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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG' 
E N G E D E L M É V E L , ; 

O?O*ÍOJ*OJ$OSO j 

Nro 24. 
K$lt. Bétsben, Sz. Mihály Havának (Septembernek) 

sto-dik napján 1796-dik Kíztendő'bea. 

Hadi Környülállások* 

V rieáberg (Mons^Frideric£)9.égy he
gyén fekvő Birodalmi Város, mely, négy 
órásvynyl járó földre esik Frankfurttól Éfzak 
és Napkelet között. Onnan; indította Ká^ 
ro^Fő-Hertzeg, Béts felé a' maga 12-dik 
Septemberi Tudósítását, mely fzerént a* 
Moguntziox Őrizetnek íeg-nagyobb .réfssét 
íiárom tsapatokban vitte ki a*.. Fi:antziák 
elfqn Sept. 9-dikénn reggel Neu Feldmar-
ichallieutenánt; Rajnai Ts#j kassáink Ve-

Uh •' 
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zére Williams Oberstlieutenánt pedig oly 
parantsolatot vett , hogy Rkeingauból ver
je el az ellenséget, a' minthogy el is ver
te még az nap estve Riedesheimhol. Neu 
F. M. L. minekutánna Wisbaden előtt, 
fogott is el az ellenség közzül jó formánn; 
\ nyert is tőle (aj mint már tudva vagyon) 
egy ló fontos golyóbisú ágyút: első Ko-
lonnját (Tsapatját) az úgy nevezett Schanzl 
felé indította; a' második Tsapatja pedig 
újra meg-támadta az ellenséget a' Wisba-
dciix hegyeken, túl kergette Schwalbachon, 
's nyert egy 12 fontos golyóbisú ágyút. 
Ezzel az alkalmatossággal két Kolóniai Ka
pitányokon kívül jelessenn különböztette 
magát Barkó Magyar Lovas Reg. béli Pc% 
cky Fő-Hadnagy. A' 3-dik Tsapat, mely-
ftél Tsáízár Hufzárjai is voltak Kdkonyi 
Kapitány' vezérlése alatt, és Hafzfziái 
Stutztzosok is Kitint nevezetű derék Ka-
pitánynyokkal, el vert négy Batalion Fr. 
gyalogságot és egy Lovas-Regementet, az 
ugy nevezett Plattnál, '» 'fogott is el be
lőtök egynehányat, és nyert egy puskapo
ros fzekeret. Ezentúl a' Kemmeli hegye-
kenn fzállottak meg az említett 4 Bata-
lionból, és egy Lovas Reg. bői álló Fran^ 
tziák: de , hogy közelgetett feléjek Sepr* 
10-dikénn Jonson Majorunk; onnét is. ej 
vették magokat Nassau felé, 

Flörsheimh&n, 17 bombis mozsarakat; 
65 kalenbkülönbféle nagyságú hofe&wigyú*: 
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É?f 
]pt» é$ 3 ezerig való golyóbisokat-** grá
nátokat találtak a? Mî ^̂ ^ 

HOQZC F , M. L . , Usingenbol WeiU 
hurg felé nypmúh egy Seregfzakafzfzal; F. % 

Mf Lo Kray ^áig MümenberghQl Wptz~ 
lár felé, a'» hol még §gy réSze tartózko
dott az ellenség* utóljáiró réfzének. 

ÖfzSze-taláíkozránn egymással egyne^ 
- hány rendbeli Visgálódóink, kik között 

yólt Blankenstein HuSzár*Májor Révayis\ 
Gitssen Városából ínég Sept. 11-dikénn 
délután ki-verték &z ellenséget. 

