
E N G E D E L M É V E L . 

JNÍro 17* 
Költ Katában „ Bo'jt-elŐ Havának- (Fel>r»áfius8itk) 

33-dik napján 17974-dik Erztendo'be«« 

Hqdi Körny Mállások 

árolyFö-Hertzeg; tegnap déhüínn 
viízfza indult az Oiafz-Orízági Sereghez 
mellhez már eddig is nagy ízamu segítség 
étkezett, *s mindég több több érkezik. 

Pestről Febr* <ij-dikánn : —. 99 Teg-
fcap haífzáz föböl álló Katonaság fzállító-
dott itt által 50 forspontos fzekerekenn,'*s 
holnap jsmét anynji fog indiílni 44 fzekc-
rekensir Mind a* két tsoport.az Oiaf^Or* 

K 
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fzági Seréghez Vagyon rendelve, hová 
meg-fztinés nélkül fogja tenni fzekerckenn 
az útat? Mahrburgon és Klagenfurton áU 
tah — A' Rajnai Sereghez is ment itt ál
tal tegnapelőtt 172 főből álló Legénység. 

Úgy érijük, hogy a5 Rajnai Seregheá 
Mlbert Királyi Hertzeg megy Vezérnek. 
Véle megy Ma'ck Feldmarschallieüte-
liánt is. 

Romágndból sok Lakosok futottak ál-
tal , az ellenség e lö l , , Toskanába. — An~ 
conából Loretta felé íriditltak Febii 9-di. 
kénn a' Fr. ák. 

Toskana előtt fekvő, és ugyan tsak 
Tuskánéhoz is tartozó Ilva vagy JEllva Szi
getének Portqf&rtdjói Kikötőhelyét oda 
hagyta az Angliai Hajós&ereg, és ki indtilt 
a* nagy tengerre. 

Ánglus Admirális Lord BridportHa-
Jjósserege, a' mely, Iirlándi'avédélme-

zésére volt rendelve, de nem mehetett "a* 
Í2elék miatt: ezektől nem keveset fzenyé-
det t , úgy hogy minekelőtte újra ki fzállan-
dó vala a' tengerre; meg kellett a' hajóit 
egyengettem! a' Portsm&uth'i Kikötőhely
ben n. 

Napkeleti Indiájokbann az Ánglusók^ 
fiak ismét helyre állott — a* mint Lor& 
dánból írták Febn 7-dikénn — á' tsendes± 
seg. A' Bengáli Sereg' Tifztjei, meg-akar-
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Jak várni b iliitsoda válafzt kapnak Ár* 
gliából az ő fel tett nehézségeikre. 

Portsmouthba. egy gazdag terhű Ha
jóisereg étkezett az Ánglusok Napkeleti-Ai-
diá)kho\ és Ckináb6\, Ifis nevű líneai IK*. 
jó' oltalma alatt. A* Cor/á Kikötőhely-
böl, Portsmouthhz és másuvá inriúkt cíesé-
ges hajók közzul se* esett több kettőnél 
a± ellenség'kezébe, mely Tudósítás annál 
nagyobb örömet okoz©tt Angliábann, mi* 
vei az el fogattatott hajók' fzámát némely 
Tudósítások nyóltzra; mások pedig, tíz* 
néí is többre tették , és már a5 bé-sózott 
hűs árra-kfezdfett volt feljebb menni. 

A' Skóiziai partok' oltalmára ra lí. 
n&ai hajók V ti'gyan anynyi Fregátok ren
deltettek k i , a ' io-dík Februáriusi Ánglus' 
Tudósítások fzerént, D.uncan Admirális5 

Vezérlése alatt. 
Nagy-Britanniának Tengeri-Tifztjeí, 

állanak ez idő fzerént mind öfzfze 2840 
Személjekbö!, kik között 97 Admirálisok • 

f és 494 Kapitányok vágynak. 
Irríandiában egynehány Fr. Spionok 

fogattak el, és ismét több Distriktusok hir
dettettek ki Pártosoknak. 

