
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG8 

' E N G E D E L M É V E L , 
0fO«O5íOifO30 

N r o i K. 
.KSH Bétsben 9 Kis-Afzfz, Havának (AuguBusaak) 

19-dik napján 1796-dik Efzteudö'bea.. 

Madí Környülállások* 

éíshmn a* referutázás ismét nagy foíya* 
marjában vagyon. 

Károly .Fő-Hertzeg, a* maga jr-dik., és 
12-dik Augustusi Tudósításaiban '̂-,két dia-
daírftas verekedésekről emlékezik \ mely. 
lyéknek egyikében Generális 'Hertze'gZrc/z-' 
íenstein János, 3 fzázat fogott el a^Fran-
íziák kö^zül % *s öSzSzeséggel leg-alább JV 
okozott néktek ezer kecfzáz ember-veSzte*. 
ségets a* mi$ verekedésben pedig ^ magáf-
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Bak Károly Fő-Hertáégnek vezérlése alatt* 
két ágyuját nyerte el vitéz-népünk az el
lenségnek, és sok Tifzteket V kilentzSzáz 
alsóbb rendű Katonákat fogott el közzüle. 

A? Hertzeg Lichtenstem9 viadalja r ily 
környülállásokkal vagyon elö-aBva: „Au-* 
gustusnák 5-dikén-reggel egy Fr. tsoport, 
Pop/ingen előtt termett, és tsatázni kez
dett elölvígyázó Lovasainkai; más Fi\ tso-
port pedig ugyan azon időben ? Ohmén* 
hecmirdí Michelfeld felé nyomult. Dél táj
ban nagyobb izakafzokban omlottak elő
re a' Frantziák, 's el-nyomták a' Székely 
Hufzár-Strázsákat Sandóergről; és mintegy 
$ ezer fobol állott gyalogjaikkal éá Lovas-
saikkal oly sebességgel tódultak Popfingeni 
tanyánkra £ hogy két Slavoniax Kompá
niánk és egy fzáirny Székely-HuSzárságimky 
alig vonhatta el onnét magát, aJ hegye-
kenn által Kircheim felé. Bolza Oberster 
ugyan, a' vezérlése alatt lévő 6 Kompánia 
és 2 Svadron Tartalék-sereggel vátig igye
kezett segítségekre lenni a' Slavoniaiak* 
nak, é$ 3? Popjfihgeni hegyet meg-tartam 
az ellenségtől: de.többre nem mehetett., 
hanem hogy az ellenség által keményen 
űzetett Népünket a? Kircheim és Pénzen-
zimmern közt lévő hegyen rendbe-Szedhet-
t e ?

 5s a? maga Korpásával egyesíthette. 
Hírt vévén ezen történetről Gen. Hertzeg 
Lichtehstein:, tüstént;meg-indított. 2 Sva
dron Székely - HiiSzárságot, és hat Ts o-
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ttiő (Tzűg) Karabéiyos könynjű Lovaso
kat ; 4 Svadron KinSzkj Reg. béli köny-
nyű Lovasoknak pedig azt parantsolta 9 
hogy mindenütt utánna legyenek a' fel
jebb említett Svadronoknak és Tzűgo.knak* 
Azonközben az ellenséget, mely, benn Kir-
cheimban és Kircheimon kívtíl tsata-rend-
be állott, a' Penzenzimrnerm hegyről ágyűz-
tatta Oberster Báró Bolza. EUérkezvén 
Gen. Herízeg Licktenstein, mindjárt pa-
rantsolatot adott ki az ellenségnek meg
támadása eránt. Maga, egy Ofztály Ka-
rabélyos Könynyű-lovasságot, és egy Ofz
tály Székely -Hufzárságot a* Frantziák* 
jobb Szárnya ellen vezetett, 's körül1 vette 
KircheimoX; KinSzky Könynyű-lovas Reg* 
béli Plachel Hadnagy pedig egy Tsómó 
Lovassággal bé-rontott az alattKircheimbdL9 
'$ közzé vágta magát a' Fr. gyalogságnak. 
Azután Lovassaink a* Fr. Hufzárok ellen 
mentek, kik a' hegyemi állottak. Ezek, 
nyertek ugyan arra magoknak időt, hogy 
el-vonhatták magokat a* viadal elől; de 
egy réSzt belőlök, a' mely leghátul ment, 
utol érték Vitézeink Bopjitigenhen, és a9 

kiket közzüle le nem Szabdaltak, mind fog
lyaikká tették. Ugyan ez lett sorssá a'Fr. 
gyalogságnak, mejy az említett hegyről 
viSzfza-akarta' vonni magát. Popjzngennél 
azonban, meg-akart ugyan tsak állapodni 
az ellenség, hogy ideje lehessen egyesíte
ni magát a' Tartalék-SzakaSzfzával, mely 