A* Frantziák, jiem magok jó Szántáé 
ból , nem is valamely fortélyból vonták el 
magókat Károly Fö-Hertzeg elptt: mely
nek világos bizonysága az, hogy tartották 

, Ök magokat a' míg tarthatták rniiidenütt, 
'$ eleget is agyarkodtak a' Mieink ellen; 
H)r bogy egy Kompánia nevezetessen 9 in
kább öfzSge hagyta magát íjarabolutrii 
Sept. 6-dikánn ÍStocistadtnkl; mint seni 
el-fogadta volna a? pardont. - ^ Főbb* 

. és ajsóbb derék Vezerj-inknek oko* bár 
torsága , ?s Vitézeink* hív buzgósága, Szül
ték ditsö diadalmainkat. Az Al- Vezé
rek , nem vártak különös párantsólatot an
nak tsejekedéséfe a' mit hafznosnak lát
tak; hanem, tselefcedték magoktól, *s eg 
az oka, hogy jól öSzfze-intézett erőnknek 
nem állhatott ellent az ellenség. Emlí
tett diadalmainknak néy Szerént ditséftt 
gfeközeik közzül valók, a> többek kö-

B b $ 
ebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



JSO \ 

zott: ; Qenerahs Hadik; a' Blankensteiri 
Hufzarjai közzül; Sz entkerefzti Ober-
ter; Révai Major; 's . Mtskó és Csanády 
Kapitányok., Barkó Hufzarjai közzül: 
Obcrster Levachich, a ' ki 3 sebet kapott; 
ÜTereA^ Major; 's Montecuculi és Í e « a -
/•ŰWCA Kapitányok,'s a ' t . 

^í Ts. K. Fö-Seregből. 
f Deiningennél, NeumarkwkX, és Am-
bergntl 2^.dik 23-dik és 24-dik Aurustus-
bann halva maradtak: Beaulieu -Reg. jéből 
de Dove Fö-Hadnagy; Latour> Könvnyű-
lovassai közzül de Mondel Fö-Hadnagy , 

• es 3 s alsóbb Vitézek. - Sebet kapuk. ' 
Leloup Vadafzfzai kozzűl, Hadnagy Ca-
taire; LöVenehr Könynyűlovassai közzül 
^Ó-Hadnagy Tormann; Nádasdy Ree. éböl: 
Kapitány Biancki, 's Wasserthall és Stein-
hubel Ál-Hadnagyok; Lóbkoritz Reg.ébőJ, 
*o-Hadnagy Boroivitzka; alsóbb rendű Vi
tézek pedig kétfzázötvenhármann.— Nem 
találtattak: e g J Altifzt, és 43 Közembe-

t ^6-dik Augustustól fogra a' Hónap' 
vegéig: Halva-maradtak: 24Közemberek; 
íebbe estek: Manfredini Reg. éböl Főhad-
nW-Soupen és 67 alsóbb rendű Vitézek. 
Jíein találtattak so.Közemberek. 

Sept. 3-dikáhn, Würzburgnkl, halva 
maradtak: Lövenehr R e g . ebéli Fő-Had! 
aagy Brmieck; Devins Reg. béli Záfzló-
.uno.^iUccki Altifztek./í Közemberek 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 



\ 

általjábann kétSzáztízemi. — Sebbe estek: 
Jíack vasas Reg. éből: Kapitány Altwas-
ser-y's Alhadnagy GtoíDinancourt; Ka-
raiczay Reg. ébol: Kapitány Próvenehr és 
Fő-Hadnagy Christ; Blankensteiri HuSzár-
jai közzűl, Fő-Hadnagy Kandó ; Barkó 
Hufzárjai kozzüi, Oberster Levachich és 
Fő-Hadnagy Czwjck; Kallenberg Reg* 
ébol Kern Hadnagy; Wallis Olivieréböl 
Fő-Hadnagy Baumeister; Dietrich Gráná-
térossai közzíil, Alhadnagy Berger; Ritsch 
Gránátérossai közzűl Fő-Hadnagy Carato; 
Zeschwitz Vasassaí közzűl, Fő-Hadnagy 
Schaeffcr. A* TsáSzár Magyar Lovassal 
közzűl ? Kapitány B, Ötvös; 'Maüa Záfzló-
• tartó a' 2-dik Slávóniai Reg. bői; Fő-Had-
, i aS7 Werncr a* Lövenehr Reg. éből; 
Hadnagy Schröder a* KinSzky.Ferentzéb.ől; 
Buchta Kapitány és ^ / /^ rZáfz ló ta r tó a* 
Splényiéből; Kucher Fő-Hadnagy a* De-
vinséböl; alsóbb rendű Vitézek pedig al
taljában: 92Ő~ann. 

