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TSÁSZARI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E L M É V E L . . 

Nro \6. 
Xtflt Bétsben 9 Kis-Afzfz4 Havának (AuguEusnak) 

23-dik napján 1796-dik Efztendö'ben* 
' ' ' , • • . ! : : 

Hadi Környülállások. 

XTL j?(#jben fel - állítandó Szabad-sereg
re nézve, következendő suínmájű tetfzése 
tétetett. 'közönségessé :Ö • FelségénekAng, 
13-dikánn az Msá Ait/ztrim KóririánySzék 
által. 

A' kik eSzközök kívánnak lenni áz 
említett Seregnek .fel - állít.tatására, vagy 
oly Ivánok-: 1.) A' kik, saját költségjeken 
öltözködnek Katona-foBmá-riibába 3s fegy-
verbe^ '$ magok zsoldján katonáskodnak 5 

R 
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és még másokat i s , mind ruhával *s fegjr* 
vérrel fel~kéfzítenek Katonaságra és zsold- • 
dal is tartanak, vagy pedig önnön jó Szánt-
tokból pénzbéli segedelmeket adnak. Vagy 
olylyanok 2.) A' kik, egyedül saját Sze~ 
mélylyeket ajánlják Sel Volontéroknak % 
oly magok kötelezése mellett, hogy mind 
ruha, mind fegyver., mind zsold, a* ma
gokéból fog ki-telni. Vagy g.) A* kik5 
vagy egyenesen Másoktól vagy közönsé
ges fundusból kapnak ruhát és fegyvert: 
hanem magok tartják magokat. •—» Mind 
a* három rendbéliek, haladék nélkül köny-
nyit gyalog Kompániákra:, vagy ha azajáH* 
lások meg-engedik: könynyü Lovas Svad
ronokra ofztatnak fel, '$ egyfzeribe kikül-
dödnek a' Ts. K. Seregeknek valamelyiké
hez az ellenség ellen: mely ki-küldetés és 
haSzonra fordíttatás annál hamarébb meg« 
eshetik, mivel a' katonai gyakorlás és rend
tartás, reájok nézve igen kevésből fog ál
lani, ss hamar meg-taníttathatnak arra* 
a' kezzéjek adandó egjmehány olylyatéa 
TiSztek által, a' kik már Szolgáltak, Egyéb 
TiSztségekre, magok közzül a' Volontérok 
közzül fogja ki-nevezni O Felsége az érde
meseket, ígértetik egyfzersmind a v Vo
lontéroknak: 1.) Hogy Békesség' idején is 
viselhetik az Uniformissokat, *s a' Tifztek 
közzűlik, még a? Tsáfz. Sereg3, TiSztjei-
-nek jegyét is, mint ditsö buzgóságjoknak 
bet*e* uimttét. ' %.) A*: Tanulókból k t | 
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Volontérok, ha most Stipendiumot (sege
delem-pénzt) Szednek , meg-tartják azt a* 
katonai Szolgálat közbenn is : ha pedig 
nem volt* még Stipendiumjok, leg-elsoben 
reményhetik Ők azt, mások felett a' had 
után, ha különben az e' végre meg-kí
vántató tulajdonságok fel-találtatnak ben-
nek. 3.) Ha a* Státus3 közönséges Szol
galatjában lévő Szemeljek, meg-mutat
ják Bizonyság-írásokkal, hogy ő reájok 
nem leSzSz Szükségjek az Elöljáróiknak egy 
darabig; fel-vétetnek a9 Szabad-seregbe ,•' 
és nem tsak meg-tartjáka* mostani' fize-. 
tésseket; hanem még bizonyos utat is nyit
nak* magoknak, felsőbb rendű Szolgalatjai
ra ^ a' Státusnak, mint a* milyenben most 
vágynak. — A' kik különben is kötele
sek a' katonáskodásra: tsak űgy vétetnek 
fel Vontéroknak: ha magokat, saját kol-
tségekenn fel - kéfzítik, *s ajánlják, hogj 
kéfzek most mindjárt ki-menni a' hartz* 
mezejére, V a* magokéból tartani mago
kat- — A' Bé-íratás' helyéül rendeltetett, 
&' fenn említett KórmánySzék' Házánál > 
a* Város' Kapitánynya 's egyfzersmind Al
só-Aufztriai Kormány Széki Tanátsos Gróf 
Kuefsteüí! Szobája. — A* Szabad-sereg* 
Formaruhája, még ezentúl fog meg-hatá-
roztatni. 

