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X0lt Bétiben, BSjt-más Havának (Máftziutatfk)-
31-dik napján 2797-dik Eíaieodé'b^öe. 

ifadü Környülállások* 

A z Oíafz-Or&ági Seregünk' köriiyűlál* 
láiairól j következendő értelmű Tudósí
tást tétetett közönségessé Bétsbcn a' Ka
tonai Fő-Cancelláría Mártz.< 29-dikénn: 

?, Még elébb , mint sem Károly F Q -
Hertzeg az Olafz-Orfzági Sereghez érkc-
» t t r ó i n a : nagyobb réfze ennek, a* Tag~ 
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liamenio vize megé ..vonult, mind azéít* 
hogy ki-pihenhesse magát, mind pedig 
^zért : hogy jobb alkalmatossága legyen, 
a* hozzája takarodó segítségeket magával 
fcgyesírenú 

{Tagliamento$ vagy Taiamenta Pri-
'aali (Forojuliumi folyó víz, mely, iWW 
ro nevezetű hegynél, Német Orfzág' fzé-
linn vcfzi eredetét, és minekutánna faúfz 
patakok és folyó- vize tekék egyesülnek vé
le : 6 maga az Adriai tengerbe fzakad. 
Néha meg-áradj de máskor mint most 
is gyalog Ember is ákal-gázolhatja.) 

Generális Gróf Hohenzollem a* Pi^ 
vc folyó-vizénél vigyázott egy Korpussaí, 
9s parantsolatja volt , hogy mind addig ott 
maradjon, míg a'környülállások/engedik; 
és tsak akkor vonja magát aj Ts^liarnen-
tónál álló Néphez, ha az ellenség, na
gyobb erővel nyomulna elébb , á' . Piave 
yizénn által. 

Károly Fő-Hertzeg* Seregéhez el nem 
érkezhettek a* vám segítségek erőltetett 
marssal is oly idejénn, mint a'Frantziák 
kapták mind Trevisohoz, mind Bassahá-
hoz a> magok segítségeiket, réfzfzerént, 
beljebbröl, rafzfzerént aa Rajnától, réfz-
fzerént Homagnából i s , a* Római Udvar
ral kötött Békesség utánn, 
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Ezek , liaisonra akarván fordítani a* 
rriagok nagyobb erejeket, Hohenzollem Ge* 
iterálisnnk* Korpusa ellen nyomultak 3 tsa* 
patokban , mely magát t fzerént SacÜehoz 
vonta. Ott 'Mártz. ladikén estve egy Tsa-

, pat által megtámadtatott ; más Fr. Tsa* 
pat pedig űgy igyekezett, hogy Portó* 
bufolenn felül meg-.kerülje Vitéz -né* 
pünket: de ez magát el nem hagyta he
lyéből még is rnozdíttatni. Jónak ítélte 
azonban G. HohenSiollern , hogy éjjelre kel
ve , el hagygya Salicei tanyáját, és Ber^ 
donoriéhoz vonja hátrább a' Korpusát, ne 
hogy az ellenség meg-előzze őtet rövidebb 
utonn, az odavaló menetelbenn, de Bor* 
dononénkl se' állott rrneg, hanem hogv el ke
rülje á' verekedést: Cordenononn 'Át&xVaL 
vasone felé folytatta útját, 's iMártz. 15-di-
kénn által fzállott a' Tagliamento\m > a*-. 
midőn Károly -Fö-Hertzeg együvé vonta 
valamennyi Népe tsak volt a' nevezett viV 
meljékérm: ki vévén egy kevés Lovasság 
got, melyet a' víz" jobb partján hagyott 
azért, hogy az3 fzemmel tartsa á?. eí'en-
ségnek ntiozgásait; de a' .mely! más nap 
kénteleníttetett el vonni magát az ellen
ség előtt. Ez , a' LQvassaivcd által -gá
zoltatván, elébb a* vizet,;, utat nyitott an
nak .áltál-gázólásáía a? Gyálagjáinak is* 