Q « ' • ; • • • " : - • • • ' 
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Obémdorfnkl állott: de ezen Fr. fzakufg 
azonnal viSzSza-sietett Obemdorf felé, a* 
honnan indult: mihelyt vette éfzre, hogy 
a5 mi Lovasaink, körül akarják venni Pop* 

Jtngen Városát* Ekkor a* Sandbergen (Ho--
mok-hegyenn) állott Fr. Lovasokat meg* 
támadták a* Mieink, Kártátsokkal, Haubi-
bitzokkal, 7s úgy el nyomták őket onnan, 
hogy fogságra is sokakat juttattak közzüle. 
Jáfhausennéls megént meg-akart. állapod
ni az ellenség: de kéntelen volt , hau.bi-
tzaink és Lovasaink elöl onnét is hátrább' 
vonni vifzfza magát az ott lévő erdönn 

• által, melynél már meg kellelt a? Mieink
nek Szűnni a* kergetéstől: mivel bé-ejjele-
clett* és asértis , mivel SL* Slavoniaiak igen-, 
meg-fáradván, kéntelenítettek vifzSza-ma-
radni. Az egéSz Lovasságról^ áltáljában ír
ja H; Lichtensteinf hogy jói viselte az ma
gát minden elö-befzéltt viadalokban. Kii* 

-Ionosén meg-nevézté:. Szentes- Hadna--
gyöt a? Székely HuSzárjpk közzfil; Pia-
űfe/.Hadnagyót, a'-Kinízki Könynyű.-Lo-
vassai köz'zül;, Gr.-: Wraiislaw • Hadnagyot 
az Ágyúkkal_ bánok közzül; Bubna Kapi
tányt, és' Marchnér1í&án&%yQt\k\}

9 Adjo-* 
tánsságot visel Hertzeg Lichienstein 'me.l-
/Jétt)y a' KinízkyKönynyü*]o:?assai közxűl; 
M-kforMAmgel'a" GenerálJtabból; toráb-
bá Dániel: OberstlieiitenáiiEot-, é$ Stibsiis 
% Bora' .OB^riterjekéu.' 
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A maga verekedését, így adja elo 
Karoly F5-Hertzeg: „Az- ellenség, mely, 

. soha meg nem Szűnik hol0 egy hol más 
Szakafzízát támadni meg Fo-Armádiánk-
wdk; anynyira tzélba vette, a5 F.. M. •-L. 
B,ocze Korpusát is, .hogy .félni lehetett, ne 
hogy az Ármadiánk* Ófztályjyainak egy-

- mással vaió egyesülése meg-bontódjék, 
és a* viSzSza-vonúlásbéli bátorság meg-há-
boríttassék. Ezen két. tekintetekből,' 5s 
egyízenmiincl annál a? reménységnél fog
va-, hogy.ne talán..sebess .megtámadás áí* 
tai jól í'zéijel Jeliét tsapni az ellenség' jobb 
Szárnya között: el tokéllette. magában Ö 
Kir. | Fő - Hertzegsége, hogy az ellenséget 
meg-támadja. Ily tzéllal Aug* ío-dikénefr. 
véli 7 órakor parantsolatot adott a* Nép-" 
nek , hogy kerekedjen fel , és kaptsolja 
magát öfzfze alattombana a' F, M. h,< Ho-
cstfV.Korjpusáv-al. Karoly Fo-Hertzeg, ma^ 
ga meg-jelent azon helyen , a* hol kellett 
vala lenni más nap a' viadalnak. De még 
az nap estv.e m.eg-támadta az ellenségkor 
cze I\ . M V L. ot; Va5 Fő-Hertzeg'-.oda ér
kezésekor el is vett vala már egynehány 
tanyákat. A5 bé következett éjjel, és egy 
Szörnyű égi háborií, véget vetttí a* vereke
désnek: mindazáltal fegyverben maradt 

