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TSÁSZA.RI ÉS KIRÁLYI FELSÉG8 

E N G E D E L M É V E L , 
0tóf$O5íO*SO30 

• Nro 19. V ., . 
Költ Bétsben , Sz. Mihály Havának (Sepíembernek) 

2-dik napján 1796-dik Efzíendöben, 

Hadi Környülállások* 

K N orimhergai Környékbenn fekvő 
hanff nevű Városotskából' utasította Ká
roly Fö-Hertzeg Aug. 27-dikénn követke
zendő értelmű Tudósításai: 

Regensburgonn által, a' Duna* jobb 
-teljékére küldettetett a3 Fö-Hertzeg által 
'Vauendorf Generális, nyőltz Batalionok-' 
\dl és húTz Svadronokkal, hogy védelmé
re lelvén azon Vidéknek, és Latour Ha-
ditáriiiesteríink' jobb Szárnyának,, a3 kinek 
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Eorpusa ellen 5 nagy erővel nyomult el® 
Mpreau Frantzia Vezér, jiugsburgonn és 
Münchenen {Monackutmon) által. 

Azonközben nem Szűnik meg a' Fö-
Hertzeg, egéSz ki-telhetoséggel űzetni a' 
JourdarC seregét, hogy ne lehessen mód
ja annak egy könynyen új erővel nyomul
ni ismét elébb a' Tseh-Orfzági Szélek fe-
lé. Hertzeg Lichtenstein János Generális 
sokat Sögoít el a' nevezett Sereg közzűl 
Norimbergkh&w, 's nyert tőle harmintzegy 
különbkülönbféle nagyságú ágyúkat, tízer-
kétSzázfaatvanöt zsák zabot, negyvenki-
lentz hordó liíztet, 's egyéb kéfzűleteket, 
és Höcsiádt felé vette űtját az ellenség* 
jobb Szárnya ellen, mely, |rendbe kezdte 
Szedni magát ForcheimnkX. Hertzeg Lich-
tenstemnak segítségére mennek Sztáray és 
Hocze Feldmarschallieiitenántok, JFIerzog-
Aurach felé; Kray F . M. L. pedig j£r-
langkt balra hagy ván, Neukirchen vidéké
re törekedik. Görger Oberster egy nagy 
tsapat könynyű Katonasággal az Aaerbachi 
vidéken tartózkodik. 

Jourdan Seregének 21-dik 22-dik 23-dik 
04-dik és 25-dik Augustusi Történeteiről, 
Aug. 30-dikán tétetett közönségessé a' bő
vebb Tudósítás, melynek summája ide 
megy k i : 

„ 2i.dik Aug. ban kemény ágyúzással 
támadta meg az ellenség Sckwartzmfdd 
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vidéki derék tarjáját Gr. Wartenslében-
nek: de vifzfza-nyomattatott.sc 

„ 22-dikén öfzfze-Szedte minden ere
j é t , 5s Népünkhöz tsak valami egy ágyú
id vésnyi mefzfzeségre telepedett le, fel hold 
formájú három táborokba, Szándékozván 
kétség kívül, oly diadalomra tenni Szert, 
melynél fogra bé ronthasson Tseh-Or- . 
fzágba. " 

„Hogy a' pufztító ellenségnek ezen már 
előre el látott gonoSz tzélját meg-gátolhas-
sa Karoly Fö-Hertzeg , oly intézeteket tett 
nagy okossággal 's fáradsággal, hogy Aug. 
$2-dikén meg-támadtathattaiJer/ztfrűíö* ne
vű Frantzia Generális' Ofztálylyát Nauen-
dorf Generális által a' Teiningerú hegye
ken; Y e l i s verette onnét." 