* A*" F r / Lovasság,' Viadalba erefzke-
dctt a' miénkkel: de ez5 sokkal kiisebb 

C c 2 
Díebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728,197 



$# 

e?5v*l lévénh, nehi • bírhatott amazzak 
Sőhulz Generálisunk meg-scbesédett *s fog! 
ságba afc'etu 

Károly t&-%extzBg9 fcl tökéilett aká; 
jattal léyénii iz feránt ^ íiogy nagy dolog
ba addig nem kend, iriíg a' Segítség-S$> 
fcegofztályók e) nem érkeznek i vifzfza voní-
ta a' SeregetG'értz (GoritziaJ és GraduHk 
felé. ' :. ... v Vi..,-..--" , /." ", 
,, . .Ezenközben' Lufignan GenerálisunV 
ífórpusát i& megtámadta egy nállánál na
gyobb Ft. Korpüi Langafonkl,.. é$ érqif 
ellentállás ütánn is, melyben kivált ti Wa^ 
li? Mihály* Batalionjá .fcpkat ízénfedett, fct 
nyomba helyéből; A ' verekedés utánri ̂  
ZitsignaH'GtnéTÍ]i$r és IVallis Reg. béljl 
OberstliéttticnáBt Í7de iiém találtattak': kéj^ 
j é g kivül fogaágba estek, 

é ^ á í k Mártzíusí Jelentése fzerént / 
Fő-Hertzeghek^ Mártz. i7-dikénn Pdlrrta 
nevezetű Velehtzei Város és Vár felé indult 
a Seré^ de mivel a* neVetfétt Várban sé1 

ágyuk, se* egyéb óltaíöriiböz való kéízülé* 
iek hetn voltak; '$ cgyébaráht a' vídé* 

* kénh isjPjimánzk jó tajvyát íiehi lehetett 
iréményléni: ez okon íaz Isonzó vize inegé 
fzállítótta Ö Fö-Hertzcg^ége á* Szegét* 
's Gfudiska, Várába ^melyet, i 6 i ő dik és 
•17-dik eíztendSkbcn víttak a* Velfchtzfcíek* 
éfr- meg wmvVckittfsk). őnz i t t t tektj í ö $ 
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bátorságosan vonhassa magát hátrább a* 
Ser«g, a' mit ez, két okokra nézve tar
tozott tselekedni. i.fzör azért, mivel »t 
Jsonsó yize, melyet «,&• Görznél hajóval 
Tehet többnyire jarni, a ' mostani feáfaz 
időben ugyjn-apadt, hogy sofc helyeké* * 
alul-gazolhatni; 2-fzor azért, mivel a" 
mint mar feljebb is említődön, addig i s 
ellenséggel nem lehet valami nagyot kez
deni, mlg Seregünknek oly tanyája nem 
akad, a. hol egyesülhet |a' vártr segítség
gel,, mely, mind inkább inkább közelített 
és már az elöljáró réfze, JÜercandin F.* 
¥;.JI

L',,rezérlé,e a,att> M*rt*' * ifikére, ViuácmxQz varattatott. : -• , 

Martz. 22-dikénn azt írták már; hoíy a' 
evezett F. M. L. , g Gránáréms Batalio-
aokkal valósággal el érkezett ViHaehai.) 

^ Triestx Őrizet' Komend^pss*-.Pit. 
*f»*;Generális, parantsolatoí vett Kéróly 
.ÍJJrjftertzégtól az érint: mi tévő Jegyén 
jpinden esetre. ?.'< ' . : . , . • ' 
'.'' : friés&in Mártz. 2oidikann JcSlt Olafz 
Újságunkból; olvassuk: hogy Ferdináríd Fő 
Hertzeg és az jHityése, Trüsi- Yárossát 
W^Zí:•^dikénn* reggel hagyták: oda, '»• 
mentek Grétx felé Stájer. Qrízágba•", sf'hp-

•mmár.az étéit>ál& napákban, elvkwldojt-
\1*vkedre* Magzatjaikat, 'a drágaságaikat, 
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A' Triestx Előkelő Lakosok js, ki-vévea 
a*Magistrátust, el költöztek leg-nagyobb 
réfzént, hogy meg ne lepje őket a' Fran-
tziaság, 