•.mind a* két Fél , V űgy várta a' virrad-
.tat. . A' nagy essö-fzakadás, oly setétsé-
get okozott, ?s űgy el rontotta" az .utakat, 
hogy aJ mely nép a segítségére sietett H®« 
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cze. Generálisnak,. 3 őtínynyi .utat ,• 9.' óra 
alatt végezhetett el , az Ágyiís-katonaság 
pedig 14 alatt. Ezen akadály miatt nem 
elébb, hanem tsak fényes nappal lehetett 
meg-támadni az'ellenséget, mely már ak
korra jól hozzá kéfzítette magát a' hartz-
hoz. Jóllehet Vitézeink egéfzSzen kereíz* 
tűi voltak ázva, és semmi idejek nem le
hetett a' ki-pihenésre; még i s , teljes -bá-

• torsággal és kéfzséggel fogtak a' viadal
hoz, 9s diadalmasan is vifzfza-vettek min
den tanyákat, melyeket, az előtt való eít-
ve vett volt el tolok az ellenség; és más 
nap bátorságosan masíroztak Donaiaverth 
felé. 

Innspruckból August. 6-dikánn: — 
,, Hogy az Arlbtrg hegye elolt fekvő vi
dékünk, és e' mi egéíz Tartományunk is 
annál nagyobb bátorságban lehessenek a* 
Frantziák ellen: rendelések tétettek, hogy 
9-dik Auguslusig, Steiiihoz, Scharlitzhoz, 

• és egyéb paSzfzusairikhoz is Polgár-Kato
naság masírozzon. Ezen Polgár-Katona
ság' Száma 12 és 15 e^er között vagyon: 
melynek két harmadréfzét alkalmasint te-
fzi, a- második húzómban fel-kívánt Stutz-
tzos-Polgár-Katonaság. Az Arlherg hegye 
előtt mintegy 7 ezerre telő reguláris Kato
nasággal áll Fr'olich Generális, 

Prágából Aug. g-dikánn:— „ Teg
nap reggel jő Számú'Lovasság mene itt 
által, útját folytatván a9 Károly Fő-Her-
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fzeg9 Seregéhez. Még több SeregoSztá-
lyok is vágynak útban, nem tsat a' Ká
roly Fö-HértzegY hanem a Gróf War-
tensléberí Seregéhez is. 
^ A' Bamíergi Füspök, Aug. 8-dikán 
Prágába, érkezett. 

A9' Saxóniai Válafztó Hertzeg, egy Se-
xegofztálylyal a> Thuringiai; mással pedig 
^ Neustadtx YLtxíWtihéVi Széleket védelmez* 
té t i , Rechten és Málmberg Generálmájo-
rok' kórmányozása alatt; kik mind ketten 
elindultak vala már Dresáából Jiíl, gi-di-
ke előtt a? magok Korpusaikhoz. Beljebb 
fog állani ezeknél még egy 3*dik Korpus 
mely három Korpusoknak Fő - Vezérséget 
Gersdorf Generáíüeutenántra bízattatott* 
a' ki maga is a' Szélek felé indult JuL 
^9-dikénn Dresdából. 

A9 Trevirumi (Trieri) Válafztó-Her« 
tzeg, az Esseni Apátza-Fejedelem-afzSzony- * 
nyal, és Minísterjével Daminique Báróval 
együtt, Juh 30-dikán Dresdába. érkezett: 

'a* Kolóniai Válafztó-flertzeg pedig ?s a* 
Hessen- Darmsiadtl tandgráf9 Lipsidba. 
váratfattak. 

