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' KŐM Bét*b«ra, BSjt-más Havának (Mártzmsn&k) 

3-dik napján 1797-dik ECztendőbesu 

Hadi Katny&lállások* 

J \ Rajna-rrieljékí hadnak, kevés íd§ 
jmiilva űjrá lejendö el kezdődéséröl ezeket 

közli a* Bétsx Udvari Újságnak i-so Már* 
biusi Darabja » 

A' Régensburgb&n lévő Német-Bíro-
dal-mi Követeknek barátságos Gyűlésében, 
Jelentette az Aufztriai Követ, faogyŐ reá a9 

Tsáfzári Felségtől egéfz yrateg-határozással 
vagyon bízva ki-ayilatkoztatni minden JNPc-

S . , ' 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár ,„,.. Jelzet: 72 



met Rendeknek, k ik>* Tsárz. Kir. jfegj& 
veres ero' védelmét -továbbra is kívánják, 
hogy ne tsak a* hadi adóknak hátra lévő 
tekét fizessék le mentől elébb; hanem a' 
Katonákat is k|ket a' B irodai mi Gyűlés* vég-
zése fzcrént kell Nékiek állítani, haladék 
nélkül a* Birodalmi Sereghez ízállítsák, 
minden meg-kívántató hadi fzükséges dol* 
gokkaL egyetemben, vagy ha ezt nem té- ' 
hétnek: pénz-váltsággal álljanak elő: hogy 
a* táborba-fzállás> kezdetével, mely, xö. 
vid idő alatt a* leg-nagyobb hozzá-kéfzü-
léssel meg Fog e*ni, által lehessen látni 
elegedendőképpenn a' Birodalom* hadi köl* 
tségének, és Katonáinak menynyiségét. ~ 
Lehetetlen— monda továbbá az Aujztriai 
Kövei — hogy az ellenségnek rendkívül 
való maga meg-erőltetéséhez képesítés a* 
hadi fzerentsénck eddig majd egyik majd 
másik Félhez lett hajlásai után , meg men
tse a* vefzedelemtöl Ö Tsáfzári Felsége 
a* Német-Birodalom* Konstitutzióját ? és 
ezen Birodalom* egygyes Tartományjainák 
boldogságát, hanemha Rend-társai által, 
egéfz ki-telhetöséggel segíttetik* 

Fr. Generális Moró, a* kire volt bíz* 
•y&rHoché el érkezéséig* a* Számben é« 
Mózax Sereg' fő-kórmáhyozása, Kolónia-
ba érkezett Febr* 9~dikénn? Vannakutáik 
na egynehány Generálisokkal egygyütt*, el 
|árta az egéfz Sereg* fekvését mind a* bál 
míndsa5 jobb-meljékéna a'Rajnáhák. Febr. 
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is-díkénri ' Düsseldorf-banh volt ; Febr* 
13-dikánn pedig Creveitheím 9 '$ oly pa-
fantsolatokat adcntt ki mindenfelé, mely
ikek, haclkczdésre mutatnak. Koblentznél, 
a* Fejér-torony körűi Faló sántzökban-, nem 
különben a? Rajna' partja* hofzfzábann lé-
vökbenn is a', mi hiba esett* meg-orvosol-
tátik. Koblentznél ab híd is űjra felállít
tatik. 

A' Ts. K. Fő-Hudi-OanccUáriánál kö
zönségesekké tétetett némely nevezetes Ka* 
tonai változások: 

"Feldmarschallieutenáhtságra léptek Ge» 
Aerálmájorságbé.l: Zopf; Monfrault; Baa* 
der; Keim; Kerpen; Bajalics\ Ott; Reufz; 
Kollowrúth Vintzentz ; 'Sport; JVauendarf; 
Hertzeg Anhalt - Cötheh; Hg Lothringen 
J'ósef; Unterberger; 9s Fizgeratd, de E z , 
fizetéssel nyugodalomra botsáitatott, 

