
AV 
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E L M É V E L. 
OÍOIÍOiSOSSOÍO 

Nro 35. 
KSIt Bétsbeti, Mínd Szent Havának (Octóbernel?) 

2g-d»k napján 2796-dik Efztenáöben* 

Hadi Kömyíllállások* 

IVlöro* Seregéből egy OSztáfy, utat akar-
vkxm ísinálni magának Frejburg felé ? ki 
iiyomta nagyobb aröyel d* Aspre Ts. K* 
Oberstlieutenántot az ugy nevezett Höllm-
tftalból: de a' 16-dik Ocíóberi Tudósítá
sok Szerént viSzSza-verettetett onnét Karolj 
Fö-Hertzeg -által. Hat Korpásaink Szándé
koznak egyesíteni magokat Brisgaub&nn % 
t. i. a* Laiouré; Condéé; Fröliché; Nau* 
€ndorjféí Petrasché; és -Káro-jr Fő - Hei> -
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Á' Helvétzial Szélekenit álló EL Katonák,, 
-mihelyt Fr. Katonát kapnsk Maró* sere-f 
géből a5 Helv. földönn: mindjárt kí-fegy-
veí'keztctik. 

Heuwiedböl Oct. iS-dikánn: — „A* 
mély hídjok volt itt a' Frantziáknak, el 
kapta azt a* Rajna' árja 5 és JRensdorfnkl 
a* Ts« K. Katonaság9 kezébe juttatta, 

Mühlheimnkl oly sántzokat akarnak 
hányni a' Frantziák 9 mint hánytak Düs
seldorfnál. —- Hundsruckbdin mindég Sza~ 
porítják magokat. 

A5 Strafzburgi Újság írja, hogy azzai 
az alkalmatossággal, midőn Oct. 4-dikéntí 
3íeycr Frantzia OSztály-Generális,? Ts; KV 
Katonák által el Sogattatott a* Landaui 
titonn: Pisgrii Generális is ? ki éppen ak« 
kor Weissenburg* környékeim tartózkodott 
Tolt Lajolais nevű Genera-isnak Mezősé* 
gi íiázábann, meg-ijjedt, ne hogy az a'tá« 
jon kerengett ellenség' kezébe essék: mi* 
mekokáért a' Gazdájával Lajolais Generá
lissal- együtt, bé-Szaladt Strqfzburghaim^ 
*® onrian ment Roosheimba. 

Az említett Strafzburgi Újságnak 7-dik 
g dik és 10-dik Qctóberi Darabjai* egyiie* 
hány Fr. Helyeket Számlálnak elő, a* me
lyektől hadi-adót kívánt Generális fÍotze% 
JBtrgzaherntol 50 Luidórt kívántak *s kap
tak is a* Ts. K. Katonák. Latiterburg é 
150 Luidórt kénteleníítetett adni nékiek? 
fi néznie miként ürítődnek ott ki Azok íU 
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b l , a° T á r h á z a k , melyek, a 'Revolűrziótóí 
fogva még iuh\ voltak úgy tö l tve , mint 
cppen most. — Wéisichlurgbai\i\, mely 
égv a' második rendű Fr. Varak közzul-
nem vöit tsak égy ízekerre való puskapor 
i s , — az említett Üjság fzcrént — midőn 
oda érkeztek Vitézcink. •— Keményenn is 
ki kél ezen Szóban Sorgó Üjság, a' Fr , Ge
nerálisok ellen: Nagy fzomörusággaf kell 
~ úgymond— Olvasóinknak jelentenünk, 

.hogy méga'Générálísság^réSzérŐl, oltalmai 
zásra való semmi oly nyomós intézetek nem 
t é t e t t ek , melylyek bátorságot Szerezhet* 
nének a 'Po lgá roknak , Egy K é p ' H i s t ó n á ; 
ja se* mutathatja példáját annak á' roS^fz 
gondviselésnek, a' meiy volt a' mi Szé
leinkre. Az AuSztriaiaknak Germers-
heimban vagyori a* fé-quártéljok, k ik , af 

Qu'ejch-tn'e\)éki l ínéákat , mélyek oly nagy 
tnunkávaí kéizGlték, és á> Germtrsheímx 
Erősségeket öfcjfee-rontjáfc. -A* Respublii 
ka ' költsége így veSztegetÖdik: így betsíU 
l ő d í k , így jutalmazódik meg 's fordítódik 
háízönra a' jó Polgát* keserves verejtéke; 
Scherb Generális áreltombanh ül már két 
napoktól fogva: még mások is fognák Ú 
fctánna erre á' díjra jutni. Gazdálkodás-
sokért izámadásrá rönat ta tnak az Urak. 