Görzot, mivel nem Erősség: maga 
sorsára kelletett hagyni; azért is mint a* 
Lajbachi Újság írja, két Fr. Komifzfzárhi. 
sok, egy Katona-tsoporttal belé mentek 
Mártz. sordikánn. Az említett Újság fzq. 
r én t , mely, Mártz. 24-dikénn kőit, a* ml 

r Seregünk Ptevald és Adelsherg között 
. vói t : 's a* Generálstab LajbachhdL fzáncié-
kozott. 
JPalmanova (vagy rövidebben Pálma) Ví 

ráróL égy Anekdotám. 
2 dik Jósé/ Tsáfzárral és némely elő

kelő Velerivzeikkel együtt járván Loud(m% 
af Velentzei 'Birtokokat, P&ljnázb\ azt í|cU 
t e , hpgy az, egy el múlhatatlanul fzük&é-
ges dolog híjjával vagyon. Almélkodíak 
a" VeJeiHzei Nemesek ezen ítéleténn Lou-
donnák. Uraim! — f t l e l e Loudon -TT *z 
Urak Respublikájának ninti annyi fegyve
res ereje, hogy tsupánn egy Erősséget $o 
ezer Katonákkal m^g-rakhasson, Szeret
ném: , ha a* nagy piatzon egy akafztófát * 
láthatnék, melyről függene az az Ingeniur, 
a' ki oly sok pénzt el lopott az Uraktól, 
midőn, egy ily Várnak építtetését javas- ' 
loita (Oly ki-terjedé*c vagyon t. i, a* Vár 
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nlkotmánynyainak egy nagy sík mezon, 
hogy azoknak jó móddal való meg-qltalr 
mázasára leg-alább is kívántatik 3Q ezer 
Ember.) 

Zágrábhói írják, hogy a> Sereg* Isp®f 
íálya oda Szállíttatott." 

Vefztfáliából írják: hogy a* Frantziák 
által el foglaltt Rajna-meljéki Német Tar-
tományok' Kórmájiyftéke, melynek, Aa
chen (Aquísgraiium) Varosában vagyon az 
Űlö-helye , oly értelmű Rendelést tett kö
zönségessé, hqgy minden ado? még a> leg 
kissebb dézma is , mely, a* nevezett Tar-
tományokbann a* Papságnak fizetődött: 
tpvábbra is a* Fr. Respublika' fzámára 
fzedödjék bé, mert íziikség vagyon reá. 
Ki-fogás van azonban téve, a'. Prufzfzus 
Koronához tartozó réfzére nézve az említett 

• Tartományoknak, Ezen Rendeléssel együtt» 
parantsöltátott egyfzersmind újra, hogy 
Kaiserswerth.Qz> Meukviedhez's a* t. Sántz* 
munkások mennyének, elégedendő'. Csebe
rekkel, fs minden Munkásakét hétre va
ló eleséget vigyen magának, valamint a* 
Szekeres is a' maga marháinak A' Prufz-
fziához tartozó Rajnai Birtokok is kötele
sek adni Sántz-munkásokat, hanem azért 
el engedődik egy réfz nékiek as közönség 
gcs adójokbóU 
', ; A9 m$ly vígafztalá TudósításDk Nap-
keleti-Iudiából érkeztek Angliába, egy Ex-
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ptttzhm ftozti az®kat, aJ ki JEr^^ftttttSf 
19-dik NavemfterBen índiílt, V űtji% ü ^ » 
stáhtiinápöt/on, Bétiptm és Cuxfíavemm * 
által folytatván^, Febí.̂  27-díkérin érftc*<& : 
Eondónbai; Bíkcsségyöl '$ ts^nde«ség;rÖl í 
fóliának á^ok, ̂  meg-HázitdtoljárkJa^t áÉjJcriji 
ísr„ Ufiiittíri ama* he vezetés Indus Fejede
lem' *ffipű*lSaiF''vrír:Í '^IVpnsé^ésUitd^ki^'-
akart válnk:lézdeni An|hV éltén.^— ÉPb#/: 
&r Hfertiég* Szigete: ̂ éíjelteiW, M^mérijr; 
tengert v é r é k e d ^ v ^ •: 
rogani éí Vibtöry névu két Ángíüs ííneti 
lajók/é* 6 Fi, Frégátök'között, mely ele1 <\ 
Jsle de Frahce nevff Sziget álől jöttek; 
Harmadfél óráig tartott *x igén rér^fsv îa^ 
Eáí; á* mfdök jr& fzélet kapváni* Wö 'Pret 

