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Nro 14. 
Kőit Sotsben , Bojt-elŐ Havának (FebcBárznsBak^ 

Xjr-dik napján 1797-dik Efztendábeiu 

Hadi Környiiiállasok* 

M dntuá-hélf a mely Tudósítást ho
zott Métsbe a5 műit Vasárnap reggel, Gr„ 
Wurmser FeldmarsalF Adjutánssá Kapi
tány Gróf Degen/eid: közönségessé tévé 
már azt a* Béts'i Udvari Újságnak 15-dik 
Februáriusi Darabja, melynek előadása. 
így következik: 

Mántuáb'Á fzinte öt hőnapokig^lévén 
• bé-zárattatva-mindenfelől a5 Ts. K. Őrizet, 

ezen-hofzfzas idő alatt, az oda azelőtt bé-
O 
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fzállított eleség úgy & fogyott; bogy é£gf* 
januáriüsonn által nem jutott több egy Le
gényre napjában^ egy fertály kukoritza ke
nyér pörtziónál, és már ma holnap aá 
sem lett volna, a4 lovak i s , melyek a* 
Várban találtattak , ináf mind le-vágattat
tak ; hogy a' fzüritelén való fzolgálatok 
terhe alatt , hős nélkül ne kénteleníttetetÉ 
légyen sanyaíogni a' Katonaság. Ily kör
nyülállások között, egynehány fendbéli al-
kudozások utánn, megjegyezett a' Ts. K. 
Sereg' Fővezére Gr. IVurmzer, a* Mart
ina előtt állott Fx. Korpits' Kormányozó, 
jávai Serrurier Ofztály-Generálissal., hogy 
által engedi néki MántucC Varosát, és Vá* 
rá t 3 következendő fekételek alattit 

í-ső Tzikkely. jMdntudnak Ts. Kir. 
Örizete, hadi - tifztességgel, muzsikaszó
val , lobogó záfzlókkal, égő kanótfcokkalj 
két haubitzokkal, 2 hat, és 2 tizenkét fon
tos golyóbisa ágyukkal, és azokhoz tarto
zó munitziós-fzekerekkel 's Pattantyúsok-
k*l -fog ki-masírozni a' Vár ' nagy kapujáá 
(Porta Maggiore). Rendbe fog állani azon 
.a' tsiiiáítt utonnj mely, Afarmiroléló) fzol-
gál Mántudb&, de rum tefzi le a' fagy. 
vert; hanem úgy gondoítatik mint hadi-
f ° g o l J ? niíg' ki nem váltódik. Ide mind
azáltal nem értetnek 9 a> 2-dik Tzikkely-
ben ki tett Személyek, kik is hadi-fog-
Jyokká nem tevődnek, 
fc. Feleiét; Helybe hagyatik : mindazál* 
tal követkendö határozásai: A'fegyvert} 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



^áfzlókat; hadi rudakat, és más katonai 
ízímereket le kell rakni a' kerítéstenn kí
vül való tér&égenn, és az egéfz Garnizon, 
hadi fogojylyá lefzfz t ki vévénn a.z ágyúk 
rhellett lejendö Pattantyúsokat, kik is , a* 
hadi foglyokhoz nem tartozó hétfzáz Sze
mélyekkel egyiittfzabadon el mehetnek. 

z-dik Tzikkely* £ következendők, 
nem tevődnek hadifoglyokká: Feldmar-
sáli Gróf Wurmser, és a* különösen hoz* 
zátartozók, ugy mint Generáladj után tAaer; 
FJügeladjutánt B. Mohr; '$> Adjuiánt Ka-
pitány Gróf Degenfeli. —p Továbbá a* 
több Generálisok sem, Adjütántjaikkál 
együtt; 200 Lovasok, Tífztjeikkel és a* 
fzükséges lovakkal egygyütt; és* 500 Sze* 
mélyek, kiket a' Feldmarsall , fzabad tét* 
fzése fzerént fog ki-válafztani. Végre, az 
első Tzikkelybenn említett ágyúkhoz tar
tozó Pattantyúsok. 