. Az Irrlándiax Orfzág. gyűlésnek Ar* 
thur O9 Connor nevű Tagja m e ^ 
árestálódott: mivel 'egy Levelet adott ki 
nyomtatasbann, mely benn a' többek kö
zött, ily vakmerő és fzédílö klíéjczémü 
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é l t : H a Irrlándia, hafznossabbnak talál
ja magára n é z v e ; hegy inkább Frantzia* 
Orfzághoz mint Angliához kaptsolja ma
g á t : ennek tselekeclésére nékic tökélletes 
ízabadsága vagyon* 

Az Angliai Ministériom fzükségesncfc 
találta > hogy Irrlándiábz egy millió ginét 
küldjön kéiz-pénzűi > melyei, újra meg-in
dítsa ot t a? pénz5 folyamatját. Tsak az 
által is t. i. igen meg- ízűk ült Irrlándiábann 
a5 p é n z , hogy a5 váiznat nem lehet már 
mos t ki hordani SpanyoUOrfzágba. Du~ 
blin Városábann oly rakás el adnívaló vá-
fzon h e v e r , melynek az árra két millió 
font fterlingre betsűltetik, 

\ K -Jó-Reménység' Fokának, 's a' HoU 
/fl/íűf//jHajóssercgofztálynak ott lett elfog
lalása á l tá l , hogy nagy nyereségre teltek 
fzert az». Ánglusok : onnan is lehet gyaní
tani , mert Admir. Elphinstone ( m á r most 
L o r d Kcith) négyízázezer font fterlinget 
kapo t t a? nyereségből. 

Spanyol Orfzág nem indított volt még 
hadat Portugallia ellen , a* leg-űjjabb Lon
doni Tudósí tások fzerént. 

Talon alól egy Fr. Hajósseregofztály 
indult-ki . , ?s fzándekozot t , a* mint Paris-
bó í ' f r i ák , Brest a l á , melynek Kikötőhe
lyében valamint a' Dünkircfwnxbtnn i s , 
mind nagyobb nagyobb kéízületek tétetnek. 

Bonaparte, egy Levele t űtasffoU volt 
Jan. 28-dikáiin Carnot Di rek torhoz , mely* 
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btn minekutánna előre „botsátotta: hogy 
akármit befzéljenek felőle az-Irigyek;- Ö 9 
azzal nem gondol : Mi légyen az egyedül 
a5 mivel Ö gondol ? így adta e l o : M Ke
vés olyan Személyek előtt minemű az Űr, 
és Fegyveres Pajtásim előtt betsületet ér
demlen i ; a' később Világnak rólam való 
í t é l e t e ; Lelkem-esméretének érzése; és 
H a z á m boldogsága ; tsupánn ezek azok a* 
tárgyak , melyekkel én soka t , igen sokat 
gondolok* 

Parisbarm eddig is meg volt tiltva az 
Újságí róknak, a* rágalmazás ; hanem snár 
most nyilván mieg van határozva az i s : 
mi értelik a' rágalmazás a la t t : ha t. i\ va
laki oly vétket nyomtattat ki Más ellen, 
a* mely még nints meg-próbálva, 

A' Fr- Direktórium, buzdí tó- í rás t kül
dött a 'Respublikának"mihden Qfztályaibaa 
in tvénn és kérvénn az olyatén Lakosokat , 
kik a* Nemzet-gyűlési Tagoka t válaíztják, 
hogy eröss és jó-fzívű Hazafiakat válafz-
fzanak , kikkel a? Törvényhozó Nemzeti-
gyűlésnek egy harmadréí ié t meg-Iehessen 
ujjítani. El kűldöztetctt a' Közönséges-
Társaságba mindenfelé, azon Katechipmus* 
Exemplárjaibó! is 30 ezeré t , a5 melvet 
Jean de Bry nevű Nemzet-gyűlési Tag* ké* 
fzí tet t , 's elo adta benne , a ' N e m z e t 5 K é p 
viselőinek (Reprezentánssainak) válafztá-
sara nézve való jussaikat-és kötelességei* 
kct a' Válafztóknak, 
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AzűjjFr* öízfzeesküvésért el fogattatott 
Személyeknek meg-ítélését egy Katonai 
Törvény ízekre bízta a' Direktórium, mely 
tselekedeíet, a* Törvényhozó Iffjabbik Ta-
nátsnak Pastoret nevű Tagja, nem ha
gyott helybe; hanem azt sürgette, hogy 
az Öfzfzeesküdttek' ügye, a* Polgári ren
des Törvényfzék' eleibe tartozik, •— *A' 
Gyűlés ugyan tsak arra állott, a* mit a* 
Direktórium végzett. 