Gencrálmájorokká lettek Obersterek-
bol : Lindenau a* Generálstabtól. (Mz az 
Úr, Prufzfzus fzolgálatból jött által a* mi 
Üdvarunk9 fzólgálatjába, már fzátnos e/z-
iendök előtt. Métsböl, a9 hol dolgozott 
vált eddig, ki megy most az Ölafz-Orfzá* 
gi Sereghez.) Morzin, az Efzterházy An
tal Reg. jétöl 5 Beust, a? Huffétól; La* 
signan9 a' Klebekétöl;<2>terfr7<7Á, a5 Gyu* 
layétólj Lattermann, a' Károly Ffi-Her-
tzegétol; Auffenberg, a* Kinfzky Feren* 
tzétol; Presúhern , a' Gradiskaitól; Rou* 
vrqy, a' Pattantyúsoktól; Kmsevics9 a* 
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Wurmser* Szabad-seregétől; Bender\ a* 
Kaunitz fteg. étol; Jmmsns, a' d' Altoné, 
tői ; Szentkerefzti ? a' JBlankensteírf Hu. 
fzárjaiiól; Jellacsi.es , a5 Szluini Reg. töl; 
Stipsics, a' Kinfzky Könnvülovassaitol* 
Szeredaj, az Ingenieuröki61. 

Obersterségre emeltettek, és Flügel. 
Adjutántoknak továbbra is meg-maradtak 
Grüne és Gorupp Obeístlieutenántok. 

Majorságot nyertek: Latour Reg béli 
Kapitány Latour; és Karolj Fö-Hertzeg 
Reg- béli Kapitány Meifs. 

• Pensióval nyugodalomra botsáttattak: 
Sebottendorf; Quosddnqvics; Méfzáros 
Feídmarschallieiueiiántok*— Köblös; Bar* 
hó; Ternyey ; Pittoni; Nicoletti General, 
•majorok; Obersterek pedig Gen. Majori 
rangal következei\dök: PVetzel, a* Col-
lorédó Ventzelélől;. Oppetn, a' Hobenzol. 
Jernétol; Brandis% &* íDeutschmeisterétoI; 
JVildschek a' Stuartétól; j Manrqer a* 
2-dik Karabélyodtól; Szentkerefzti7 a'Jó-
sef Fö-Hertzeg' Hnfzárjaitól; Biauchi, a' 
Siein Reg. étol; Pongrdcz, {cjua tcdis)\d! 
yerdinánd Fc~Hertzegétől. 

..; A\Florentzia\ Újság'írja, hogy Pápa 
Ö Szentsége' fzámára ? egy millió kétfzáz-
ezer font fterlinget (• mintegy 12 millió fo. 
rintot) gyűjtöttek .öfzfze hadi segítségül, 
az Angliai, Skótziai, 's Irrlandiai Rórh, 
Catholiíuisok, ?s áltál ajánlották ezen sum.' 
mát , a'Sz. Szék' Vice-AuditoránakjEr-
sehjrne Úrnak 5 a' kj^egy időtől fogva Án. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 

http://Jellacsi.es


gliában tartózkodik* De E z , Fitt Mini-
fier*' helybe-hagyását akarta elébb meg
nyerni, egy oly nagy summának el fogad-
hálása eránt. A* ' Minister némítsák nem 
ellenzetté, söt azt mondotta, hogy o re
ménylett volna anynyi Kaíholikusoktól , 
Biint a' mennyinn a' 3 Orfzágokban talál
tatnak, leg*aiább is két millió font íterlin-
get: 9s egyfzersmind reá állott, hogy azon 
summa el kűldödjék Rómába ^ de tsak 
Váltó-levelekben (Camhiájisokban), 

Ángliábann hat procentóról tiz pro-
centóra nevekedtek fel mostanság az úgy 
nevezett afzfzekurántz-jutalmak, az. az9 a* 
mely kereskedő hajók még kevés hetek
kel ennek'elötte hat procentót (fzáztől ha
tot) tettek le, el indulásokkor, aJ Bátor
ság*' kafzízájába, már Februáriusbari fzáz-
tol tízet kénteleníttettek fizetni , mely hir
telen változás, a* tengerre induló hajók* 
bátorságának fzemlátomást való tsökkené-
séböl fzármazott; ezt ismét a* Frantzia 
Rabló-hajók' fzaporodása okozta; erre pe
dig az volt, és még most is az a' nagy öfz~ 
tön, hogy a' Fr. Igazgatók egéfzfzen oda 
engedik a' Rabló-hajóknak, az általok 
nyertt prédát/ 