(Magános Tudósítások Szerént, lát
ván Teiningeti Lakosai, a' Szaladó Fran-
tziákat, a' kiket kÖzzűlök egyenként kap- s 
hattak, el állották az űtjokat, *s kaSzák-
kal , vasvillákkaJ, és egyéb efféle paraSz-
ti munkához tartozó efzközeikkel le-öl
dösték őket. Ilyen példák sokak történ
tek már más réSzeibenn is Német-OrSzág-
nak: melyeket nem is lehet tsudálni: mert 
a5 fegyveres frantzia tsoportok, minden 
Sírem hitegetéseik mellett is, ott puSztítják 
'& rabolják a' Köznépet, a* hol az Urasa-
gokau) 

„Aug* 23-dikán, Hocze F.-.M. L. egye
sítette magát Károly Fő-Hertzeggel jyeti* 
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marknkl , mely helyből el is verettetett az 
ellenség, és Altdorffig 's Kastelxg űzette-
tett. Kastelnél Aug. 24-dikén, öSzfze-ta
lálkozott Fő-Hertzegünk Bonaud Fr. Ge
nerális' Ofztálylyával, mely a leg -• dere
kabb Fr. Lovasságból áll, 9s a' melyet 
Jourdmi Vezér, a' már meg-verettetett 
Bernardot Generális' segítsigére indított, 
alkalmas Számű könynyű Szerű ágyúkkal 
Kasteli felé. Rajta volt Bonaud> hogy 
ne botsássa elébb a' Mieinket, ?s ekkép
pen hathatós védelméül lehessen a' Jour-
darí jobb Szárnyának: de le-verettetett 
Károly Fo-Hertzeg által, az Ambergi 
völgybe. " 

GróS Wartensléhtn is, a* Fö-Hertzeg-
tol még az előtt való nap vett parantso-
latja Szerént, Ambtrgxg hatott vala már ek
korra hadakozva; úgy hogy c Szerént, 
mind elől,- mind oldalról erössen meg volt 
Szorítva Jourdan. Nem is állhatott meg 
tovább, egyesült Korpusaihk előtt: sőt az 
jímbergi hegyekről is, melyeken meg-akart 
telepedni, Gránátérosaink és Lovassaink ál
tal diadalmassann le-Szoríttatott, és mindég 
fizettetett, valamig tsak bé nem éjjeledett, 
Suhbach felé.' Gtt bántak volt űgy Lo
vassaink^ Fr. Bat. okkal, a' mint már meg 
írtuk, hogy t. i. ú' nagyobb réSzét le aprí
tották, a' mi pedig meg-maradt kardjok' 
élétől, rabbá tették. Ez alatt ment béHg 
LiGhtmstán Norimbcrgkbd^ Hocze F . M, 
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"L. L<mff-h6\ verte ki az ellenséget, és 
Hersiruckh'd Örizetet tett, Rottenburg ne
vezetű K i s - V á r b a n fzáz Frantzíák vol tak 
iij'óltz ágyukkal : eb körűi vétetvén T s á -
fzár-könjnvü iovassaink áltaí m e g - a d t á k 
magokat . Már Ang. &5-dikénn, midőn ezt 
&' Tudósítást indította volt el Károly F ő -
Her tzeg ; lg, óránynyi járó Söldre verette* 
tel t infzSza az ellenség. 

Warzburgloi, 5 millió lívext, 5s 600 
lovat kívántak a' F ran tz iák , és még azon 
felül , pálinkát 9 Szénát, Szalmát *s egyéb 
efféléket. Szállítottak el onliét 15 Keze
seket i s , a' kik Aug. so-dikánni^tf/z/^/rf* 
ba érkeztek. 

