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*TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG' 

, £ N G E D E L M É V fi L. 

Nro 21* 
ítolt JBétsben -9 Bojt-más Havának (Mártziusnak) 

14-dik napján 1797-dik EfotendÖben, 

Hadi Környülállások* 

K Piave vize frieljékénn a* Velentzel 
földönn Vitézeink által űjra lett vifzfza-
njomattatásáról az ellenségnek^ tegnap ér* * 
kezett Bétsbz a' hír. Érkezeit azon nagy 
Hadi Törvényízékröl is* meljet Károly V6 
Hertzeg tartott Tirolisbaiyi a' maga előlü* 

X 
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3*4 
lese alatt. Ezenn Törvényfzék előtt 27 
Stabális Tifztekre (Obersterekre, Ob'érsu 
lieutenántokra, és Majorokra) bizonyoso
dott réájok, hogy af 15 dik Januáriusi fze-
rentsétlen verekedésben, nem telyesítették 
tartozott kötelességjekett minekokáért pro-
tzefzfzus indíttatik ellenek, mely, a' Fő-
Hadi-Tanátshoz is által fog Béisbe küldőd-
ni meg-visgálás végett. 

„Angyal vagy e ' , vagy ember, vagy 
pokolbéli Lélek? — így fzóllítja meg Bo-
napartét a' Quotidienne írója -—Felelj: 
Örvendeni kell e* vagy sírni a* te riveresé-
geidenn ? — Károly Fö-Hertfceg most a* 
Kórmányozója Olaíz Orfzágban V (Ts. K.) 
Seregnek. — Ezen Századnak két leg-na-
gyobb Vezérjei állanak ki ugyan azon egy 
hartz' mezejére. Melyik íefzfz, Hektor; 
melyik Ákhilles? várja a* Világ, Mennyi 
vérnek kell még omlani!" 

Bonaparte fzemessége se* tartóztathat
ta vifzfza az Olafz-Orfzági Fr. Kafzfziriu-
sokat és KommLzfzáriusokat, a' tsalárd-
jkodástól, kikről így írt Bonaparte Febr. 
3 dikánn a* Direktorokhoz : ,, Szörnyenn 
fognak Kegyelmetek Polgár Direktorok! 
bofzfzankodni: midőn látándják , minémfi 
fzemtelenséggel lopják némeljek a* Res
publikát^ Parantsolatot- adtam ki , hogy 
fogattassák el Polgár Legros <x Kafzfza* 
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Gondviselője, és Hadi Kommifzfzárius Le~ 
tfueue. Meg-kértem Faypoult. Polgárt (a* 
Finántz-Ministert), hogj fogattassa el Ge-
nevábann Paülaud és Paragaído Polgá
rokat* A* míg én hadakoztam, 's távol 
voltam Mediolánumíól: az alatt Flachat 
Polgár oda ment, el vivénn a' Seregtől 5 
vagy 6 milliót, 5s minket a leg-nagyobb 
aggódásban hagyott. " 