Jrrlandiában 9 Kerületek hirdettettek 
ki Pártosoknak Febr. 2-dikán, *s egyfzers-
mind Katonaság rendeltetett ki Azoknak 
el foglalására. 
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Párisbmn, a z u j j öfzfzeesküvésért el 
fogattattaknak fzáma , nagyra nevekedett 
vala már F'ebr. 6 dikáig is , azon napnak 
éjtfzakáján is pedig ismét húfz Személyek, 
kik mindnyájan igen jól vo l tak Öltözködő 
v e , vi te t tek kilentz fzekerekenh a' de la 
Force nevezetű tömlötzbe. Ezen Párisi 
Öfzfzeesküvésnek, mint előljáró.postái úgy 
gondoltatrjak azok a* zenebonák y a* mely* 
lyek történtek mostanság Tolósa\ Aix% 
Árles, Marfzilia(Marseille) Tarascon, éi 
Lyon Városaiban: következésképpen az 
a* réfze az öfzfzeesküvésnek, mely fzerént 
az Anarchisták (Zavarók) tar toztak vala, 
utat nyitni az Öfzfzecsküdtteknek, már 
úgy ta r ta t ik , mint valósággal bé-telyese-
dett. A* Párisi közvélekedés fzerént, lehe- f 

tétlen lett volna ott tzélját érni e z e n ö f z -
fzeesküvésnek, akár Anarchisták, akár ROT 
jalisták kezdtek volna annak végrehajtása* 
h o z ; mert nagy fegyveres erö vagyon a* 
Direktórium* hatalmában, a' melyei Ö úgy 
parant$ol ? valamint akar, A* Jakobinusod 
igyekeznek minden módonn hafznokra for
dítani a* Rojallsta-öfzfzeesküvésnek ki-tu-
dódásá t : a' Nem - Jakobinusok cllenbenn 
hofzfzti pórázra erefzteni a ' Jakobinusokat , 
örömest nem akarnák : minekokáért ke? 
meny Öfzfzefzóllalkozások estek Febr .^ .d i -
kénn a' Törvényhozó - Taná tsnak Jakobk 
TJUS és Nem Jakobinus Tagjai- között, A' 
Jakobinusok' refzéről Dubois-Cvmcc meg* 
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nevezett egynehányat a* Nem-Jakobinus 
Újságok közzül, '% azokat közértelem xon% 
tóinak, '$ a' Rojalisták' fö-efzközeiknek 
állította; és sürgette azoknak meg-büntet-
tetését. Tüzes Befzédéfc, következendő, 
két Tzikkelyeknek fel-tevésével fejezte be. 
2,.) Ki kell tiltani minden Újságírókat, a* 
Törvényhozó - Gyűlés Ülő-háza* karjából* 
2.) Kérdeztesse meg a* Gyűlés a*'Direktóriu
mot ; Mitsoda rendeléseket tett légyen Ez? 
az el fogattatott ÖÍFzeesküdttekkel egyet-cr* 
tett Újságíróknak meg büntettetésére nézve? 
A* Nem-jakobinusok' réfzéről Dumolardy 
pártjokat fogta a* Dubois által vádaltatott 
Újságoknak, és a' Jakobinus Újságokról 
állította, hpgy azok okai a' leg-nagyobb 
rendellenségeknek, Doulctt és Boissjn, 
panafzossan említették, hogy az Öfzfzees-
küvésnek fel - fedeztetésétől f$gva ,_ nagy 
kéfzségjeket mutatták sokasin , a* Robes» 
pier9 rettentő tirannusságának vífzfza-faozá-* 
sara, '$ intették a* Gyűlést, hogy ne ha-
iparkodjon vefzedelmesienn,. ~ Sok vil
longások utánn, Dubois9 feltételei közzűi 
a' «-dik h^Iybe-hagyatott, de az • clsö', 
nem, 

