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TSÁSZÁRI É S , KIRÁLYI. FELSÉG* . , 

' " • E N G E B E L M É V E L, 
. C*OJÍOrtO5SO*0 ' 

•Nro 7. 
, K3ít Sétslien, Sz. Jakab Havának {lúliusnali) 

'22-dik napján 1796-dik Efztettdobön. 

Hadi líűrnjülallásök. " 
Métshtnn a'Katonai Fo-Canceilária követ* 

kezendö értelmű Tudósításokat botsa-
tott közre Jál. '20-dikántv: , 

K áröly Fő-Hertzeg, három tsapatok-
ra ofztotí sereggel, hathatósan meg akarta 
támadni a* Sváb Kerületbea alkalmatlan
kodó, ellenséget Juh io-díkén, ámbár tudta, 
annak erejét, jó fekvését.' Keim Generális 
a" leg-elsö és leg-nagyobb tsapattal, a3 Bé-
deni Msskgts£%kgbé\v-£ádcrt Virosotskája 
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fele rendeltetett, mely Szép kis Varos , 
StrafzburgléX 8 óránynyi járó földre esik 
Dél és Napkelet'közöttj- Rastadttól pedig 
ugyan tsak Dél és Napkelet között^egy 
óránymira* Ezen rendelésnek telyesítése 
által , *Keim Generális könynyítette volna 
a' második tsapatnak Feldmarsehallieute-
nánt Gr. Sztáraf kórmányjozása alatt Kup-
penheimnkl való által- Szállását, a' mely 
Tsapatnál volt maga is a' Fo •- Hertzeg. 
Ezen közben tartozott volná Hadi-Tár-
nok-Mesíer Gróf Latour Rastadt felé vin-. 
ni előre a' 3-dik Tsapatot, a5 Rajna mel
lett. A' Saocóniax Katonaság oly páran-
tsolatot vet t , hogyFreudenstadt felé nyo
mulván tzélba vegye '* ijje&tgesse az el
lenségnek bal ."•oldalát;' Freudenstadt, 9 
óránynyi mefzSzeségre fekfzik Strafzburgon 
innen Dél és Napkelet között ? aẑ  úgy 
nevezett Fekete erdőbe való bé-járásnáh 
Meg is indáit a' Saxóniai Katonaság JűL 
9-díkénn Sprolenhof felé. Azonközben 
Keim Generálisunkat meg-támadta az el
lenség Roténsolnkl, mely meg-támadtatást 
tsak hamar egéSz ütközet követte. A* gya~ 
logság esűg viaskodott a' hegyen Maltsch-
Bál, míg nem végre Oberstlieutenánt Gróf 
PLunquet oly vitézülnyitott utat egyMan-

fredini Reg . béli Batalionnal,, több gya-
iogjainkn ak is az ellenség ellen3 hogy kén-
teíeníttétett Az el-hagyni V viadal 'helyét, 
'* űzőbe vétettetett Népünk által. Jobb 
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fz&rnyunk is Gr, Latour* vezérlése alatt, 
el-nyomta a* kéménjenn ágyúzott ellensé
get Mttingenhol Rastadtig. Lovassaink 
gyakran akartak öfzve tsapni a' Fr. Lo~ 
Tassággal, de ez mind anynyiSzor, az 
ágyűi megé vonta magát. Nem lehetett 
ily Szerentsés a' Gen. Keim Korpusa, mert 
minekutánna négySzer cl-vetette volna ma
gáról a9 sokkal nagyobb Számú ellenséget: 
végtére ugyan tsak le-riyomattatott a' hegy
ről , a' midőn a* Saxóniai Katonaság is 
kéntcleníttetett hátrább vonni magát. A* 
Frantziák Pforxheim felé előre nyomultak 
a' hegyen által, kik ellen azonban Károly 
FS-Her tzeg mindjárt segítségére sietett 
Keim Generálisnak, a* minthogy jókor el 
is érkezett, 's Pforzheim megé táborba 
fzállott, a* honnan meg-tette a* Szükséges 
intézeteket Canstadt és Bruchsal Városok* 
védelmére; *s több népet küldött Philipps-
burgVárába is , mely Vár Strafzburgiól tó 
©ránynyi meSzSzeségre esik ÉSzak és Nap
kelet között ." 