A' £ ^ 3 Kerület' Rendjei, (a' Würtern-
bergi Hertzegen; a* Bádem Márk gráfon, és 
Efzlingm 's Reutlingen Imperiális Váro
sokon kívül, melyek már elébb meg-kö-
tötték a9 Fegyvernyugvást) következendő 
főbb és meg-határozott feltételek alatt nyer
ték ki Moró Frantzia Vezértől, hogy híin-
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.fesse meg Ö reájok nézve a9 hadat-i .) Fi
zessenek 8° napok alatt ' ig millió líver 
kéSz pénzt. 2.), Adjanak-két Hónap alatt, g 
ezer lovat; fzázezer ökröt;. 150 ezer mázsa" 
búzát; 5s 150 ezer • mázsa Szénát, és g.) 
Száz ezer pár tzipököt,. 3 Hónapok . alatt, 

Mkrenbrcitsíein Vára körül, &*' Neaeti* 
dorfi és Neítenkopfi magas••. sántzokat,. 
mely Ivekből belé lehet lőni a3 Várba, erő« 
fzakossana meg-vették JaL 30-dikánn á* 
Frantziák, 

Hochheimot , mely Mező-város a* Raj*. 
na' innenső meljékén, Frankfurttól negyed
fél mérttföldnyire fekSzik a* Moguniziax 
Megyében,-Jiíl. 24 dikénn foglalták el a9 

Frantziák, kik hova tovább igyekeznek 
mind inkább inkább bé« keríteni Mogun
iziax* 

A' Frankfurti Német Újságoknak es 

most a' felüi-írássok : „ A' Frantzia Kö
zönséges- Társasági Generálisságnak enge
delmével." 's a* Birodalom*, tzímere a'Két-
fejű-sas ki-van hagyva róla, és a? Tsáfzá* 
ri nevezet is. A? Frankfurti Journal hóm 
j a , minthogy Kiköltözött Frantzia vol t : 
meg nem mert maradni Frankfurtban; ha
nem mihelyt látta, a* vefzedelmes környuL 
állásokat; mindjárt Würzljurghsí -vette ma
gát által, onnan JSfórimbergkh&i _.Nórirn» 
bergkhol pedig Regensburgba., a? honnan 
küldözgeti is már kébe korba ismét, de 
koránt se* az elöbbbcni fzép papiroson é« 
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Betűkkel a9 Journdtjkt. Más Fr. Újság fog 
jnár most ki-adódni Franfcfurtb&nn a' mint 
írják onnét. 

Frankfurtból ismét több Kezeseket,-
(g- Magistrátuális. Személyeket, és tíz- Pol
gárokat) küldöttek cl Atigust. 7-dikén a* 
Frantziák, minthogy af Városra vetett ha
di adó le nem fizetődött nékiek aJ ki-íza-

, bott terminusokra.^ •' 
• A* Roveredül Újság közli az itt követ

kező -.értelmű Levelet, •mely, JúL 30-di-
kán költ, a' Velmtzei Respublikának 
Brescia (Bris ia ) nevű Városából; „ Ma, 
reggel ? 9 óra tájban, nagy Számú Ts. K. 
Katonaság omlott felénk egy fz érré Nave 
nevezetű Mező-város'-felöl.' Leg elől Va-...: 

'.dáSzok jöttek, kik bé-erkezvénn a' "gya
logsággal együtt Pile nevezeiű.Kapunkonn, 
mentek egyenessenn a' Fenaroli házába, 
mivel ott gondolták lenni Bonapartét Fe
leségestől: a' ki két nappal az előtt ott 
is volt: de el utazott. A' Ts. lí. Lovas
ság , körül állotta a' Várost, hogy senki 
ki ne mehessen a' Frantziák közzűl, a* 
minthogy nem is meketett: hanem azokon 
kívül, a5 kik le-ölettettek közzűiök, mind
nyájan foglyokká leltek, két'KommifzSzá-' 
riusokkal együtt és 3 Generálisokkal, kik 

/ közzül egy, Marcit nevezetű^ NegrohoniJUs-
mtswt)^ házában fogattatott el; más9 t. i. 
Casanova Generális; a9 di 5. Faustino neve- « 

, zetű Házban; 3-dik pedig, Franceschi ne-
yí i , a5' Baltícanii Nemes3 házában* Mi* 
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don a* nagy piatzra vitte.'.volna foglyait 
a5 Ts. K. Katonaság, Vivátot kiáltottak 
néki a* Lakosok: mely örvendező k'ívá- \ 
nást illendő köSzönet váltott fel a? Ts. K. ) 
Katonaság' réfzéről. A* míg ezek így tör
téntek Bresciában; az alatt egy OSztály-
lya a* Guosdanovich Tsáfz. Kir. Feldmar-

. schallieutenánt Seregének, Fiera MézŐ-vá
rosában tette foglyaivá az ott volt Fran-
íziákat; más Ofztály pedig, Valtrompia ne
vezető kis Várban. Mind sC Fierai, mind 
a' Valtrompiái • Fr. foglyok ide Szállítód-
rak; innét pedig sok prédával együtt, dél-
utánni 3 órakor, Tirolis felé. 