Gróf Wurmser fö-quártélylya, önnön 
maga Tudósítása Szerént, a' Tridentumi 
j e g y é n e k Álla nevű Mező-városaban voll 

K : 2 
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Aug. 9-dikén- nem meSzSze az Athesis Ti
zétől : Méfzáros FeldmarschalHeutenánté 
pedig, Bassano nevezetű Ve{entze\ kis 
Városban, Az Athesis (Adigevagy Etsch} 
vizének bal-meljékén, Sel-Selé Szállította 
Gróf Wuvmser a' maga Seregének egj ré-
Szét5 hogy Quosdanovich ¥. M. L. nak el 
érkezéséig annál inkább viSzSza-tartóztat-
hassa a' hegyekről az ellenséget. 

MántuábaxiTi erős Örizetünk vagyon; 
eleség is anynyi: hogy fél eSzténdőnél to
vább meg lehet véle érni. Valamenyiiys 
ostromhoz-val&ftmnkát tettek volt a'Fran-
tziák: mind.el rontották azt a? Mieink, 

Velentzébol írják, hogy az oda való 
Kórmányfzék parantsolatot adott ki , mely 
fzerént, tartoznak minden Tornyokban leg 
alább két Harangozok lenni, kik közzüt 
mindenkor vígyázzék egyik, és mihelyt 
hallándja a3 jeladást: azonnal fel-költvénn 
a' Társát, félre verjék a* harangokat. 

Nápolyból Jul. 26-di.kánn: — ,5 A* 
táborok' nézéséből JuL 21-dikénn érkezett 
ide viSzSza a' Korona-örökössé; maga a9 

Király pedig, Acton Generálissal együtt 
JűL 23-dikán, V következő* nap meg-je
lent a5 iftf/'ö/?'-Teátroi7iábann•, a7 hol igen 
nagy örvendezéssé] fogadtatott/— ~~'Ralá~ 
íridból és Sicíliáhol mind untalan érkez
nék még a? Völontérok, k ik , azonnal el 
Szállíttatnak innét a* táborokba* "* 
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. A1 Ts» K. Seregállal9 Mántud Környé

kén tett első diadalmas lépéseknek híre, oly 
mozgásokat okozott Livornóh&tiy hogy az 
odavaló Fr. Kormányozó Aug. %-dikkim 
egy. Hirdetményt adott kiy a? melyben ke
mény büntetésekkel fenyegeti, a* kedvet
len hírek? terjefztőit, az ellenséges módra 
beSzéllőket, a5 Nép' öfzfze-futásának zh* 
közeit '$ a' í. • -

Hogy a' Frantziák inkább el távoztat
hassák Livomó' partjaitól az ellenséges ap
ró hajókat: egy ágyas Tartant járatnak fel 
'•s alá a' Kikötőhely előtt, mely kisded 
hajójokra, golyóbisokat tuzesítö kémentzé-
ket kéfzíttetteíc. Ángíus Tengeri A l - V e 
zér JSFelson, értésekre adatta az említett 
Tartanon lévő Frantziáknak , hogy ha el 
fogathatja őket: úgy fog vélek bánni mint 
Gyilkosokkal, 

Rómáról ? következendő értelmű Tu
dósításokat közlött a' Bétsi Udvari Újság
nak 20-dik Augustusi Darabja: „ A9 Fr* 
Közönséges - Társaságnak 01 a Sz - Orfzági 
Ágenssé Cacault Polgár, Juh 29*dikénn 
érkezett Rómába, a' kit , négy más, as 

Szép-mesterségekhez különössenn értő Fr* 
Biztosok is követtek, és még ezekhez má§ 
hármak is várattattak, kik 3 a9 Fegyver-
jiyugváskötésben ígértt mesterséges niíve* 
ket meg-válafzSzák 's el küldjék Rómából 
JPárisba. A5 Florentziai Frantzia Kövei 
Mlotf míg Romában mulatott, meg-Iá* 
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fogatott minden Cárdinálisokat, kik mind-
nyájan viSzfza-adták néki a' látogatásbéli 
koltsönt. Július* • 28-dikáh .bűtsűzott el a? 