jBatdvidhann a' Fvíziái Földnépének 
nagy réfzé fel támadt .a* Fr. módi Igazga
tók ellen. Már vérontás is volt. 

Elegyes Tudósítások* 
Ama nevezetes Indus Fejedelem Tip* 

po Saib egy Munkát írt: Indiának a ' ig -
dik Századbéli változásairól;, mely mun
ka ki van már nyomtatva Fr. fordításban. 
Lefzfz rövid időn Németbenn is. 

Valamint az Anglusok' híres Bürke)*, 
öregségére meg-engefztelhetetlen ellenség, 
jekké ífrtt az iijj Fr. áknak, és minden ujj 
Fr. módi gondolkodásuakhak: fzinte az 
történt a' Németek* híres Kántjánn is, 
ki a' Frantzia Revolűtziónak igazságta
lanságát onnét próbálja: mivel —- úgy" 
mond -r— hogy egy Nép , egy oly Hatal
mat , melynek igazgatása még régi ősei
ről fzállott tsupánn a' maga kénynye fze-
rént fundamentjjmostól felg-forgathassa; 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár " Jelzet: 728.197 



*55 
ellenkezik az , az Emberi Társaságok' tzél-
jával. Ha az Uralkodásban vifzfzaélés ta
lálna esni: panafzt tehet a' Nemzet: de 
eröfzakot elo nem vehet. 

A 'Fr . KikőltÖzttek, Angliának minden 
Hónapbann 24 font fterlingbe kerülnek. 
A* Frigyes - Belgiofrí Néhai Helytartója' 
afztalára efztendö't által fel-megy 20 ezer 
font fíerling. Annak is egy réfze, az An
gliai Király' erfzénnyéböl telik ki. 

Angliah&nn kivált a* Szép Nem, igen 
kezdte mostanság követni a* Törököket és 
Napkeleti-Indiának Lakosait, az Ópium 
yevésbenn. 

Á' Colchis Szigétebéli, arany-gyapjú, 
melyért az Argonauták fáradtak, alig ha 
olyan nem volt, mint a' milyet mostanság 
kapott ajándékul Edinburgb^n lakó Artr 
dzrsohnwz^ egy Attyafiától, a ' k i , Nagy-
Britanniának Madrajz nevű Asiai Birtokán 
bann tartózkodik. Ezen gyapjú, tiz 11 jnyi 
hofzfzaságil, finomságára nézve hasonlít 
a* leg-fzebb selyemhez, a' fzípe pedig a' 
ragyogó aranyhoz. Hogy terméfztti gyap
jú , még-tetfzik onnét, mert egy fürt bő
röstől egygyiitt köldödött. Az Európaiak 
által el foglaltt réfzeibenn Ázsiának , nem 
találtatik ily gyapjas állat, talán a' Tibet\ 
uagy pufztaságokon terem, melyeknek vol
taképpen való meg-esmérésére, kiilönössen 
kezdette mostanság Igyclmctességét forclí-
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tani a* Napkeleti - Indiába, kereskedő Ári. 
glus Társaság, Az a^ gyapjú, -melyből 
Edimburgl Andersohn Úr kapott , úgy ke-
rfilt Madrafzbz., mint préda, melyet -a* 
leg-belsőbb Indiai Fejedelmektől nyerjek 
az Anglusok. 