A' Vagyonbéli egyenetlenség9 soh& 
Bagyobb és botránkoztatóbb mértékbenn 
nem mutatta magát JPárisb&n, mint most 
az; Egyenlőség8 bájaytorgatás^ mellett. A* 
midőn vízhordás vagy koldulás által fzer-
zik a* bé tévő falatjukat, sojc oly Szeren-
tsétlenek? kiket ? minden magok hibája aét-
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küJ, 3 0 , több, sőt fzáz ezer líver efztendei 
Jövedelmeiktől meg- fofztott az eröfzakos 
Revolútzió : ugyan akkor a' vesztegetésig 
gazdag, 's a'bujaságig módis bálokat tárta. 
Bak, magokat drága hintókban hordatják 
9s milliókat fetsérlenek el olyan Emberek, 
kik annakelette Uraságok5 Udvaraikban^ 
Inasok voltak, de a? Revolútzió alatt el 
követett tsalárdkodásáik által anynyi pénzt 
praktikáltak öfzfze, hogy a5 leg. bővebb 
költés mellett se' laposodik meg az erfzén-
nyék. Miólta fenn áll Paris se' volt oly 
különösscnn víg és tzifra benne a? Farsang 
mint a' milyenné , ebben az efztendőben 
tsinálták azt, a' gyalázatos és gonofz uta
kon módokonn meg-gazdagodott Vérfzo-
pók, kiknek Feleségeiket vagy Nimfáikat 
inkább Cyprus Szigetében képzelhette vol
na farsangolni á' gondolkodni tudó Néző, 
mint egy oly Nemzetnek első Városában, 
mely azt pengeti nyelvénn, hogy ö nem 
fsak SLP maga lakó helyét akarja minden 
jó erköltsok' Hazájává formálni; hanem 
jó példájával, más Nemzetek közzé is ál-
fai kívánja plántálni a' Virtust, 9s neve-
zetessenn a' tifzta's ártatlan együgyűséget. 
Ezen fzándéknak t. i\ éppenn ellenkező 
tanuja az említett Nimfáknak feslett magok 
viselete 9 kik is Görög paputsokban, me
zítláb 9 brilliántos gyűrűs lábujjakkal, test 
fzínű nadrágokban, >s általláifzó muselin-
fzoknyákban jelentek meg a' Bálokban ? é§ 
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ez az öltözet 9 melyhez a' drága Virág* bo-
kréták is hozzá já ru lnak , leg-uralkodóbb 
módi most a7 reformálódott (si Diis pia
cet) Pdrisbann. 

A* Belgiomi Nép* sérelmeit , mélyek 
Ö r e á , a* Frantziákkal lett kéntelen egye
sülésből háramlot tak , tréfás de eross ki
fejezésekkel , adják elő a' Párisi Tudósí
t á sok : . . ' • . . 

A* Brüfzfzelbtnn űlő Franlzia módi 
Kórmány ízék , meg nem fzünik hová to
vább nyilván ki mutatni a' maga Jakobí-
nu'sságát: mert ámbár a' Teá t romi Gyüle
keze t , Febr . 8-dik és 9-dik napjain nagy 
kiáltozásokkal kívánta két Daraboknak ei 
jáífzását 9 metyek közzul eg jaknek: / ' in-
térieur des Comités revolutionnaires (A* 
Revolutziohális Kommifzfziók belsője); a* 
másiknak p e d i g : la pauvre fernme (Sze
gé ny-a íz fzony) a9 ' t i tulussá: még se* nyer
hette m e g ; azér t : mivel mind a' k i t Da^ 
rab igen tsipősenn érdekli a* Jakobinuso
kat. A ' Teá t rom ' Direktora , hogy k i m e n 
tse magát 9 a' Publ ikum e lő t t : azt mon
dotta s hogy írtak ők Parisba, a ' kívántt 
Daraboknak játfzhátása eránt való enge
delemért ; de még nem érkezett felelet, 
melyet meg kell nékiek vá rn i , minthogy 
az Ofztálybéli Kórmányfzék nyilván meg
tiltotta mind a" két Darabot . A* Belgiomi 
9 Ofzlályoknak Fő-Kommendánssa Súrrgis 
Generális maga el ment fzemély fzcrént && 
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említett Kórmányfzékhez, 's kérte Aztx 
hogy a* jó rendel és koz-tsendesség' kcd^ 
véért venné vifzfza a'Teátromra nézve ki 
adott tilalmazó parantsolatját. ^ 