>Fdelet: Helybe-hagyatik^ Gr* Wurm* 
str Feldmarsall Úrnak Személyére, és 
mind aría nézve, valami fzemély fzerént 
hozzá tartozik; nerh különben a* 200 Lo* 
vasokra, 's azoknak Tifztjeikre nézve. Ide 
tartoznak továbbá, a' Feldmarsall által ki 
válafztatfaató 500 Személyek, az i-sö 
Tzikkelybenn említett Pattantyúsok; a* 

* Generálftabbéli Tifztek; és minden más 
Személy, a' kit még tetfzik ki-vaiafztani 
maga mellé aJ Feldmarsall Úrnak* 

l> . N a ' 
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3 . Tzfí. Minden Tifztek megtartják 
1 ' a* magok kardjaikat, lovaikat, ké'fzűleteí. 

leet, és egéfz jófzágjokat. '•' A* Katonák. 
nál meg-marad. az eleség- és ruhatartó ta. 
rifznyájok. A' jófzág meg- tartás egyéb 
aránt ki-terjed a' Nem-hartzoló Szemé-
lyekre is , és a'Katonasághoz tartozó min
den egyéb TifztViselökfe. 

Fel. A* Tifztek meg-tartják .a* ma. 
gok kardjaikat* A5 Generálisoknak ésTiíz* 

, teknek következendő rzámú lovak eng^ 
dödnek: A' Feldrnarsaloknak i ő ; AVGe. 
iierálmájoroknák tíz ; az Öbérstereknek g; 
az Oberstlieütenántokhak és Majoroknak 
7 ; a' Lovas Kapitányoknak 3 ; a* gyalog 
Kapitányoknak 2 ; aJ Lo^as Hadnagyoké 

' r.ak 2; a*' gyalog Hadnagyoknak és Záfz-
Jótartóknak i s / i . A' Hadi-Kömmifzfzá. 
riusoV sMssát az határozza meg: milyen 
Katonai Tífztséggel vágyon egy líneábanrt 
az 5 liívataljok. Minden egyéb Személyek-
jiek? a* kik> tegula fzerént, lovat tárta* 
jnak, jmarad egy lovok. A ' jelenlévő Al* 
kunak végre-faajrására irendeltt Tifztektöl 
meg-kívánolD: fogadják fel betsűletjekre^ 
hogy á5 Ts. K. Sereg közzül senki más* 
vakmi t él nem vitz magával , hanem á' 
mi.tulajdona Ö.néki. Minden gyalog és 
Lovas Közembernél meg-matad az eleség*.; 
és rulia-tartó-tarifznyájau 

4. Tzik. A' Ts. K. Garnizon, Fotú* 
julium meljékére Görzbt fzállítódik a* leg 
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yaridebb űtann, és minden mások előtt, 
JTrantzia hadi-foglyokonn kicserélődik. 

Fel. A'~Ts. Kir; Katonaság"9 Ponto-
Legnagönn, Páduámx, és 2>m>onn által 
fogja veri ni a* maga útját. A' Gróí Wurm-
$et Feldmarsall Úrral el menő 700 Sze
mél jek , kötelezni fogják magokat, hogy 
W jelenlévő Kapituláció*- napjától fzámlál-
v a , 3 Hónapok alatt nem fognak a* Fr„ 
Sereg ellen fzolgálatot tenni. 

5, TziL Af Ts. K, Katonaság5 két 
tsapatban fo,g utazni, a' Fr. .Kornmifzfzá-
riusok' gondviselése alatt. Beteges álla. 
pofja miatt, egy nap, nem megy többet 
4 ff-antzia mérttföldnél. Hogy a' Katona
ság^ a5 maga illendő, tartására meg-kfván-
tató dojgo.kból fziikséget ne lásson, és 
tiQgy aJ lovaknak is( legyen eleségjek: ar
ra 5 a' Ff. KQmmifzfzáriuso,kMak"leísfz gond
ja, Az úton meg-betegedhetök' fzámára is 
ök fogják a' fzükséges fzekereket elő.-állí-
tani. Az ezekről adandó Quietántziák Ize-
Tént, fzámadas fog annakutánna t a r t ó i . 