„ A z Alsó-Rajnai Seregünk* korma-
snyozását maga vévénn ismét kezébe Gróf 
Wartenslé&e/ty Fricdbcrg megé állította 
Népét ; Kray F . M. L. pedig Friedbergtn 
túl NaaheimnkL Ezt meg-támadta az el
lenség Xúl. 9-dikénn, de veSzteséggel ve
rettetett vifzfza* Tizedikénn újj viadalt 
kezdettek a* Frantziák, meg-támadván 
égéík Seregét Gr." Wartenslébenmk* Nagjf 
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tözzcl de nagy vefzteséggel Is "folyt miúű: 
a* kér reSzről a* ve rekedés : mivel mindaz-
által sz ellenség sokkal nagyobb Számmal 
levél i , meSzS?ir"e bé-keríthette . a 'Mie inke t r 
ezek végre kéiueléníttette'k magoka t vifz-
Szá vonni . Bergenhez leit a' viSzSza-vö-
iiúlás az ellenség5 Szeme*, lá t tára , a' ki e&: 

líttal nem alkalmatlankodott/ ' . Ezen köz-' 
benn mind Aíogu/itziába küldött Gr . War-
tenslében Szükséges segítséget; mind p e 
dig Frankfurt Városába is egynehány ' Ba« 
ta l ionokat ; , de éppen ezen még/fzággatá-.' 
sai által Seregének lígy m e g - g y e n g í t e t 
t e a? maga ere jé t , hogy már többé a' Ber* 
géni tanyát meg nem tarthatta az igen 
nagy Számú ellenség e lő t t : íriinekokáért 
parantsolatot vett Károly Fö-Hér rzeg tö l , 
hogy Seregofztálylyát a' nagy Ármádiánk-
lioz közelebb Szállíisa." 

A Ménus* mel] ékéről JúL 13-dikánn : 
„ A ' T s . K. Alsó-Rajnai Sereg a* Ménus 
megél t áll, jíschtijfenburglól fogva Frank-

jfurínak innenső vídékjéig. — T e g n a p egy 
nagy golyóbist vettettek be a5 F r a n t z i á k , 
Frankfurt" közepére. Tsétk hamar azután 
egy Frantzia Adjutáns érkezett oda ,' ?s a* 
Ts« K. Komenuanshoz vezettetet t . u 

Basileából Jnl . 5-dikén': — ^ A9 Bá-
den\ Márkgráf ? és a? IViirtemlcrgi Her-
t*eg3 réSzéröl, nagy Solyamaijábau vagyoty 
•a? Békességnek; m-unkálódása* 66 
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, .. Méniuából* ismét ki-tsapolt a' Tsáfz. 
Kir. Őrizet Jú!. 5-dikén, '& Coredolólg viíz-
fza-nyomta az ellenséget oly diadalmasaim; 
hogy nem ísak ágyúi kéSzületet és elesé
get vett el tőle sokat; hanem-az Embe-
reibenn is nagy kart okozott néki. 

(Ezt bővebben elo adja. az itt következő magá
nos Lövé!.) 

Mántudból Jűi. 6-dikánn: —- , ,Teg-
j iap, negyedik Szer támadták már meg Mán-
JaaX a' Frantziák , kiknek Száma ez úttal is 
igen nagy volt. Magok előtt akartak in
dítani a' Vár ellen valami két ezerig va
ló Bonónial és Ferrárai Olafzokai : de 
ezek öSzfze-kiáltozvánn úgy fel-buzdítot-
ták .egymást a'.Frantziák ellen, hogy meg 
fordulván, dühösen nekik estek Azoknak, 
és jóllehet tsak nem mindnyájan el hullot
tak: de Ok is ejtettek^el leg-alább any-
íiyi.t, ha többet nem, a* Frantziák kőz
zük Minekutánna vége lett volna ezen 
véres viaskodásnak: hozzá kezdett az ellen
ség ugyan tsak az ágyúzáshoz: de Nmi sem 
maradtunk adósok e'reizben nékiek: azon
ban mind a' két kapun sok Lovasság om
lott ki ellenek ? 's egySzersmind úgy történt, 
hogy éppen fzerentsére akkor érkezett 3 
lovas Regement segítségünk, GróS Warm* 
.Törnek azon ? SeregoSztályábók, mely már. 
Júl. 3-dikánn Bassanób&n volt. HofzSzas 
viadal után kéntelen volt hátat fordítani 
fiz ellenség. Ily környülállások köpött\ 
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azok az OlaSz emberek, kik, a3 Frantziák 
ágyúikat 5s elcségjeket JMántua alá tartoz
tak vontatni : hirtelenséggel cl vagdalták 
az Istrángokat, ?s lovaikkal és marháikkal 
egygyütt el-futottak: terheiket pedig né
künk hagyták prédául, melyíyek annak-
utánna mind bé-fzállítódtak Mdntuábdi. A*. 
nyert ágyúk között voltak olyanok i$,me-
l/eket réfzfzerént a* Modenái Hertzegtol 
kaptak; réfzfzerént a? Bonóniai földnek 
Urbanó nevű Várából vettek magokhoz 
a* Frantziák. "• 