. Nem találtattak: JVíack vasas Reg.bé
li Fő - Hadnagy Distler, és 311 Közem
berek. 

Az Achaffenburgx viadalnál Septemb. 
ö-díkánn estek el 16 Közemberek.— Meg
sebesedtek: Vétsey HuSzárjai kozzül Ska-
ritzcL Oberster; Rohan Lovassai közzűl 
Kapit. Mosee; Közemberek pedig 30-an. 

Az elő-Számláltt verekedésekbenn el 
hullott , -9g meg-sebesedett, ér'sí Veréke? 
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dések után nem találtatott nagyobb és kitf* 
sebb rangú Katonáink Száma tehát tefzeh 
oSzSzeséggel, 1973 főből álló summát* 

Gróf Wurmser, oly Szándékkal nyo-> 
műit vala előre Bássanőhn által az Athe* 
sis folyó-vizé felé» hogy újra el ofzlassá 
a' Frantziákat Máritua mellől: mely Szán
dékának fzerfentsés végéi is reményiette; 
mivel jóllehet áz ellenség diadalrrtassanrt 
él nyomta Bassanóiól Sept. 8-dikán Gvos~ 
danovich F . M. L. tot; Gróf Wurmser 
mindazáltal állhatatósáann meg-maradt em
lített féltételébenít, és iliíhekütánría Sept 
^-dikénit el foglalta volna a* íegnagol de
rék tanyát* által-fzálJolt ott más nap az 
Jihesistúhi .-•* -

Gróf Lutörir, konynyebbítení akar-
Váhn Báró Frdhlichhzk á* Lech vize fele 
való eíöre-nyómulását, él-küldötte n - d i k 
Séptemberben a* maga Korpusának elöljá-
ró réfzét, hogy ez* a> Dunától fogva Frey* 
singerúg támadná meg k' Frántziákatj '$ 
ne engedne alkalmatosságot és tehetséget" 
nékiek á' B». FrölicH tartóztatására. Mo$~ 
burgxg '$ Frefszngmig haladván Gróf Lá
tó ur9 Elöljáró-Vitézei, egygyik helyeu se* 
találtak már Frantziákats mivel azpk^ fu
tásra vették az előtt való éjtízáka a* dol
got; és hogy áhriál inkább él illanthassa* 
jnák, mind el rontották az Jser vizén ma
gok utánn a* hidakat, melyeket mitidaz-
által a'Miéink* oly sietséggel űjra Sel-állí* 
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fötttk, hogy xlzöbe vehették az ellenséget* 
'* fogtak is el belőle egy Oberstert, egy 
Kapitányt, és Számos alsóbb rendű Kato
nákat. 

Maga Gr* Latojuris által-fzállottKorpu-
sának egy réfzével Mosburgnkl az Isertnnt 
de tsak 13-dikra virradóra érhetett el a* 
népe Ffaffenhofériig ? a* roSzSz utak miatt* 

Az a5 réfze Gr. Latour* Korpusának, 
mely JMonachiumnkl állott, hasonlókép
pen által ment az Iseren^és Dachau felé 
nyomult elébb Sept4 ís-dikénn.-

Sept. 13-dikán egéSz Korpusát Öfzfze-
gyűjtötte Gh Latour Pfafferihqfennél > az 
Elöljárói pedig még az nap el haladtak 
V Paar vizéig. Minthogy Moró Frantzia 
Vezér, Neuburg felé vette minden Tudó
sítások fzerént a* maga útját: *s ott Szán
dékozott által-Szállani a* Dunán: erre néz
ve Gr. Nauendorf Generálisunk még Sept. 
12-dikénn által-rrtént a' Dunáim Ncastadt-
nál; Gr. Latour is fzándékozott Septemb, 
14.-dikén által menni a1 Dunán Neuburgtú\f 
hogy ekképpenn Nauendorf Generálissal 
egyesülve oly bajossá tegye, valamilyenné 
tsak teheti a* viSzSza-vonűlást Marónak. 
Nagy-Britanniából. —-

A' Spanyol Udvarnál lévÖ Ánglús Kö
vet Buie Marki, fontos tárgyú írásokkaf 
indított egy Gregory nevű Kapitányt 2g 
ágyús hajónn Anglia felé ^ ki is Augustus~ 
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nak 25-dikén érkezvénn Londonh& , által 
adta ar mit vitt a* Minístéricmnak, mely-,, 
azonnal öSzíze-gyűlt és négy órákig tanáts-
kozott egygyütt, akkor pedig egynehány 
Kurírokat indított a5 külső Udvarokhoz. 

