt is: a'jég pe
dig S. Patak' tájjékán, Új hely körül, a* 
Hegy-alján oly Szörnyű károkat tet t , hogj 
képzelni is ifzonyúság. Biíza földeket, Sző-
lo-hegyeket mind egyre rontott; oly Ször
nyű nagyságú jegek estek, hogy a* Nyír
ben, embereket, barmokat is ütött agyon, 
3L mint hiteles Emberek hozták hírül. A* 
hol nem járt a' jég: minden elég^leSzSz, 
búza, gyümölts '$ bor. Még az Élet* ár-
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-ra ? sem fel sem le nem ment, fsak eg^ 
formán volt mindég többnyire ebben az 
eíztendoben? úgy hogy. a* Szép tifzta bú
zának köbiit 3 Rforínton, a' -rozsnak 6 és 
7 márjásokon Székiben lehetett *s lehet 
venni." 

Parisból ínak Jál. 25-dikén, hogy a' 
Fenaissin nevezetű'Grófság- {Vindaus Co-
mitatut), mely, a' frántzia'földön fekízik 

. .ugvan , 'de a' "Római' Udvarhoz tartozott 
volt 1273-dik efztendőtöl fogva a? molia-
JIÍ Frántzia Revolutzió' idejéig., oly zene-
*bona ütötte ki magát, a5 mostani Fran. 
tzia Igazgatás .ellen, hogy- annak' le-tsen-
desítésére, Szükségesnek ítéltetett minden 
erossebb helyeit as Grófságnak, abba^az ál
lapotba Szorítani;,... a* milyenben Szoktak 
leírni áz ostrom" aínft lévő helyek. 

Bonaparte Felesége, Mcd-oLwiimhi 
érkezvén <J%'^boi, pompás imiep'léscMl. 
tal tifztelte'tett meg Július*-közepe tájján; 
aJ melylyeken maga is jelen volt Bona
parte* , 

T$$ Komárom Vármegyében Ukvő T a t a Mező
városában a' Szappanos h á z a , mely , ..jó matériáiéból 
a' Szappanos nieíierséglu** helyesen vagyon ó p í u e , 
és a" háx- folyásban jó kértje is vagyon, a' Szappa
nos mefterségWx tartozó iwi&den kélzü letekkel *s ífz« 
köbökkel együtt a jovo Seprember'hek I2-dik napján 
kó tyave tye l l t a l el fog' adattatni. Azéit a* kinek ked-
ve vagyon magát Tatába le tenHi, 'és ott Sy.appar?yo£* 
ságot folytatni, a' ki tölt n a p del.eJoU jelenje* 
saeg Tatában. 
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