FeL Hogy a' Tartomány, nagyon 
meg ne terheitettessék, és hogy könnyeb-
benn lehessenn eleséget öfzíze. fzerezni: ez 
okonn minden Tsapat, Ggynehiny napok-
kai fog indulni a' másik utann.' Fog len-
ni mindenikben ezer Ember, Az e l s ő / 
mely kiváltképpen fegyveres Népből fog 
állani: meg-indúl, Febr. 4-dikénn. Gond 
lefzfz r á , hogy a? Tsapatokat fzárnos íze* 
kerek kövessék,, melyekre lehessenn a" 
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Betegeket rakni: és hogy mind a* Kató* 
n á k n a k v m i n d a' Lovaknak légyeri ele* 
ségjek, 

6, Tzik> A? fö-quárfély' és a* Rege-
mentek* Kantzeliáriájabéíiírásokkal \ a 'h^ 
ái kafzfzával terheltt 27 fzekerek? melyek 
közzűl 2 3 , két; négy pedig, 4 lovas; íza-
badonn el mehetnek, a' Gárnizonnal egy7 
gyütt Görtzhe. 

Fel. Nem engedtetik: hanem egy 
Kommjfzfzió fog ki neveztetni, minden 
Caneelláriai Laiströmoknak és írásoknak 
meg-yisgálására. Ha semmi hafznot nem 
vehet azokból a5 Fr. Sereg: tehát ügyelő 
fognak állíttatni azoknak által-fzállítására 
a* fzükséges fzekerek. 

7. Tzih. A9 Betegekkel és Sebessek* 
kel emberi módra fog lenni a' bánás. Az 
Ispotályokban meg-határozott fzimu Tá* 
bori-orvosok *s Betegekkel-bánók fognak 
hátra hagyattatni. Ha meg-gyógyulnak 
a' JBetegek és Sebesek: 0 k is réfzesei 
lefznek a* jelenlévő Kapitulátzió' felté
teleinek: yalamint fzintén Azok is, a* 
kik, különös foglalatosságaik végett; hátra, 
maradnak Mántiiáhsmn. Ezen utóbb em
líttettek, minekutánna kéfzen lefznek a' m$-
gok dolgaikkal: fzükséges pafzfzusokat 
kapnak az útra. 

Fel, Helybe-hagy a tik : a' Garnizon' ál-
Jappíjával köz £z p áljappijok isf 
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8* Tzih Minden Polgári TííztTiseloi 
ö . Tsáfz. Kir. Felségének, hátráltatás nél~ 
Jkfíl el riiebetnek aV magok Cancelláriájaikr 

kai 9 ás anynyi fzekeret kapnak 9 a5 meny
nyi fzükséges az ö Személyeiknek és írár 
gaiknak el fzállítására* 

Fel. A' mi illeti ezen Személyeket: 
Hiagok hátráltatás nélkül el mehetnek: de 
a' Cancelláriájokbéli írások meg fognafc 
visgáltatni, és ha hafznosoknalc találtaU 
iiak: & Fr# Seregnél maradnak. 

9. Tzik. A* Város* Lakosai , jussaik-' 
fiak, privilégiumaiknak, ŝ Vagyonjaik-
nak bírásában, és Religiojoknak gyakor
lásában, meg-hagyatnak. Egy Polgárt n% 

a' maga törvényes Fejedelme eránt telye-
sített fzolgálatiért, fzámadásra yohni nmi 
lehet. 

Fel. Helybe* ha gyatik. 
10. Tzik. Ezen Város' minden Pol

gárjának és Lakosának, a? ki Mdntuábol^ 
a' Ts . K. Felség* örökös ÍTartománynyai-
ba akarna Vagyonjával együtt által-köU 
tözni: egy efztendö fog engedödni, a' ma
ga ingóbingó és fekvő jófzágainak el adá
sára: és a' midőn már indulni akar onnét: 
az útra meg-kívántató fzükséges pafzfzust 
kap. 