Az Orfzág-gy ülésnek (Pariamenlom-
« nak) elkezdödése Octqber' .végéig vagyon 

el halaSztva. 
Tizenegy millió font fteríingre betsül* 

tetik azon. Kereskedő-hajók* terhe, mely-
lyek 9 réfzfzerént a' földközi , réfzfzerént 
a2 Napkeleti-tengerről, réfzSzerént-'pedig 
Jamaikáhál érkeztek Augustus* végénn, 
Anglia'partjaihoz, 

A9 Spanyol és Portugállus partoknál 9 
minekutánna egynehány hónapokig járkált 
volna fel V alá Lord Sejrmour egy JTajós-
seregofztáíy a l ; vifzSza-tért onnét a' JPorts~ 
mouthi Kikötőhelybe. Ellenbén ezen Ki-

. kötőhelyből Aug. iő-;dikánn , GardnerAd*. 
mi ralis öt; Cartis Admirális pedig hét nagy 
Katonahajókkal indtíiíak k i : de fzándék-
jok titokban tartatott. 

Angliábann , a' belső Katonaság' hij . 
jánosságának mentől elébb való ki-pótolá
sa érám, parantsolat ment minden Gróf
ságokhoz. ' r 

"Irrlandiáhsn (liiberniáb&xi) az OrSzág 
közepéről, mind a' partokhoz tétettek ál
tal a' táborok. 

Jersey Szigetébe Angliának sok Suá* 
nok érkeznek a' fzömfzéd frantzia.partekr 
róíj kik azt befzéllik, hogy Su Malomi 
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fzáz lapos tsonakok, j Fregátok, r$ több 
más Katona-hajók is fe'küSznek. Ily kör* 
iiyűlállásokban, a5 Szigethez tartozó HaláSz % 
tsónakok mind laistromba vágynak Szed
v e , fs nem lehet nékiek két mérttföldnyl 
térségnél rnefzSzebb el-távozni a3 partok
tól , ésmiiíden estve vifzSza kell térni. 

A' Londoni Újságok írják 9 hogy Ka* 
tonát is pénzt is kér Poríugaiiia Angliától, 
hogy tovább is folytathassa a'.hadat* 

(A' Portugalliai Udvar* réSzéről, 179a-
dik efztendőtoi foeya viselt v a k már Kö-. 
vétséget IJdgáb&n Nemes Aroujó Űr. Ez 
most oly párantsolatot vett Lisdonakól:, 
hogy el hagyván Magdi ménynyen Pá* 
risba.) 

r A9 Napkeleti-tengeren 28 iíneai-hajói 
vágynak Angliának. 

A5 Frantzia Respublika^,réSzéről Gen, 
Psrignoni a' Spanyol Udvar* réfzéről pe~ 
dig Békesség5 Fejedelme ^gAlcudia^ egy 
oly Frigynek írták magokat alája, mely 
fzerénV tartozik mind egyik Hatalmasság 
a' másikat, mihelyt a' Szükség kívánja, 
tizenöt líneai hajókkal, tizennyóltz ezer 
gyalogokkal, és hat ezer főből álló lo» , 
vássággal segíteni. 
Frantzia-OrfzágbóL -— 