Rómából nem érkeztek volt még Mártz. 
11 dik napjáig egyéb OfFieiális Tudósítá
sok, hanem tsak 2" melyeket közlött az 
nap, a' Bétsx Udvari-Újság, űgyminr: 
hogy Febr. 10-dikénn érkezett oda a* hír, 
Jnconának a' Fr. ák által lett el foglal-
tatásáról, 's a' Római Katonáknak, kik ott 
és a' tájon voltak , magok meg-adásáról, 
és hogy egy Fr. Tsapat, Töskánábó\ Pe-
rugia felé indult. Minthogy Colli Gene
rális is jelentette, hogy Ö , a' keze alá 
adott fegyveres erővel ellent'nein állhat 
az ^ellenségnek, és hogy Md/zfiia által--
adódott a' Fr. áknak; Státus-gyűlés tárta-
tottMártz. 10-dik éjtízakájánn,' a' melyben 
minden Cárd'ináiisok jelen voltak 's el vé
geztetett. 1.) Hogy ÖSzentsége Romából 
eltávozzék, 's vagy Terracinába9vagy Be-
neventóba menjen. ( Terracina Városa , 
Nápoly-Orfzág^ fzélénn fekfzik ; Benevmtó 
pedig, melynek egynehány mérttföldre, ter
jed ki a'Keríilete^ benn a'Nápolyi földöan: 
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mindazáltal a' Római Udvar ' tulajdona,)—; 
2.) Hogy tel jes hatalom" adattassák Colli 
Generálisnak, nyóltz napi Fegyvernyúo^ás 
kö tés re , és a' Békességalkuba való belé 
kezdésre. 3 . ) Egy Kurír küldödjék Florent 
tzidba", ki által kérni kell az ott tartózkodó 
Római Követjét a' Spanyol Udvarnak Azá-
ra Urá t , hogy térne vifzfza Rómába. -^ 
A ' Zálogosí tó-házakból , és a* közönséges 
kafz'fzákból, bátorságos helyre fzállítódott 
a*-.kints. 

A ' Lorettó\ 'Templomból fzerentsés-
senn el fzállított kintsek' nagy betsét mon-
dás nélkül is képzelheti kiki : de inkább 
meg-ítélheti még is* midőn, egy fzemmel 
látott Tanúnak hiteles Előadásából oldas
sa : hogy a' Templom közepéig az ugy n c . 
vezet t Santa Casabann (Szönt Hajlékban) 
mely t. i. a' B. Sz. Mária Háza volt Ná-
zárethben , éjjel nappal húfz arany, és 
gyémántokkai ki rakott lámpások égtek. Aj 

Poharakonn és .egyéb fzent edénveken'kí. 
vúl nevezetes tárgyak vol tak kivált é? kö-
vetfcczendök: Egy nagy arany tsillag, 
T\> f¥ ?^Y gyöngyökkel , 6 gyémánt, 
darabokkal , i i z rubintokkal , és 76 topa. 
zökkal volt ki r akva : a' csillag' közepéim -
lzemleltetett egy fziv formájú nagy sma-
rágd , mely ismét tíz rub imokka! , és d 
^ g y gyémántokkal volt körű] vétetve, 
í teen különös drágaságot Néha i 3*dikffw s 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



3*7 
tik Frantzía Király' Félesége Louise (JLudo* 
vika) ajándékozta volt, 1588-dik ér ten
dőben a5 Lorettái Máriának. Továbbá: 
egy.kalapra:való ékesség, mely 224 gyé
mánt darabokból vagyon öfzfze-fzörkeztet-
v e ; a' Havrei Kikötőhely, ezüstből; a* 
14-dik Lajos kisdedkori Képe pedig, aranyi
ból egéíz tömötséggd ki-formálva, 's a'"t* 

:Nefn tudta volt még Febr. 22-dikénn 
a' Quotidiemie írója Parisbznn, hogy 
a3 Lorettái Kintsnek Jeg-nagyobb réfzéhez 
nem juthatott Bonaparte. Ezen nem-tudás 
nagy igazságnak fef - fedezésére fzolgálta-
tott alkalmatosságot. „ Hová lefznek —-
úgymond — ezek"a' gyémántok, ezek az 
edények 3 *s ezek a' drágaságok? Oda: a* 
laovk lettek minden poharak, kerefztek, 
gyertyatarlók, monstrántziák, ?s egyéb 
arany- és ezüst-edények, melyek, egy réfz-
röl ékesítették Templomainkat, más réfz-
ről pedig valóságos és oly bőv Kintses-

1 "Kamarát formáltak a' mi Templomaink fzol-
•. ' gáinak keheikben, melyből nem egyfzer 

merítettek Királyjaink nagy segedelmeket 
j fzorrtltt állapotokban. Minden el enyé-