Az OrofzBirodalombéli változásokról így 
ír egy Levél , mely 24-dik Jan. ban költ Píí-
íe/'J-^/g-ból: „ Az el tőrlöít régi rendtartás 
sokban a5 mi jó volt: mind viffza^állítja mólt 
Pál Tsáfzár, kire, a' Publikum, Kedves 
nevezetet ruházott. A? Fő-Kórmányfzékek 
mcg-fzűnnek•-, minthogy sok költségbe ke
rültek 3 ' s a* mellett, még nehezebbé tettét-
az Igazság5 folyamatját, minj volt az, a8 

néhai együgyübb Intézetek' idejébetin. 
Egyenlő igazság' fzolgáltatásbann akar ré-
ízesíteni a' Fejedelem^fnind Nagyot, mind 
Kitsint, Az adósságok' bé-fzedésével nagy 
baj volt annakelőtte oly esetekben, midőn 
&* Kőltsönadó, kitsín tekintetű Ember volt; 
a* Költsönvevö ellenben, nagy méltósága, 
vagy'nagy pártfogás alatt lévő. Az ilyen 
Adósok t. i% nem igen ügyeltek többé, mi-
nekutánna nálok volt a* pénz ? a* Krediio-
raikra : de most, a' midőn, ki van adva 
a* parantsolat, hogy tartozik kiki a' ma
ga adósságát le-fizetni; íel-kcresik az adó
sok , a* Kréditpraikat: mert félnek tolok, 
ne hogy valamely írást tegyenek bé elle
nek , a* Tsáfzári palota előtt lévő ládába 
(a* melyről írtpk vélt t* i, hogy akárki bé 
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teheti abba az fnstántziáját.) — Némely 
Urak, nagy summa- eíztendei FŐ-pénzt ki-
vánuk annakelölte a' magok-Alattvalói-ír* 
tol; ha, vagy Városokbann ízoJgáltak ezek, 
fagy tehetősök tol tak; az elöl említtet
tek tol t. i. 15 ?s több rubelt is 30-ig, a* 
más rendi'iektöl pedig, 30 rubelnél is többet. 
Most a' Tsáfzár , áltáljában 3 rubelre fzab-
ta ki az afféle efztendei' Fő pénzt« „A9 

mit nyer a* Szorgalmatos —̂ igy *'̂<?7 *f 
Tsáfzár — legyen az övé, Ekképpenn 
as Szorgalmatos, jutalmát .látja -a*', maga 
munkájának. as Mások, követni fogják az 
Ő példáját ;̂ a* fzorgalmatosság nevekedik; 
as földmivelés gyarapodik; a*"Mesterségek 
és Kezmivességek tökélíetessehbednek; as 
Orfaág, nagyobb virágzásra jut; a' Lako
sok boldogabbak lefznek," Az ily gondo
latiért és tselekecletiért úgy is tifzteli az 
Orofzj, a' mostani Tsáízárját, ' hogy azt 
valóságos Földi Istennek nevezi. Más Fe
jedelmeit ísak közönséges ki-fejezéssel ne
vezte Földi -Isteneknek. A* mostani Ural
kodó példája Izerént, mind az: Udvarnál," 
mind más Hivatalokban, idejébben ke^« 
dik a' munkát reggel a'Tifztvísélők, Veft-
ve , hamarabb felbe-hagygyák,* Pétersburg 
Városa már mosr- több és nagyobb lámpá
sok által vagyon éjtfzakánként ki világosít
va , mint ennekelötte. Éjféli 12 órakor, 
a 'fel s^alá ibvagló, Kozákok , és. az''Éjjeli 
Vigyázók • megállítják- 's ki kérdezik az; 
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Embereket 9 a' kiket cto-találnalc, és a3 

gyanúsokat haza kitérik a* Kozákok. A* 
kerek kalapok meg-vagynak t i l t ja : mivel 
aa Jakobinusok ,azok által kezdték volt 
magokat meg-e$meytetni egymással, mint 
íselekedték volt Angliábann is , és éppen 
az Angliai példának meg hallápa okozott 
figyelmetességet Pétérsbuj'gba.nn. Nen| 
fzabad tehát már senkinek kerek kalapot 
viselni; ki vévén a' Parafztokat ? kiknek; 
az ő már meg-fzokott forjnájá kalapjok 
meg-hagyatott. ^ 