A' Státus-Creditoraira nézve azt vé
gezte volt (mint ír tuk) a* Törvényhez 
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zó Iffjabbik Gyűlés, hogy a* kiknek köz* 
zűlök nem jár efztendőnként 6 Száz líver-, 
nél többinteressék: azt kéSz pénzül kapják. 
Ezen Végzést az öreg Tanáts nem hagy. 
ta helybe abból az okból: mivel még most 
iiints tehetségébenn a5 Státusnak, hogy any-
nyi kéfz pénzt rendSzerént kiadhasson. —» 
Egy Párisi Újság* előadása Szerént, $56 
ezerre mégy azoknak a'Személyeknek Szá
m a , kik a' Státus-KafzSzájából Szednek in
tereseket és fizetéseket, kik között 125,800 
régi Pensionisták, *s 74, 114 Férjfiui ét 
ASzfzonyi nemen lévő Szerzetesek vágy
nak. — Az olyafi Személyeknek , ingyen 
oSztatmég kenyeret a* Direktórium , a'kik-
nek naponkéntvaló keresetjek^ önnön Sze
mélyekre néave meg nem haladja a* húSz 
lívert; akkor, se* a* 25-öt h£ egy Gyér-
mekjek vagyon, és akkor se* a* 30 lívert* 
ba két Gyermekjek vagyon. 

A* Közönséges-Társaság* belső réSzei. 
ben lévő SeregőíVtályok eránt, arról tudó
sította a* Direktórium August. 25-dikénn 
%eh érzékenyen a* Törvényhozó Iffjabbik 
Tanátsot, hogy a' pénz* nem léte miatt 
nints mit adni tíékiek; sőt némely Ispotá
lyokban a'Betegeket sints mivel tartani. 
Ezen Híradás igen viSzSza-terfzett az Öt-
ízázak'Tanátsának: mivel a* mint Ö mon
dot ta , el nem lehet azt gondolni nékie: 
mi módoá fzeitveditessenek fogyatkozást 
M* réízben a* Seregöíztályokf hölatt oly 
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fiagy summa rendelődött ki azoknak tar
tására. 

Békesség-idején menynyi Katonát kel* 
lessék tartani a* Fr. Respublikának? £s 
ttribe kerüf annak tartása? Tudósítást kí
vánt *s vett is már a' Tör vény hozó-Gyű
lés ezen tárgyakról a" Direktóriumtól. En
nek vélekedése Szerént nagyobb Számú Ár-
mádiát lefzfz Szükség még most tartani a3 

Fr. Nemzetnek, rninekutánna meg leSzSz h 
a* Közönséges Békességkötés: mint majd 
akkor, midőn már meg-öröködött a' Bé
kesség: a* mikor elég Sog lenni 170 ezer 
föböl álló Sefeg, és annak efztendel tar
tására Száz millió líver. Közzé van Szám
lálva a' 170 ezer Katonaságnak áz á* két 
ezer fegyveres Nép is, mely", a* Törvény
hozó* Gyűlésnek 's a' Direktóriumnak öri
zetére kívántatik*. 

Sokan úgy ítélnek a* 28 dik és 29-dík 
Augustus között történt támadásról, hogy 
ámbár annak alkalmatosságával eiég, bö~ 
venn hallattattak az ily kiáltások: Éljen 
18-dik Lajosi Halál a* Republikánusok
nak í mindazáltal, Jakobinusok* mestersége 
volt az egéSz dolog oly tzélbó!;.hogy az 
úgy nevezett Rojalistákat ujj üldözéseknek 
tárgyaivá tehessék* 

JS legyes Tudósítások* 
RámábólAug. 17-dikénns — 5,A* 

fault Vasárnap ki-fstífoka -itt a* "Nép ft 
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Frantzia Kommifzfzáritisokat: kik azonnal 
panafzt tettek a' Kormány Széknek. Jólle
het a'.'panafznál fogva meg-árestáltattak 
nem kevesenn: mindazáltal más nap még 
inkább, ki-kelt a" Nép az említett Kom-
ynifzfzáriusók ellen, 's kítsinben múlt, hogy 
erőSzakoskodásra is nem ment a? dolog* 
Azólta is fogattattak el némely Lakosok, 
és különös Örizetet kellett rendelni ahoz 
&' -házhoz ? melybenn Szállva nagynak a' 
Fr . Kommífzfzáriusok.c 