Frantz ia Tudósításból olvassuk, hogy 
a* tauterhurgi Lakosok nagjöri kínálták 
eleséggel az oda érkezett T s , K, Katoná
k a t ; 4 « ezek ily feleletet ad tak : V Empe* 
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reur, notreMaitre, nous donne k manger^ 
(A* Tsáízár, a' mi Urunk, ád nékünk en
nünk,) 

Weisscnburghol a' mint Szállították 
volna az Archívumokat, jó forma summa-
jú értz- és papiros pénzzel együtt, a' Ts. 
K. Katonaság elől Strajzburgb&i ámbár 
a* Szekér mellett Frantzia Lovasokból ál
ló Őrizet volt: még is Weissenburg és 
Sulz között meg-támadták a'Parafztok, 's 
el vették. 

Ts. K. Hadi-Tárnokmester Alvinezy ^ 
siet segítségére Gr. JVurmscrnek Mániád
hoz , a* GvosdanovicK é$DavidovichyKor» 
pusaival, melyeknek Száma nagyra neve-
kedett. 

BotzenbóL (Tirolisból) Oct. 15-dikénn: 
„ Sok magános Levelek érkeztek i de , 
melyekből azt olvassuk, hpgy Oct. 7-di-
kénn M.ántuánd\ egy tüzes viadal vol t , 
melybenn, S. Georgio felöl nagy vefzteség-
gel verettetett viSzfza az ellenség. 6k 

„Tegnapelőtt érkezettfíétsbeBeltramc 
nevű Kurír TurinhóX azzal a*, hírrel: hogy 
a' Szardíniái Király* életének véget vetett 

.11-dik Octóberben a' méjj bánat. A* Ko
rona' örököse mindjárt, ki-kiáltódott Ki
rálynak, kihez nagy bizodalma vagyon as 
egéSzSz Népnek. N^hezenn fog meg-álla-
ni a' Békesség, melyre kénízerítették a* 
Frantziak a* Szardíniái Udvart, mert a* 
í íép azzal altaljában nints meg-elégedve f 
és a' Pcdcmontziumi völgyek* Lakosai., a$ 
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su 
í g y nevezett Barbettik (másképpen Val~ 
denseseknek is neveztetnek) egynehány 
ezerén keitek ?s fegyverkeztek már fel, és 
Öldöstek le egynehány Frantzia tsoporto-
ka t , melyek a? lzomfzéd Frantzia Tarto
mányból Delfinátusból Szállingóztak által, 
Egyfzer különössen nyóltzSzázig való Fr. 
tsoportnak jártak végire a* Lucernái Grof-
ságbann, mely éppen tő fzomfzédja az em
lített Delfinátusnak. Még több fegyverei 
Pajtésokatis verbuálnak magokhoz, nyóltz 
garast í<*érvénn egynek egynek napi zsol
dul., Hogy ezt tehetik; Angliából kap
ják reá a' íundusU 
Olq/z - OrfzágbóL — 

Rómából Octób. 10-dikénn: —• ,,A* 
Rómái és Napolyi Udvarok, Szentül meg
tartandó kölcsönös ígéretek által Szövetkez
tek öSzfze a' mostani' körriyülállásokbann." 

Pápa Ö Szentsége meg-ígérte : # 

i.) Hogy Benevento és Pontecorvo 
Városokat, melyek a' Nápolyi foldönn fe-
küfznek; de eddig az Egyházi-Birodalom
hoz tartoztak: által bocsátja Örökre a'Ná
polyi Korona alá. 2.) Hogy ir\íg a* had 
tart : minden Hónapbann Száz ezer Skudit 
(Egy Római Skudi % R, forintot és két 
xrt ér) fog adni hadi költségűi a* Nápolyi 
Királynak. 3.) Ad, tizenöt ezer reguláris 
Katonákat is, kiket a5 Nápolyi Király, ma
ga vezérlése alattvés a' maga seregével 
egyesítve vihessenn a* Frantdák ellen,M 
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A* Napolyi Király k&t$leztt magát:, 
!••) Hogy- huSz ezer E m b e r é t , TosM* 

