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XJéts Városa Lakosa|}ioz, kcisretk^en-
.40 értelmű Hir4etrnényt intéztetett ö Fel
sége'az,Alsó-AMfztj:iai^ állal: 

n Nagy fzQmoníságára vélt Ö lTetaé-
- gének mipdj.árt QrízágUssa' kezdetekoi" ,az, 

Hogy el vala már akkor kezdÖ-dv-e ez A* 
most&iii had ,• melyből el kerüjiietetnél 

É e- ; / 
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következett öly sok Emberek5 fzéreiitséu 
Icnsége." 

„ El lévén Ő Felsége egéfzfzen fog. 
l aka t ra , a* kötelesség - érzéstől, és a* ma^ 
ga Népéhez vonfzó fzeretéttöl^ *s fzíves-
seh kívánván jó állapotba és JbSségbé hely*, 
heztetni az örökös Tartományokat, meg 
nem fzünt gondoskodni az éfzkö.zök eráöt^ 
hielyekkel réget lehetett volna vetni a* 
had* vefzedelmes következéseinek. De 
fájdalommal tapafztalta, hogy minden pró
batételei sikeredének voltak, minekokáért 
kötelesnek tartotta magát mind úntalah ujj 
erőt venni elől, hogy Tartománnyait, *a 
hív; Alattvalóit, védelmezze az ellenséges 
meg-támadások eilen." • , . 

„Gondja volt aV Tsáfzárnak minden > 
fzempillantáshann a> maga Népei' javára 
7s fzopongatta IziVét̂  az előtte bet se'* Alatt
valói közzül tsak egyetlen egy vérének 
is ki-omlása: ugyan azért, még akkof se' 
fzűnt vala meg kívánni * Békességet, mU 
dönn a5 Ts. K. fegyverek kg-ditsöbb mó-
don győzedelmeskedtek; és most megiriá.' 

•rahtsöltá, az. Alsé-Aufztriái Gubernátor
nak, kinek a' neve, alája vagyon írva ezen 
közönséges Jelentésnek, hogy tenné eb
ben bizonyossá a' Publikumot az eránt, 
hogy Ö Felsége, cgéfzfz buzgósággal fog-
lalatoskodik .üjjolag, a* Békességnek siet- ; 
tetésébenri." ; 
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,, t )e minthogy a' F . Tsáfzár sfemmit 
fel nem mulathat $ a' mi fzorossann egybe 
vagyon köttetve a* Közjóval* 's mentől 
elébb meg - fzerezheti a' Békességet álta
lán fogva az örekös Tartományoknak: 
ehezképest méltánn meg is várhatja $. hogy 
arra az esetre, ha talán az ellenség meg-
fzédíttétvénn a* változó hadi fzeretitse ál
tal, a* Békéilés eráiit nékié tejendő miru 
den ajánlásokat^ reménység el*en» kevélyüi 
meg-vetne; vágy, a' mód. nélkül váló 's 
az Aufztriai Nemzetét terhelő kívánságo-fc-
tói el nem állana: minden hív Alattvaló* 
meg emlékezvénn a* maga esküvéssel fo
gadott kötelességéről^ egéfzffc erejét reá 
fordítja a* Békességnek bátor fziv vei való 
ínég-nyerésére}' hogy kiki, buzgóan elö 
fogja segíteni azon intézetekét, melyeket, 
az utolsó esetre való elorfe-gondolásj még a* 
Ts ;ri Lakó-Városra magára nézve is fzük-
séges'ekké téfzeri ;. és hogy Bétsnek em
berséges Lakosaira, nem kevesebb bátor
ságot 's hívséget fogriak mutatni* mint mu
tattak az Ö ditső Eleik, kik, í-sö Ferdi
nándé* Ltopold alatt^' é! Bécsi sáíitzokönft 
diadalmassan hattzoltak^ a' Reíigióéft, Fe
jedelemért^ Hazáéit, és betsületértv 

l^étsbeh Ápr. 4-dikénh 1797* 
Gróf Sauráu Feréntz 
KórmánySék* Elölülője Alsó-Aufztfiákáii* 