Hanauból Aug. 23-dikánn: — „ Cas« 
seíb'öl Augusíus' 19-dik éjtSzakáján lett ki 
ütését a? Tsáfz. Kir. Őr ize tnek , Williams 
Major is Szerentsésítette a? Hajósseregets-
ké jéve l , melyei el ment Höchstig^ sőt a* 
Niedei parton felül is. Nagy kár esett 
akkor különössenn .egy Vadáfz -Reg . jek* 
benn a? Frantziáknak. Darnaud Generá* 
l i ssok, oly lövést kapott , mely miatt Aug, 
2 i-dikén, meg - hólt ? JSonnard Generális
sok is kapott sebet a? mint írják: még pe
dig, kard vágás által. A ' mely hajó-híd-
jok volt nékiek Riisselsh*imx\k\: azt egéfz-
ízen el rontotta a5 T s . K. Nép, (Ez a? Le* 
vél is goo-ra tefzi a' Frantziáknak akkori 
el hallottjaikat és meg-sebesedettjeiket,) 
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Inspruckból Aug. 21-dikénn: „ E l 
ment ugyan innét Mária Erzsébet Fő Her-
tzeg-afzfzony: de ebből és más hasonló 
példákból nem lehet még azt a* követke
zést tstnálni , hogy ezen Város se' mene
kedhetik meg a5 kártékony ellenségnek 
rablásaitól: mert a' Gr. Wurmser' fö-quár-
télj.-iból Trideníambol éppen most is hat
hatós bíztatásokkal érkezett ide B. Mal-
camp Föftrázsamester, hogy t. i. Peritol 
fogva Tridentarmg oly fekvése vagyon a' 
Ts. K. Seregnek, mely ellen hafzontalaniíl 
törekedne az ellenség: anynyival is inkább, 
hogy nem tsak néppel; hanem ágyúkkal is 
erössöbhödött Armádiánk ; a' Frantziákat 
ellenben igen puSztítja egj^ uralkodó nya
valya. Tsak az az oka a' Fö-Hertzeg-afz-
fzony* el-költözésének; hogy nem akart 
közei is lenni a' Had Teátromához. 

Nápoly Városából írják, hogy a' Ki
rály, 5-dik Augustusbann ismét vifzfza-tért 
onnan sietve a' táborokba, melyekben, 
híifz Batalionok , és négy ezer Lovasok 
vettek parantsolatot, hogy kéfzen tartsák 
magokat minden Szempillantásbélí indulás
hoz. Felső Olafz-Orfzágból égy Kurír ér-
kezvénn Aug. 8-dikán Nápolyba, még az 
nap éjtfzakáján cl indult Acton Generális 
a' Királyhoz Gaeta Városába, mely, 15 
óránynyi járp földre esik Nápolytól Éfzak 
és Napnyúgbt között; Römáiol pedig, 38 
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óránynyi járó földre. Dél és Napkelet kö«r % 
zött, p 

(Ujjabb Tudósítások Szerént, meg is in-* 
diiltak már a' feljebb említett húfz Bata-
lionok, és 4 ezer Lovasok, Lombárdia 
felé.) 

Londonból Aug. i!2-dikénn: — „War~ 
ven Tengeri - Vezérünknek oly Szerentséje 
volt, közel a' Bresti Srantzia partokhoz; 
hogy réSzSzerént el - fogott, réfzfzerénfc 
meg-feneklettetett tizenhárom Frantzia ha
jókat , úgymint: egy 32 ágyús Fregátot, 
egy ig ágyús Corvettet, és i 1 Szállító-ha
jókat, melyek, a" Bordeauxi, és Rochc-

forti partoktól indultak a' Bresti Kikötő
hely felé, hajó-tsínáláshoz való kéfzűle-
tekkel ." 

Á* Batavusoknak Napheleti-IndiahéM 
Birtokaikhoz tartozott Malaccá nevű Fél-
Szigetben el vették az Ánglúsok Perrak 
Várát , mint a' Calcuttái Újság írja. 

Anglia* partjaitól, a' Toskánai és az 
Egyházi Birodalombéli Kikötőhelyekbe 
Szándékozott minden hajókat le-tarióztat-
tatott a' Nagy-Britanniai Felség. 