ma felé indítja haladék né lkü l ; 30 ezer 
k a t o n á i t ped ig , kikhez a' tizenöt ezer Rc~ < 
xnaiak- is tartoznak kaptsplni magoka i B.<.m 
nónia félé. 2.) Hogy lassan lassan több 
fegyveres Népet is fog Szállítani említett 
SeregoSztáJjaihoz? 's nem is fog mind a.d* 
dig véget vetni a* hadnak ? míg Bonóniát 
és Ferrárát vifzfza nem Szerzi a9 Romai 
Udvarnak, 

„ A ' Religió' oltalmazása e rán t , egy 
Brévét fog intézni Pápa. Ö Szentsége n)i.»*» 
^en Fe jede lmekhez; és egy PáSztori Le
velet minden Püspökökhöz . 4 4 

,, A* Római Megyébenn nagy buzgó-
tággal fognak fegyvert sok Lakosok* V^U 
ietriből, mely nem igen nagy Város ezer 
Volontérqk vállalkoztak. A* Nemesek £g 
Gazdagok önként réfzt vefznek a* had ter~ 
heinek viselésébenn , örömest advánn kéfz 
p é n z t , arany- -s e züs t -po r t ékáka t , ele^é* 
g e t , l o v a k a t , *s a' U'6. 

J9 Slár Civitavecckia mellett 14 Na-
polyi Szállító-hajók, egy líneai Kato.na-ha* 
j ó , hat Fregátok , és egynehány kisseb,b 
hajók menték e l , *s az a' tájon tartózkodó 
Anglusokkal egyesülve , Toskánának Por -
íqferrájoi Kikötőhelyébe, mennek , és otl 
8 e x e r Szárazra-való Katonák fognak róJU 
Igk a* partra ki feállani.u 
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,, Gakppz Prelátus vifzSza érkezeit már 

Ide Plorcntziáho] ? a" hol alkudozott vala 
a' Frantzia Biztosokkal. Prelátus Albáni 
Bétsbe megy, mint Rendkivülvaló 'Követ/? 
Nagy-Britanniából, — 

KöSzönő-válafzt Szokott az Orfzág-
gyűlése intézni a* Királyhoz akkor, mi-
donn el végezvén a' Felség azt a* Befzéd-
jét , melyei el kezdte az Orfzág-gjülésé
nek rundes Üléseit, viSzSza-tért a' maga 
palotájába. Ezenn KöSzönS - válafe nem 
egyéb, hanem a'Király' BeSzédének Szórói 
fzóra fel-Sze<legetése, 's jóvá-faagyása; az 
abban elő-adott Királyi intézeteknek ditsé~ 
rése 's háláiása, ?s a' Felség' kívánságai
nak telyesítésére való maga-kötelezése az 
OrSzág* gyűlésének. A* mostani Parlarnen-
tom* #1 kezdődésekor mondott Befzédjér© 
a' Királynak, az 0rSzig-6yülés , Első-Táb
lája által küldendő KöSzönÖ-válaSzí Gróf 
Bathurst sürgette leg-elsőben mint már 
említettük. MagaSztaita ^ürge-tp BeSzédjé-
ben? a' Ts. K. Felség' diadalmas törekedé-