Rómából Aug, áő-dikánn: -— >f E* 
folyó Hónapnak 19-dikénn ? oly értelmű 
parantsoiatot adott ki a' KórmánySzék, 
hogy a,9 Római Megyéből minden felesleg 
való idei gabona-termést ide kell bé-fzállí~ 
tani a* jövő Septemberbenm Semmit kül
földre el nem lehet adni.#tf 

'"'•'•"•'„ Tsak magából a9 Vaticánumi Ké
pes-házból negyven ritka Képeket válogat
tak ki a" Fr. KommifzSzáriusok, 's küldöt
tek Parisba, melylyek között vágynak: 
Apollóé ; Laocooné; Herculesé, buzogány
nyal; Demosthenesé; ' Cleopátráé ; Vénu-
sé ; Adónisé; Augustusé, 's Tiberiusé tó
gában ; Bacchusé és Sardanápálusé Szakál-
lasann; Meleágeré; Melpómeneé; Parisé; 
Apoüó Musagetesé; a* kilentz Músáké; 
Céresé kis formában; Antinousé; Hadria
nusé; Serapisé; Cátóé; Portziáé; Mene-
leausé; Minerváé; a 'Comoediáé; Tragoe-
áiáéj Pasquinusé V a ' t." 
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A3 Saxóniai VálaSztó-Hertzeg* Lakó-
Városán Dresdánn által, hatSzázig való Ki
költözött Frantzia Papok és Apátzák taka
rodtak cl Augustusnak 3 elsö-heteihenn &-
lésia és aVLengyel földek felé: minthogy 
akár Egyházi akár Világi renden lévők 
lettek légyen a' ki-költézott Frantziák* 
meg nem engedtetett nékiek, hogy három 
napnál tovább maradhassanak Dresddbatu 
Az Egyházi Rendűek azonban, oly kegyes
ségét tapafztalták az Udvarnak, hogy Qgy 
egy ^napra nyóltz garast kaptak tőle "aján
dékul. 

A' Prufzfziax Birodalomban tsak az 
olyatén Frantziáknak engedődött meg egy 
Királyi Rendelés által, mely? 13-dik Au-
gnstusban költ, a* Nemzeti bokréta (ko
kárda) viselés, a' kik, mint valóságos Tag
jai a'- Frantzia Közönséges-Társaságnak be
íratják magokat a' Berlin? Fr. Követnél, 
Cmllard Polgárnál, és tsak egy ideig Szán
dékoznak mulatni a3 Prufzfziai Birodalom
ban. ' • 

Konstántzinápolyhol írják a -hogy' az 
ott lévő Svéd M mister tudósította mái* a* 
Portát ? hogy ujj barátságos Srigy vagyon 
köttetve az QroízBirodalom és Svéd- Or-
ízág között, '! 

Syriában Laodicéa Városát Szintem 
cgéízSzén el sűlyefztette a' földindulás Máj. 
1'4-dikénn. ^ Három ezernél több embert 
temettek magok alá a* íe omladozott épíl? 
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le t darabok. Más Syriai Városok & nagy 
romlást Szenvedtek ugyan <akkpr. 

Tegnap az úgy nevetett Ts . K, nagy 
Redut Jzálábann, déli 12 órától fogva'dél-' 
ütánni két óráig, énekes-musika tartatott, 
rnelynek első ki-gondolója, valamint az 
Ének' kéSzítŐje is RauUmtrauch lÖr volt. 
Az Ének* Felülírása, ez: Der Retter in 
Gtfahr (A* refzedclem' idejénn való Sza
badító). Ezen énekes muzsikára való bé-
menetelért egy forintot kellett fizetni, 's 
a' mi gyűlt a' KafzSzába; a^ a1 Bétsi Sza* 
bád Sereg' tartására fzenteltetejtt, 

Az AuSztriai Birodalomban tsak Béts-
ben voltak még Paulánusok: de ezek is el 
ofzlanak most egynehány napok alatt a* 
Klastromjokbói, melybe a* Bét/i Frájpár-
tisták Szállíttatnak, .'* 