Lzsbonából (Portugallia! Fö-városából) 
írták Jűl. 22-dikénn , hogy a' Batáviai 
vagy Frigyes-Belgyiom\ Közönséges - Tár
saság, ki-adott a' Hágai Portugallus Köve-
tenn, oly jelentés mellett; hogy a' Bé
kesség-kötés' idejéig nem lehet folyamatja 
a* barátságnak '& kereskedésnek, Batávia 
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cs Pprtugallia között. Híre menvén e* 
dolognak Lisbonába.: azonnal parancsola
tot küldött a* Portugalliai Udvar;, minden 
Kikötőhelyeibe; hogy a* még. ott találta-
tott Batáviai hajókat ki nem kell további 
rendelésekig erefzteni, 's a? kereskedést és 
minden más egyesülést félbe kell fzakafz-
tani Frigy es-Belgyiommú. , 

Az Amerikai Respublikának Philadel
phia nevű Városabéli Poxtugallus Consul-
tói érkezett Lisűondba egy Tudósítás , 
mely Szerént, hat Brasiliar hajókat fog* 
tak el a' Frantziák, 's vittek a9 Philadel
phiai Kikötőhelybe. 
Frigyes-Belgyiomb ÓL — • 

Amsterdamból Áugust. i6-dikánn : — 
35 Az itt lévő Portugallus Consiü oly értel
mű Királyi parantsolatot vett LisbonábiA ,• 
hopy tegye közönségessé az Udvar* aka
ratját, mely "által a' Kereskedésre ügyelő 
Lisbonáx Törvényfzéknek 19-dik Júliusi 
Végzése semmivé tétetett, a? PortugalUai 
Kikötőhelyekben te-tartóztatott hajók, is
mét engedelmet nyertek a' ki-menetelre, 
's a? Portugalliai és Batáviai Nemzet kö
zött való folyamatja V kereskedésnek űj-
ra fel-fzabadítutott. u 

Hígéból Aug. i6-dikánn: — „Beur* 
nonvitie'Fr. Generális, minekutánna meg-
nézegette vóina aJ kórmányozása alatt lé
vő Rajna-roeljéki Katonaságot; viízízá-
tért Ulirajectumbfa - Úgy hallatik, hogy 
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egy fő Hollandiai Dámát Szándékozik ven
ni Feleségül.60 

„ ValckenaarPolgár, k i , a5 Spanyol 
Udvarhoz kűidíüdétt innét Követnek, Jú
lius' 25-rdikénn érkezett Mddritba; '$ azon 
Hónapnak 30-dikánn audientzián is volt 
már a' Királyhoz, S. lidephonsóha." 

A' Texelx Kikötőhelyből hat Fregá-
tok és egynehány kissebb Katona«hajók in
dultak ki Aug. 10-dikén, kétségkívül a ' i ía-
túvidx partok előtt kerengő Anglus ésOroSz 
egyesűltt Hajóssereg' nagyságának meg
kémlelésére, mely Sereg5 hajói közzül hu-
ízonhármai) mutatták közel magokat a? 

Gravesandi parthoz; hatan pedlg5 a*Sohe-
veningenx parttól nem mefzfze. « 

A' tseríahéjnak 's a' bőröknek Angliá
dba való hordása, továbbra is! meg-engedő-
dik , hanem hárminíj&adö't kell fizetni azok
nak ki-viteléért. 

Az új) Ronsíitütziónak ki dolgozásá
ra rendelt! Komrniízfzió, első November
ben tartozott vóína az előbbi el intézések 
Szerént, a' Nemzeti-gyűlés' eleibe terjefzteni 
a' maga munkáját: de alig ha még idejéb-
ben is nem kell ezt tselekedni nékie: mert 
a' Frantzia Követ ismét-sürgette a5 Direk
tórium9 nevébenn , mentől hamarébb le-
jencío el-kéSzíttetését a' jövendőbéli Igaz
gatás'formája Plánumának, mind különös-
senn a' maga saját hafznára a'' Batáviai 
Közönséges-Társaságnak, mind pedig, aa 
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Frantzia és a5 Batáviai Respublikák kő« 
zött köttetett Szövetségnek haSznára is 9 
a' mint tetSzett ki-Sejezni magát a' Direk
tóriumnak. 