. E e 9 ' 
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ÓrétzBől Ápf. 4-táikénii: — ti Sere-
giirik, a' C/Zeyi es Marburgi Kerületben 
vagyon- Az innét Magyar-Orfzág felé fzol-
gáló Örfeág-írtja rakva, van Utazókkal^ 

A* miHtt postán jalehtett tsáfa;- mefc 
fefebb történt ' Márburgivál, MindaízáUíá 
nagyok Bétsbénn is á* haái kéfzülettéte-
lek. Az űtfzákon muzsika fáéval vérbiíál 
a' vSzabad-Sereg. — Tegnap délmáhni j 
óráta öfzfze volt hív-a á' Béisi Polgárság 
a' Tanáts há^hoz* a' hol meg-jelent aa 
Also-Aufetriai Gubernátor .Gr. Saurm íi 
égy bé-petsételt Levéllel* n*etyet fekboni. 
Van a'ÍVIgátfság előtt \pl olvasott; Jelen-
tette ezenn Levélbehn a' Felség* hogjr 
egefe igyekezettel rejt* vagyán ügyari a* 
Békésségkörésen: de há a^«li€^ség annyi. 
*a el bízta vófna |t)agát, hogy a': feJLtóip̂  
lekre nem állana: bu^4í ( jA>^Pf%áró^ 
hogy mut&sskk kéhségjvkei Méí* károsa, 
jnak védelme^ésébeíMVj melyet minthogy 
igen itagy károk nélkül mm tetetne b%» 
Jjfcn oltalmazni s tnfennyétiek > Gróf Sáumu 
ve&érjéáe alatt, Mcurtadthoz (-ISciMet-Ö}}* 
.yárho^ mely 4 mértföldnyire esik "JWAr* 
töí .Stájer-Orfe% kifelé.) 's ott fegyverben; 
gyakorolván magokat., onnét az4 Ármá* 

.. diához. A*V,o\^ktBkj^''Vivktoi'yik\t0í^.»^\ 
kéfcúi M^gat a* Frahfziakfat v á ^ ízembe i. 
lí.á'Íás-ra,' , 
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Károly Fo-Hertzegnék 3 rendbeli Tu» 
dófiításalt közlött e a' Bétsl Udvari Újság
nak 5-dik Áprilisi Darabja, ráely Tudósí
tások ^ réfzfzerént Klagenfurtba] 9- réfzfze-
fent St. Veit (Sanctus Vicus) Városából,, 
és Michelsdorf-hól kőitek, i.sö Áprilisig 
terjednek, *s ezeket foglalják magokban 5 

• ,, A* nagyon ki-fzáradtt Isonzó vizénél 
henn tarthatván magát Seregünk: nyomba 
jöttek utánna a' vizemi által ^ Rernardottt 
ós Guiettx Frantzia Ofztály- Generálisok t 

%*s mivel nagyobb erővel voltak, el ízorí-
tották azt Gradiskdx6\ 9 melynek örizete t 
fsiípán 4 kis Batalionokból. állott* .Hogy 
V WippcicKx úton meg ne előzhesse Né
pünket ax ellep&ég: Károly: Fo-Hertzeg 
tét T&apatokra ofztotta a' Sereget, 's o!y 
paíaátsolattal indítottaPret&ald felé, hogy 
oda mind ketten öfzve~éfke//zenek, a' rpiní-
Éogy öíkve is érkeztek. Mártz* -'2,1 -Síként)* 
B&h$úiúlU?iz Generális, a* SeregireÍ£ liá~ 
túljáró féízét Wipp&chon által, az ó ikon., 
Laybách felé vezeue*" .-.,•• 

, ?Ö.Kir. FőHertze^gsege ázönkqz1)éíni 
Layhachonn által, Tarv'is és ' Vitlach felé 
sietett, itegy oxt,, Gotitroeul Generális Bri- ,, 
gadaját, FVM, L. Eajaiwh Ofztáiyját, és 

" á* Rajnáitol VilCachoi érkezett négy Grá-
itátéfos, B-ataiionokM. öfalze-vév'énn, vélek 
.í^nrafelfnn .által íJdine ó\Páía3& Mé'merh 
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jen, 's megtámadja a* tájon az ellenség^ 
melynek e' fzerént nem lett volna módja 
több népet fzállítgatni Görzenn által. 