'••$.ei;t, ss a' Ts. K. Sereg' új gy Svédeiméiről 
azt mondotta , hogy azoknak nagy foga
natoknak kell lepni a' Békességről kez
dendő alkudozásokra nézve, p^ely alkudo
zásokat — fygymoné — Ö is heiybe-hágy: 
de tsak anynyihann 9 a3 men^nyibenn azoks 
egy oly Békességet Szülhetnek, mely, Nagy 
Mritqntiim&h> férjnek Frigyedének jföb 
K, Felségnek) bstsúletéyelj Maga-urasá* 
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gával 5 és valóságos javával meg-állhas
son. Ekkor feUolvasta Gróf Bathurst a* 
KöfzöuQ-válafznak ö áltála kéfzültt forrná* 
ját. Nyomban tódította a* Gróf Bathurst* 
Befzédjét Lord Ossory. leen érzékenyeim 
fzollott Ö is a* Ts. K. Felségnek nemes 
állhatatosságárol, és a* köz ügy mellett 
teít nagy áldozatjairól, '& igen érdemesek
nek állította azokat Anglia' háládatossá-
gára. — Gróf Fitzivilliam a* Köfzönö-vá-
lafzhoz, valamely toldalékot kívánt vol
na ragaSztatni annak meg-gondolásából, 
hogy igen hamar meg-Szűnne különbenn 
a* Ministérium azon Szándéknak sürgetésé
tő l , a' melynek el éréséért Szükséges a* 
Frantziákkal hadat folytatni, hogy t. i. le 
Tontathatódjék a' Frantzia Respublika' al-
kotmánynya , melynek fel-állásával más 
Orfzágok* tsendessége és rendtartása fel 
nem állhat. — Gróf Guildford reá állott 
2L Köíkönö-rálafznak küldésére: hanem a* 
Ministereknek eddig mutatott magok-vise
lésekkel való meg nem elégedését nyilat
koztatta , melyet —úgymond — rövid 
idönri eleibe fog terjefzteni a*? Gyűlésnek. 
—- Státus-Secretárius Lord Grenville fel 
vett minden Ellenvetéseket 's felelt reájok. 
E* meg-lévénn voksok Szedettek, 's azok
nak többsége, félre-tétett^ a' Gr. Fitzivib 
liarrü toldalékját, 's ügy hagyódott meg és 
küldödött el a' Királyhoz a' KöSzönő-vá-
lafzj a* mint Gróf Bathurst tette volt fel. 
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Az Alsó-Táblánál, minekutánna Lord 
JMorpcth és Lowther Űr sürgettek volna a* 
Köfzönö-válafzt: meg-Szóllak Jfo.r Űr , 
és Szokása Szerént? hoSzSzií Befzédet tar
to t t , a5 melyben Jeg előfzízör is .úgy nyi
latkoztatta ki magát, hogy Ö ugyan nem 
akarja ellenzeni a' KöfzönÖ-VálaSzt: de 
azonban a' Ministereknek eddig való ma
gok-viselésével sints meg-elégedve, úgy* 
mint a? kik tsak most tselekedték azt, a* mit 
már O régtől fogva és gyakrann kommen-
dák, hogy t. i. kűldjeneki^arzj-ba, egy, Békes
séget alkuvó Követet. Ditsérte, hogy a' Ki
rály* Befzédjében nem említődött most, mint 
ennekelötte a' Religiónak és Polgári rend
tartásnak ügye, az igazságos és Szükséges 
had ?s a' t. minthogy az efféléknek emlí
tése, nehezebbé tette volna az alkudozást: 
azt ellenben nem hagyta helybe, hogy ^gy 
Szóval sints említve a* Direktórium, a* 
melyei akarnak alkuba ereSzkedni a' Mi
nisterek* Arra as Tzikkelyére a' Királyi 
Befzédnek, hogy Ö Felsége minden eSz-
közöket meg-próbált a' Közönséges-Békes
ségnek »ieg-Szerzésére, azt jtgyzette meg, 
hogy ázokonn a' próba-tételekenn tsak a5 

mostaniakat kell érteni. A* belsS-állapot-
járói Nagy-Britanniának9 és az űjjonnan 
hozattatott Törvényekről másképpen ítélt 
Fox Úr , mint á* Ministériom, mely íté
letéről —- úgymond — lefzSz alkalmatos
sága, különös F.eltételt terjeSzteni rövid 
ídőnn a* Gyűlés5 eleibe* Spanyol- OrSzág-
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ya nézve mutatott maga«?nér$éklését és en
gedésre való hajlandóságát a' Minisíériom* 
nak ditsérte, — ^Pitt •Minisiev örvendett 
azpn9 hogy FÚJ: Űr valahára meg-egygye-
zett a* Sö dologbanu a? Minístériommah 
Felélt az ellenvetéseire. A' Ts. K. Serig* 

' "ájj gydzedelmeit, úgy adta elo mint nagy 
reménység' Sundarnentpmait. Af Frantzíák 
által lett meg-tsalattatását a9 hozzájok haj* 
lőtt Nemzeteknek; és a* neutraJisoknak 
maradt Hatalmasságoknak magok károkon 
való Szomorú tapaSztalását többnek állítot
ta Pitt Úr ? Tartományoknak és Várak» 
íiak el foglalásánál. 