Sz, Pápától 3 ?s ismét vifzSza-tért Floren-
tóiba." 

Neuwiedbol Aug. 4-dikénn: — „ Eh-
renbreitstcin Várából Szakadatlanul tüzel 
ki az Őrizet, az ellenség' Munkássaira. Ma 
Szállítottak aV Frantziákj a* Vár' erány-
nyábann kéSzűltt Battériájokb'a, ostrom
ágyúkat, melyek között a' leg-kíssebbek 
30; a' leg-nagyobbak pedig 4g ágyúsok.'* 

Frankfurtból Aug. 6-dikánn: —.„Két 
naplói fogva, egy lövés se' esett Mogun-
tziankl : Mannheimnkl sem. " 

Frankfurtból Aug. 5-dikénn: — ,,Az 
itt lévő Fr. Katonaság 5 két tábcjrt állított 
fel fzalma-kimyhokból: egyiket, a* Hanau 
felől való vidékeim; másikat pedig, az 
úgy nevezett Apothecker-Hofon, mely vég
re^ sok kerti-épületeket által kellett engedni 
a' Frantziáknak, kik mindennap tefznek 
afféle gyakorlásokat, melyek, a* Sántz- és 
Vár-falakon való eroSzakosbé-rontásra efz-
közűl Szolgálnak. Duvignot Generális, a9 

ki , Dartmud* helyébe lett itt Kommen-
dánssá, oly értelmű parantsolatot téte
le ma közönségessé, hogy Minden, a' ki
nél még valami fegyver vagyon, el ne 
múlassa azt, 48 órák'* ej forgása alatt be
adni: mert különben fiáz-vísgálások fog
nak tartami, és a? kinél fegyver találta-
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t ik: az , példában meg- büntettetik. Ke~ 
reskedö Bethmarin Atyafiak , Lipsiéhól $ 
fzáz ezer lívert küldöttek a'Frantziák által 
ki-vetet t adónak-.pótlásira :• .feöltsöhn is:' 
veSznek .ott fel, pénzt 9 Frankfart •• Városa* 
Számira. Miguntzia §s Frankfurt között, 
Hajó-hidakat állítottak fel a' Fr. ak, Flörs-
heirnnk] és Sündü??gem\é\. Még nintsenek 
eddig nékiek helyben oly nagy ágyúik, 
melyekkel ostromolhatnák Mogimt%iái% 

Prágából Aug. 12-dikén: — „JSger 
nevezetű Városunknál, mely, a'Frankóniai 
Kerülettel határos Szél in fekfzik Tseh-Or-
Szágnak, feles Számú SeregoSztály gyüle
kezik öfzSze; *s a' Gr. Wartenslébert Kör-
p-u-fiának is egy tsapatja, ott állapodik 
m e g . " 

Regensburgból Aug. iő-dikánn % —» 
,* A9 Sz. Háromság-hegyére, mely a- Du« 
na* túlsó meljékei Szomfzédságunkban fek-
Szik, 4 hat fontos ágyúk Szegeztettek ki 
• tegnap,; -r~' A'••Thiirnx és TÜÚCÍSÍ'Hertzég-
ség' Örököse, el utazott innét tegnap Fe« 
leségestőL" 

Regensburghól Aug. 17-dikénn :•.. ~ 
„A* múltt Szombaton nem meSzfze Sulz«* 
bachiól jó forma tsaíázások voltak, mely-
iyekben , a' Tsáfzári'' Katonaságnak '. Szol
gált elébb a' fzeréntse;.;•' hanem annakután« 
na el kellett vonni magát a' nagyobb Szá~ 
mit ellenség elöl. -r- A5 mint jött ide a* 
hfcé9 Károly Fö-Hertzeg* quártélja'..-Gm-
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fzenfeldbtn vagyon, mely 'Mező--városi, 
Felső-Baváriábui fekS&ik az Hm vizt* mtU 
)ékéim.u 

Augsburg Városából Aug. 13 dikánn; 
3, A' mely posta, tegnap indáit innen Mm-
delheim. felé: ismét vifzfza tért. Az Uta
zók beSzéllik, hogy Mindelheitrt környé
kén , a* Frantziák és Conde Hertzeg* sere*. 
ge között ütközet vol t , melybenn a* Con~ 
de Hertzeg' vezérlése alatt lévő Kiköltözt-
tek sokat veSztettek ugyan ;• de tsak ugyan 
végre ők lettek a* diadalmasok.'" 