Másunnan érkezett Leveleink Szerént, 
temérdek sebeseket Szállítottak a5 Fran
tziák-ezen Szerentsétlen próbájok után Ve* 
ronáhz: melynek Lakosai látván az olya
tén fél hólttak* sokságát^ kiknek sebjeik~ 
bői való ki~gyógyú!ásához reménység nem 
lehetettj bé-zárták Várossok* kapnjajt, *s 
az említett fzerentsétleneknek leg-nagyobb 
réfzét behányták az Athesis (Ádige) fo
lyó- vízébe, ne hogy pestis támadjék mi-
attok. Híre menvén e* , tselekedetnek af 

Roverbeliói Fr. táborba, valami nyólz eze
rig való Frantziák indultak onnan Verona 
ellen, hogy ennek Lakosain, boSzSzút áll

janak. Mitsoda ki-menetelíel ? még nem 
tudatik. A ' fenn említett Tudósítások még 
tsak anynyit ír tak: hogy aV Veronaiak ol
talomhozkéSzítették magokat ; és hogy 
Bgy Ts. K. Seregfzakafz is nyomált hátúi
tól Bassanóból Verona felé. A* Velem-
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tzel Seregnek is egy réSze , mintegy 30 
ezer emberből-álló, Verona Selé vette lk
ját, a* más réfze pedig, éppen -ahynyiSor-
ma Száma, Bruxia felé. 

A* mély Ts. K. Őrizet ? a* Mcdiolá-
numi kis Várból , kapituláció mellett jött 
ki Jtín. go-dikánn,-• Lodiba. Szállíttatott, 

Két ezer nyóltzfzáz főbSl állott az a* 
Ts. K. Katonaság, mely ki-jött Jum 30-di-
kánn a* Mcdiolánumi kis Várból. KözöU 
te vágynak erxnek Kisfaludy és Vixkelety 
Hadnagy Urak, kik a* Magyar Király ..Te.ft-
örzö Nemes Seregnél Szolgáltak róít. 

Livornéba ? elébb el-érkeztek két nap* 
pal a5 Frantziák, mint Buonapartt'írta 
volt a' Toskándx Nagy-Hertzeghez botsa-
tott (és már közlött) Levelében, A' JU* 
vornól lakos Anglusok , mind hajókra ra~ 
kodíak vala m á | Jun. 26-dikánn t midőn 
400 Frantzia Lovasok egySzerre benn. ter
mettek a' Városban, Vazt végig nyargal-
vknn9 el-foglalták az úgy nevezett Moloí 
(hatSzáz lépésnyi hoSzlzaságu töltést) '$ 
mindjárt ágyúzni kezdettek le a 'Kikötő
helybe két Ánglus F regátokra ; melylyck 
közzül egygyik fzerentsésen el-ment; ha
nem a' másikban kárt tettek a' golyóbisok. 
Az időtől fogva minden indulni akaró ha
jókat mcg-visgálnak a' Frantziák , kiknek 
Száma Jól. 27-dikén, öt ezer fővel neve
kedet t , *s minden Váraknak és Battériák
nak el - foglalására jutott ember belölök. 
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A* Kapuknál, .Toscanai Katonákkal egy. 
gyütt áliannkítrázsát. Bnonaparte, a* Nagy 
Hertzegi p.il'otában volt Szállva ? melj előtt 
ketízáz Lovasok ítrázsáhnk,' egy hoSzSzií 
és egy rövid- ágyúvak A' Livornóx Ko-
mendáns, Buonapartewak vádolására-fog-
va vitetteteü P!ormtziáb&; a* hol törvé
ny essen fog az ügye *«eg-visgáltatni. 