Ezenn elöre-nyomúlás közbenn, Köb
lös Generális, tartozott vóln^ 4 Határőrző 
Batf okkal a' Flitschi fzoross-járáspkat ol
talmazni. F . M- L- Reufz Hertzegnek 
parantsolatja vol t , hogy sebes marssál, 
Laybachonn, és Krainburgonn által, Tar-
vis felé menjen, '$ egyesítse magját az ott 
lévő Katonasággal,*' : 

>rX>e midőn Károly Fő-Heftzeg Krain* 
burgba érkezett: oly Tudósítást vett, hogy 
Qcskay Generális el hagyta azt az igen 
derék Pantafeli fzoposs-járast, melyre, a* 
terrnéfzeti erősségéhez képest, egéfofz kato
nai bizqdalomrnal fzájnot lehetett vala tar* 
t an i , " ' 

„ Pantafeltol Wurzenig vonta magát 
vifzfza ezen Generális: az ellenségnek te* 
hát módja lett el foglalni Tarvis falvát, 
azon úttal egyetemben, melyen kellett 
menni a' Gantroenl Generális, és F. M, 
ív. Bajalich Tsapatjának, Villach felé." 

„Hogy ezenn utat ismét vifzfza-ilyer-
je Károly Fö-Hertzeg : parantsolatot kül
dött Gontroeul Generálisnak, és Bajalich 
F. 'M. L. nak, hogy nagy sietséggel Tar-
viShoz előre-nyomuljanak, és táiiiadják 
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meg ott az ellenséget, Gontroeul Generá
lis , oly okossággal ?s bátorsággal lelyesí-
tetfe a' reája bízott dolgot, hogy az ellenr 
séget ^afniz megé nyomta vifzfza, és ezen 
falunak el foglalása által, módot izolgil-
tatott a' Tartalék-Pattantyússágnak, hogy* 
az ágyúival egygyütt Tarvison iltai taka
rodhatott/0 

,?Mindazáltal más wap reggel vifzfza-
tért az ellenség többed magával, ?s meg-*-
támadta Gontroeul Generálisunkat,, ki ám
bár kissebb erővel volt: még is mintegy 
délutánni két óráig tartotta magát Safniz-r 
ban, a' meddig, egéfzfzen által takarodott 
Tarvisonn a' Tartalék - Pattantyiísság: de 
minthogy se? F . M. L. Bajalick, §é' Gon
troeul Generális, idejénn segítségre nem 
érkeztek, 's az ellenség, délutánni négy 
ójra tájbann két prőss Tsapatpkk^l tódul
ván nékie jobbról és bakói ? a- már külön
ben is el gyengűltt Korpusunknak, ismét 
megújította a' viadalt, és ebben, mind 
Gontr&eul Generális, mind a3 Károly F 5 -
Hertzeg' Generál-Ádjutántja. Gróf Wratis* 
law meg-sebesedtek: ily környülállások-
ban, kénteleníttetett Gontroeul Generális 
el hagyni Safnizot és vifzfza-vonni gyen
ge Korpusát, egy oly hathatós ellentállás 
utánn, mely néki 3 különös ditsösségére 
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Minéfctitamvá a' Paníáíeli feorois^a* 
rásonn áltaí-rontott egyfzér az ellenség: 
Károly Fő Hertzég tartózott változtatni a?> 
maga ftáritféMt, és-már nem át ellenség' 
meg-támadásáról, hanem a' maga ohafc, 
mázasáról gondoskodni. Ehezképest, Her. 
tzeg Réufi't.'M'L. oi St. Vétthöí íeif-
delte, megfagyván neki, hogy^ t^htx^ 
mind a' JadtnbargMé fzölgalo utat is vé
delmezze; (Jaxteíthlrg Városa Felső, Sti. 
xiában fekízik); és meg Mhecm F. M. L. 
ot is melléje rendelte /?é«/z Hertecgnek. 
Mercandih Fv M. L. Kiágenfurtn&lmv 
radt: háném párarittolalja volt, ho.gy.va. 
lamely nagy viadalba ne erefzkedjck a» 
ellenséggel": fninekokáé.rt Mám. 29-dikén 
el vonta magát,Ö: is Sí. tfwfhpz."...; 

„Secíiétöörf Géneíüisufíki a* Száva bal 
partján feküdi.. Mártz. 38-dikánn, 's az ; 
ElőJvígyásői Láytoöh előtt állották,*' •,.•••. 