Batdvcábann, fzintűgy két Szakáfz. 
fzai lefznek a* Törvényhozó Gyűlésnek % 
valamint Fr- Orfzágban. Tsak a* nevezet 
fogja különböztetni. A' Fr. Orfzágiak h 
i. Iffjak' és Vének' vagy ötfzázak és Két-
fzázötvenek' Tanátstsának neveztetnek; a* 
Batáviaiak közzül pedig egyik Nagy Ka
marának; a' másik pedig Vének' Kamara-
jának'neveztetik. A' Végrehajtó Hatalom., 
mely a' Fr. aknái Direktóriumnak nevez
tetik, a' JBatavusöknál Státus-Tahátsnak 
fog neveztetni; de fzintúgy mint a' Fr. Di
rektóriumnak 5 Tagjai lefznek, kik ugyan, 
ánynyi Ministerek által segíttetnek. — 
Hogy valaki a' Státus-Tanáts' Tagjává 
válafztathassék: meg-kívántatik, hogy 35̂  
efztendos; a' Respublikában ízületeit; és 
az utolsó 20 efztendöket ott töltötté lé^ 
gyen. A' Vének' Kamarája* Tagjaivá 40; 
a* Nagy Kamara* Tagjaivá pedig 30 efz
tendos Személyek válafztathatnak.— Lco~ 
tvardiábsixi, az elöbbeni Kormány fzéknek 
egynehány Tagjai el fogattattak : mert gya-.* 
imság vagyon reájok, hogy ők iázzafztot-
ták fel a* Kollunii és Dockummeljéki La
kosokat, 's ugy fzándékoztak, bogy egy 
rap egéfzfz Friziáh&nü fel-zendítsék a' 
Népet. . _ *• 
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JLlegyes TudÉsÜások. 
A' Prurzfzus Király, Uralkodó Fejedéi* 

meketkezd fel-fzedniGenerálissainak. Már 
frtuk, hogy Feldmarschalljává egéfzfz Se
regének a* Messen-Casseli Landgráfot ne
vezte; most ismét azt írja a* Berlini Uj-
*ág , ho^y a' Prufzfzus Lovasság' Gene-
j-állieutenántjává, az Uralkodó Zweybrűcki 
Jiertzeget tette a' Király, 's egyfzlrsmind 
azon Dragonyos Reg. nek is Tulajdonos-
sava, a* mely ennckelőtte Glödenénbk ne
veztetett, 

A ' T s * K. Udvarnál Prufzfzus Követ, 
séget viselő Márkéze Luchesini el utazott 
&' minapábann Jie'tsbol Lucc&b* * *>' hová 
való F i / 

Béts* 
A' Ts. K. Sereg' fzámára meg~kíván~ 

tató fzállításoknak Fő-Igazgatója,Ingeníeur-
Oberstlieutenánt Vimmcr Úr , közhafzrui 
érdemeinek jutalmául nyeré el tegijapelött 
*' Sz9 István Rendje* kis Kcrefztjét, 