PortugalliábóL — 
A* Lisbonai Tudósítások is írják, hogy 

hét gazdag terhű Spanyol hajókat fogvánn 
cl egynehány Angliai Fregátok a* St. Vin-
cent* Sokánál, Lisbona alá vitték azokat: 
de a* Brasíliai Herizeg, ki már most ma
ga nevébenn igazgatja Poriugalliát, pa« 
rantsolt egySzeriberm, hogy az említett Spa~ 
Siyol hajók, minden meg-visgálás, és 'ál
lás-pénz' kívánás nélkül a* Cádioci Spanyol 
Kikötőhelybe Szállítódjanak. — így akar
ja á*'Portugalliai Udvar fenn-tartani &' Spa-
jpyöllaí való barátságát* 

Frantzia- OrfzagbóL — 
A' Belső bátorságra ügyelő Minister 

keményenft reájok írt a' Határ-oSztályok-
Kóxmányfzékeikre - (^Centrális» Adftikis-irá-
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trióikra), hogy fzorgalmaíossann meg-tar-
tsák a* pafzSzusokról SzóIJó Törvényt, és 
a' Kiköltözüekn^k viSzSza- botsátásábann 
igen vigyázók legyenek. 

A' Párisi Direktóriáüs Újság meg-tzá-
folta azt a'Tudósítást, melyet minden más 

jPárisi Tudósítások hirdették Jourdd/mák 
parisban létéről. 

A' Törvényhozó Nemzeti-gyálésbenn* 
három Felekezeteket különböztetnek a* 
Párisi Újságok, Fő, Fark, és Has ne fe
jetek által. Fé nevezet alatt értik Azo* 
k$t , kik a' hajdan úgy nevezett Htgy 
(vagy Roberspicri) Felekezet* Tagjai vol
tak ; Fark nevezet alatt pedig Azokat, krk 
cgyáltaljábann a* mostani Kónstitótzión.ak 
fogják pártját; Has nevezet alatt végce 
Azokat^ kik , az elébb nevezett két Fele
kezetek között, közép - utat tantatiak , és 
a* két más Felekezetek közzül majd egy-
gyiket majd másikat gyözedelmesked^etik; 
a \ mint most egyiknek majd a? másiknak 
értelmére állanak. A' Feje vagy Tónus
adója ezen Közép-felekezetnek, mely mint
egy kétfzáz Tagokból áll, Bo^rdo/i^ kit 
tsak halgatni Szoktak.a* fzámos Barátig 
melyik Féltételre áll r i , melyikre nem? *a 
P k is azt tódítják, a' mit Bourdon mond. 

Eilegyes Tudósítások. 
Stokholmból írják , hogy azOrofeííagy 

H?|t^gwk lê -ösegefciBik Leánya AUxatfr. 
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ára Pawlowna, a' ki 178,9-banii Született 
Júl. 29-dikénn, az Iffju Svéd Királynak 
jövendőbeli Házas-társáűí jegyeztetett el 
Octób. 4-dikénn, mely^tzeremónia uíánn, 
Svéd Személyekből állanak, a' Svéd Ki
rálynénak el jegyeztetett Hertzeg-afzfzony-
nak Udvari Tifztjei. — A* Hannoverax Új
ság Szerént, a* JMecklenburg - Schwerim 
Herfzeg-afzSzonynak, kit már elébb jegy-
y.rtt volt el az Iffju Svéd Király magának 
Feleségül, anynyi penziót rendelt az OroSz 
Tsáfzárné, a* menynyi Szokott lenni egy 
Özvegy Svéd Királynénak. 

Konstántzinápolyból $ept . 15-dikénn: 
,, A* Svéd Udvar' barátságába nagyon bí
zott volt az ide való Ministériom azonn 
esetre, ha az OroSzokkal hadra kelt vol
na a* dolog: most tehát annál nagyobb 
meg-háborodást okozott ittenn az Iffju Svéd 
Királynak JPétersbnrgba. való házasodása. 
Egynehány napoktól Sog.va, magának a* 
TsáSzárnak jelenlétébenn tart a' Ministéri.* 
om rendkivülvaló tanátskozásokat. Ratib-
Efftndi nem tsak ki tétetett a* külső dol
gokra ügyelő Ministerségböl példa nélkül 
való gyalázatossággal; hanem Számkivet-
tetett is ílodus' Szigetébe; valamint a* 
Dragomani (Udvari Fő-Tolrnátsi) méltó
ságtól meg-foSztattatott Morousi, Cypraf 
Szigetébe; F é l ő , hogy a' feje is el ne es
sék mind kettőnek. Az elsőnek vétkül 
tulajdoníttatik, hogy ki xmm nyilatkoztat* 
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ta rmindjárt első kezdetjekbenn azokat a* 
lépéseket , melyek által tökélletességre 
ment , az Orofz és Svéd Udvaroknak há
zasság által való fzoross öfzfze-fzövetke-
zések» A'.másik t. i. Morousir nyilván-
ságos Haza-árulással vádoltatik.<tf 