„Seregünk , a' St.Veitá*\ f»U fekvé
st álial viízlzá li'ém• fa.rtóztaftüatita az ellen, 
séget, á' FiilkShi és Klagenfurti ólakonn, 
's még ezek Érzett a' heg veken is több' 
helyekenn ^vató- elWe-nyormílásbamu Ezt 
Játván Károly Fö: HertzOfc, a* Sereg' tíátúi-
járó réfzét ( az Arriergárdát) Jhagy'ta St+ 
Vcitnil Bvady Generális* kórmányozása 
alatt: magát pedig a' Seregét Hohcufeld- ' 
riel fzáüította, egymáshoz igen közel lévő 
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quártéiyokba $ 9
S ötáyárjá, a* rriég el n^m 

étktfii $tgítsé$ekel ét pótlásokat. Btkdp 
GiíiéráíiY segítségére y kőzd áTlított* hoz
zá Mittrbwfzkf és íinétntm G-encr&iiio-
kat , a* áfrágiók .Brigádáikkal. 

Tirplisról 5 á' mely Tudósításokat kö
zöl a' Bitsi Újsága nerií terjednek további 
Mártz. 30-djkánál? 's ide megy ki a' sníft-
jnájok: ,.., Kerptn F\. S í . L . kőfíílájiyözása„ 
alatt Tirólisban Jévö Sefégofztátyunk, it)i* 
Bckutánná az Éloívigyázőí, hdyjeikfől él 
nyörnattátták Volna az ellenség áltaí Mártz;.. 
26-dikárin: BrLxefi ésinsprück között igeit 
derék tanyán téfepedett mé|r Sierzínenél % 
's KerpériJ, M. L/.iá^éi.iáthAtówbfi" tfé-. 
delmet ígérté maga réízérol, deegyszers
mind kívánta, Rogy á* Lákósök, á* fié* 
kiek ki-mutatandó völgyeket, és íiegj/i 
fzoross bé- járásokat "álíkáUtósí báíórSág*-
gal Óítalrhazzlkí-É^éii btizátfásáfa ft W."1 

L. Jíerpennek-P (ziútiigy fótft.af -tofc.íffy 
hozzá, mindenfelé fégyvrérélfk^l, feu^óátfn 
ajánlván hív fzdKgálatját 'á* Háza* oltalmá
ra. — Gróf Uhrbach.Ji lei , T*.;K. Üd~ 
vari Komniif/Jzárius Ttföli$bknn? az ölt-
honn maradó Lakosokat afrra serkSíitettéV 
hogy a' Házáért hartzolo Rökofiaik' fzá-
mára, ízakadatlánűl fzáliítsák á' pt^kapoít, 
golyóbist 's eleséget, JlerkentÖ-ÍVását így 
fejezte bé ; . . -

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



„ J ó fzívfi, hívs vitéz Tirolisiak! te
ljesítsétek, a' minek teljesítésére önnön 
fzívetek indít benneteket, legyetek egy. 
fzersmind engedelmesek a' Tifztviselök 
eránt, tsendesség és rend uralkodjék" kö? 
zöttetek ; mert az ellenkező tselekedetek, 
nem tsak nem segítenek a* Közjónn; ha : 
nem még inkább nevelik a* gonofzt." ,? 

A' Papokhoz és Tábori-Káplánokhoz 
is intéződött Mártz- sg-dikánn egy Buzdí, 
tó-paranlsolat, melynek értelme ez: 