Livornóbann 9 a9 Nápolyi Kereskedésre 
ügyelő Kir. Fő -Tifztviselö (Generál-Con-
sul) Marchese Giuseppe de Silva, oly értel
mű Tudósítást adott ki Jul. 25-dikén nyom
tatásban , hogy a" Nápolyi Udvar és a' Fr. 
Közönséges-Társaság között lett Fegyver-
nyugvásrkötésnek, és Belleville 's Lache-
se Frantzia Fő-Konzulokkal 23-dik és 
54-dik Júliusban kéfzíütt meg-egyezésnek 
ereje Szerént 9 ismét bátorságos folyamat-
]a lehet ott továbbra is a* félbe-fzakadott 
Nápolyi Kereskedésnek. 

A' Ge/2̂ <zi Kórmányfzekhez^ ismét egy 
Diktátori hangii hofzSzas írását intézte az 
oda. való Fr. Követ Faypoult Jul. jő-dikán, 
Kívánta a5'többek között ezen írásában ? 
l10,?/ a* Gub'ernium, még az nap,ki-adandó 

'. írása.faltál győzze meg arról a' Népet$ hogy 
\ . • • 
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a9 Frantziák, nem akartak bé-lopátni ÖQOO 
fegy vert Genuáb a , valamely rofz tzélból; 
és hogy jő Baráti a.' Geruiai Népnek a* 
Frantziák, — Jíil. 25-dikán megént rá írt 
Faypoalt a' Guberniumra , hogy a5 Re
publikánus Frantziákróí rofzfziil ízólló La
kosokat "büntettesse meg példásan, a? jól 
Szóllókat ellenben-ne hzgygyz bántatni; 
és hogy minden Fr. Kikőltöztteket tiltson 
el a? Genuai földről: mert különben nem 
élhet egyességben a' Frantzia Respubli
kával. . • '••''. . 
Nagy-Britanniából. — 

JuL 23-dikán ,' tanátsot tartott* a' Mi-
iiistériom, Lord Grénvillénél. Éjfélig nyűlt 
a' Konferentzia: és más nap Kurírokat in
dított Lord Grenville Német-Orfzágbá. 

Ugyan az nap , gyűlést és tanátsko-
zást tartottak együtt, a' Portügaüíábsi ke-

, reskedő Londoni Kalmárok is , mivel a*' 
Lisbonai Levelezőiktől oly értelmű Tudó
sításokat vettek, hogy a' mitilLisbonáh&vi 
foly a* híre, egy titkos tzikkelyévé tették 
a' Frantziák, a? Spanyolokkal kötött Bé
kességnek, hogy egy SéregoSztályljokafc 
küldhessék Spanyol-OrSzágon által Porta-
galliaba, melytől, az ellenek folytatott 
hadért következendő váltságot kíványnya-
nak. 1.) Hogy Portugállia fizessen né-
kiek kefe-pénzül 40 millió Crusadot (Egy 
Crusad, olyan forma válont5 mint egy EL 
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forint), 2.) Engedje által nékiek DélL 
AmérikúhdiViii azon két Szigeteit 9 melyek 
kiváltképpen pamutot teremnek. 3.) Mond
jon .le, az Anglusokkal való Szövetségről 
és Kereskedésről. 

Québec, Martinique, és Jamqika Szige* 
tekböl fzerentséssenn el-crkeztek a' vártt 
Kereskedő-hajók Angliába. 