Magyar-Qrfzág^ 
Pápáról Febr.2g-dikánn: — „ Volt itt 

egy most közelebb Compaetorságba keve
redett Korhely, a* ki ezelőtt négy efzten-

. dövel Szegedről, a' honnan a* Magistrátu^ 
által gonoízságaiért ki-verettetett, ide ve .̂ -'".. 
írekedvén9 a* midőn más módot az e l^U 
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hetesre nemtalált, 'Sidóból Kerefztyénne 
' l e t t , 5s a' néki adatott Gazdájából Gáffi 
Is tvánnak neveztetet t . D e ama regi pé] , 
dabefzéd fzerént: Coelum non ari imosmu, 
tanrv qui trans maré qurunt ( S o k a n , kik 
a* tengerekig vándorlanák, tsak levegőeget, 
nem erkohsöket vál tozta tnak) t ennek meg 
jobbítására * a' Kerefztyén Val lás is sem* 
iiiit sem hafznált. Mert most éppen a* 
i t t tartatott Vármegye ' Gyűlésekor Febr. 
2g'~dikán ? éppen Lázár9 n a p á n (nevezetes 
a z , hogy 'Siáö korába Lázá rnak hívták) 
estve 7 óra tájban egy 1^ efztendos gyer-
kőtze Ii?assával, kit előre le- réfzegí te t t , 
rajta ment köpönyegben egy fzegény öreg 
boltos Afzfzonyon, a' p i a t z a n , kinél , 
minthogy Az többnyire ott fzokott hálni a 
pénzt gyaní tot t , 's kért tőle egy krajtzár 
áru pá l inkát , melyet meg- iván , a* midőn 
nagy complisnentel jó éjtfzakát kívánt vol
n a , az Afzfzonyt torkon ragadja, 9s a5- kö* 
pönyegje alá dugott kötéllel meg-fojtja, 
A* mikor már a' pénzt takarí tná a' gyil
k o s : az ajtóra megy egy esmeretes Leány, 
ki a? boltot be zárva t a l á lván , a' bennt 
hal lot t gyanús zörgésre lármát kiált. A* 
gyilkos leg-ottan meg-fogattatván, az Ité-
lőfzék eleibe v i te te t t , a* hol minden go-
nofzságát ?s több gyilkosságait is egyenes* 
$en k i -val lvánn, okául fzörnyű tselekede-
tének azt a d t a , hogy már harmadnaptól 
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fogva nem volt a* fzájokba tévő falatjok 
is. A* Creditor Lakosok ezt •hallván, pa-
nafzt tefznek ellene- az, Uraság5 fzékén, *s 
tsak hamar mintegy óoo, forint adósság jÖ 
ki ellene, kiknek kétség kívül az öreg ha
rang fizet meg. Már most az is világos
ságra jővén, hogy harmadfzor lett pénzért 
Kerefztvenné, a' tömiötz* fenekén várja ez 
a' Halálfi az apját* — Jó volna ha a' Po* 
litzia nem minden kóborlónak adna fza-
bad fzálláat/s lakást, és ha azokat^ a' kik
nek bizonyos mesterségek nints, bizonyos 
Laboratóriumban taníttatná, meg elöfzor a3 

Kenyér-keresés törvényes útjára *s mód
jára, && 

* * * * * 
Tudósítások* 

Filskúti Landerer Mihálynál, IC pa 
jPö£»fO/yi és jRe^i Könyv-nyomtatónál ^ 
és árosnál, jövő Pesti Jó'sefnapi Vásárra 
e' következendő űj Könyvek fognak ki* 
jönni* 

Róbert- Péter' fzületett Ángltishak éle
t e , *s különös történetei, ki is az ő életét 
egy lakatlan Szigetben sok efztendökig tsu-
dálátósan töltötte,, emlékezetre méltókép
pen meg-feleségesedétt, gyermeket nem
zett , *s végtére sok fzenvedett vifzontag-
ságai utknn Torsával váló tökélíctc* m«$« 
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éíégcdését eléít*. Németből fordítottá Mi 
Szentiványi Láfzló in gvo maj. i for. 

(A> ki. Rontó Pálnak, ésGróf JB€é 
nyóvfzky Móritznak a jeges tengeren tett 
utazásait jó kedvel olvasta, az ezen fzeren*> 
tsétlen tengeri utazónak fzomorá történe* 
teit nem kevesebb meg elégedess ti fogja oU 
vasnL Ez <£ boldogtalan iffjú Anglus a* 
mostoha fzerentsétőL minden lépéseiben üU 
dözietvén, életének nagyobb réfzét egy ma
gános > 's mindén lakostól üres Sziget béri 
fzámos keserűségek, és vifzontagságok kö* 
zőtt töltötte Ű' nélkül, hogy az Isteni gond~ 
viselésben helyheltetett erős bizodalmában 
meg-tsökkent volna. Végtére a9 véletlen 
történetek9 változása által fzenvédeseinek 
végét, \r régén óhajtott fzeftntséjét tető* 
zöttmértékben el érte. Ugyan azért at 
Olvasónak nem tsak mulatságára, hanem 
oktatására is élő nyelven ki-adattat ott.) 