„ A z ide való Svéd Minister Ocksori 
Ü r , — a' mint most közönségessen.befzél-
lik felöle <> — eredetére nézve ÁrméniaiV 
és itt Született Konstántzinápolyh&x\: ugyan 
azért nagy várakozásbann vagyon itt a* 
Publikum az erápt; mit Sog gondolni a* 
Díván , Ockson Űr eránt, a' Frantzia Mi-
ni$ternek Veminac Polgárnak izgatására : 
de tsak ugyan ez i t t 'a ' közönséges véle
kedés, hogy él. nem felejti a* Török Mi-
nistériom, egy külföldi Minister eránt va«» 
ló kötelességét/" 

JVLagyar Orfzag* 
A5 Diósgyőri C^merálé Domíiiiom' 

Praefectussát T . Izdentzi Antal Urat Ki
rályi - Tanátsos titulussal és ranggal mél
tóztatott O Felsége, minden taksa-kívá-* 
nás nélkül meg-tífztelni. 

A5 Tifzántuli Districtuális* Táblának, 
mely Debretzenben vagyon, Assessora, é#n 
aV Pesti Universitásbann Politices-Profes-
sor T. Revisnyei Reviczky Jósef Űr, Tag-s 
jává lett a* Királyi Táblának. 

Magyar Királyi Helytartónk JásefF& 
Hertzeg* Caiicelláriájánál Secrctái,íusi fő* 
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Fel munkálódó T. Padd/Tz'Gy8rgy E fíaa ' 
íáhkfiát Királyi Tanátsössá méltóztatott n* 
vezni F. Urunk. . 

Korponáróí Octób. i6cíikánn: ~* 
áWimfe - Bánya Városa , Felséges Ko

ronás Királynéja Mária Therésia eráht 
különös hív indulattal tnselteivénn, Octó-
ber' Havának 15-dik napját: iígy mint Ő 
Felsége Mária Therésia7 napját egéSz nad 
ágyii-durrógatások között inneplette, mely 
diirrogatásokat mi is, kik két mértföldnyi-
ié Jakunk Selmciztől, igen jól hallottunk; 
Ezen a' tájon a' vetést már el végzettek f ' 
de attól lehetett tartani, hogy a' nagy Szá
razság miatt ki nem kél jó rendiben a' mag; 
Hála Istennek már a' gyakor éssozésék, a* 
kellemetes napok, és meleg éjtfzakák j 
melyekkel dítsekedhetünk; jó reménységet 
nyújtattak vetéseink eránt* 

Debretzenből Oct. 15 dikénn: ~ „Bú«s 
eánk, árpánk, kükoritzánk *& egyéb ter
mésünk is ánynyi lett , hogy á* két ízűk 
eSztendők uránn rrííndénriek bővségéberni 
vagyunk. A* lej-Szebb báza* köbliíiek 7 
márjás az árra; a' kétfzeresériek 25 garaS'i 
a' rozsénak 17; a' kölesének. 17; a\ tsű-
vei kükoritzának zsükját meg letét venni 
négy garason. ~ Bőrünk itt helybeíin a:* 
kertekenn meg-lehetős- bőséggel lett» ésí 
alkalmas jóságú is léSzíz úgy gondoljuk s 
mivel Szüret előtt öt naj>pal egy kis cfé| 
meg-isípté á' Szőlőt, mely különberm "is'jé " 
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förmakg meg.ért. — A3 Eegyekehn h ha* 
soníö' bőségét reményijük, a* bornak, mini 
'tolt az ide való Szölős-keftekbenn,;*' 

Béts. 
Negyed nappal ez előtt ide érkeztek 

ÍStockeraziból két Kompániái a' Bétsi Sza* 
bad-Seregnek: tegnap előtt itt pihentek, 
és dél tájbann dupla török muzsikával meg 
mutatták magokat, a'Fels.Udvar előtt is ; 
a' F . Tsáízáftól két Száz* a' F . Tsáfzárné* 
tói pedig g Száz aranyat kaptak ajándék
ba : , tegnap el-masíroztak Olafz-Orfzág fe-* 
lé, Érdemes Hazánkfia* Kövesd/ Májorjok* 
nak kőrmányozása alatt. 