* 11. Tzik. A9 Polgárság- Agyűssai^ 
kik a- bá^tyákpn fzolgálatot tettek a' Fran r 
tzia Sereg ellen: nem fognak háborgattat
ni ezen ttclekedetért, minthogy ök aa ál-
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t a l , tsiipán a5 Mintuay Hertzeg9 Konstitú-
tziéjábói folyó kötelességjeknek tettek*ele
get, és ismét az annakelötti foglalatosság, 
jaikra térnek vifzfza. 

Fel Helybe, hagyatik. 
i<z*TziL Ha e' 'jelenlévő Kapitulá-

tzióbann valamely kétséges Tzikkely adná 
elő magát, a ' m e l y , vetélkedésekre fzol. 
gáltathatna alkalmatosságot : azt A' Tzik-
i e l y t , a* Garnizon' hafznára kell magya-
jáznk 

Fel. Az Egyenesség' regulái fzerént 
fog meg visgáhatni 's magyarázatni* 

13. Tzik. Ezenn Egyességnek név-
alólírásokkal való meg-erössítése után 3 
órával , által fog adódni a' Fr. Katona
ságnak , egy a' Vár5 külső Erősségei kö'Z-
2Ű! , az első Felvonó hídig, és senkinek 
másnak bé menni a* Várba vagy Városba 
nem fzabad, hanem tsupánn a' Fr. Biz
tosnak 9 és azon Személyeknek, kiket a* 
Vár előtt álló Fr. Sereg Generálissá küld-
hetne bé , bizonyos hagyomással. A' Vá
rosba és Várba bé nem masírozik elébb á* 
Fr. Katonaság/ hanem tsak akkor már, 
midőn a' Ts. K. Őrizet egéfzfzen ki-taka-
lodott abbóL 

FeL A' Vá r , maga egéfz valóságá-
&ann által fog adódni, ezen Kapitulátzió* 
subsjcribálása utánri 3 órával, vagy ha már 
igen késő lenne: holnap délelőtti 9 óra
kor, A5 két Hatalmasságok' Katonái k§« 
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zott való miwáen közösülés meg fog gáto-
lódni. A ' V á r o s - kapui előtt lévő Küíso 
'strázsa-tanyákat Fr. Katonák foglalják el. 
A* Városba tsak a* Kommlfzfzáriusok^me-
hétnek b e , leiket a' Generális, különbkü-
lönkféle dolgok végett fog oda kűldewi; 
9s az Agyúval.bánó és Ingenieur-Tifztek, 
kiknek az ágyúk, 's a* Plánumok és Map
pák végett ízukségesképpen jelen kell ott 
lenni. 

14. Tzik. Meg fog engedődni, hogy 
•<zen Kapitulátzióval egy Tifztet lehessen 
küldeni a' Tsáfz. Felséghez; és a' Tírolis-
ban JévÖ Ts. K. Sereg* Kórmányozójához. 

" FeL Helybe-hagyatik. A9 Fő-Kom-
xnifzfzáriu» pafzfzust fog kapni, melylyel 
előre a* Ts. -JtTeíség* földjére által-mehes-
sen. 

St. Antoniobann Febr. 2-etikáim 17^7* 
Bátorkefzi Báró Ott 

Generálni ájor*" 
Gróf Klenau 

Oberstere a' Wurmser Hufzárjainak* 
Gróf Wurmser 

Feidmarschalh 
A* Fr. Sereg' Fő - Vezérjének páran* 

tsolatjára.- ••' 
Az Ostrom' Kórmányozója 

Ofztály-Generálir Serrurrer, 
Az Ingenieurök* Komend4ni-8ft 

Ciiasse - Couplaubat. 
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Az Ágyiívalbánók Komendánssr 
Lespitiasse Agostou. 