í "JMMSW* ̂ P*ÍWV- ̂ y^Wdfitt. már • l 

Ijek kefvé& jd#- iUtt' aiért' kéMt^f^ í j£Í£'' j 
nagy. Itátnxné<*< föopr* $i k^íshi^n^v^éíf' '^ 
benn,r: <|J?V.>?"MtátzA^nwék**^zj^^j^i^ll 
*' tsupári/mgjfi'Ba^ó^^iAalák mia|^?l£.'.''' 

•• képes. ,nabéwók^" "' ,'\\,v4"'" "„V ^ÍV/! ; , ' ; ']" .! 
Valamint -a' SUÓM^ MW< óiíalmáy 

lek, T ^ f t t u ^ - g r a ^ ^ ;" 
• lágwóil'ia; ̂ '^a^'-Brit^iiiíiái j EW^ár, imhsd j 

vífetmi •wát^:(ikmmmr; ? mert" V w # i -'RM; i í 

i 
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JcötSheLybenn; alkalmatos tengeri, erS fog 
Unn}.ezentúl mind ímtaísmi .'$ az Ö^faag' 
különbkülönbféle réfeeibenn íévo ^Regc-
mentek^ fzáma is nevelődik^./. Öc\iiiíá|a-.;'. 
bami Angliában^! is rendkiytílvalö mar : 

most *a? partok' védelme cránt y.ajó\hot~ 
galmatoskodás ázólta, mióha tf Mrtstk Fr. 
Ka^ók rkfcfzállíták a' Walliai Hertzegség* 
Izéiéire a? tudvalévő 14 fzáz embersfatfi 
fcik rongyosok és. le^grnagyobb, réfzént %-> 
legesekv vókak. Ennek a* nyp^nojrukt Koiv 
pusnak T.ifztjei közzűt jegy, yólt ugyan? az 
a* WalkiSy fcirői emlékeztünk: de a' fű 
Kosneédánss* .'Taté. neyfi írrtandiis; volt* 
ír ár 70 e&tendöte öfz ember, a' ki í^Wer 
yál és még 5 JFr. fzületésűf ífettér$saivai 
együtt Lohdonb* Vitet tetette a' íioh 3 Qtár 
kig tartott ki-kérdeztetéssek közbenn még 
vaJJ^tták* jhógy Ö nékiek parantsolatjok 
TÓlt^éls^cH^teN^ujtim Bhisfal Városát; 
annakutárina ismét hajókra jrákö^Ktt/ *s. 
CKtsicr Városához iniépni^;'éi;;áit;ÍA'TéU 
gji5jtanv:jmely sütések árm V^löi: fttíefc 
iólná,, ^ ^ el v<)njá1c; A^|f]fa, fíg^elltií. 
tességénék és erejének egy réfzév áz JEs'-
scx'x Grófságtól, melyet azonlcöiben nagy 
JTiP.' .Hajósserég; fiándékowtt meg-tá'madtti. 
Sí ég' a' Miniitériommal" ellenkező Feleké* 
iet is bofifzanköáik Ángliábaun felette na-, 
gyón a' Fr/Direktóriuntía, ekén tselc*ir- -
detéert: valamint más réfzr&ligm mvttiű 

jpebreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 

file:///hot~


402 

a' Jeittxis Admirális győzedelmének, mely-
]yet FOŰC ÍJr az Anglus tengeri erő Jeg di-
tsöbb remekének nevezett, és a* Park. 
mentomban első Pártfogója volt annak a* 
feltételnek? hogy a' Parlamentom- nevé«, 
ben Köfzönö-írást kell küldeni Jervií Ad-
mírálishoz.. A* Teátremokbann is külö,. 
nös módra nyilatkoztatta magát a* köz
ö r ö m , mely., ezen gySzedelemnek halU* 