Genttáh&n nagyon félnek attól, hogy 
a> Frantziákeroízakosan fogják végre-haj-
tani kívánság)okát. 

A' Luccax Közönséges-Társaság is, igen 
drága és költséges "kondítzióknak . teiye-. 
sítése álta! gátolhatta meg, hogy be ne 
rontsanak keheiébe a* Frantziák. 

Az O/a/i-Orízági Frantzia Sereg' fö-
quártélya, Mantua elölt vagyon líaver-. 
beUáh&n. Oda érkezett vifzfza Biiondpar** 
te Fa-Vezér Juh 6-dikán JLivomóbol. 

(Magános Levelek.) 
Szent Mini étéből (ez a* Város Florcri*. 

izia ésLwomó között fekfzi.k). Jún. 27-di-
kén: — ., Ma érkezett ide" Bonaparte 
(így írják az Oiajh Tudósíi ások, nem J / Í O -
naparte) Generálisnak az "Adjutánsa, kit 
Buonaparte Generális, * az Atyai líneán 
való egyetlen egy attyaSához Bonci-> 
parte Filep Kánonokhoz küldött ide, azt 
izenvén néki , hogy ezen Város melleit 
utazik el iJvornó felé. Erre a' hírre sok-
nép ment ki az Örfzág-tíijára-, hogy meg 
láthassák 3 i\y nevezetes Föidijeket, £o« 
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naparte.meg-ízévle nékik, hogy vifzfza-jö. 
Tel be fog a* Városba jönni , a* minthogy 
Jnn. 29 dikén est ve' ide is érkezett, *s az 
ősei ' házába Szállott, és ott meg is hált. 
Más nap Levelet- kapván , tanátsot tar
tolt a' vele utazó Generálisokkal , ?s főbb 
Tifztékkel, és dolgozott eg'éSzfz ebédig; 
mely után Florentzia felé folytatta útját." 

FLorcntziából Juh i-so napjánn : 
3, Tegnap ide érkezett Bonaparte Gene
rális. Eleibe "temérdek nép ment ki. Ma
ga &' Generális egy 4 lovas hintóban ült , 
egy más Generálissal. Előtte loyaglöUak 
egynehány Frantzia Dragonyosok. '.Után--
na jöttek- a' GeneráUStabbéli TiSztck. Bé 
jővén ezzel a'rendel ti/Sz. Fridi ánus kapu
ján a' Városba, ?s a5 főbb űttzákat el-jár-
ván , a' Frantzia Követ' palotájába Szál
lott^ a5 hol cC Florentziai Gubernium9 ré-
Szero.l egy Kompánia gyalogság által záSz-
lósan 's musika-Szóval fogadódott, mely 
Kompánia, 'tiSztességnek okáért ítrázsára 
is 'melléje adatott. . Mindjárt nagy ven
dégség volt a ' .Fr. Követnél, mely után a.f 
Teátromba ment Bonaparte.'* 

Roma Városának 's Megyéjének (az az 
a* tulajdonképpen;űgj. nevezett Státus Ro-
xnánusnak) Népét , hajdani vitéz Őseinek 
leik© láttatik .meg-Szállani: mert midőn' 
nieg-értette a' Frantzia Vezér tsűfolkodá* 
sát : minemű gyalázatos és terhes feltéte
lek alatt akar t, u Éz FegyveriiyugváiS 
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kötni SL' Római Udvarra], iríár akkor pedig? 
midönn egy nagy réSzét a* Római Udvar 
birtokainak, úgymint Bonomat, Ferrárát, 
's Ravennát) ellenségesen él-foglalta és ki 
rablotta : fel-buzdultak a9 Státus Romanus 
Lakosai *s Öfzfze-Sogvánn a* reguláris Ka
tonasággal, mely 14 ezer főből áll, és a® 
Tsáfz. Jttir. Sereg* gyakorlása fzerént va
gyon tanítva, hathatósan Szívére kötötték 
a* Kormány Széknek, hogy Buonaparte* kí
vánságaira reá ne álljon: a* közönséges 
kassákat pedig önnön óltalmok alá vet
ték 9 oly magok kinyilatkoztatása mellett, 
hogy Ok kéfzek oltalmazni magokat a* 
Frantziák ellen. 