ízett a' Státus' hafzna nélkül; füstbe ment 
»'..- -minden "a* mi Revolutzionistáinknak Ián*. 
í -galó kezeikből. " 

• A' Római Udvar' réfzéről , Cárdináiis 
' Jtóattci} Prelátus Galeppi, Hertzég Brascki 
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és Markeze Massimi; a5 Fr. Respublika 
néfzérol pedig^ Bonaparte, és a* Rámí 
ban volt Fr. Ágens Cacault, egy Kötésnek 
írták magokat alája, Febr. 19-dikénn a* 
Toleniinói táborban. 

Több rendbéli Spanyol Tudósítások 
írják , hogy Hertzeg Alcudiázdi sokan ne* 
heztellnek azért, hogy a* Római Udvar
nak hathatóssann pártját nem fo^ta a'Fr. 
ákkal való Békességkötésben. 

A* Moguntzia-meljéki sántzok körül 
való munkálódás. félbe-fzakafztódott az új. 
jabbTudósítások fzerént: hanem egyéb ól-
talom-kéfzületek erösenn tétetnek Mogunr 
toaban; minémüek : a* hibás ágyuknak 
meg-jobbítása; *s a* munitziós és eleséges 
magazínomoknak töltése. Febr. középé-
nél még elébb el kezdték fzállítgatni oda L 

ebben az efztendöbenn is a' puskapórt '$ 
mindennemű eleséget, ámbár az, előtt is 
már nagy bőséggel volt ott mind egyik 
mind másik. — A' ki-koltözött Mogun-

i tziaiak, réfzfzerént aVNemesek is fzálloji-
ganak vifzfza lassann lassann 9 el hagyott 
Hazájokba. 

A ' Rajna-balmeljékei Prufzfzus. Birto-
kokbann meg nem akarták eleintén enged, 
ni a' Frantziák, hogy a' Lakosok, meg. 
vonhassák harangjaikat a' Prufzfzus Király 
B>eg-halálozott Fiának Lajos Hertzegnek 
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utolsó tifzteletére: ée tf Királynak igen 
hathatós kívánságára, késebben meg-en-
gedtck'. 

Düsseldorfról úgy irkáltak $gy időtől 
fogva némely Újságok, mintha az is be
lől fogna esrii, a' Prufzfzus Király és en
nek Társsai által vonandó neutrális-líneá-
jánn. Ezt az, állítást, egyáltaljáhann fun-
tfementom aélkúl valónak mondotta lenni 
a* Batávi.ai Nemzeti-gyűlés' Deputátziója 
egy Jelentésében, mellet e végett közlőit 
vala a' Gyűléssel Febrf 24-dik napjánn. 

Moró Frantzia Vezér, el járvánn a* 
Szárnberi és Mózai, vagy cü mint, már 
most neveztetik, a' Centrális Sereg* fekvé
sét , mindenütt gazdagabbaknak találta a* 
Fr. Generálisok* afztalaikat, mint sem Re
publikánus Generálisokhoz illenének, 's 
jíem is jó fzemekkel nézte azokat. 

Brüfzfze{böl Febr. 23-dikánn t —• 
„ Tegnap 7 Frantziák ítéltettek itt halál
ra , 9s mindjárt agyon is lövettettek. *4 

„ A* mely faluk Czép. fz^rgnt. neip. akar
nak fzolgálni a* reájok ki vetett hadi adc»-
val: kenteiének erőltetve is telyes(tenj ezeia 
fcgvetlen hazafiúi kötelességet,, " 

„ A* Kórmányfzék' Tagjai,. együtt a* 
több TifztviselpkkeL, addig, parjaízlottak a* 
Direktóriumnál Salrri Generális ellen, míg 
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ki nem pifzkálták végre^ ezen Nem-jáko^ 
bínus Embert az ide való Komendánsság* 
b ó k " '" 