Augsluvgból August. 16-dikánn: — 
99 Tegnap, Károly Fé~llextzeg9 egy pa* 
rantsolatot intézett a' maga Ármádiájához, 
mely parantsolatnak az a* tzélja, hogy 
ezen Városnak, se? birtokaira, se* Lakó* 
saira nézve leg-kissebb' bántódása se* le 
gyen a* * Ts* K. Katonaságtól.cí 

„Tegnap , egynehány ezerén takaró-
dának el a' mi vidékünkön, Ts. K. Gen* 
Frölich9 fíorpusából, Conde Hertzeg* se
gítségére." 

A' Baváriai VálaSztó-Hertzeg, elköl
tözött a' maga lakó- Városából Míinchen-
•bői, 7>dí-..Qrfzágonh által, a' Saxóniai 
Vál. Hertzeg* Lakó-Városába Dresdába* 

Darmstitdth6\ &' Frantziák, követke
zendő Személyeket vittek el Kezeseknek: 
Lehman és Gazért Selsö-Tanátsosökatj-" 
Brode és May Kormányfzéki -Tanátsoso-
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l a t ; 's Werntr>-Cumerz és Cavoldi Obeiv 
itereket* 
Spanyol - Orfzágból — 

A' Cááiúci Kikötőhelybe két Stafétát 
érkeztek volt Jtm. 24-dikérm Mddritbó], 
Egyik •; által, Minorca nevű Katona-hajó 

' Kapitánynya oly pararitsolatot vett, hogy 
fzáljon tengerre haladék nélkül, és aVpe-
tsét alatt lévő Rendeléseket, melyeket 
hasonlóképpen ja5 Staféta vitt néki ,„ tsak 
a' tengeren nyissa fel. A" másik Staféta, 
Richery Fr. Admirálishoz volt küldve a1 

Fr. Követtől, oly parantsolattal, a' mint 
hallatott, hogy induláshoz kéSzítse magát. 
Frigyts -BelgyiomhóL — 

Ismét egy Ánglus Hajóssereg jelent 
meg Batávia* Szélein, mely arra vígjkz % 
Jbogy a? kölönbözo Kikötőhelyekbe;!! lévő 
JBatáviai HajósseregoSztályok magokat ne 
egyesíthessék. 

A' mely Református Prédikátorok meg 
nem esküdtek az eleikbe Szabott újmódi 
esküvéssel, meg fofztattak hivatalylyoktól. 

A' földi, vagy Szárazon vitézkedő se
rege ezen Közönséges-Társaságnak , hozzá 
Számlálvánn a* Batávidi zsóldonn lévő 25 
ezer Fr. Katonaságot is, megy mind öSz-
Sze negyvenküentz ezerre. A' tengeri ere
je pedig Batáviámk, áll: 28 líneai, réfz-
fzerént 74, réfzfwrént 6§ ? réfzfzerént §€ 
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ágyús hajókból; hufzonkét Fregátokbdl.; 
23 Korvett-ekbSl; és ly kissebb hajókból. 
Ezek közzűl, aV Tejeli Kikötőhelyben, 
Winter. Admirális alatt 9 9 líneai hajók f 
két Fregátok, és 7 Körretíek SeküSznek» 
Frantzia- OrJhágbóL — 

A$ mostani igazgatás5 formája Szerént 
fenn álló KórmánySzék (Direktórium), 3 
fertály eSztendöket töltött már el hivatal-
jában, Júliusnak 29-dikénn, a? midőn l?e-
Deillere - Lepaux leve a9 4-dik fertály esz
tendőre Direktóriális Elölülővé ? Carnoi 
után. " ^ 