Az ostromló Sereg' első" Ofztályát 
Kormányozó Ofztály Generálii 

Chabo. 
Mint ezen hadakozásbéli leg neveze* 

tesebb tengeri viadalt úgy írják azt le az 
Ángl. Levelek, *' mely volt Brest előtt, 
Jndefatigable és Amazoné nevú két Fr. 
Fregátok, és az Irdándial part októl viíz-
fza-tértt Z>ro*í <í« ̂  -öom/ní nevií 74 ágyús 
Fr. línéai hajó között, Délutánni 5 óráT 
tói fogva egéfz éjsfzakánn által tartott a* 
hartz, Hóid-világnál reggeli 5 óráig ; a^ mi. 
don köfziklába tsapódol* a* fr., hajó s el 
siijjedt. Oly közel voltak az Anglusok is 
a' parthoz, hogy tsupa fzemeikkel jól lát
hatták, mint tsapdosódnak ahoz , és tö
rődnek meg benne a' habok: alig is tá
vozhattak el onnét, Egyik Fregátjok, 
fzáz hordó puskaport lövöldözött el. Ama-
io«<?Fregátról azt írta Londonba az Jndefa-
tiguble Fregát Kapitánynva Pelew ü , hogy 
igen nagyon meg volt romolva, és alig 
ha el nem siijjedt. {A Fr. Tudósítások 

jzérént el siijjedt; hanem a' Legénység meg 
fzabaditódott róla, valamint a' Fr. hajó. 
ról is.) t .[• • 

Bridport Ánglus Admirális, k i , V 
Bresü Fr. fHajóssereg elien kűldettetett 
Yala el az Anglia partoktól Brtsf meijé-
ké re , maga is írt Jan. 16-dikánn London-
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fea az Admirálitáshoz ? jelentvén Nékie^ 
hogy Suffren nevű fzállító-hajójökat a* FrJ 
áknak, mely 9 a'' JBresti Hajóssereghez tar-
tozott , és munitzióval yólt meg*rakva, el 
vette volt Jason nevű Angi. Fregát, Irr~ 
lándia? meljékénn: hanem a* Fr. ák vifz-
fza-nyerték; de az Ánglusok ismét el vet
ték [Jani. 8-dikánn , Kis - Britannia előtt 
fekvő Ouessant Szigetnél, *s hogy vifz« 
fza ne kaphassa azt az ellenség: el süjjefz-
tették* Jan. io-dikénn., Unicom nevű 
ÁngL Fregát , cl nyert egy Mclair nevű 
Fr . Cor vetet , melyen ig ágyú és 120 Em
ber volt, 

Luoeemhur^o&i egéíz isíztendöre való 
hadi kéfzületek Fzállítódnak bé; A' Móza-
és Rajna-köziDistriktusokból Jan. 29 diké-
töl fogára naponként 3^40 Sántz-Munkás* 
nak kell meg-jelenni a* Fr. ák* kívánsá
gára, ffleuwiednél P Kaiserstaerthnél, Düs
seldorfiak! '$ a' t. kapával és lapáttal; to
vábbá -192 Kőmíveseknek és Alsóknak; 
*s 28? réfzfzerént 2, réfzízerént 4 kerekes 
fzekereknek./ A' kik, ki vágynak vetve 
munkára: magok tartoznak fzemély fze-
rént meg-jelenni, úgy hogy 15 's 20 órány-
nyi járst is Jkell tenni as munka-helyéig 
némeljiköjöknek. 

Hogy az Irrlándiax földnek ellenséges 
meg-fzállására nézve tzéljokat nem érhet
ték a' Frantziák: ennek okát, nem any-
nyira a' fzélvefzeknek h más. történetek-
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tiek tulajdonítja maga Hoehe Generális, \\ 
az említett tzélnak végre-hajtásárarendeltt 
Seregnek vala Fövezérje , hanem a' t@n-
geri Nép3 zabolátlanságának. Még is ^ 
Párisi Directoriális Újság — a" Redacteu^ 

nem átallotta egy jpiarabjábann, a' F.r, 
tengeri népet igen fzemteJenul eleibe ten, 
ni az Angliai Hajós-népnek., A' midőn 
t. i. az új) tengeri expedícióra való nagj 
kéfzületeket adja elo : az okát egenmáso*. 
dik húzombéli frantziá törekedés.eknek így 
fejezi kit „hogy n\eg-muv*sB%T-úgymon<t 
— a9 Frantziá Respublika az Anglusok-
rsak, menynyivel erössebb legyen az a'Ha* 
ialmasság, mely, Katonákat állíthat elő; 
a' felett, a* melynek tsak Mat róza i .(Ha.-' 
jóslegénnyei) vágynak. 