, S. Domingo Szigetében ? Ánglus Gene-n 
rí\i&For&es9 el vett aJ Fr. áktól Jún. 20-di-
kán Bombarde nevúhélyet, melynek bírása 
•aJ nevezett Generális'ítélete fzerént, jó eSzw 
köz a' végre, hogy meg-lehessen tartani 
a' Mole San Nicolasi'tanykt:. mivelhogy 
JBombardenek egességes fekvése vagyon 5 
és sok friss kerti-vetemfények teremnek a* 
földjén. — Ezt a' Tudósítást az Udvari 
Újság is közönségessé tette: nem külorw 
ben ez itt következő értelműt is , Július* 
26-dikán : 

„$t Vinceninevű JÍmérika-meljéki Szi
getben , rninekutánna külön Szorította vol
na Anglus Generális yíbercrombie, a 'Fnm-
tziákat, az általok feUáz&fztatoit Lakosok
tól, magok meg-adására kénfzerítette őket* 
JVeu-Figiehen $ a' mely ? fé-tanyájok volt 
nékiek. A' pártos Lakosok meg-Szalad
tak ?s erdőkbe vették magokat. — - Grena-
da Szigetében, véres tsaták történtek az 
Ánglus Katonaság és a' pártos Lakosok 
között. Gróf Meiilimer•, a' kórmányozása 
alatt lévő Lövmstein Vadáfzfzaival p tsak 
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egy nap is (Júft. 12-dikén) -109 pártosokat 
öldösött le az erdőkben. A' Szigetnek rnin« 
áen réSzeibé el ofzlott az Ánglus Katona* 
ság: úgy keresgélte a' pártosokat. Midőn 
Jjiorne Quaco nevű erős tanyájokat meg 
akarta támadni Abcrcromhic 'Generális: 
elő hajtottak 30 fejér bőrű foglyokat hát
ra kötött .kezekkel^ oly helyre, a' hon
nan láthatta őket Gen. Abercrombie 9 '& 
ott mind a? 30-at meg-őlték kegyetlenül,, 
Az Ánglusok azonban mindenütt diadal-
inaskodtak rajtok/ 
Frantzia- OrfzagbóL ~ 

A? Török Udvarhoz rendeketett Fran-
ízia Követ Aubert Dubayet ? nem látván 
áJ tengeri utazást bátorságosnak az Ánglu
sok miatt, kik mindég bé-kerítve tartják 
a' Tuloiü Kikötőhelyet: Szárazonn indult 
el Konsténtzinápoly felé egynéhányad ma* 
gávah a! több hozzátartozói pedig hátra 
maradtak a9 Talotü Kikötőhelyben kétFre-
gátokonn oly Szándékkal, hogy mihelyt 
veSzedelem nélkül ki * indúlhatn de Talon 
alóls Konstánlzinápolyhzi vegye \ utjokat* 

A9 Helvétziax Frantzia Kövsthez Éart-
helémy Polgárhoz, egy'írást botsátott mo-
ítanság a5 Külső-dolgokra-ügyelő Fr. Mi* 
nister de la Croijc, -melyben jelenti, hogy 
valamint az ö ellenségeik el Szokták álla
ni az olyan neutrális hajók' útját, melyek, 
különbkulönbféle teréhvel a' Frantzia par* 
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tokhoz Szándékoztak: épptn úgy fognak 
a5 Frantzia Katona- és Rabló-hajók is bán
ni ezentúl, a' neutrális Tartományokbéli 
rakott hajókká], mely Végzését a' Fr. Di
rektóriumnak adja tehát jó móddal tudtá
ra Barthelémy Polgár az említett Hatal
masságoknak. 

Á5 külső - dolgokra.- ügyelő M misternek 
kezébe., 3 millió litert kért a? Direktó
rium közelebb, a* Törvényhozó Nzti-Gyű
lés' Iffjabbik Tanátstsától: de ez, azt fe
lelte, hogy félmilliónál többet addig nem 
kaphat a' Minister; míg Számot némád az 
döbbeni summákról, hová költötte azo
kat ? ^ f * 

Drouef Szententziája még nem tuda-
tik. 'A* Törvényhozó-Gyűlésben Szintügy ? 
valamint a5 Nép között, sokan fogták né-
kie pártját, még az űjjabb Tudósítások Sze
rént is. 