A' Nápolyi Armá diának hűSz ezer fő* 
böl álló SzakáSzSza, bé ment a* Státus Rö-
mánnsba \ és táborba Szállott AscoíiVkro~ 
sánái, mely, 30 óránynyi járó földre esik -¥ 

iifzak és Napkelet között Róma Váró-
sátóL 

A* Frantzia Respublika és a* Római 
Udvar között Bonoméban Jiín. 23-dikánn 
lett Fegyvernyugvás-kötésnek, iiy renddel 
vágynak alája írva a* két Fél* Biztosai: 
1..) JBuonaparte Frantzia "Vezér. *2>)-An-
tonio Gnudi'j a* Római Udvar9 'Ministere. 
3* és 4.) Salicetti *s Garau Fr . Dírecío-' 
riális KommiSzfzáriusok. 5.} a* Római $pa« 
iiyol Követ Azara Úr : a* kinek közbenjá
rása által"kéfzult meg af Fegyvernyugvás-
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kötés , következendő summájú tíz feltéte
lek alatt: 

1.) Annak meg-mutatására, menynyire 
betsűli a' Spanyol Királyt a* FrantziaKóx-
mányfzék : Fegyvernyugvást körnek az 
OlaSz-OrSzági Fr. Sereg' Fő-Vezéré 's a* 
KomiSzSzáriusok, Ö Szentségével, mely 
Fegyvernyugvás mai napon kezdődik , és 
öt napokkal terjed ki azon időponton túl * 
melyben el-végzodnek a' Békességről kez
dődött tanátskozások JPdrisban. 2.) Elég
tételt ígér a*'%Pápa? (mint Világi Fejede
lem) azért a* gyalázatért és kárért,•• mely-' 
lyet a' Tartományiban Szenvedtek a 'Fran-
tziák: különösen, Basstvillt (Fr. Ministér* 
nek a* féU zudúltt Római Nép által lett) 
meg-ölettetéséért, 's Famíliája* kárvallá
sáért, % mentől elébb egy Plenipotentziá-
riiist fog küldeni Parisba., hogy Békessé
get nyerjen ~ a' Végrehajtő KórmánySzék-
tői. 3.) A' mely Személyek politikai ér
telmekért árestáltattak rneg a* Pápa Tar
tományiban : haladék nélkül Szabadon fog
nak botsáttatni, '$ bé-heíyheztettetni jó-
fzágaiknak birtokába. 4.) Bé leSznek zár
va minden Kikötőhelyei a' Pápának, a* (Fr.) 
Respublikával hadat folytató Hatalmassá
gok előtt; nyitva állanak ellenben a' Fr. 
hajóknak. 5.) Bonónidnak é* Ferrdrdnsik 
birtokában továbbra is megmarad a' Fr . 
Sereg, hanem Fdcriza Városából fei-t%a-
rodik, 6.) Az^ínconaiYkx9 minden kgfúl 
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és elesc^befi kéfzületekke] ecrygyiitt, által 
adódik 6 nspok alatt a' Fr. Seregnek. 7.) 
jincona Varosa, továbbra is Pápai igaz
gatás alatt marad, g.) Festett^ ?s fél vagy 
egéfz álló képeket, és mesterségesen ké-
fzfiltt edényeket fzáz darabból áliókat fog 
a* Pápa által engedni a' Fr. Respubliká
nak, a' JRómába. küldendő Biztosoknak 
válaSztása Szerént. 9.) Hufzqnegy millió 
fr. lívert fog fizetni a? Pápa a* Fran-
Ízi a Respublikának: réfzSzerént pénzben, 
réSzSzerént eleségben. 1.0.)' ValahánySzor 
kívántatni fog: mind anynyifzor Szabad me
netelt enged a' Pápa a' maga Tartomány-
jain által a* Fr. Respublika' Seregeinek 5 
melylyek ? a' nékiek Szolgáltatandó élesé* 
gért Önként meg fognak fizetni. 
^a§y- Britanniából, -r-