Fr. Orlzághan, a3 Nemzeti.gyűjés egy 
3-ad réfzének uj Tagokkal való fel-váltása, 
sok veszekedésekre, még véresekre is fzol-
gáltat alkalmatosságot. Rút nap volt ne. 
vezetessen Tolosa Városában a9 Januárius' 
17-dike. A? Teátromba la Pauvrc Femme 
(Szegény Afzfzony) nevű Darabot játfzot-
t-ak vóJna. az nap: hanem mihelyt ki jött, 
a' Szegény-afzfzony' képét viselő Személy: 
irííndjárt kövekkel kezdték hajigálni né
mely Dühösök, kiket , hogy tsendesíteni 
akartak más Nézők: amazok botokat és 
kardokat rántottak e l ő , '$ oly kurutz Vi
lág, let t ; hogy 3 an maradtak halva, és 
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•gö-ah 'sebesedték meg. — Jam 2.1-dikénn 
isméi öfzfze-gyüitek az említett Dühösök, 
és minekutánna tele ették ?s itták volná 
magokat: tsoportossann fzaladgáltak az tk-
fzákon *s kurjongatták: Halai a' Suánok* 
nak. Egyéb eröfzakos'kodásaik között meg-
.hajigálták és sebesítették kövekkel Maza^ 
••de Polgárt Feleségestől v .a* ki- Tagja 9?' 
Nemzeti-gyűlés'' öregebbik Tánátstsá-nak* • 

Hogy a' Tolvajoknak és Gyilkolok-
tiak vakmerő erőfzakoskodása naponként 
nevekedik mindenfelé a5 Fr. földön: ezéránt 
újra egy panafzos írást küldötta 'Direktő-

.. tium y aa Törvényhozó Kemzeti-gjülés^lff-
jabbik Tánátstsához Jan4 ^.-én. Fő okául a* 
mód nélkül el'• rerj.ödtt^-liaraimá'skodásoW 
nak -? a' Törvérlyfzékek' lassúságát és gyá* 
Vaságát'moftdotta lenni-; ?s kívánta a? Gyű
léstől, hogy tegyen rendeléseket, egy ily 
tiagy gönoíznak nreg-gátolására. 

Mlegyés Tudósításuk. . 
Az Orofz Tsáfzár, egy ládát tétetett 

ki a' maga palotája' eleibe bé-zárva, 
melybe, akárki bé teheti &z instáritziáját. 
Ha 3 nap alatt tiern kap feleletet; ismét 
második Instántziát tehet bé abba; és ha 
arra se' nyer 3-ad nap múlva válafzt: har
madikat isv" Ha ez is felelet nélkül ma
rad : már akkor magát meg lehet a* Tsá-
fcárt fzóllítani &* parádé-piatzon, A* Iá-
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dát, a' Nagy^Hertzeg nyitja fel. Egy Köitb 
mifzfzió is vágjon ki - í ievezve, melynek 
kötelessége b a* hofzfzas vagy rofzfzul írtt 
Levelekből ki vonni a? summájokat: de' 
minden réfzre-hajlás nélkűh 

Spanyol-Otfzkgbsinn valamint sok más 
tárgyakra: úgy az Egyházi igazgatásra néz
ve is nagy változások esnek. Ennek egy 
nevezetes példáját tette közönségessé a* 
Mádritl Udvari Újság, 9s azutáhn" á<* Bétsl 
Udvari Újság is; hogy t. i. Don Mámon 
de Salas nevű Juris-Doctort* ki a* 
Törvényeket közönségessen tanítja a' Sa* 
lafnancai Universitásbann 9 efztendei töm-
lötzre és négy efztendei Klastfo.nríbéli fog
ságra büntette a' Tribunal Inqilisitionis $ 
némely értelmeiért. A' Cástiliai Korma ny-
fzéknek két Tanátsosai, jelen lévén ezen 
fzententzia' hozásónn, nem hagyták azt 
helybe., *s a* Király' eleibe terjefztették^ 
ki is az Egyházi Törvényfzék' íteletét sem-* 
mivé tette, és Salas Professort a* rabság
bői fzabadon botsáttatta. 