A' Fr. Törvényhozó Gyűlés9 Öreged 
bik Tanátstsának Charlíer nevű Tagja. 
agyon lőtte magát Febr. 24-dikénn, " ' 

Londonból Február. 19-dikénn: ^ 
„Maidstone nevezetű Fregátunk", jó teiv 
hü 3 Spanyol hajókat kapott el, nríbstarii 
ság? a* melyek kozzül kettő, San Philippe 
és San Jago, Dél-Amerikának i?zo la Pia. 
ta nevű Tartománnyából indult; a' 3-dik 
pedig Cuba Szigetének Havannai Kikötő 
heiyebőL Az,el fogott hajók közzül egy 
egy, húfz ezer font sterlingre (kétfzázezer, 
forintra) betsültetik. 'Livety nevezetű Fre-
gátunk is hasonló gazdag terhű SparíyoJ| 
hajót vett el nem mefzíze Cádixiol.! San
ta Natolia a' neve, 's Déli - Amerikából 
fzáJlított Indigót és Spanyol Dollárokat/*/ 

99Fox. Úr előlűlése alatt az ugy x>eve-. 
zett Whig Klubban) nagy Gyűlést tartott 
Febr. 14-dikémi, .a* Minítériommál ellen
kező Felekezet, *s Fox és Erskine Urak, 
igen tüzes Befzédeket tartottak az Orfzág-
mostani környűlállásairól, és ar Miníste-
jekrőL a . ' . / - . ' • 

„ A z úgy nevezett Levelező-Társaság 
h KerSlö-LeveTeket kezdett újra küldözni 
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izéljél az Ojfzágba , '$ igyekezik-' több 
több több Követőket nyerni magának / 0 

„ A* Skotziax par tok ' védelmezéséré 
rendeltetett" Duncan Admirális el bntsu-
zoit már az Udvartól . Stáius-Secretáriüs. 
Lord Portland írt Skótziába minden Ma-
gistrátusoknak, azt tud-kozvann to lok: 
mennyi Katonaságot fogadhat bé minden 
Város a* maga kebelébe ? 4Í 

Elegyes Tudósítások* ^ • 

A9 jT«r</zi.,öfzfzee.sküvésnek Fejei köz-
zűl E g y , maga nyilatkoztatta ki az t , mi-
iiekutánna sokat sokat küfzködött volna 
a' maga Lelkc-esméretével . Mintegy két-
ízáz öfzfze-esküdtiek el fogat ta t tak . 3 a ru 
nyinál is többenn meg-fzöktek. Vakmerő 
tzéijok a' v-óJi , hogy az- egéfz Királyi Fa-; 
míüát egyfzerre m?g~lepjék, valamely bá-. 
torságos 'Helybe bé-zárják? és Respubliká
vá k i á l t s ák : k i az Orfzágot* • . 

Berlinben Febr . 28-dikánn reggel egy 
egésséges Hertzeget fz.űlt az Arausiói Her~ 
tzegség Örökösének a' Néhai Hollandus 
Helytar tó ' Fiának a* 'Felesége, a* ki Leá
nya a5 Pruf&fziai Királynak, 

Konstántzinápolyból Jan . 25 dikénn: 
! ^ ?Frantzia Követ Aubert Dubayet9 vala 

már SL Tsáfzárnál is audientz iánn, mely-
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nck alkalmatosságával a* Katonái fegy^ 
ver nélkül mentek előtte. Azt a' kívánr 
ságát meg-nverte Dubayet, hogy gz au~ 
dientziás fzoba előtt valóban, nem Ö vár
ta , az előbbi fzokás fzerént, a' Nagy Ve
zért, hanem Ez Ötét ; valamint továbbá 
meg-nyerte azt i s , hogy ne két CapigiL 
Bachi (Szerálj Fő-Örzöi) által vezeués-
sék be abba a' Szálába, melybenn, trónus., 
ró! nézett alá a' Nagy-Úr; hanem a' mi 
eddig nem volt fzokásbann, 30 Jantsárok 
kísérték bé Ötét, kik annakutánna, fél 
karikába állottak két felöl melléje, 's üy 
formában maradtak az audientzia alatt." 