„ A' h ív , vitéz Tirolisiak , Religió-
jokhoz, jó Fejedelmekhez 's Hazájok-
hoz vonfzó fzeretetjekböl ki indulnak ; 
önként mind egygyütt az ellenség ellen. 
Mivel pedig egy ily tselekedetre nézve 
nintsen semmi fzükségesebb, mint azlften- i 
be vetett, és az Elöljárókhoz való bizoda- ; 
lom, a* tsendesség, rend/ és SL Felsőbf í 
bek eránt való engedelmesség: ez okonn^ | 
minden Lelki - Páfztoroknak, *s az egéfzfz '"' 
Papságnak erössenn ízívéré köttettetik, 
*& parantsolutik, hogy ne tsak prédiká-
tzióikbann, hafnem minden más alkal-
matossággal is , az Istenbe és az Elöl- , 
járókhoz való bizodalmat, a' Katonaság
gal való egyetértést 's egymás-betsülést, ! 
minden háborúságnak, rendeletlenségek- | 
nek *s engedetlenségnek el távoztatását, : 
égéfzfz hathatóssággal és minden lehetsé
ges okokkal ugy..terjcfzfzék. a' Nép* elet- ! 
b e , mint annyival el múlhíatatlanabb kötc- ! 
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fességet, a* mennyivel bizonyosabb az, 
hogy ha ellenkezőképpen viselné magát: 
iigy az Isten meg-vonná a* maga segedel
mét, nevekedne a* zűrzavar, és a' vefze-
delem nem tsak még nem gátplódnék, ha-
iiem még nagyobbodna fzün tel énül a' Ha-
za' romlására; és el törölhetetlen gyalá-
zatjára válna a* kedves Hazának, ha a' 
Polgári között , egy ily időpontban, nyugw 
hatatlanok, engedetlenek, sőt zabolátla
nok találtatnának; es ez az együtt való ki
indulás , nem a'Haza'oltalmára fzolgálna; 
hanem pártütés válna belőle, 

A' Német Birodalom* hadi kafzfzájá. 
ba, 8^88 for. 48 xr. ment bé Februárius 
Hónapban, mely summát, Hohenzollern, 
Qerolscck, Kpnigseck, Rptherifels9Schwarz* 
hwg, SoJidershausen és Fürstenberg nevű 

; Rendek adták be abba 9 Februárius5 végi-
yel 43,795 for? x xr .vól t a* Kafzfzábann. 

Hoche Fr. Vezér Bonnbzrm xs állított 
fel egy Kommifzíziót öt Tagokból, a*Mo-
guntziai ? Kolóniai. Trevíri, Bergi, Júlia-

i eumi, 's a7 Móza, Rajna ^ és a5 Fr, Res-
I p-ublika constitutionális határai között fek-
I vő minden egyéb el nyertt Tartományok-
i ra nézve. Valamennyi Frantzia Tifztvi-
| s^lök voltak ezen Tartományokban Mártz* 

$ ladikéig, tartoznak fzámot adni az emlí-
; tett Komnrifzfziónak, hívataljok' foljtátá-
l 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



4^6 

*áról. Az élőbbem' adózás* módja is yifar. 
£za állíttatott ezren Tartományokban a' re
gi Tifztviselokkel 'eggyiitt, hanem a* ha* 
di költségekre nézve, egy $-*d réfzfzel ts*J$: * 
ugyan többet kíván a' Fr. Respublika, ^ t 
volt az el6Í>beni rerafles adó. Azok aVjo, 
fzágok, jaielyek ámvákclotfce '&Me]édém^ 
tajátjár voltak ezen Tartón^ányékbatv* ár̂ a. 
,dába adatnak á> Fr- Respublika' fzamarai 
A* Papi-Társaságok és Személyek/íli^ 
vetratik, ha akarják ezean Ta*tomáayok. 
ban a* magok jófsdigáikafc: de a> jöirede- j 
lemből t*ak egy harmadréfx h^y^tík mt§ \ 
£ nékiek, két harmad réfz pedig *• $V. I 
BtesötiWiká^ Az adó eg^föiWián^ tffet* ! 
fi% fel ititíidéfl Lákösok köpött•, ftidytt .̂  ! 
h í k éCz^étóüi fit« fé: 2 fftüqerító jmaU : 
•gtt* feáp^ &* ptdig i**í Hajit* el&ít Íé4 Í 
zM}:JMtm ritgyet. H* .•**tóWtáa* fr | 
szedik áüt ádá: wgy, egy mázi* bőbbel ; 
Yett a' Fr. Respublika, tífc lít̂ érfcfiéttii; mát j 
gabdna rnázsáját, 7 íívetbéHii j ^ y font 
friiBS inarha-húst 5 fzólbanin A* közéjé. 
ge& Tifetséfek' folytatásához m^Jtfváwa-
tó költségek' fundusááj, vethetnek ki léi-