Parisból JúL 31-díkénn : — ' „ Teg
napelőtt, egy Kurír érkezett ide Bétsből 
a' Spanyol Követhez*u 

Elegyes Tudósítások* 
Konstdntzinápolyból JúL 10-dikén: — 

95 A? Fr. Követ, mind el botsáttatta a 'Tö
rök Udvarral önnön Szolgalatjából a' Ki
költözött Fr. Tifzteket. — A9 Roméliax 
pártosok még is Szaporodnak, és sok dol
got adnak a' Portának. — Persidbann az 
Örofzokj mindég nagyobb nagyobb előme
neteleket teíznek." 

A5Baíávtai Nemzeti-gyűlés* egy Tag
jának — JDorclrechtböl valónak —- a* "Fe
lesége, 5 élo Fiakat fzűlt. 

Az Aufztriai Birodalomhoz újjabban 
járult Lengyel Birtokok9 kódolásának 5 a* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



Felség5 nevében való el fogadására, Aug/ 
c?~dikén érkezettébe Hertzsg \JuerspergÉh~ 
io\y Krakkó Városába, a5 ho! fényes 
.Biztosságához' íllo'tzererhóniával; és inda-
lattal fogadtatott, 

A' Római pénzverő-házból ivioo^ooo 
Scudi fzállítódott el Jiíl. 2g-dik éjrfzaká-
ján Imolába., a' hol várták vala már azt 
\a ' .Fr . Kommifzfzáriusok, mint a5 Fegy
vernyugvás5 váltságának, 

A* Tudományoknak Olajz-Orfzági ál
lapot] ár ól közlő ttunk mostanság két rend
béli Előadásokat: azokhoz tartozik még 
az is, a mi itt következik: 

Leg első helyet érdemlenek a' Litte-
"•ráturában azon torekedéseik az Olafz Tu
dósoknak,- melyeket, a* Régiségek* •meg
világosítására-, és a' nemesebb mestersé
geknek eiő-iBozditására fordítanak. A* 
festett és faragott remek-képek meg-mu-
íatják,''minemű Mesterek éltekezen OrSzág-
nak néhai virágzó idejében. A' 'Hcrculá-* 
-numbán találtatott Régiségek, Tischbein* 
directiója alatt igen gyönyörűen jönnek-ki. 
(Kéfzul ezen igen drága munkának mássá 
Némét-Orfzágban is óltsőbb költségen,)—-
• Rómában: Visconti^ fáradhatatlan' a? Régi 
Emlékeztető-köveknek /faragott V festett-
'képeknek, Vasaknak V. á*-.t. .ki-adásában* 
" Cárdínájis Borgid Miiseiimának Elöljárója 
Zoegatixj M máresméretes-a' régi Egyip-
.lomi'Hifroglyphok^ pénzek"; V a'' t; -korSl 
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tett visgálásiból, most egy munkán dolgo
zik, melyei a' Hieroglyphok ésObeliscu-
sok magyarázatjábói bizonyossá teSzi^ hogy 
(a' mit mások is vettek már éSzre) az Egyip
tomiak, PsammetichiislóX nem vették az 
író-b etüiket, hanem későbbenn a? kereske
dés által találták Sel azokat. Luigi Bossi 
Májlándi Kánonok is, tudós, és méjj lá
tást mutató éSzre-vételekkel telyes mun
kát adott ki a' Régiségekről, *s Fenn-írá-
sokról, melynek még tsak egy réSze jött ku 
Mdltdhaim is a* Nagy Mester Könyvnyom-
tató-műhelyében jöttek k i , egy Marchesc 
Barbarának, bizonyos ásások* alkalmatos
ságával talált pénzekről, "s egyéb régisé
gekről való értekezései. ~ & Florentziai 
Képíró-Oskolának kezdetétől fogva egéfz-
fzenn a' mostani időkig való történeteit ki 
adták Pagniy és Bárdi Mesterek 122 réz 
jnetSzésekkeL A' históriai előadást, ama* 
híres Ribíiothecárius Lastri kéfzítette 9 
melybenn a' Sienai és Pisai Képíró - Os
kolákról úgy emlékezik mint a' Fíoren* 
tziainíl régibbekről. A' mostani leg-ne-
vezetessebb Képíró Rómában Landil G&s<» 
pár; a? Kép-Saragók között pedig első, Ca* 
nova Antal. 