, sából fzármazott. Egyben nevezetessen, 
midőn az ujj Játék-darabot bé fejezS Ver
seket declámálta volna egy Játízó: soká 
tapsolt és örvendezett az egéfz Teátromi 
Gyülekezet, két Verseknek hallására, me
lyeknek e' volt az értelme; „ A z Óceán* 
nak derék Hódoltatói meg * alázták Spa* 
nyol-Orfzágnak kevélységét és nagyra-vá* 
gyását." 

(A Ga&titt Fraficöise nevezetű Peri. 
si Újságból) Hogy a' Spanyol Hajóssere
ge t , a* mely 25 nagy hajókból állott, meg 
verte az Anglus Hajóssereg, mely, nem 
állott többől 15-nél; ennek meg-gondolá-
aa , sóhajtást okoz: de annak meg-gondo
lása, hogy egéfzfz Spanyol-Orfzág kárhoz* 
tattá az Anglia ellen való had indítást; 
még nagyobb sóhajtást okoz. (A* Catalá* 
niaknak nevezetessen igen nehezenn esett, 
hogy fel-bontatott a' Békesség Angliával: 
mert ök, kik már a' Fr. had miatt is sók 
tcárokat vallottak: most ismét az Anglus 
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had által ímeg-fofztátták egy ágától élel
mek' keresésének. Békesség* idejénn t. i. 
az Ánglus hajók annyi ftokfist hordtak a* 
Katalóniaiaknak, hogy Ezek Sp.-Orfzágnak 
minden réfzeibenn árulhatták a' ftokfist. 
Ugyan azért meg-engedte az Udvar, hogy 
a' neutrális hajók fzáilíthatnak Angliai ha
lakat a5 Kataióniaknak.) 

A* Spanyol Békesség* Fejedelméről 
Első - Minister Alcudia Hertzegrol az a* 
hír, hogy vefzedelmcs betegségben fekfzik. 

A' Békességről úgy ízóllott Dupont 
$> Fr. Törvény hozó Gyűlés' öregebbik Ta~ 
iiátstsának 2-<dik Mártziusi Ülésébenn, mint 
igen közellévö dologról. Áz utak' jobbí
tása jővén t. i« Kérdésbe az említett Űlés-

*hen, Duponf értelme e* volt: „ H a meg 
Jiefzíz egyfzer a' -Békesség: meg lefzfz pe
dig, a' mint minden környulállásokból ki 
lehet hozni Prairiálbjan, (mely Fr. Hónap, 
a* mi Májusunknak 20-dikán kezdődik, 
és Júniusunknak ígdikánn végeződik)? 
majd akkoribrdíthaíjuk a' Katonákat, mint 
tselekedték a* Rómaiak, az Prízág-űtak* 
jobbítására. *' 

Elegyes Tudósítások. 
Római Tudósítások : — Fr. Generá

lis Victor is Rómába érkezett Febr. 27 ;di-
kénn oda raló Lakos 'Markeze Vivaldi" 
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nak, 5s egynehány Fr. Tifzteknek társasá
ga, bann. Előtte íovaglott egy Dragoajöj* 
rniní Kurír," hátulról pedig őrizetül tizen* 
ketten kísértek. Á* nevezett lUarkéze*pá. 
íö tájába- fzállott. —[ A* Fr. Akadémia* épfi.' 
léte, egéfzfz" tzeremóniával 'áltaí-VdŐcibtt 
Febr. 25-dikén a' Fn Követnek, mely pa„ 
Jotábá érkeztek is már azólta Fr. tanulók. 
—- Cacault Polgár, ki annakerőttéFrari.' 
tzia Ágens vélt Rómában," már most Kö-
vet : mely ranggal á* Státus -Secretárius. 