„ A z illendő tsinosságra is kíványny% 
a' Tsáfzár. hogy legyen tekintet. A*..kik, 
nek hintajaik előtt több jár két lónál, *s 
még a5 két Lovasok is, ha tsak nem bérlett 
Kotsisok, tartoznak egyenlő lovakat fo-? 
gatni bé, 's rendfzeréntvaló fzerfzámot tar
tani. Az előtt meg-tátott az, Ember, egy 
hintóba hat különböző fzínű 's nagyságú 
lovakat rofzfz madzagokkal bé fogva, mel-
jekct egy rongyos fzakállás Ember hajtott." 

„ Ennekelőtte a* ChcrsQni Admirali
tás riem függött a9 Pétersburgitól; de mos| 
a' Tsáfzár, a* Fekete-tengeri Hajóssereget 
is &\ PétersburgA Admiralitás alá adta, és 
a* Fekete-Tengeri Fő-Admirálisságot, 
mely hivatalt hajdan Hertzeg Potemkin, 
annakutánna. pedig Hertzeg Subow viselt, 
el tori ölte. A' Fekete-tengeri Hajóssereg, 
mely már most tsak egy Ofztálya a' Tsá* 
fzári Hajósseregnek, mindöfzfzc a' Fre* 
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gátokkal együtt 37 hajókat foglal magá
ban. Hűfz h'neai hajók mind. tserfából 
igen derekassan kéfzűltek. Szintoly jó ké-
fzületüek tiz 50 ágyúsok is, melyek a 'Tö
rök líneai hajók előtt bátrann líneába áll
hatnak. 

Egy más Pétersburgi Levél, mely 
hasonlóképpen Jan. 24-dikénn költ, lehe
tetlen dolognak írja, hogy a' Porta reá 
hagygya vétetni magát az Orofzok ellen 
való had* indításra : mert az utolsó had-
bann ugyan, tg líneai hajójok volt a* 
Törököknek: de most, hiteles Konstánt%U 
nápolyi Tudósítások fzerént, nintsen 6 lí
neai hajójuknál több, mely, a' tengert ki 
állhatná: az Orofzoknak ellenben a* fel
jebb említett 37 Katona-hajóikon kivül töb
bek is vágynak kéfzűlöbenn, nevezetes-
senn, egy 90 ágyús. Vágynak 126 fzál-
lító lapos hajóik is, melyekre rá lehet rak
ni 30 ezer földi Katonaságot. —̂  AzGrofz 
Tengeri Katonák'Formaruhája különbözik 
most az $löbbenítől. AVKabátjokt*!. fe
hér volt ennekelötte, zöld hajtókára; most 
pedig egéfzfzen setét-zöld : a' bokrétájok 
is elébb fehér volt; most pedig egyébaránt 
egéfzfzen fekete, hanem tsak felülről van 
egy keskeny narants-fzínü tsíkja, 

Konstántzinápolyból Jan. ro-dikénn: 
„ Az idevaló Frantzia Követség, Décemb. 
4-dikétöi fogva meg-fzöntette itt a' Fr. Új
ság5 ki-adását. <* 
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„ Persiából; „melynek belső réfzeit \i 
igen el lépték már az Orofzok, egy Kck 
vet érkezett ide." 