Nagy tzeremóniával inneplették Pa
risban és egéSz Fr. OrSzágban, Júl. 27-dik 
és 28-dik napjain, a5 3 Revolütziók emlé
kezetét, melyek történtek: i^gp-dik eSzt. 
ben Juh 14-dikén; 1792-dik efzt. ben Aug. 
20-dikén, és 1795-dik efzt. ben JuL 28-di-
kán,. vagy az ügy nevezett Thermidomak 
9-dikén. Symbölicus Rogusoknak el-ége-
tése,'s záSzlók' emelése után, az 1755-dik-
béli Konstitutzió mellett való maradásra 
esküdtek rneg a' TiSzt viselők* 
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iLlegyes Tudósítások. 
Á* Batáviax Nemzet-gyűlésnek egy 

nevezetes Tagja Prófessor Hamelsveíd, 
egy Előadást és Végzés-formát terjéSzteít 
a' maga Kollégái eleibe Aug. 2-dikánn a? 

Vallás' dolgára nézve. Említette HarneLs-
veid, hogya'Katholikusok, jussokat tartják 
a? régi Templom- Klastromi és Fundátzió-
épületeknek leg-nagyobb réfzéhez. Ezen 
jus? 'fundamentomainak Szorgalmatos meg-
visgáltatását javasolta. EgySzersmindkom-
mendálta , hogy az Isteni-tiSztelétre való 
harangozást el kell hagyatni a" Reformá
tusokkal; hogy a'Katholikusokat.nem kell 
többé kénfzeríteni. akaratjok ellen arra 
hogy a* Reformátusok* Templomaiknak/ 
Prédjkátorjaiknak, Oskoláiknak ?s egyéb 
efféléknek tartására adózzanak; továbbá. 
hogy akármely Valláson lévőknek (tsu-
pánn a* Zsidókat ki-veve) minden Val
lásbéli meg-kíilönböztetés nélkül való \\t 
nyittassék a' közönséges tifztségekre. 

Erdélyben , nevezetessen Szeben Vá
rosában, Rahl F .M. L. Aug, 2-dikán me* 
halálozott. 

TüreA-OrSzágnak Fővárosában Prága* 
ban, későbben ugyan mint az első hír fu
tamodott felőle: de tsak ugyan-el-végezé 
10-dik Aug. ban clitso életét 64 eSztendŐs 
korában, Ts. Kin Hadi-Tárnok-mester, és 
a* Mária Therésia Vitézi Rendjének nagy 
kerefztcs Vitézzé Hohcnlohc-Kirehbergi 
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Hertzeg, kinek Erdélyi Kommendánssága, 
melyet 1789-ben folytatott, 's mind az 
utolsó Török, mind pedig e7 mostani Fr. 
háborúban mutatott érdemei-, frissebb em
lékezetébe!! vágynak, a' valóságos virtust 
helstPö Magyar Nemzetnek, hogy sem azo
kat ízükség volna hofzfzas ditséretekkel 
mairafztalni* —1791-dik efztendoben Tseh 
Orizá^nak lett vala Kommendánssává. 

Magyar Qrfzág. 
Zimonbol Alig. 4-dikénn: Az újonnan 

IiírleUt Belgrádi pestis, nem egyéb volt, 
ese-sárból való hideglelésnél, melyben 
azérc haltak.él anynyi Emberek: mert tu
datlanok az Orvosok. Már ismét sok por
tékák Szállítódnak innen Belgrádba. 

Kálnai Is tvin 9--Nagy'-Bánfai Poeseos' 
Prófessor Űr meg-haláiozván ? az üressen 
maradott tanító-Székre Concürsus fog tar
tatni x v 7 ^ / - ^ ^ ^ Septémbernek 14-dik 
napján. 

* * * 
Jövő Vasárnapon, úgymint ezen Hó-

fiannak 21-dik napján ? innepli a' Ns Ma-
gyár Nemzet, Sz. István Királynak és Apo-
jtohiak napját jeles ájtatossággal, a5 Város-
ban lévő. T . T, Kaputzínus Atyáknak tem
plomában. Tíz órakor véSzi kezdetét a* 
Prédikátzió, melyre az öreg Mise követ
kezik. Ezen inneplésre tehát minden Ma
gyar Hívek különös tifztelettel hívattatnak 
a' nevezett Szentegyházba. 
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