„ A ' Tsáfzár, a' Nagy-Vezér , és a* 
Kapután Basa előtt, remekeltette a' Fran-
tzia Követ Febr. 33~dikánn, azon Lovas
pattantyúsokat, kiket magával vitt Kon-
ftántzinápolyba. Remekjeik tetfzettek a" 
Nagy-Úrnak; de azonközben némely Tö
rök Ministerek kereken meg-mondották a* 
Fr. Követnek, hogy Ök nem hifiik, hogy 
a* Lovas-pattantyusok, alkalmatosok vol
nának a' Török Armádiához. — Számos 
Fr. Tifztek állottak vala el a' Porta- fzoL 
gálatjába az előbbeni Fr. Követ Verni-
nac* idejébenn: most Azok közzűl is el 
botsátott egy réfzt a5 Porta , mivel a* mint 
mondja, nem telik ki ez idő fzerént tőle, 
"hogy annyi idegeneket fizessen." 
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„ A' Porta* Néhai Tolmátstsa Murusi, 
nem soká világíta Cyprus Szigetében, a* 
hová fzámkivettetett. Erőfzakos hálájá
nak következendő környülállásait befzél-
lik a' Cyprusi Tudósítások : Tsendessenn 
heveréfzett vala a' fzobájában, a' midőn 
egyfzerre valamely zörgést hallott, mely* 
nek végire akarván járni, fel kelt, 's az 
ajtó felé indult, de még minekelőtte az 
ajtóhoz ért volna: bé-rohantak reá 4 áll-
ortzás Személyek, *s agyon fzurdálták, 
kiknek hogy parantsolatjok volt, ezt tsele-
kedni: onnan ki lehet hozni: mivel a* 
házbéli sok drágaságokból semmit el nem 
vittek. Murusinkl a* Törökök között, 
senki nagyobb ditsérője nem volt a? Fran-
tzia Revolútziónak. " 

rr.Persián^n törvénytelen Fejedelme, 
örömest fzeretne véget vetni az Orofzok-
kal való hadakozásnak, *s nints egyéb kí
vánsága, hanem hogy az ő saját válafz-
tása fzerént, hagyattassék ipeg naja egy 
Tartomány, a* melyben lehessen Kékie, 
30 efztendökre terjedtt életének hátra lé~ 
r ö napjait Fejedelmi fővel eltölteni. " 

Orqfz -Birodalombéli Tudósítások : 
JPétersburgbainn is támadt egy újmódi Fr. 
Apostol, ki az odaváló Újság* 10-dik Fe-
bruáriusi Darabjának ki - fejezésc fzerént, 
köjsönségessen íiabadságot prédikált: ác 
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már az említett napon, állal is 'volt adaf* 
tátva a' polgári Criminális Tótvényízék^ 
*vek. A' míg- el nem .fogattatott: katonás
kodott Ál-Hadnagyi' fővel. A' neve Fe-
dasejtw. — Sutvaroivxó] egynehány rend-
béli Levelek-írják, liogy nyugodalomra 
kéredzett és boísártaíott is a3 Tsáfzártól. 
El kéredzése' okául azt említik, hogy 
a' Tsáfzár meg-ofztotta más Generálisok
kal , azon fzáz ezer Embernek fő korma-
nyozását, melye) Néhai 2-dik Katalintól 
tiszteltetett volt O meg, minekutánna el 
foglaka; Lengyel - Orfzágöt. Más kedvet
lenség is érte az öreg Suwarowot: mert 
meg-feddödött a' Tsáfzár.' nevében azért, 
hogy magános dolgokban küldözte imide 
amoda a' Katonákat. Hasonló meg-fedde-
tésben réfze ydlt Gencrálíieutenánt Hertzeg 
dpraxinw&k is 5 a5- ki maga dolgaiban egy 
Altifztet küldött el Kurírul. Az Al-tifzt is 
vétkesnek ítéltetett, hogy egy ily Követ
séget magára vállalt: és büntetésül Közem
berségre degrádáltatott. — Katonai gya
korlásokat tartat a' Tsáfzár i~so Áprilistői 
fogva 15 dik Májusig az egéfz Birodalma-
béli Katonasággal 9 de hogy mind a' fegy
veres Nép' egéfzségé kíméllődjék i mind 
a' fzüktelen költség el távoztatódjék: nem 
lefznek táborok mint ejinekelötte: hanem 
tsupán ott, a' hol elégséges cjuártély nin-
tscn. A' Generálisok parantsolatot vettek, 
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hogy haladék nélkül a' magok Reg. jeik-
faez induljanak, >s mind indulásokról mind 
a' Reg. hez lett érésekről iudósírsák a' Tsá-
Izart. A' Preobrasyenski Gárda- Re" jé-
bol 444 Ahifztek Je.tek Zifelórmókká 
ízérte-fzéljel az Armádiánál. A' Semenow-
Garda-Reg. jéből 2 l Altifztek polgári fzol-
gálatokra kéredaettek , 's el is botsáttattak 
mint Gubernium-Secretáriussai. A* 
Moscaux Koronázás' ínnepe útin mely 
í 1 " / ^ A héV'£ , a r t ' eSy » í a t akár tenni 
Pal lsaUar a ma?a roppantt Birodalmá
nak belsőbb réfzeibe, és ennekutánna is 
fzandekozik minden efztendökben egv e*y 
lkat tenni a' Birodalomnak más meg mas 
réfzeibe, — A' Francia Kiköltöznek köz- -
zúl , .a ' kik jól viselik magokat, jó! is ve-
fzik haí'zuát. Lambe t ür- egy Lovas Re
gement' Tulajdonossá Nárva Városában 
a' hol tartozik laknk Egy fzép jófzágot 
is kapott és fzámos Taksásokar. Ckapel-
lis Ur , Brigadérossá, és egy Hajó'Kór-
•mányozójává lett. Fr. Királyi Gen. Ma
jor Choiseul Gouffier Tsáfzári Belső TTa-
liátsossá neveztetett. -~ Szardíniái Követ
ség-Tanátsosa Bossy Úr, a' Szardíniái Kö
vetségnek vala itt mostanság Helytartója 
Valami olyas levelezést kezdett.itt folytat
n i , melyért innen ki-adódott néki az út 
ízép móddal. — Pétersburgbznn minden 
Klubok bé-zárattak, 's bé-petsételtettek. 
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— A> Posták'tökéllebesítése eránt, még 
Jan# 30-dikánn adott ki a' Tsáfzár, egy 
hafznos Rendelést, melyben a* többek kö
zött jelentetik, hogj a' Pétersburghol ke* 
lendÖ posta-paízfzusok nem lefznek helye-
sek egyébiránt, hanemha a' Korona5 örö
köse' neve fog lenni alájok írva azoknak* 
Regulául tétetik: hogy a9 posta - állások 
(státziók),húfz, vagy leg-felyebb harmintz 
Wersteknél (Orofz mérttfoldeknél, mely. 
lyek közzül, mintegy hét, tefzen egy Né
met-mértföldet) távolabb ne legyenek egy. 
mástól *s a ' t . 

A' nem régiben meg-halálozott öz
vegy JBaváriai Válafztó-Hertzegné, arra 
kérte utolsó órájábann a* Valafztó- Her-
tzeget ? hogy a' mely penziókkal Ö segí
tette az Ügyefogyottakat; segítse ő man
na a" Vál. Hertzegis;, ki ezen kérésnek 
telyesítésére ajánlotta is magát. 