Sok gyalog Székelyek járkáltanak itt 
a' napokba nn tsópoftonként az útSzákonn + 
kik most takarodnak Sel Erdélyből, Ármá-
diánkhoz. Sok Legénykék vágynak kö~ 
zöttök : de jól néznek ki ^ és virgontzanrt 
viselik magokat. ' ' " - . " 

Néhai Hadi-Tárnok-Mestet GvótPálffi 
János Ö Excellfíntziája, nagyobbik Fiát* 
még most életének 22-dik eSztendéjébenti 
lévő Gróff Pálffy János Ö Nagyságátr mél
tóztatott Felséges Urunk, Decretálistáből 
valóságos Ts/-K. Kamarás Úrrá nevezni* 

* * % 
Tudósítás. 

Jfiisk&ti Landerer Mihály 9 Konyvnyomta* 
tó- és Könyv ár ősnél, Pestenn követke
zendő áj Könyvek találtatnak: 
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Gyöngyösi Is tvánnak költeményes Maradvány! 

mellyeket a* régi nyomtatás és kézírások fzerént újra 
ki-adott Dugonits András Kir, Oktató . Két Dar . fzéii 
Postapapiroson — 3 for. — " 
^ — Nyomtatón pedig az árra 2 for. 30 xr. 

( Az, első Darab magában foglallya 1. ) Dugonits 
András Úrnak Elöljáró-Befzédét. 2.} Gyöngyösi I su 
Yán életének históriáját, g.) Az egéfz Chariákliát. A* 
második pedig 1.) A ' M u r á n y i Vénust, ?„) A* Palino* 
diát. 3.} A' Rózsa köfzorút. 4 ) Kemény Jánost. « ) A* 
Kupidét. — Az első D a r a b , Gyöngyösi képéve l , a* 
második pedig Veselényí Grófnééval difzeskeüik.) 

Barmokat Orvosló-Könyv, mellyet a'Közjónak hafz-
nára ki-botsátott Tolnay Sándor , a' Barmokat orvasió 
Tudománynak Tudós sá , és Pesten a* Kir, Universí. 
tásban közönséges Kir. Professora. £. 1796. -— -£r xr» 

(Ez a' K ö n y v , a* lovaknak , Szarvas marhák
n a k , j uhoknak , sertéseknek *s a* t. betegségeit, és 
azoknak orvoslása' módját tökélletesen, és fundamen-
tomosan magában foglalja.) 

Takáts Á d á m , halotti Prédikátzióinak 6*dik és 
Utolsó Darabja, — 36 xr. 

Mind a* hat Darab 3 for. 36 xr. 
Femer Kilián mindennapi közönséges és barát

ságos Levele i , a5 Levél-írásban gyakorlat lanoknak 
kedvekért és hafznokért követésre való például ki-bo-
tsáttattanak. $. 30 xr. 

Németh Mihály , Sövényházi Plébánusnak. A* 
Selyem Juhokról való Oktatása. 8« 36 xr. 

Júh-tartásról rövid Oktatás , melyhez adattatott 
a* Dohány termeOuésnek mestersége $. — 24 xr. 

Új módi Magyar selyem ruha : az az , Magyar-
Offzágbao a* selyem-erefztö bogarakból következendő" 
különös hafznok és gyarapítások, gvo, 10 xr. 

A* jól rendelt Mezei Gazdaságra oktató Kézi-
KÖnyvetske, melyet a' Magyar Iffjúság' hafznára Ma
gyarra fordított Szilágyi Sámuel. $. 40 xr . 

( J e b b í t á s : A ' T . T . Piaristák' Rendje, nem 
Pestenn hanem Vátzon tartotta a' Provinciálist- Vá« 
lafaió-Gyűlsst.) 
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