„Fran tz ia Köret Auberi Dubayet ^ 
meg-látogatta tegnap a? Svéd Köveiét 
QchsQn Urat, ki hasonlóképpen meg-.-Iá* 
togaíta volt a' Fr, Követet, ide lett ér
kezesekor. « 

?. Három hetektől fogva, ismét nagy 
hadi - kéfzüietek tevődnek itten, a* "Kapu* 
tán Basa* vigyázása alatt/4 

,, A' Fr. Követ, czekbenn a' napok, 
ban, volt eisö látogatására, fzokás fzerént, 
a* Nagy-Vezérnek, Mára volt határozva 
a* Nagy-Úrnál való andientziája, de el 
maradt: mert a? Követ, némely változta
tásokat kíván az elobbcni el' fogadtatás* 
tzeremóniájában < p. o. hogy azon a' fzá* 
mos Népen kívül r mely, a' Nagy- Vezér
hez ment vala előtle?VTsáfzári audienUia* 
a kalmatosságával menjenek még azok a* 
könynyű fzer.fi Pattantyúsok is, kiket ma
gával hozott ajándékba™ aJ Nagy-Urnák; 
továbbá, hogy ne Ö várja a' Nagy- Ve* 
zért az audientziás fzoba elölt, hanem a' 
Nagy-Vezér Otet , és mindjárt vezesse bé 
audientziára; hogy ne fogja az ő karjait 
két Capidgi - Basa az audientziás fzobába 
való be menetelekor ?s a' t. -— Az Orofz 
Követ/ kívánságait nem telyesítette volt 
a'Porta az efféle változtatásaikra nézve a& 
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Udvari t ze femóni ínak : nehezen teljesít i 
a* Disbayetzit \$,*" •.. - -

A? néhai fzerentsétlen Korfzíkai Ki
rály Tódor* fzerentsétlen Fiának Fridrik 
Obersternek hóltt teste meg- visgáltatván 
Londonban a' Hólttak5 Törvényfzéke ál
t a l , -azt. .a' fzententziát hozta Ez felőle > 
hogy Fzegény Fridrik O'b.érster maga lőtte 
agyon magát^ bús képzeiociéseiből fzárma-
2ott tébolyodása .közbenn. Febr , 6 dikárt 
tifztességessen el takarít tatott az Atytya 
me l l é , a' Sz. Anna temetőjébe, A ' sirja 
felibe kéfzített írásnak egy réíze ez : „ S z e 
gény v o l t , környüláliásaifa nézve , de gs*z~ 
da^>gá tet te Ote t a* leg-adakozóbb fzívnek 
bírása; és a'• leg-nagyobb fzükséget, mely* 
fzorongatía Ötét, az a' tehetetlenség okoz* 
ta , hogy Másokat ki nem segíthetett ízo* 
rultságjokbóL- Isten Jegyen v é l e * " —- A* 

.^Gazdája, kinél utoljára lakott v o l t , azt 
bizonyította felőle, hogy mind addig igen 
nyájas és v í g v ó l t , míg árestomba nern 
tevődött volt adósságért : de attól az idő
től fogva , bús gondoktól való e l r a g a d t a 
tást lehetett benne éfzre venni , még pe
dig , az ujj meg-áres-tál tat istól való féle
lem miatt ? mindég nagyobb mértékbenru 

A9 Franizia Tengeri Katonát nem fza-
bad meg-üini a5 Ti ízt jének; de az nints ki 
téve a? T ö r v é n y b e n , hogy tafzítani nem 
fzabad. Ha tehát történik , hogy a* Kato
na vétkezik a* Tiíztje* ízemé' l á t tá ra , oly 
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tafzítást kap ettől sokfzőr, hogy egy két 
páltza-ütést örömesteb'b el fzenvedhetett 
volna. . 

A' Tudományokra ügyelő Ffántziá 
Nemzeti Társaság, jutalmakkal buzdított á* 
múlt efztendőbenn minden Tudósokat, az 
általa fél-tett következendő kívánságoknak 
teljesítésére, és Kérdéseknek meg-fejté
sére: 

' 'A* Mathematica Classis kívánt egy 
oly zsebbéli órát > mely által meg-lehessen 
a' tengeri hofzfzaságokat jól határozni. 

A' Physica Classis, kívánta, hogy 
különböző nemű Állatok* tüdejének termé-
fzetét, formáját, és munkálódásár, visgá-
ló öfzfze-hasonlításnál fogva meg kell ha
tározni. 

