
TSASZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 
E N G E D E L M É V E L . 

OlOiIOitOtiOtO 

Nro 23. 
yCílt Bétsben, Bojt-más Havának (Mártejusa«k) 

Sl-dik napján j 797-dik E&teedöbe*. 

Hadi Környülállások. 

-A- V e l e n t z e i Kormányfzékfcel Bőm-
parte is kívánt volna ízemé ly fzerént fzól-
Jani és vége/ni, és már jelen is vók Ve-
lenfzében; de mihelyt meg-értette, hogy 
ezenn fzandékjábann meg rtgyon előzve 
Karoly Fő-fímzeg által, ki.is "már ak
kor egygyütt tanátskozott volt az említett 

Z ' 
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Kórmányfzékkeí: leg-ottan vifzfza-tért Ve* 
lentzéböh 

Triesíh'Öl Mártz; 14-dikénn: — „Va„ 
tosunk* Komendánssa Gróf Attems maga 
is fel-űlvénn egy.Ts.K. Schebeckére (fegy-
Téres-hajóra), más egynehány Ts. K. fegy-
vetés-hajókkal együtt ki-iiídult vala íhina-
Jjábann a' nagy tengerre, hogy fzerentsét 
próbáljon a9 Fr. