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£-dik napján 1796-dik Efztendoben* 

Hadi Környülállások* 

G r ó f Wurrnser* fáradhatatlanul léte* 
ti a* Tirolis* oltalmára Szükséges kéfzüle- ' 
t eké t A* mióltá Moreau Frantzia Vezér* 
Serege előtt, viSzfza-nyoműlt a' Lech' vi-
zénn Latour F . M. L* un.k: már azólta ' 
meg-rakta Örizetekkel- Gróf Warmser az 
Ehrenw.aldl 5 Laithaschl, Scharnitzi he-
gyekenn való Szoross általjárásokat (pafz-
ízusokat) ? nem különben az Aacheni, *$ 
Mrandenbergi völgyeket is , és Kufst&fa 
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Várát, hogy ekképpenn bátorságos álla
potba hélyheztethesse MZ éSzaki ízéléitsis 
Tirőlisnak." \ 

Veronából % egy Hirdetményt intézett 
Bonaparte Aug. 9-dikénn a9 maga Kato
náihoz > melyben azzal bíztatja őket, hogy 
a* halál, refzkeíve vonja el magát a' de-
íék , gyors és magát el Szántt Vitéz elöl; 
de azért tsak nem fél környékezni a9 ha
lál , még a* hadon kívül is , az Ö Arrná-
diáját: mert a1 mint az újjabb Tudósítá
sok írják i s , rakással halnak el abból az 
Emberek, valamely pejstises forma nya-
valyábann. 

A* Fr. KórmánySzékhcz Genuax Kö
vetül küldettetett Márkéze Spinolának % 
Aúg. 9-dik napján volt bé-köSzöntÖ-kö
zönséges audientziája Pawbann a* Direk* 
tóriumnál. 

Marohese Spinoldhoz adott feleietjét 
a3 Direktórium'Elölülőjének, inkább fenye
getésnek lehet tartani, Genuársi nézve; 
mint sem a' Genuax Követ' barátságos el 
Fogadtatásának : mivel annak summája oda 
megy k i : hogy ha Genua, Szíves Barátsá- • 
got nem mutat a* Frantzia Respublikához :k 
könynyű leSzfz ennek 9. egy erőtelen ellen* 
séget el-halgattatni. 

A*' Velentzei Kormány Szék 9 egy Hir
detményt tétetett közönségessé Jül. 28~d** 
kánn, a* melybénn inti minden Lakosait 
a* Velentzei Respublikának, hogy a* ha* 
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dakozó Feleknek, ő közöttök lévő Kató-* 
náikhoz, egyforma barátságos indulattal vi
seltessenek; hanem a' hadi munkálódásai-
ba se' egygyik, se* másik Félnek másokat 
éppen ne elegyítsék : mely intése a' Kór-* 
máhySzéknek, hogy anynyival inkább te-
lyesktessék: Szoross vigyázást parantsolt 
e9 réSzbenn a' Biztosainak. 

Mediolánum ( Májlánd) Városából 
* Aug. 13-dikán; — „ Mivelhog ezen Her-

tzegség, le nem fizethette a* Trantziáknak 
a* tőle kívántt huSz millió lívertr tehát a* 
közelebb múltt Jűiiu?* Hónapnak <2(>-dikárv 
oly fenyegetés tétetett közönségessé: hogy 
ha hufz napok alatt le nem lefzSz fizetve 
egéSzSzen a* Jiiífz millió líver: minden Ma-
gistrátuális TiSztek, és huSz leg - gazdagabb 
Lakosok, fogva küldődnek Framzia-Or-
fzágba 9. 99 minden vagyonjok confiscák, 
t á t i k . ' « " • • • • ' . . ' ".'* 

A' Frantziákkal való meg nem elégé-
désekről az OlaSz-OrSzágiaknak, követke
zendő Tudósításokat közöl a' Bétsi Udva
ri Újságnak 3-dik Septemberi Darabja: 
n Rómáb&im, a' rabló Fr* KommiSzSzáriu-* 
sok riem mernék többé gyalog járni; *s 
hogy a* magok Szállásánn is, a* Spanyol 
Követség9 palotájával által-ellenben annál 
bátorságosabbak lehessenek: kétfzerezett 
Számú Strázsák által őriztetnek. Alig vár
ják:, hogy ki méhessenek Rómából. —- A* 
Velentzei KórmánvSzéknck Veronái Bfc* 
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tosa, sok panaSzt adott be a* Frantzia Ge-
nerálisságnak , a* kórmányozása alatt lévő -
Katonák ellen: hogy t. i. azok, pufztítjak 
sot fel is gyújtogatják a'Velentzei főidőim 
a' Lakosok' hajlékait, Embereket ölnek, 
Templomokat ki rabolnak, alarnisna-pén-
zeket el tulajdonítanak , *s Oltárokat öfz-
Sze-törnek, FerrárdbóX az Ersek-Kárdiná-
lis fogva vitetett JSresciába. — A* Bonő-
niái Nép zug, 's kárhoztatja azokat az 
egynehány Nemeseket, aJ kik bé hívták a* 
Frantziákat. Ö -— úgymond — nem tsak, 
semmit se* nyert az líjj Szabadság által , 
söt kéntelen volt Embereket adni a* Máti-
tuai ostromhoz , mélynek sokan lettek 
azok közzül áldozatjaivá." 

Erlangából Aug. 30-dikánn: — „ Bi
zonyos Tudósításból értjük, hogy a'Fran-
tziák tegnap déleioüi tizenegy ódakor el 
hagyták Vorcheirnot. Az is hallatik, hogy 
Bdmbergben. Ts. K. Katonaság,vagyon.'*' 

Régensburgból Aug. 27-diké.nn :• -*-
?, Az itt ülni. Szokott Német-Birodalom' 
Gyűlésének nagyobb réfze azt végezte Aug, 
n-dikén TsáSzár Ö Felsége* javasíására; 
hogy hatá^ozjatlan? ideig fzünjöa meg az 
együtt, való ta^nátskozástól;"*s Beputátuso-
kat küldött mind Karoly Fö-Hertzegfaez; 
mind Jourdari Frantzia Vezérhez; oly ké
réssel, hogy esmértessék neutrálisnak ezen 
Város ." ,, ^ _ - • 

„ ^Károly Fo-Hertzegtől oly yálafzfzal 
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érkeztek vifzfza a'Deputátnsok Aug, 19 di-
kénn , hogy a' Tsáfzári Felségtől rejendo 
kiüönös Utasítás nélkül eleget nem tehet 
Ö Fö-Hertzegsége , ezen Város' neutrális-
sága eránt hozzá intézett kérésnek, mivel 
a* környülállások otyanok., hogy nehezen 
menthetik meg RégensburgoX a3 hadakozás 
Teátromává való Tételtől; különben is a* 
Frantzia réfzről se' érkezett még semmi 
felelet." 

, , A ' Német-Birodalom' Gyűlése* mel
lett lévő Követje a' Birodalom' Cancellá-

• rius.san.ak a* Moguntziai Válafztó-Hertzeg-
nek, még Aug. 18-dikánn el ment innét,/-. 
Alsó-Aüfztriának Pechlam nevű Városots-
kájába. A' még itt maradt Követek, a* 
Kolóniai Követ' quártéljára Szoktak öfzfze 
gyűlni, hogy a' történő dolgokról egymás* 
sal Személy Szerént befzéllhessenek.íf 

, „ Tsáfz. Kir. Katonaság, hints már it
ten Aug. aő-dikától fogva , melyhez ké
pest, a' Város ftrázsa-helyein már most, 
Polgár-Katonák állanak. " 

Anspachból Aug. 30-dikán: — „ Még 
tegnapelőtt', 5 óránynyi meSzSzeségre volt 
JMo nac hiúmtól > az élőijáró-••Fr. Seregofz-* 
, tály." 

Norimbcrgából August. 29-dikénn: —» 
19 Véletlen viTzSza-erkézének ide ma reg
gel, a' Ftantziák által innét Bámbergbe fz&U 
Jított Kezesek. Egy Ts. K. SeregfzakaSs 
Szabadította meg őket , a* midőn fogot$ 
cgySzersmind j o Frantziákat i§.*« 
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Kray T. M* L. unk* Seregoíztály ]yá-> 
ból, estek el Aüg. 20-dikán fVolfringen~ 
nél38-art; sebet kaptak: Fö-Hadnagy Te~ 
fenezf, az első Stdüóniai Reg. böl; Fö-
Hadnagy Terfztdnyák és Alhadnagy i?*?/*-* 
kö)%* 3-dik Várásdiból; Kapitány Bane-
no > és Alhadnagy de Rouille a' Latour* 
Könyrtyü lovasáai közzű!; Hadnagy Jandt 
a* Barkó HuSzárjai közzűi, és Ö24 alsóbb 
rendű Katonák* A* viadal után nem ta
láltattaknak Száma, 58-*a ment. 

(Ar Nto i£ Hírmondónak 2Sj-dik oldalin a* 14-dik 
sorbas, keli olvasni e* helyett; Alhadnagy Urmé-. 
»yit ~- Alhadnagy Arminget.) 

Prágából Aug. 28-dikánn: — 55 Teg
nap érkezett ide a* Bavariax és Palatiná? 

" tusi yálaSztó-Hertzeg Számos kísérőkkel; 
Vbé.-fzállott a* Királyi palotának egy ré-
fzébe," • f . 

Mely károsaim lehessen különös Be-
késséget kötni , a' magokat el hitt Fran-
tziákkal, példáját adta étinek á* Szardí
niái Király utárin a* Wurtembergi Hertzeg 
is, a* ki drágán vásáriotta ugyan a' Segy. 
veínyugvást, de még drágábban a'Békes
séget, a* melyért t, i. egyéb alatsonító ígé
reteken kívül 3 áltaí-engédte a* Frantziák-
nak, miíid azon Szép jófzágokat is, a* 
melylyeket birt volt a* Rajna bal-meljé-
kénn. Ezen tsiífos Békességkötésnek, B« 
Welwart Károly írta magát alája, a* Wür- ? 
tembergi Hertzeg* nevébenri, Aug. jr-dik . 
napjánm 
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A* Frankőniai Kerület* Rendjei nein 
köthettek Fegyvernyugvást Jourdan Ve
zérrel; azért is Párisbx küldöttek Rho» 
dius és Zwanziger nevű Deputátussaikat f 
a* Direktóriumhoz^ 
Nagy- Britanniából. — 

Angliának Kenti partjain\ uerekas 6U 
tfdom-kéfzületek tétetnek 9 melyek által 
vifzSza lehessen tartóztatni a? Frantziákat, 
ha talán ezek bé-akarnának oda rontani 
cröSzakössann. 

Minthogy a* Földközi-tengeren (Maré* 
mediterránenm on) lévő Ángliis rHajóss*~ 
regnek nem lehet már most az Olafz-Or-
fzágí Kikötőhelyekben, eleséget *s egyéb 
Szükséges dolgokat bé-fzerezní: ez okonn 
onnan hazúl tartozik gondoskodni róllok 
az Admiralitás, mely is mostanság any-
nyi Szállító-hajókat vett Sel a* maga Szol
galatjába , hogy tsak egy&ejrre is 40 ezer 
tonna, vagy nyóltzSzázézer mázsa terhet 
Szállíttathat rajtök az említett Sereghez. 

Á' Hajós-Legények* Szedésének újra 
iiagy divatja vagyon. A' Napkeleti 'sJSlap-
nyúgoti-Indiabol viSzSza-érkezett Matrózok 
(Hajós-Legények) is viSzont le-tartóztatód-
tak további Szolgálatra* — Tíz ujj Rege
mentek <!s állíttatnak fel > melylyek, vagy 
JSTapnyúgoti- Indiába, küldettetnek; vagy 
jpjorjtugalliába., arra a? esetre, hogy ha 
ineg-támadnák íz t a* Frantzíák; vagy pe* 
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t 
dig SLZ oda küldendő más régibb Rege-
mentek helyett ilthonn maradnak*" 

Portugalliáhb} írják, hogy az oda va
ló partokhoz egy Angiin Hajósseregei; vár
nak, a9 mely, egy Portiig:?iliai Hajósse-
reggel együtt, Brasilia felé fogja útját 
venni. 
Frigyes -BelgyiombóL — 

Meycr ésBlauw Polgárok, ketten vol
tak ezen Respublika* Követei Parisban: 
de Blauw viízíza-kéredzett V vifzfza is 
érkezett Hágába^ a* honnan ebben a' Hó
napban Oiafz-Orfzágba megy Batavug Kö
vetnek. 

A' mely Katona-hajók ki-indiíltak vala. 
9? Texetx Kikötőhelyből Aug. ío-dikénn :' 
ismét viSzSza-tértek oda Aug. 13-dikánn. 
Frantzia- OrfxágbóL — 

Nagy réfze azon Seregnek, mely,-a* 
Vendéi hadat folytatta, nem a* Jourdan^ 
hanem a' Bonaparte9 Seregéhez rendel
tetett. 

A* tsudálatos JDrouci, midőn sajdítot
t a , hogy közelget már az idő; melyben 
Szententziát fog majdann ő reája hozni a* 
Nemzeti Törvényfzék: tanátsosabbnak ítél
t e , a* fogságból való ki-fzökést; mint sem 
be várni a' meg-íiéltetést: és * ezen fzán-
dékjának inkább is Szolgált most a* fze-
mit*e> mint az akkorinak,*, midőn el akart 
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rala repülni az Aufztriai rabságból: mert 
most valósággal-el-ülantott; 9s nem tsak, 
hanem Szökésének egéfz históriai előadá
sát is bé-tétette Aug. 2©-dikánn t^y Párisi 
Újságba, melynek tzímje: Journal des 
hommes Ubres* El befzélli ebben Drouet% 
hogy ö mindjárt első napjaibann a' rab
ságának, meg-visgálvánn a' tömlotze' ké-
ménynyét: oly vas-rostélyra akadt, a' mely
re felülről egy tsomó kötél , egy vas-fü-
réfz, 9s egyéb efféle efzközök valának hely-
heztetve. Ö — úgymond — el halafziot-
ta ezeknek haSzonra való fordírását azon 
Szempillantásig, melyben nem kételkedhe
tett már többé a* felöl, hogy ötét Rója-
listák3 áldozatjává akarják tenni. Akkor 
hozzá fogott a* munkához, *s nyóltz na
pok alatt anynyit dolgozott, hogy az em
lített efzközök' segítsége által ki-fzabadí-
totta. magát. — Mindjárt a* Szomfzéd ház
nál találták Ötét elo Katonák, a* kik tu* 
dakozták tőle: ha nem látotté* egy ki-
Szökött rabot: „Nem! — felele Drouet — 
V nem is tartóztatnám éri le az olyan rabo
kat , cC kik, magok fzabadították meg ma
gokat. Ci 

Pichegrü Generális Grenoble VárosiU 
ban magánoskodik (privatizál) és már íd 
adta, az általa folytatott hadakozások'Hi-
Itóriájának első réfzét. 

A' különös Oskolák* fel-állítása* mód« 
járói való tanátskozásra, egy Kommlfzfziót 
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nevezett ki az Iffjabbik Törv-ényhozó Ta«» 
náts önnön,kebeléből, de a'Tudományok
ra-ügyelő Nemzeti-Társaság is rendelt a* 
maga Tagjai közzül hatot, azon Kom-
l«iSzSzióhoz. 

Addnson, a' ki nagy nevet Szerzett 
magának a* Fr. Tudósok között, és már 
most életének nyőltzvankettődik eSztende-
jét Számlálja, oly Szegénységre jutott a* Re-
volútzió által, hogy a5 Tudósok* Társasá
ga, Száz tallér-segítséget kért néki a' Belső 
dolgokra ügyelő M mistertől. 

A* Státus* Kreditorai, tsak úgy kap
ják egéSz Fr. Orfzágban kéSz-pénzűl az in
terest: ha nem megy az feljebb hatSzáz 
lívernél. Ha pedig Seljebb megy: úgy tsak 
három Száz líver adódik nékik kéSz-pénz-
ben , a5 több réfzt - ^ egéfzfzen tíz ezer 
líverig —. Mari&at nevezetű Papiros-pén-
s&ekben kapják, melyeknek pedig oly ke
vés betse volt Aug. 15-dikén, hogy Száz 
lívernyí Mandátért nem adtak többet kéSz; 
pénzül, két lívernél,'*s valami 14 vagy 15 
Jkolníl* 

Az eSztendonként elöl Sördúló 10-dik 
Augustusi Inneplés végett , a* Direktóriu
mon, Ministéreken , *s egyéb Közönséges 
Tiíztviselökön kívül, nagy Sokaság taka-
íródott ki 'Púmból a* Marsi mezejére. i?e-
veillere-Lepaux, mint Elölülője a* Direk-
tpriumnak, egy Befzédet tartott, melyben 
jávaslotta, h.ogy tf Virtusnak trónust keli 
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emelni. Ezen javaslására a* KórmánySzék* 
Prézesének azt jegyzi meg egy Párisi Új
ságíró; hogy, vífzSza vinni a'Virtus' gya
korlására egy oiyan Nemzetet, mely, já
tékot és meg rögzött Szokást tsinált a* 
vétkezésből, nehezebb dolog, mint Res
publikái Igazgatás* Sormáját állítani fel. 
A \ B é t s i Udvari Újság' előadása Sze
rén t , háromSzáz Ifjaknál többen vetél* 
kedtek azzal az alkalmatossággal egymás 
között ? réfz/Szerént gyalog Sutásből, réSz-
fzerérit pedig Frantzia lovakon való futta
tásból. A'gyalog futók közzűl ketten nyer
ték el a*, jutalmat, kiknek égygyike, egy 
Gránátéros volt: a* nyargalok közzül is 
ketten. Egy gyalog nyertesnek a' jutal
m a , egy pár kardból *s e g y p á r pifztoly-
ból állott; egy lo^as^ nyertesé pedig egy 
karabélyból ?s egy pár piSztplyból. A' 
Nyertesek , gyözedelmi-Szekér, Förmábanii 
vitettek a9 Márs\ mezejéről,, az ugy neve
zett Éíizettmix mezökre , melyek \ ki vol
tak világosítva. Tűzi-játék is tartatott ott, 
de Sierentsétlenül, mert egy bombi-golyó-
bis , mely tígy volt kéfzítve, hogy tűz-
záport ontson le a* levegő-égből, még 
a* földöd létében Széljel pattant, Y m e g 
ölt három embert, sebbe pedig még töb-

v beket ejtett. 
Elegyes Tudósítások* 

Stökholmból Aug. 5-dikénn: —#„Iffji* 
Királyunk' "és Igazgató-Hertzegünk* távol* 
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léíebenti az Ostgothlandi Hertzeg fog itt" 
Fő-Kórrnányozója lenni az egéfzfz Kató-
naságnak: hanem az Igazgatásnak egyéb 
réSzei, meg-tartják a5 magok rendfzerént 
való folyamaíjokat. u 

„ A* Király érkezéséről való híradás
sal innét Pétersbargb&. köldettetett Udva
ri Fő-LováSzmesteí, és minden Királyi 
Rendek5 Fö -TifztviselSje Báró Schwerin, 
éppen az; ki a' műltt eSztcndöben , a* Ki-
rá Íj* meg-rnátkásodásának jelentésével in
dult vala az O.roSz TsáSzárnéhoz: de a* ki 
által akkor el nem fogadódott. " 

Síridbaim, Lattaquie nevií Városnak 
tsak nem minden épületeit öfzfze-döntöt-
te egéfzSzenn .egy Szörnyű földindulás e* 
folyó efztendö Május Hónapjának 9-dik 
napján, mely romlás három ezernétöbb Sze
mélyeket fofztott meg életektől. Gibei-
let nevezetű kis Városban semmi se* ma
radt meg éfjen. Tripolis Városábann is 
sok házak rogytak öSzfze. 

K Napnyugoti-Gállítziabéli Nemesség
nek Krakkói Al-TörvénySzéke, i-ső Octó-
berbejin; a' Lublini pedig, i^^dik Octó-
berbeirn fog hozzá kezdeni a' maga hiva
talának folytatásához. 

Magyar Orfxág. 
JSudáról Aug. 30-dikánn : •— „ T e g 

napelőtt érkezett ide viSzfza Bétsbol a9 

-.Királyi Helytartó Jífoe/Tő-Hertzeg." 
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Pestről Sept. 3 dik napjánn:— „A*; 
Magyar Korona, egyik Oraőjetől; F. Ki
rályunk ? egy hív Karnarássátói *s BelsÖ-
Tanátsossától; a' két Magyar Haza, egy 
nagy tudományú,' ^s rnég az Idegenek ál
tal is igen betsíütetett érdemes Fiától; Ns 
Ugocsa Vármegye, Szeretett és tifzteítt Fő- • 
Ispánynyától-; a3 Religió 's a' Tudományok 
buzgó Pártfogójoktól; Hite-sorsosi, hátha* 
tós SzóízóUójoktól; fényes Famíliája, egy 
difzes és hafznos Tagjától; kedves Fele
sége és Magzati, igen érzékeny Szívű )& 
Férjtől és Atyától, fbfztatának meg c'" fo
lyó September' Hónapnak első napjánn, 
Néhai Nagy Méltóságú Római S,'z. Biroda>. 
lombéli Gróf Széki Teleki Jósef Ö Excel-
lentziája' Személyében, —• Egy ily Férjfiu 
is hirtelen oda lehet: de vajmi sói id.5 
alatt formálódhatik! 

Mozson Vármegyéből írják, hogy. 
Kristína Fö~Hertzeg-aízfzony, a* Magyar* 
óvári Domíaiumában, Száz forint Ajándék 
fel-pénzt adat minderi Szépen nőtt magas 
termetű Legénynek, a* ki magát, ezenn t 
frantzia háború' végződéséig tartandó, ka-* 
tQnáskodásra ajánlja; a' közép-termetíi 
pedig j ki 20-at, ki többet, harmintzig. 
JÉzen katonáskodásnak azt a' jutalmát is 
igérjte még a? Fő-Hertzeg aíVizony, hogy 
viSzSza-térvénn a? Vitézek ily hazafiúi Szol
gálatból , mindenütt le-tehetik magokat a* 
ITö-Hert^egaízfzony' jófzágaibann: és nem 
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kíván tőlök a' Fő~HertzegaSzfzony mint 
Földes-aSzfzony semmi fizetést vagy Szol-
gálatot. Ily nemes ÖSztönezéseknek oly fo
ganatja lett tsak hamar; hogy már Aug. 
20-dikáig hetvenre nevekedett fel a*'Re-. 
kruták* /.Száma." • . > 

Báró Orczy Jósef és Láfzló két test-
vér Méltóságok, Száznyóltzvan HuSzáro* 
kat állítanak* 

Zimonb$l Aug. 25-dikénn: — „A* * 
pestis miatt -leg-utoljára zárva tartatott 
Helységekből is: JVeractinhól, Iregböl 's a't«> 
érkeztek már ide egéSzfz épségű *s egéSzsé-
gts Színű Emberek. 4í 

„ Páncsovábá , ALvinczy (nem Devins) 
Reg. éböl mennek két JKompániák. Wür-
ienberg* Regementjének is egy Svadronja 
JVersétz' tájjáról* a' Szélekhez rendeltetett* 

Ezen "intézeteknek az azt oka; mivel a* 
Bánáti JSTémet Regement, a9 mely, állotta 
ennekelotte a' \Strázsákata a9 Frantziák el
len indíttatott." ; ' 

„ A J SzérvialTotóik Pártosok, Ale* ]' 
mneze és Chöschowo nevű Helységeket rún 
tul ki-rablották, és az egéSzSz vídékenn 
nagy réműlést okoztak. Hírt vévénn er
ről a9 Belgrádi Basa, buzdította Szervid*. 
jnák mindén Lakosait, hogy haladék nél
kül fegyverkezzenek fel '$ kéSzen tartsák 
magokat a* Pártosok ellen : sőt még oly-
ígéretét is tett hekiek, hogy a' kik közzül 
lök' kiváltképpen meg-különböztetik ma-
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gokat: menttek Jéfznek hólttig minden 
adófizetéstől. EgySzersmind el küldött egy 
JSégfiet is ötven reguláris Katonákkal % 
hogy értene bizonyost a* Pártosok felöl, 
és ha a' Szükség úgy hozza magárai: igye
kezzék is haSzontalanná tenni azoknak Szán-
dékjokat a* Polgár - Katonaság* erejével. 
í^zenn Intézeteknek oly jó Soganatja lettr^ 
hogy a' Pártosok tüstént el vonták mago
kat a' belsőbb réSzeire Török-OrSzágnak „ 
de ott se* leSzSz maradássok: mivel ayTö
rök Tsáfzár, hatvan ezer főből álló Kato
naságot rendelt ki a* végre, hogy mentől 
elébb ki-írthassa a' Belső bátorság, hábor
gatok. " 

Pozsonhól Septembernek i-ső nap-
jánn : — „ Tegnap , Száznegyven Frantzia 
foglyok érkeztek ide, kik között egyne
hány Stábális, és Számos Fő-Tifztek voltak* 
A* mint hallatik, még több éjféle Fr, So<* 
goly-Szállítmányok is fognak érkezni Ma~ 
gyar-OrSzágra, ?s avagy tsak ezeknek tar
tása által is fog bővülni Hazánkban a* kéS& 
pénz. " .. 

Béts. 
A*. Hetz-Amfiteátrom* eUégése* alkal

matosságával, midőn a* két ürqfzlánok; 
párdutz; hiúz; Számos medvék; yad-difz* ' 
nók; ökrök 's a* to Szörnyű ordítások, si
koltások, és bögések között el yefztek: 
egy róka el ásta magát a* földbe Pi II? hoitv 
naji más nap épen került ku 
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_ Az el-égettHetz-Amfiteátrum' helyén, 
Magazinom fog építtetni. 

. *- « « 
* * * * * * 

Híradás. 
^Méltóságos Gr. Tolnai FestetitsGyör»f 

Tsáfz. Kir. Kamarás Úr, Nemes Somogy 
Vármegyében fekvő Csurgói Dominiumfa-
nak Crar^o' Mező-Városában, a' két Val
láson lévő Protestáns, már most is fzépen. 
meg-fzaporodott Tanuló Iffjúság' fzámára 
elégedendő Oskolát építtetett, Prófesso! 
rokat fundált, 's • Aiumniumokat rendelt. 
Hogy a' másunnan való Tanúlók is annál 
alkaimatossabb fzállásra tehessenek ott 
fzert:, egy kies környéket méretett' ki a' 
GrófUr, ház-helyeknek, a' melyen már 
kulönbkulönbféle Mesteremberek teleped
tek meg: mindazáltal vágynak még ugyan 
tsak az említett Oskola5 vídékekenn több 
üres ház-helyek is, melyek következendő 
feltételek alatt oktatnak k i : 

1.) Az Epíteniakarók, egy konyha-
hoz es keményhez ingyen kapnak téglát az 
Urasagtol. 

2.) Házaikat mindenkor fzabadón el 
adhatják., -

3.) A' míg bírni fogják azokat: efz-
tendonkent tsak egy egy aranyat fognak 
tolok fizetni. <— A' kiknek tehát ott meg 
fzállam és építeni fzándékjok volna : mat 
l°}f.?• lélzben * egJenessen .az Uraság' 
helybeli Tiszttartójánál jelenthetik. 
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