\ dáíék-takiát i* *' Tifztvi&eíök: de ögy 
hogy e* féfzbera nr essék töhb .egy.'La-j 
kosra, i lív.néh | 

SpaAyól«Orfzá|;biSi Bayönnei magános! 
Levelek/írják, hogy a* Sz. Háromságról| 
r/eveztetétít fö bajojla is á' Sganyoi Haj<5$.j 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



w 
Síregnek, melyéi meg vert Jtervis Ánglus 
AdWírá4is, az Angkwok? kezébe esett. A* 
f«i»i t..i. vontatták vófnakét &p. Fregat
tok e«eái^et i : meg:-romlott nagy .alkot*. 
4iá*yt< €édix.>felé, kémeieiííttfcttek az, el-
ieftkézÖ «i^y fcél miatt> bé állani egy 
Kt^«d M(ik*t6|í«lybev |pely.? közei esik 
^m^mzi:ú\m^\^ ts^nde&edett a* izél: 
ÉéM.djáa* ki akarták ©tiiaét indulni, 's foly-
mxm ú t ikat 4?ádm felé. Azonban rajtok 
fajtának. 4 Angl«*:f regátsok;...»*. el hurtzol-
.•títt, y.'riMMfyif&fe árbatzfáité* meg-fofí-
*atotó,, fc®Kedt«5íéisképpeíi magitól főbbé 
ne m mehetett* j30 ágyú$ hajét. Azs ,«zen 
tfajén el es«tt ^itéaek közalül egy v<Jlt k i 
lelt ÖMtts:;Fr%nt*ia Márchio ^ JímMim&nt. 
•TSbjbéfe-ittvtfefiiMeték cl életeket a* Spanvo! 
iiafökönízölgáltt^r. jSikÖltö'zttek közzitl, 
é&rÖiJ Stz* JiiJzIva' Fr, Ifijafebik Twiwíny-

Pánsí Újság*Ipója í&uvet, hogy !'^nfcéwt 
kiesték HMigpkíî k: a'-„haláitr> t»fk hogy 
J* áHal efzközei lebtsgeíMck ^ I t ^ j i ^ k * 
&toed*hránek. . % értel«mke« láttatik 
tonm *' Bcdvetwr ( Dirtktonális Újság ) 
*r%4S, mint we^g-t^fzjk az «t követke
ző előadásából: 

„ Az Ángl^pk', cze« Századbéli leg-
- f f * c * * W e k b győdelmek közzül "valónak 
, . f iwuk.azt a' tengeri ütközetet, 'melyben 

Jcrvis Admirális meg-támadván U lí„eai 
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hajókkal egy Spanyol ^ Hajós serégét r9í 
ftiely, 27 líneai hajókból állott, el nyeri 
négyét belőlök. Mi ditsösség fzármazha* 
tik^egy oly fzerentiéböl j melyet a' W 
nyilvánvalóbb árulás kéfzített? A' leg-úĵ  
jabb Mádriti Levelekből é melyek, 3-dik 
Mártz. tol fogva 5-dikíg terjednfek, kútet-
fzik, hogy V Spanyol Sereg égéfzfzen meg 
tsalattatott azonn Fregátok' Kapitánnyaik 
által, kik el valátiak .küídlre, az Ánghu 
Sereg' fel keresésére , ?nert ezek , akkorra 
halafztották az Ánglus Sareg' közelgetésé-
jol való híradástj midőn már késő volt lí. 
neáfea állani a' Sp< Seregnek, 

(Más Tudósítások azzal mentik a* 
Sp. Fregátok* Kápitánnyait , hogy ők a' 
nagy ködben azÁnglus Sereget nem egyéb
nek tartották , haneín azon Ángh Kalmáí 
Hajóssereg* mafadváíínyának , a' melyből 
egynehány napokkal az előtt hat hajót 
fogtak el a' Spanyolok) 