KétSzáznál több Személyek kértek a* 
Nemzeti-gyűléstől engedelmet, hadd köl
tözhessenek el Batáviából Amerikába. 

(Ezek nem híSzik , hogy a* Frantziák, 
boldogságot plántáltak volna által az ö 
Hazájokba: mert ha azt hihetnék : úgy , 
még ha távol válnának is at tól , viSzíza-
kívánkoznának belé; most pedig nem tsak 
el akarják hagyni; hanem kéfzek, a* Szél-
veSzes tenger' hátánn indulni veSzedelmes 
hoSzfzií útra, tsak hogy tsendesebb lak^ 
helyre találhassanak.) 
Frantzia- OrfzágbóL — ' 

Párishaxxn , a' Belsö-bátorságra-ügye-
lö Ministernek Szemessége által egy ujj öSz-
íze-esküvés tudódott k i , a' mint írják, 
melynek végre-hajto napjául 2-dik Sep-
tember volt ki-nézve, a? midőn az ÖSzSze-
esküdttek le akarták öldösni a' Direktó
riumnak mind az öt; a? Törvényhozó Nem-
zeti-gyülésnek pedig mind a' ^5° Tagjait, 
és még ezeken kívül Szándékjok volt vagy 
két ezer embert el oltani, 9s ki-kiáltani 
ig-dik Lajost Királynak. 

Drouef ügyének meg-ítélését, a* Tör
vényhozó Nemzeti-gyűlésnek végzése fze-
rént> elsÖ Septembeniél tovább nem ha-
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lafzthatta a* Nemzeti Fö-TfírvénvSzék. 
niely, ezenn ítélés végett, tartja a' maga 
Üléseit Veridoméhmn * 38 óránynyi. járó 
földre Paristól; AureliánumlóX pedig 15 
óránynyira. 

.Ámbár a' Direktórium azzal bíztatta 
a5 műit Hónaphann a* Törvényhozó. Gyu-
lést , hogy a' Nemzettől kénfzerítve bé-
ízedett költsön-summából tsak 349 millió, 
985,679 líver hibázik már: még is Augnst. 
i@-dikén, Száz lívernyi Mandat nevű Pa-
piros-pénz, nem ért többet kéSz pénzül két1 

•Jívernél ?s négy Jzolnkl. 
AVDirektórinm meg-engedte volt, hogy 

Belgiorriíak is alhassanak el, Batdviai ha
jók' Szolgalatjába : de későbben azt vég
zetté felölök, hogy ők is egyedül Fran-
tzia hajókon tartoznak ezentúl Szolgálni. 

Még a' rrníltt eSztendőben tett a ' D i - , 
rektóriurn rendelést, egy olyatén hajónak 
kéfzítése eránt, mely a* tengert is ki-áll-
hassa, 's azonban a' Stcjtiána vizenn is feL 
mehessen Parisig; hogy ekképpenn, Paris 
Városa sokkal óltsóbban kaphassa mint 
ennekelőtte, a' maga Fábrikáihozjkívánta-
tó matériákat, 's egyátaljában réSzt vehes-
senn a' tengeri kereskedésbenn éshaláSzat-
ban. Már most Szerentsésenn mpg-tevő
dött a3 próba, egy Lachs nevű hajóval, 
mely, 70 tonna, vagy ezernégyfzáz mázsa 
teréhvel négy napok alatt Paris alá érke
zett 7 Rouen {Rothomagus) Városától3 
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mely, a* tenger parton fekSzik, Paristól 28 
óránynyi járó földre Efzak és Napnyűgot 
között. 