Az ErkdltsiTudományra és a' Poli
tikára ügyeld Classis két Kérdéséket tett 

jel. i.) Mitsoda ereje vagyon a' külső je
gyeknek a' végre, hogy az'Éfz bővebb es* 
méretet fzerezhessen magának' a* dolgok
ról ? 2)* Mitsoda tárgyakra nézve, és mi* 
tsoda feltételek alatt vehet fel egy Repub
likánus Státus kÖzönségessenn költsön* 
pénzt ? 

Ay Literáturára és á* Szép Mestersé* 
gekre ügyelő Classis is két Kérdéseket tett 
feL -•!,) Mitsoda változáson ment által a* 
Frantzia nyelv, Malherbé1 és Bolzac9 ide* 
jétől fogja? 2.) A'Festésnek mitsoda bé 
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xJXittmwnnHSBmxv^:* 
^ 

Jóíyő ereje Volt , egy fzafead Nép érkől-
iseire ?s igazgatására; és lehet még ezentúl 

Az Angliai Korona-Örököse, egy ké
rek 9 porozatlaii vendég-hajat (parókát) tett 
fel a' fejére > 's már azólta oly sökann kÖ* 
vetik a* példáját, hogy fzinte közönséges 
módivá vált .a' púderczetlen rövid paróka-
viselés. Midőn leg-elöfzfzör mutatta ma
gát IVallis Hertzeg az említett vendége 
hajjal: azt a* komplementet tsinálták né
ki 9 hogy hasonlít abban a' Királyhoz. 

A':t Prufzfziai Király, hatvan ezer Ka
tonáinak adott parahtsolatot, hogy kéfzen 
tartsák magokat. Egéfzfz Seregének Fő-
Vezérjevé nevezte a* Messen- Casseü Land~ 
ígráfo.t.. :.••'. 

M ét s* • 

Az itt lévő Nápolyi és Ééisi Köve
tekhez Kurírok érkeztek tegnapelőtt. Teg
nap 9 a* Velenttzx Követ, egy Követet 
Velentzéhei mást pedig Parisba, indított i 
Nápolyba pedig két Kurírok indultak in
nét tegnap; egy fzárazonn; a' másik vi* 
zen-n. 

* * # * * 
Tudósítások. 

Scytha Király, az az, egy igen régi 
jZáton nevű Scythiai Hertzegnek, külö
nös történeteit, vitézségét P üldöztetését * 
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2Ő4 

Krezits Király5 Leányához vzseltt hív íze* 
re te té t ; végre sok vifzontagság.u után ural* 
kodásá t , némely regi véres ütközetekkel 
9s más jeles tör ténetekkel elő adó Köny. 
v c t s k e , négy lábú V e r s e k b e n n , jövő Jó* 
scfnapi Pesti Vásárkor .^ugyan Pesten, 7\ 
Fö-Kommii 'zfzárius Miskey Ferentz Úr1 

főállásán áz Hatvani kapun kívül fog ta
láltatni, Nemes íffjabb Halájz Ferentz Ali* 
Komrnifzízárius Urnái i forinton. 

» * ,* * « * . 
# * * 

A' Pesti Királyi Univérsí tásbann, Or-
roslást tanított Rendízerént va íó Közönsé
ges Professornak Néh.- TV Trnka Vemzel 
Úrnak Könyvei ; és Orvosi Munkái , mely
ikeknek Laistroma a* múlt eíztendöben ki-
nyomtat ta to t t , és Magvar-Orfzág ' Eb Or
vosival közöltetet t ; e* folyó 1797 dik efet, 
benn ? az Universíiás* Házában a* hol tar
tattak, Májns Hónap* eleivel kezdendő kö-
fönséges kótyavetye által el fognak adaU 
tatni. Melyei Azokra n é z v e , a' kiknek 
kedvek lenne, ezen jeles Orvosi Gyűjte* 
inényböl magok fzámára valamit meg-fze-
rezni : kívánták jelenteni Pestenn Febr» 
I7~dikénn 1797* 

Á* Trnka-Tes tamentom 
Végrehaj tó i . 
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