„ Egy réfze a' Sp, Hájóknak — így 
folytatja a* fnagá Előadását cC Redacteut 
— Fr. Kiköltozttek által vezéreltét vénnj 
félre hagyta magát vitetni a* fzél áltatí, *s I 
láttatott kéfz akaftva el fzakadni a' több 
hajóktól, mely tsalárdság által úgy meg- ; 
öfzlott á' Spanyol érő; hogy nagyobb lett , 
valósággal az Ánglusok' <treje, mint volt •! 
az^ a' mely ellen kellett nékiek tusakodni* 
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Hesisiance és Consianoe nevű Fran-
tzia Fregátokat, cl nyertek Brest előtt, Fiö-
fenzó és Iá Nimpke nevű két ÁngL Fre*> 
gátoks. 

Magyar- Orjxág, 
Szikfzőról Ápr„ri-ső napjánri : — „Ide 

két mérttföldiijire fekvő Szántó nevezetű 
Mező VárosbanMártz. 22-dikén fűz táma
dott, és a' nagy fzélvéfz miatt 210 Házak 
lettek lángok* prédáivá. Mártz. 524-dikéiirt 
ismét gyuladás volt , de ezt leg-ottan meg 
oltották. Mártz. 26-díkánn ujjohrián o\y 
erőt vett a' tűz, hogy 400-nál több házak 
temettettek hamuba, és alig maradt meg 
egynehány ház > f melyet a* tűz ei nem 
prédált volna. Üjjhely M6\ is azt befzél-
lik, bögy úgy el égett , hogy hat házríál 
alig maradt meg több épségbemu Hogy 
Lifikd is ily fzerentsétlenűl jár t , úgy hir
detik. Tomorón^ Kkpan, Látzoű, Da
dán, \s más több helyeken is fzörnyű ká
rokat okozott a' tűz. Bódva nevezetű hely
ségben pedig már kilentzízer volt gyula
dás, de mindenkor eleit vévén ? mefzfzi-
re nem botsátották. Kassán is a* Höstá-
ion 12 ház . meg-égett. Szántón azoknak 
az egynehány házaknak* a' melyek meg 
nem égtek 9 a' tetejét le-bontották, hogy 
a' iüz azt is,meg ne eméfzíze. Mivel min
denkor rettentő nagy fzélben ütött rala ki-
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Vtüz", még az lítíxákra k i A a ^ i > « ftolmits. 
- kéjek is az embereknek . öfefoé-égeit, J, 
• a* vi&£t Jaoirdó fzekjerek is.. Sok a' izél #fr 

lünk, az is hideg, mely miatt kev£&^ ^ 
hetett még a' fzollokben munkálkodni. 1 
A* sok Recrutákat majd mindennap Tzállft. 

. ják \py. fels6i>> Varm^jéKröl..e^eiyi ke. 
refstíü Ptf.fi felé? hs>l 3 ^ ^ ' ^ 4 " ^ ^ » . í o l ' 

' 5oo-a<k#v" •• •'" ;• J ••''" r'";í'
:-";" * ;* 

• '•• • * " « ' , '- * ' ' " - • - . 

Tfentsén Vármegyében Trentsén yij 
romához közel Teplttz hevezjetu *Helység.i 
ben fekvő Fördö-Bányájánáí Illezházi Gróf. 
nak ? KogJ annál jobb alkalmatosságok le.: 
hessjen az ód^^T£an^)tpzd;IUr^-&á^]buk:; 
lehet élÖte is rendélé&t t é ^ 
Vefidégfogadósh^l VWitá%ánás; mind fö. 
Jöstököm, kávé tsokjoláde; rrnrid ebéd Y 
vatsora érárit, akár különösén 9 /akár más 
Vendégek5 társaságában tetízik enni, FpV 
sítíS italokkal is fzolgál ' örömest "JBSÖA/I 
Ándrá.s Űr, 's egyéb mujátságokonn JfcWÍ 
biliárdozni is lehet nálla, Á* íxozz&bQtéb 
XAn&o Levelek így utasíttathatnak: 

í Vienae'^ Píestíourg , Tyrnau < TrenUin̂  
Jj ' á í ep i iu , / I 

J \ * A TeplUz, ' | 
l fírünn, Presboarg, Tytnau, Trentsín,! 
•v .. ' á ffegÜt*. 
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