^Elegyes Tudósítások. 
Lipsiából Aug* 12-dikénn: — „ T e g 

nap ide érkezett Néhai 16-dik Eajos* öre
gebbik Testvérje: de ma ismét ,el ment 
innét. H o v á ? az nem bizonyos. " 

Ázr OlaSz-OrSzági Fr. Sereg' Fő-Vezér-
jenek Bonaparténak a' maga idejéhez ké
pest való Iffjií Felesége, győzedelmi fé^ 
nyes pompával Szeretett volna be menni 
Férjestől együtt Mániádba; '$ kitsinben 
múlt, hogy fogoly fővel nem vitettetett 
oda* Ezen történetből vett kedvetlensé
gét , hogy annál inkább felejthesse: mu
latságos titakat téfzen OlaSz- Orfzágbaii, 
még pedig az ujj Frantzia képzelodésbé-
li egyiigyiíség mellett, Fejedelem-afzfzonyi 
módra: :mert a'hatlovas hintaja után még 
két más hintók Szoktak menni -mindenütt, 
*s Számos Fr. Hufzárok lovagolnak előtte 
ss utánna mint Testőrzők. így ment bé 
Aug. 8-dikán Livornóba, V más nap Flo-
rentzidba, a' hol a? Fr. Követhez Szállott, 
'& megnézegette ott egyéb nevezetes tár--
gyakonn'kívül különös&enn a' Nagy-Her-
tzeg' Kcp.cs^palotáját. 

Rómáiéi Aug. 12-dikénn: — „Zela-
da Cardinális, éltes ideje 9s egésségének 
fzöntelenvaló gyengélkedései miatt Te-vé-
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tette magáról a? Státiik-Secretáriiisság* tér
t é t , m e l y e t Pápa Ö Szentsége Busca Car-
dinális' vállaira tett. 

Stokholmból Aug. 12-dikén: — „Ifjii 
Királyunk 3 az Igazgató-Hertzeggel együtt; 
ina űle hajóra , melyen Pétersburg feié in
dult. Az első rendű Testőrzői közzül két-
Százan vágynak mellette, a' Hajós-Kato
nákon kívül. A! F. Utazókat néző Soka
ságnak jót kívánó kiáltásaival 128 ágyií-
lővések egyesültek," 

„ A' Király előtt el ment már Péters-.-
bargba. előre Báró Schtoerin % J^ennings ne
vű Úrral együtt, hogy egy hajdani Szokás 
fzerént, a5 Királynak Finni ába. lejendö ér
kezését hírül adja, 's egyfzersmind jelen
tést tegyen az eránt, hogy Ö Felsége, az 
OroSz Tsáfzárné által Pétersburgha lett ba
rátságos hívattatását el-fogadta. fffi 

J\7apnyúg&ti- Gailítzián&k 9 a' Ts. Kin 
Felség5 hűségére való hódolása, nagy fé
nyességű tzeremóniával m&no végbe Aug« 
a7~dikénn, Krakkó Varosábann* 

Magyar Orfzág, 
Székes fej érvári Püspök Milassin Ö 

Nagysága, újra két ezer forintot és ötfzáz 
köböl árpát adott hadi segítségül. 

Székesfejérvár Királyi Városának E* 
Elöljárói, ízívessen'n iparkodnak az ujjKa-« 
fonák' állításában* Tsak két nap^ 13 Re* 
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krutákat Szerzettek őSzSze 9 's által is ad
ták, a' Néhai Hertz.eg Kfz-terházy Antal* 
nevét viselő Magyar .gyalog Regimentbe,, 

Réts. 
Az OlaSz Orfzági Armádiánál egy Se-

reg-SzakaSzt nagy haSzonnal kormányozott 
derék Hazánkfiáról Liptay Generálisról azt 
hirdették vala némely Tudósítások, hogy 
halálos sebet kapott: de" mi bizonybssann 
írhatjuk Selöle, hogy aJ sebje olyan 5 mely
ből Faló ki-épíilhetését Sundamjentomossann 
lehet reménylem: mindazáltal a' miatt töb
bé tsak ugja« nem folytathatja hadi Szol
galatját; mivel egyik lábát nagy eröbenn 
érdeklette egy ágyu-golyóbis ; egy puska-
gplyóbis pedig ilgy belé ment ? •'hogy. meg 
akadt volt benne.,.- hanem mar tsak ugyan 
ki-vétetett Szerentséssenn. 