•Londonból Jól. els5 napjánn : — 
?, Százötvenhárom Személylyek válafztód-
tak olyanok Parlameptomi Tagokká; kik 
az elöbbeni Orfzág-gyulésben (Páriámén-
tómban) .nem ültek Széket. Úgy volt a' 
h í re , hogy! November előtt nem fog beál
lani az új Parlamentom; de már most úgy 
hallaük, hogy még ebben a' Hónapban el 
fog kezdődni. ".•" 

9, Az Angliai hajó-műhelyekben, hu-
fzonkét új hajókat kéfzíttet.az Udvar min
den lehetős sietséggel: mely kéfzűlet felől 
sokaim azt tartják i t t , hogy a' Spanyolok* 
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kai konynyen ' meg - történhető- hadat erá~ 
nyozná az : mások ellenben, ugy hiSzik 
hogy Szintúgy cl fog múlni aJ Spanyolok! 
Icai való hadakozás, valamint a' Frantziák-
nak Angliába .való be- Szállása, .melylyei-
már Ök oly régtől fogva fenyege tőz tek" 

Londonból Jul. 5-dikén.: -.— 99 A*, múltt 
V a s á r n a p , ágyú-durrogások által hirdet te
tet t itt k i , . hogy S, Lucia Szigetét él-nyer
tek a' Mieink a' F r á n t z i á k t ó L " 

Frigyes -Belgyiomb ól, — 

Tejelnél kéSzeím-'áll a' Hajóssereg: 
de bajos leSzfz néki ki indulni , az ott kel 
re.hgö^ Anglus é s Ö r o f z hajók miatt . 

AV Batáviax Seregnek egy réfze egy- ' 
egyesülve .vagyon már DÚfzfzeldorfnkxla9 

Számherl és Mózái Frantzia Sereggel/ 
A? tulajdonképpen úgy nevezed i f o / . 

landia9 Ta r tománnyában , ismét rendkívül 
va ló adó vettetet t ki a' L a k o s o k r a , mtlf 
m á r második, a5 Re volutzió ' kezdetétől fog- ' 
v a . Ezen adófizetésnek regulái fzerént a* 
k inek háromfzáz forint efztendei jövedel
m e nagyon , 9 forintot fizet; a5 ki huSz " 
ezer forintot vefz bé e íhendon álul; fizet <• 

i 7500 forintot. 

; • Elegyes Tudósítások. 

X Az Orojk Tsáfzárné, Szabadon botsát-
; ta t tá a> . Pétersburgx Kikötőhelyből azon 

Hollandus Kalmár-ha jókat , mdv lyek a* • 
i 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



n e *? 

nuilt t eSztendöbcn tartóztatódtak ott le: 
hanem egySzersmind oly parantsolatot adott 
lei, melynek ereje fzerént , se' Hollandus^ 
se* Hollandiából jőve hajók oda be nem 

• térhetnek. 
Rettenetes égi háborúk rettegtették '% 

veSztegették Pétersburg Városát Júniusnak 
5-dik és következendő napjaiim. Egy 
inenykö bé-ütvénn a' Kikötőhelybe, oly 
gyűladást okozott, hogy kétSzázhatvan há
zak , $ Fregátok, és mintegy háromSzázig 
való hajók lettek lángok* prédáivá. Hat 
millió rubelre betsüketik a' kán Embe
rek is veSztek el hatvanan. 

Erdélyben Kitküllö Várrnegj^ei Fő-Is-
pány Gróf Haller Gábor Ö Nagysága1 KiU 
vese meg-halálozott. 

Bét s* 
Az; OlafzOrSzági posta eránt méltói, 

tátott rendelni Ö Felsége, hogy minden-
nap menjen 's jöjjön, mely rendelésnek te-
lyesedése el is kezdődött voltaképpen Jáh 
sto-dikán. 

A' napokban viSzfza íög ide érkezni 
s JBasílcabél & Nápolyi Udvar* Bétsi Köye* 

te Márkéze Galló. 