• ' t Bét SÍ) 

Udvari Tanátsos Mái t Frank Úr , a" 
Métsi nagy Ispotály' Direktora, és Gyó« 
gyítást Tanító Professor, a> Külső-Orlzági 
Orvosoknak maga adta tudtokra a' Szalz* 
burgi Orvosi Ujságbann : hogy azon Könyv^ 
mely mostanság ilyen titulus alatt jött ku 
Josephi SaLomonis Frank Medicináé DQ~ 
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®toFÍs Ohservationes Medicinales ttc. etc9 
nem a'Professor Űr' munkája, ámbár azon 
Betegek' históriáját adja is e lő , a' kik tu
lajdon a* Professor Úr keze alatt rókáké 
Hanem az a' Frank egy Zsidó, és leg* 
mefzfzibbröl való atyafisággal is a* Profes
sor Úrral egybe köttetve nintsen, soha 
ez a9 Zsidó Frank maga tsak egy Betegét 
nem is vett. föl az Ispotálybann — hogy4 

gyógyítsa, nem iss mindég jelent meg séni 
a' Beteg-ágyaknál sern a' letzkékenn. A9 

honnan azon Betegek' históriáját is tsak 
tsonkánn *i tetemes hibákkal adhatta 
e lő , és nem ugy, miíit az idővel fog ki 
adódni. Erre nézve, fzükségesnek ítélte 
a' Professor Úr, mindeneknek ez cránt tu
dósítást adni , ne hogy a' Frénk név alatt 
magokat meg-tsalják. Mi is Kedves Ha-
zánk' érdemes Orvosinak ezt tudtokra ad
ni kötelességünknek esmértük. 

O Felsége, az Iífju Orvosok* fzámára^ 
Udvari Tariatsos Mélt. Frank Úr javaslá-
sából, egy Könyves-fcíázat fog fel-állíta-
síi ax ide való Nagy Ispotálybann, mely* 
benn {minden hafznosabb Orvosi és Seb
orvosi Könyvek fognak tariattatni á* vég
r e , hogy az Iffjii Orvosok anynyival na* 
gyobb kedvekre tanulhassanak: minthogy 
eddig az Ispotálytól mind as Tsáfzári, mind 
a' Bétsi Fő-Akadémiai Könyves-Házak 
egy kevéssé távol voltának. 
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A9 Göd savé ihe King kezdetű v'tlU 
Énekjeket az Áisgltisoknak, mel le t Ők a' 
Teátromban gyakrann el fzokták énekelni 
a5 Királyhoz viseltető mdulatjoknak nyi. 
Jatkoztatására, Magyarra fordította 9 >s a> 
Magyar Hazára alkalmaztatta egy Tifzt Ha* 
zánkfia , a> ki most érkezett az.Ármádia, 
tol. Fordításának két középső Verseit 
közösük az Érdemes Olvasókkal: 

Isten, segítséged 
Józan éh vezéred 
Légyen dolgaidban. 
Győzd ellenségidet 
Boldogítsd népedet; 

Légy árvák* istápja,-
*S Hazánk* Atytya. 

^ Szent légyen Törvényünk 
Szabadságunk, '$ vérünk 

\S néped ügye. 
Polgárid oltalma 
Jóknak légy jutalma. 

Légy rofznak ostora 
Példánk jóra. 

Tudósítás. 
Hogy a* hafzontalan költségről i s sok Leveled 

írásától meg mentsem magamat s azoknak a* kiknek 
illik itt közönségessen felelek* Az én Halgatóim'fzá-
mára ki-adandó Könyv még e2 előtt efzteado'vel el 
kezdődőit nyomtattatni, de az én nagy kárommal fél* 
"be fzakadott tsak b a m a r , mivelhogy némely tóldalé* 
k o k a t , melyeknek a' magok helyekre bé kellene jö* 
n i , és a* melyeket még ez előtt efztendovei a* Cen~-
sura alá adtam, még bem kaphat tam kezemhez. Kii 
kéntelen vagyok hírül a d n i , - h o g y a' kik ne talán 
praenumeráltak, azt ne gondol ják, hogy pénzeket el 
akarom sikkafuaiii, J U r y Sándor* 
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