Magfar Or/zég* 
Benyovfzky Reg. jenek egy Kompá

niája * mely 182 Legényekből {& leg-na*» 
gyobb réSzént Rekrutákból áll, Nagy-Ká* 
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jadonn jóyén által Se!4elé9 meg-pihent ott ' 
- Jiíl.... 28-dik ps ' 29-dik' • napjain, mely na-

pofconn,- a? nemes érzésű Lakosok által . 
jrneg-vendégeltetett a* Köznép a'-piatz-kö-
zepéhn egy nagy 'tsürb.en,.a' TiSztek pe» 
dig magános Házaknál. 

. Pápáról Ang. ig-.dikánn ; «— -9fPJpa 
korul az élet jól fizet, a5 kenderek-roíz*'. 
Szak.' A' Balaton mellett a" fzö'IÖ-hegyeket. 
nagy réfzént a* jég el -verte.- Oly nagy 
jég-darabokat ritkánn lehetett látni: em
bereket is sértettek meg; állatokat pedig 
meg is Öltek, Nappalaink igen melegek; 
est ve és éjtSzakánként pedig öSzi hidegeink 
vágynak, a* honnét a'hideglelések, a' has
menés," és egyéb nyavaják nem ritkák; 
annyival is inkább, mivel a9 piatzokonn 
fzabadonn árultátnak "az éretlen gyümöl-. 

- Pestről ^Áúg.\i$'cViM^ ' 
salkovits O• Hertzegsége'-.'Sőáő/iitfi és Hat* 
vánl Dominiumainak .érdemes Inspectora 

'. Kováts Imre Űr,, noha már ez-előtt is á* 
'gázda'ságh-o'z,va'ló::kul:önös értését és fárad*-
'hatatlan iparkodással egybe-köttetett ked
vét több ízben tette nyilván valóvá: de 
leg "inkább tavaly efztenclőben a* Zagyva 
vize*- regulázásabéJi próbáját oly Szeren-
tsésen kezdette, -hogy már ez idén iiárora 
anynyi Szénát takaríttatott; mint; más ,eSz« 

• tendokbén. A' Gombosi Pufatkvql :ffai-* 
varúg? az Uraság5 malmáig, másfél ••Ölnyi fzé?

; 
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lességí! Tsatornát (Canálist) ásatott, mely 
által a' kár-tévo víz meg-határoztatott, a* 
posványságok kiszáradtak, á* zsombékok 
*s Nádasok ki-írtattak.. Tapafztalván ezen 
intézeteinek nagy haSzriát., ugyan azon .vi
zet jövő efziendöben, Hatvantól egéSzSzen 
a? Félfzarusx határig fogja egy tsatornába 
Szorítani , a3 hol ismét nem tsak ö Her-
tzegségének, hanem- a* Publikumnak is 
nagy hafznot fog hajtani.10 

„Ezen bölts és követésre méltó példát 
kívántam a? Hírmondó által Magyar Ha
zánkban közönségessé tétetni, hogy a' kik-
tol ki-telik, követvén a* jó példát, akár 
magoknak, akár Uraságjoknak, mások* 
kára nélkül, tetemes hafznot hajtani tar
tsák kötelességjcknek. u 

Béís. 
A' műltt Vasárnap tartatott jeles In-

nepe' alkalmatosságával Nemzetünk' első 
Kerefztyén Királyijának Szent Istvánnak, 
az itt lévő Catholikus Magyarságnak kö-1 