Magyar-Orfzágból tett Velentzei -óta*. 
jzás, közre botsáttatűtt az Utazótól, in 8vo 
20 xr. 

(Ezen utazást egy Fő Nemes, és fzá
mos érdemeiről nevezetes Hazánkfia saját 
tapafztalásaihól írta öfzve; Ö / . 'n nemes 
kívánságtál öfztönöztetvéhn nem régenten 
egy réfzét Ölafz- Orfzágnak eljárván^ to* 
vábbi tapafztalásnak okáért által utazott 
Velentzébe \ minden abban található ritka* 
sagokat fzeméiyesen meg tekinteti > *s aüo* 
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kaifel-)* egyezvén hasonló nemes indulatból 
közre botsátoit* A' Magyar Litterátú-
rának Kedvellöi ezen Könywtskét jól hafz-
nálhatják.) 

Chrisí-Cellari Grammatica Latina Lin* 
gvae HungarÍGae accomodata Partes íí» 
Edttio altéra corrcctior, et emendatiori in 
$vo 20 xr. 

{Több más Deák Grammatikák is vágy
nak ugyan, de melyeket többnyire ama' 
nyughatatlan üjsag-vaddfzok ay régi Gram~ 
matikaknák töredék maradványnyaibólfa
ragtak cfzfze. Cellárius' a7 Magyar nyelv* 
hezjzerentsésen alkalmaztatott IJedkGram-
mdtikája mind eddig az ö elsőségét fenn 
tartotta ; ugyan azért most újra közre bo» 
tsáttatott; nem is különbözik az elsőktől > 
hanem hogy nyomtatásra 9

 7s papirosra néz-
ve sokkal tsinosabb 9 és az elöbbeni hibáké 
tói a menynyire lehetett P Jzorgalrnatosan 
ki tifztíttatott.) 

Cajligraphia Ungaríca, ct Latina in 
usüm juventutis ScboJasticae Hungaricae* 
in 4to. 15 xr. 

{Ez cC Calligraphia io fordított lap
pokból áll, V a! leg- tsinosabb Deák 9 és 
Magyar fzabad kéz-írásokat ábrázolja, ki 
adatott pedig d kisded tanulók % és tanító 
Mesterek' könynyebbségére, hogy azt min
den appróbb Nemzeti Oskolákban kívántt 
előmenetellel lehessen hafSnálni. Az Os
koláknak érdemes Elöljárói 9 hogy 9 ha as 
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Nyomtatványokból nagyobb fzámat veen» 
denek, ilf eset benn a' fenn -nevezett áiT#, 
alább is fogfzállítatni.) 

Ezeken 5 *s, más hafznos Könyveken 
kívül, melyeknek-laist-rama ingyen ofztat-
tatik k i , -a ' múltt Orfzág* 'Gyűlésének '-mE 
dennapi Jegyzései, és rendelései isv Deák 
és Magyar nyelren találtatnak. 

* " • * • * , 

A' Pesti Királya >Univer3Ítá$barm, Or-
roslást tanított "Rendfzerérit vraló Közönsé
ges Professornak ;Néh. T . Tmka Ventzel 
Úrnak Könyvei? és Orvosi Munkái, meiy-
lyeknek Laisfcrom&.a' rault efztenrföben ki-
jiyomtattatott, ésvMa^yér-Orfzág' E. Or. 
v'osival közöltetett; -é' folyó 1797-dik efzt. 
benn, az Universitás* Hágában a" hol tar. 
tattak, Május Hónap' 'eleivel kezdendő kö
zönséges kótyavetye által el fognak adat
tatni. Melyet Azokra nézve, a5 kiknek 
fcudvek lenne, ezen jeles Orvosi Gyűjte-
menyből magok fzámára valamit meg-fze-
rezrti'•: kívánták jelenteni Pestemi Febís, 
a/.dikéna 1797, 

A' Trnka-Testamentom 
Végrehajtói. 
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