. Cárdiriálisnál jelent xntgelétb, ázútáhn í>é-
rtmtatódott Pápa Ö Sz, gépek is. A.* küísS 
Ministeireknek leg-nágyóbb réfze el niént 
kö.&oiité&érc; —' Már'3-di^ JVÍártziusig két 
millió Skuclit fzállítottak él Romából réíW 
fzmént kéfz-pénzuí, réfzfzerént ezüítdara-
boíbai i / i £ f^kei;eken. 50 Lovasok kísér-
télcV leik mindnyájan egy egy" paripát--Ve-
zettekC ̂ ^Colli F. M. L* Fébiv aa-tfikénií 
érkezett vifzfza Rómába. 24-dikénn au-
dientziin volt Pápá Ö Sz. généi, még pé, 
dig igen hofzfzasann. 27-dikén Tivvli fe« 
lé vette útját. — Ancónct Várárin crőssetá 
dolgoznak a* Fr* ák: dcNíézőket nem bo-
tsátanak oda. Nagy örizetjek vágyon ott, 
«s még nagyobbítani akarják azt. Egy 
Hajósseregst is várnak á' Kikötőhelybe 
A' Frantziák ellen fel-keltt Városoknak le 
tsendcsítésére Arrigoni Delegátussát kül
dötte cl Pápa Ö Sz, g e , Gubbio Vm> 
iaba» 

Debreceni Egyetem'Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.1 í 



"• , 405 

Leihdonlól Márts. 3-dikánn: — „Máé 
Ufót ugy lehet írni, mint egéfz bizonyos
ságot, hogy a' multt Hónapban meg-lett 
a' Kötés Anglia és Prufzfzia között a* Ke« 
réskedésre nézve." 

„ A* Király mikor ki megy, több 
Testőrzők fogják kísérni ezentúl, mint kí. 
sértek «nnéKeJj5ttét 

Orofz Birodaíom&éli Tudósítások: — 
Tiafcan parantsoiat, hogy ha valamely Úr 
hintón vagy kánon öfzfzé-találkozik az út-
feah a' Tsálzárral: tartozik ki fzállani és 
ugy hajtani meg magát: a' Dániák nem 
Izallanakki,^ háhém tsak ki nyitják a' hin-
tó-ajtaját, mintha ki akarnának fzállani '* 
a' hintóban háj íjak meg magokat. Ha el
lebben a' Tsáfzárné akár gyalog akár hin
tón ihjegy az útfzán: a? véle xjfzfze-talál-
kozó Dámák tartóznák ki fzállani a' hinta-
jaikból, 's úgy tenni meg s' tifztélefet.—• 
Másfél millió túbelre betsfíMetik a' Kord-' 
ha melyei Pál Tsáízár koronáztatik még. 
57 Karakot nyom rajta &> leg-nagybbb Bri
llant. Mintegy kisded tyúk-tojás van ahy-
nyi, az a' rubint, mély a? Koronán lévő 
Birodalom-almáját formálja. Sok gyémán
tokkal és nagy gyöngyökkel is meg van 
rakva a Korona; még is azonban nints 
*ly nehéz, mint a' 2-dik Kataliné, a> 
niely, 7 fontot nyomott. **. A' Koronázás 
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után fzándékozik a' Tsáfzár ama* kétne* 
vezetés Kereskedő- Városait Révait Ésth* 
laiidban, és Rigát Lieflandban meg-tekin-
teni. 

Konstántxinápolybnl Febr. lö-dikéns 
>> Az idevaló Orofz Követ Kotschoubey 
Úr , Rufzfziának és Svéd Orfzágnak fzo* 
rössabbann lett öfzíze baráttságosodásáról 
tudósította a' Reis-Effendit. " 

Magyar- Orfzág. 

Egy betscs Levél által, mely tegnap 
estve érkezett hozzánk, különösen meg ké-; 
tettettünk, az itt következő Tudósításnak, 
Hírmondónkba való bé revese eránt. 