zönséges Lelki-Tanítója T. .Budai Isim-
rus Kaputzínus Szerzetbéli Atya, . maga 
prédikáilott a* T. T. Kapützínusok' Tem-
plomábann, Makabeusök 2-dik Könyve' 
15-dik Réfzének 14-dik w. ébői, a* hol is 
ezek az Igék olvastatnak: Ez az Atyafiak
nak és az Izrael Népének Szeretője. Sz.Ift-
váiita. alkalmaztatván ezen ígéket, a* bölts 
és jó Szívu Prédikáló, meg-miitatta, hogy 
Sz, István, atyafiságos Szeretettel viselte-
nitt'a* maga Nemzetéhez^ mert KereSz> 
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tjeimé tévénn azt, józan Szabadsággal és 
egyenlőséggel boldogította, oly Szabadság
gal 9 melyY a5 jóra intő , ?s a' bűn' rabsá
gától meg-Szabadító Törvényékenn; oly 
.egyenlőséggel,' mely, : a9' különböző1, Ta
gokból is egy testet formáló Szereteteim 
fundáltatik. 

Gróf JVurmserlbl második Kurírul kül-
detteiett Báró Vincent Majort és Fíüget-
adjutánst Oberstlieutenántságra és Generál-
Adjutánsságra emelte ö Felsége. 

Ki volt hirdetve JHírmondonkhmn^ 
hogy Ö Felsége' rendeléséből a? F. Ma
gyar Kamarának bét Kerűletbéli Erdő-In
spektorokra vagyon Szüksége: mely ki-hír-
dettetésbenn az a* tzélja volt kiváltkép
pen a' F . Kamarának, hogy ily fzép és 
örökös haSznu hivatalokra alkalmatos Ha
zafiak jelenthessék magokat. Már meg
vágynak téve mind a5 hét Kerületekbe kí
vántatott Erdő - Inspektorok , még pedig 
minthogy'-' tsak olyanok-lehettek azokká» 
kik9 az erdővel való bánásnak tudomány**, 
nyátfiindamentomosann értik: lettek éhes 
képest: Chreriko; Schaarer; Preufzler; 
GroSzkopf;•• Littmann; Seidl; Rauch éa 
Hoffmann nevezetitek. Az utol említett *. 
Földmérője volt Zíptá • Vármegyének, " 

. . . . • • ' . • . • , ' . * • • . ' * . . . ' * - • ' • 

# # * # i , # * .'...• 
Híradás, 

Az af buzgó Szeretet, melyből min* 
iáén Hazafi, tőle ki-telhetőképpen tartozik 
Pasájának boldogulását munkálódni 5 in/ 
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dított engemet is arra, hogy Hazám cránt 
viseltető ízíves indulatomnak zsengéjéül, az 
Afzfzony-nemnek nyavalyáiról és azoknak 
orvoslásokról egy munkát kéfzítsek. Ma
gába foglalja ezenn Szinte már egéfzfzen 
kéfzenn lévő munkám, a' Szüzeknek, Mag
talanoknak , Terheseknek , Szülőknek, 
Szoptatóknak, Özvegy és Koros Áfzfzo-
nyoknak nyavalyáikat és orvoslását az for-
vosi tudománynak mai időbeli meg-jobbít. 
tatása Szerént. Igyekeztem úgy írni, hogy 
Orvos Társaimnak emlékeztető r magának 
pedig az AfzSzony-nemnek, életét és maga 
tartását igazgató könyvül lehessen, és így 
mind az Orvos mind a* Nem-orvosoknak 
Számokra Előre-fizetést nem kívánok: 
de minthogy az Orvosi Könyvek még ed
dig kevés kezek között forgottak, és a' 
Magyarok tsak Magyar-Orfzágban marad
nak: azért is Szükség előre sJ nagyából tud
ni , mintegy menynyi nyomtatványra le
hessen terjeízkednx. E5 végre kérem a* 
két Hazábann lévő' Könyváros és Könyv
kötő Urakat, hogy Novembernek végéig, 
a' magokat előre jelentő Urakat 9s Aík-, 
fzonyságokat fel-j.egyezni, és leg-alább^tsak 
Számokat ide Pápát a N. Zsoldos .György 
Könyváros Urnák meg-írní méltóztassanak. 
Nyereséget haSználhatásom érezhetésénél, 
egyebet nem óhajtok. Pápaim Aug. 18-di-
kán .1796. Zsoldos János mk. Orv. Doct. 

- és a' Jenai TerméfzeUvisgáló Társaságnak 
egyik Tagja. 
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