Tudósítások. 
A* Közönséges Históriának haSznos tu* 

dományiában valamiat minden okos • irezc- -| 
.•> . i 
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tés alatt lévő Tanuló Szorgalmatosan tar
tozik foglalatoskodni: úgy, ezen kélesm 
és hofzSzasan k i - terjedett tudománynak 
könynyebbítésére , sokan , különbkülönb 
féle* eíme-segito Rövid summákat, Képe
ket , Táblákat *s egyéb efféléket gondol
tak k i , '$ ekképpenn a5 hoSzfzas olvasás 
által egybe-gyüjtött tárgyaknak emlékeze
tét foganatosanti igyekeztek meg-marafz-
tani ?s fenn-tartani az elmében. Ama'hí
res Ánglus Tudós Pristlev, egy Mappa for
májú Táblában adta elő, '$ Szemléltette 
egy tekintettel a5 Világ' történeteinek sum
máját: mely Mappából Angliában és más 
Orfzágokban 4 ezer darab kelt el. Azon 
Mappának haSznáről, de egySzersmind fo
gyatkozásairól is meg-gyözettetvétm egy 
Tudós Frantzia, .újra ki-dolgozta axt, fel
jegyezvén belé világossan oly Nemzeteknek. 
történeteiket is , melylyeket Prisiley -ki
hagyott; és az Emberi nagy Társaságok
nak leg-nevezetesebb változásait. Ezen 
Mappa igen Szép formában ki van már 
nyomtatva ? és festékekkel is Színeivé* 
Melléje 3 Baycr nevezetű Iffjú Német Tu
dós 3 egy Bevezetést es folyó Stílusú Histó
riai Előadást 'kéfzített nagy munkával. 
Mind a' Mappát, mely,, Szoba' ékességéül 
2$ Szolgálhat; mind pedig a* hozzátarto
zó Szép nyomtatású 'Könyvetekét is meg 
lehet kapni nálunk. Itt hely benn, úti köl
tség nélkül 9 forint az. árra. * -
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Éppen most vétetett munkába «gy mathematíeuai 
InRrameijtutnnafc kéfzitése íit fíétsbea , mely mint új 
találmány ísométer név alalt mofi íeg-elÖTzor adatik ki. 

Ezen Ifíftrumentum, formájára és a* vele való bá
nás-módjára nézve leg-inkább •_ egy TraD5po'tátorho% 
hasonulható : különböző ysáig attól te?rméfzetir« rs ízei-
jára nézve : minthogy ez a* Círculusok* kerület inek, 
vagy akármely kívánt réfzínek (a'rkussának; Jki egye-
nesítésire fzolgál. A' hafzna pedig ex , hogy az emlí
tőit izéira magában elégséges, a' n é l k ü l , hogy va
lamely Sea'a vagy Transportá tor , vagy l#g - kissebb 
fzámvctés hozzá járuljon; minthogy éppen ezek a* 
most említett eFzközök cíz&ese^gei ebben az egy In-
ftruifientumban concentrálva ,lefz«ek. A* iái az In* 
ftrumentum Theoriáját illeti, annak tökéletességét }eg 
jobban meg-ítélhetni' abból , hogy t, i. mind ma^ i az 
Iuíhutiientuor, mind pedig a' vélő való .bánás tókélle* 
tes.en simplificálva vágynak: a* 'munka , mely ez em^ 
lített Theoriát magában foglalja ,. nyert** is azt a* tifz-
tességet, hogy a' Berlini Királyi Académia Gyüjtemé-
nyes darabjai közzé fel-vétessék. 

Az, lafirnmeti túra ok » egy forma nagysággal. fog* 
nak kéfzüiei.-ii rézből , és mind egygyik külön külöa 
kapsulában léfzen : a' nyomtatásban ki-adandó raagya* 
rázat vagy utasítás is mindeniknek mellé ItTzíz adva 
Német nyelven. 

Egy Darabnak a' hozzá tartozó ké&Ql ettél egy-
gyütt az árra, tétetett 4 for. 30 xr. r a , és egyedül a ' 
prae.numerálás' útján• lefífz mog-fzerezheto, mely is &.* 
Blumauer Úr' Könyvés-bóltjában. vétetik hé, 

Üétsben Júl. 21-dikén 1796, 
a' Szerző 
Sípos Fá i . 

A ' Colíectorok lefznek: 
Bétsbea ; Blumauer. Pesten: ív öny város Inftito*.* 

?*«§ Gábor Kolosvárai t : Ifi) D . Pataki Sámuel. Vá~ 
sáxhelyt: T Prof. Csemátóni Sámuel. N. ; Enyeden s 
N , Könyvkötő' Szily Jósef — Urak. 
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