Waldeck Hertzeg, kit a' Magyar Lo
vasság igen kedveli, és a'kiben, keze5 tson-
kasága által se' lankadt meg *a' vitézi tűz, 
Német-OrSzági Ármádiánkhoz indult vala
mi tíz napokkal ez előtt, egéSz hadi ké-
Születtél 

Haditárnokmester Báró ALvinczy ? lo
vának alatta lett el esése által, veSzedei-
mes ütődést kapott az ágyékániu 

A'Tseh-OrSzági Polgár-Katonaságnak 
fö vezérlése, nem Bender Feldmarsallra— 
a? ki különbenn is igen öreg már, -— ha
nem Kinfiky Generálisra bízattatott, ki 
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af Neustadthznn lévő Katonai Akadémiá
nak valaKórmányozója: mely Kórmányó-
zói hivatalban fel-váltotta Gróf Kinfzkft 
Rollin F . M . L . 

Mind a*' Német, mind az OlaSz-Or-
fzági Armádiánkhoz naponként több több 
Katonaság fzállítódik Szekerekenn. 

Bétsnék belső Városa és külső Vá
rosai között rakva vágynak reggel és est-
ve felé a' Köz-térségek, exercírozó gyalog 
Katonákkal, kiknek nagy réfze, lovöldö-
zésbenn is.gyakoroltatik. 

Nevezetes Származású Inkey Meny
hárt Iffju Hazánkfia, itt múlatvánn Száraz 
betegségbe esett ?s hírtelen ki műla e' Vi
lágból életének még tsak 23-dik efzten-
dejében. 

Tegnap estve, a' Szárazon és vizén 
váló ellenséges ágyúzást igen elevenenn 
ábrázolta Stáver, a9 Práter nevű erdőbenn, 
a' hol 9 oly munkával és jó ízzel kéSzültt 
tűzi-játékot adott, hogy méltán több ./Né
zőket érdemlett volna. Ezen mulatságot, 
®gy .oly tűzi Spectaculum követte, mely
nek vad Szépségében gyönyörködtethette 
volna Néró, ha most élt volna, a* ízeméit: 
mert az úgy nevezett Hetz- Amfiteátrom 
egéSzSzen el égett; úgy hogy az állatok 
közzűl se' lehetett egyebet megmenteni * 
egynehány kutyákon*!, és a' vad bikán 
(Auerstieren) kívül A* többek j füst* és' 
lángok* prédáivá lettek* 
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Hír adds. \ 
Méltóságos Gr. Tolnai Festetits György 

Tsáfz. Kir. Kamarás Űr, Nemes Somogy 
Vármegyeiben fekvő Csurgói Dominiumjá-
nak Csurgó Mező-Városában , a? két Val~ 
]áson lévő Protestáns, már most is Szépen 
meg-fzaporodott Tanuló Ifíjiíság' Számára, 
elégedendő Oskolát építtetett, Prófesso-
rokat fundált, 's Alumniumokat rendelt. 
Hogy a' másunnan való Tanulók is annál 
alkaltnatossabb Szállásra tehessenek ott 
Szert:, egy kies környéket méretett ki a9 

Grófú r , ház-helyeknek, a' melyen már 
különbkülönbféle Mesteremberek teleped
tek meg: mindazáltal vágynak még ugyan 
tsak az említett Oskola* yíclékekenn több 
üres ház-helyek-is, melyek következendő 
feltételek alatt ofztatnak ki : 

i.) Az Epíteniakarók, egy konyhá
hoz és kéményhez ingyen kapnak téglát az 
Uraságtól. 

2.) Házaikat mindenkor Szabadon el 
adhatják. 

3;) Á* míg bírni fogják azokat: efz-
tendőnként tsak egy egy aranyat fognak 
tolok fizetni. —- A' kiknek tehát ott meg 
Szállani és építeni fzándékjok volna: ma
gokat e5 réfzben , egyenessen az Uraság* 
EelybéJi Tifzttartójánal jelenthetik. 
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