Nagy- Győrből Böjtmás Havának 19-dik 
napján 1797- — >>Nagy innepléssel tarta-
ték mái naporv a* Boldogságos Szűz Mária 
képének fzáz efztendei (Seculáris) emléke
zete, a* mely 1697 ben Böjtmás Havának 
17-dik napján reggeli hat órától fogva, 3 
cgéfz álló óráig vérrel verejtékezek; ak
kor az öreg Templomnak egyik oí'zlópán 
függött: azutánn azon Templomnak bal 
fiókjának öreg Oltárára helyheztetett. Az 
akkori Győri Kapitány , iJeistcr Sigbcrt 
örökös Könyörgést fundált minden Szóm-
bátra délutánn , és Gróf Zichy Fereníz,, 
Győri Püspök, örökös Misét ezen ÓI tát 
erőit minden n*pm, a* ki midőn leg-első-
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ben a^Templomnak tsinosftásához fogna, 
ezen Oltárt merő márványból csináltatta 3 
és a' felső padlást drágán ki-íratta. A9 Hí* 
veknek adományából kéfzíttetett egy vert 
vastag ezüst ráma, és felibe oldalvást a* 
repeső galambnak képében a' Szent Lélek 
merő finom ezüstből. Imez mái Innepbez 
pedig egy üst skófiomos, arany himes, és 
bogláros meayezet, (Baldachinum) a5 mely. 
á' Képnek felibe alkalmaztatván Győr Vá
rosának iitfzáin, délután két órától fogva 
Báromig különbféle Megyebéli Plébánus 
Uraktól, a* kik önkényén ezenn tifztes 
fzolgálatöt magoknak meg-kérték, vállai
kon1környül hordoztaték. Itt Győrben az 
a' fzép fzokás állandóképpen meg vagyon., 
hogy az első rendbéli, úgymint az Űr-na
pi jelesebbProcessiók a? bástyán igen pom
pásan tartatnak. Délelőtt § órakor az, öreg 
Misét tartotta Mélt. Tinniniai, Püspök, 
Hodosi PUrer Jósef Űr, a' Magyar Prédi-
kátziót mindjárást utánna F. T . Székhelyi 
Majldth Antal Prépost, délután a' Neme-
tet F. TV Perlaki Somogyi Leopold Pré- -
post Urak tartották. Mind ketten fzép 
Magyar énekeket is fzerzettenek , és Né
met nyelvre fordíttattanak, melyeket a' 
fzomfzéd Vármegyékből is öfzfze-gyült meg-
fzámlálhatatlan minden rendbéli Hívek a*; 
Processiá járásban énekekének, Nyóltz ^ 
napi ájtatosság is (Öctava) rendeltetett az 
Innepnek hófzfzabb és buzgóbb folytatása-
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r a : t. i. reggel g órakor öreg Mise, d$ 
utánn negyedfél órakor Könyörgés.- Miní 
ezen ájtatösságot a* F . T . Káptalannak ér. 
demes Tagjai versetú fogják tartani, mely. 
ben édes Magyar Hazánkért, annak Fajéért 
kedves Királyunkért* könyörögnek az.HL 
yek a^B.; SÍZ:. Máriának > hogy hathatósam 
eseidezzék minnén mindnyájmikért az. 5 
Szent Fia előtt. -Egy-füllétébe sérü telik 
é& ájtatosság az ör^g Templom Kintstári 
nafc, a' melynek érdemes Örző}e (Custoj. 
sa) F , T* Dongó Mihály Ajpátur; hanem 
saját erízénnyéből e* drága jKüfztQs Űpnak 
mintegy tizennégy ezernyi Képek metfzet-
tek rézbe, és egy hozzá ragafztott imái! 
ságga.1 -nyomtattattak ki. A* mi a9 többi 
menyezeti , és afféle költségeket illeti, I*. 
ten tudja, hány .ezerre ment , a* mit réíz»l 
fzerémt ö , réfzfzerént más B. Sz. Máriának; 
tifztelöi adogattak öízfze. 

Tudósítás* 

JPestmn iapetkexendd tzímU Köajryetsk 
pít ki: 
Egy nemes tselekedetnek le-íráia, a* 

melyet Molnár Borbála terjefztett a' Ky 
Magyar Publikum* eleibe. Találtatik Pesten 
Mossotülnstitóris Gábor Magyar Olyai$ 
Kabinetjében* Az árra IO xr ," 
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