Magyar- Orfzág. 

Pesterm Mártz. 6-díkánn is 700 Re-
kruták fzállítódtak az Qlafz-Otfzági Ármá-
diához; más nap pedig , a' Sztár ay 3-dik 
Bát. jához tartozó 4 fẑ áz Legények a* Raj
naihoz, 

Péterváradról Febr. 129-dikénn : — 
„ Az itt feküdt Jellachich Reg. béli gyalog 
Katonaság, 3 Szakafzokban fcáilítódék $1 
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innét, forspontos fzekerekenn azÖlafz-Or-
fzági Sereghez. Már most a* Várba a* 
Péterváradi határőrző Reg. nek egy réfze 
állott be fzolgálatot tenni.u 

, ,A ' napokbann Újvidéken két Hara
miákat fogtak el, minden vérontás nélkül. 
Hírt vévénn t. i. a' Magistrátas felölök, 
hogy a* Város* fzélinn tartózkodnának egy 
Istállóban; azonnal oly rendeléseket tett, 
melyek fcerént a' két Bunyikok, midőn 
éppen tsendes álomba voltak merülve, hir
telen meg-lepettettek, '$ még tsak egy 
motztzonást se' tehettek magok védelmé
re. Hofzfzu éles török kések; sok puska
kor 's golyóbis, és különbkülönbféle pus
kák találtattak nálok. Az egyik azt vall
ja magáról , hogy Ö az ellenség előtt álló 
Szerviai Szabad Seregből fzökött el." 

Pestről Mártz. ío-dikénn : — „ A* 
Nagy-Szombati Káptalan Bibliothékájáról 
örömmel értjiík, hogy ezentúl nyitva fog 
az tartatni Mindenek* hafznára. " 

JB éts* 

A* Reál Akadémiának fzinte 30 efz-
tendős Direktorát, nagy tudományú és te
kintetű Wolf Urat, hirtelen meg~fof2tá 
közhafznd életétől, mely 61 efztendökre 
terjedt, e' folyó Mártziusnak 6-dik napján, 
fcgy gmta ütés, a' mely hurwtbó! fzárnnazott,/ 
Hide^ tetemeit a' Reál-Akadémiabeli i a -
smló-Iffjak vitték ki vállaikon a Temető-
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helybe, kiket több Tanúiótárssaik is rrfind. 
nyájan követtek gyáíz-ríihában. 

# # * * * # 
* * # 

Tudósítás. 
Wéber Simon Péternél, Pozsoni Typo* 

graphusnál ki-jöttek ily tzírnií Köny
vek : . , . 
Gróf Gvacíányi Jósef. A' Világiak 

közöoséges Históriája. Harmadik Kötet. 
4's xr. Ennek a? Munkának első Kötetjei 
forint 12 xr. Második Köteíje i forint. 

Á' Falusi Nótáriusnak Elmélkedései, 
betegségé , lialála ; testaméritóiria. 36 xr* 

A' Falusi Nötáriüsriak Budára vájó 
utazása. 24 xr. 

Unalmas órákban, va.gy is téli hofz-
fzű estvéken való idő-töltés-, 30 xr 

Rontó Páinak és Gróf Benyovfzky 
Móritznak életek. 1 forint. 

M . T . Cicerónak az Emberek' Tifzté* 
röl és kötelességeiről, a5 maga fiához írt 
három Könyvei. 36 xn 

Gáti István $ Terméfzet* Históriája* 
30 xr± 

Imádságos Könyv" ̂  mely a' Kefefz-
tyéii ember" mindennemű állapotjához, és 
a' Magyar Anyafzéntégyház ízokásiboz al-«. 
kalmaztatott, író-papirosból 30 xr. nyom* 
totó papírosból 20 xr. 

Báró Szind , a* . lovak orvoslásáról, 
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