Státus* és Politzáj ~ Mjnister Gróf Per-
gtn, a' maga Pottenhrunn nevezetű Alsó-
Aufztriaí jóSzágibann inneplette Septemb. 
11-dikjénn annak emlékezetét, hogy már 
ötven eSztendőket töltött el a' Státus* Szol
galatjában. A'̂  Felség is kívánta nevelni 
maga-réSzéröl Érdemes öreg Minjsterjének 
méltó örömét: min^kokáért az inneplés he-
lyére, egy Szép ki-£ejezésű? és cgéSzfz tetízé-
sü meg-elégedését nyilatkozató írás mel
lett, *gy oly pixist küldött ajándékban a* 
grófnak 5 mely gazdagon meg van rakva 
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gyémánt- darabokkal y. ér a? F«Jség? Képé* 
vei ékeskedik, 

Magfar Qrfzág* 
Mozson Vármegyéből írják, hogy a* 

Kristina Fő-Hertzeg-aS^Szony* birtokaiban, 
&ép előmenetellel foly a' rekrutázás* 

Kéfz pénzt, nyéltzvanezer forintot aján
dékozott Kristina Fő-JíertzegaSzSzony a* 
maga Magyar birtokainak jövedelméből aT 
hadi kaSzfzába, 

Nem tsak Katonával, kéSzvpénzzel 9 
és gabonával lehet könynyíteni a* had
folytatás terhét; hanem ruhának való ma* 
tériálékkal; *s lóval ésr marhával is* A* 
ruhának való materiálékat, minéműek; kö* 
zönséges pofztó; váfzon; tsinvat (Zwilck). 
bőr '$ a' U bé lehet adni, Magyar - Qrfzág-
nak ^ a * hozzá-tartozó Tartományoknak. 
minden réSzcihöl, a'Katonai Formaruhák
ra 'sQeconomiára ügyelő KommiSzfziónak,c 
mely Ó-Budán vagyon; Erdélyben pedijf 
a' KárotyfejérvárdiXX lévő Katonai Forma
ruhák' Depositoriumához, A* lovakat V 
marhákat, Magyar és Erdély - Orfzágnafc 
minden réSzeiből által lehet Szolgáltatni 
Mezőhegyesig és Bábolnát*. 

Ns Pest Vármegye' E. Vice-I&pány-
nya Ttk\jSzily Kin Tanátsos Úr, egy Ke* 
rülő-frást indított el, melyben a' Megvehet 
li Hazafiak előtt eleven Színekkel tefesföfr. 
t? a' hadnak terhei környulállisaihos ké> 
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pest kívántató köz-segedelmet? melyet kik. 
nek kinek lehet pótolni a5 maga réfzérőL 

A5 Ti/zű-metjéki pnvilégiáltt Kerület, 
mely Bdts Vármegyébenn Sekfzik, . 200 
Rekrutákat és 4 ezer köböl zabot ajánlott 
F . Urunknak hadi segítségül. 

A' TiSzántűli Bistrictuális Tábla-EI81-
illőjét M. Okolitsányi Farkas Urat, Udvari 
Tanátsosi ranggal méltóztatott meg-tiSztel-
m Ö Felsége. ' 

Fejér. VármegyeiFö-Notárius T . Végh 
Péter Úr, Számfélett való Tanátsossá lett 
a9 F* Kamaránál. 

Egerből Sept, iósdikén : — „ Ámbár 
tok zápor-esök jártak itten az idénn: még 
is Szöleink5 termése meg-haladja, hálaisten
nek! a* középfzerű jóságot: hanem Szóm-
í'^édságunkbann , Jípáifalvcf környékén 
hat vágy hét Helységek' határainn nagy 
puSztítást tett a? jég. Méltán lehet sajnál
tam a' Palótzságot, rnely oly jóféle ősi 
•Magyarokból áll./4 " "' 

„ T . Jenis Űr' helyébe, a* ki Nagy* 
Kallói Plébánossá, lett; Matheseos Profes-
sorságra jött az idevaló Püspöki Oskolá
ba , Szabólts Vármegyei Piébánusságból . 
T . Rösler Úr; Pétsi. András Urat pedig, 
a* Törvény -tanításbann fel-váltotta Nagy 
János Úr* ki ennekelötte a'Magyar nyelv-. 
uek és Literátiirának vala Közönséges Ta* 
látója itt JEgerbm*w. 
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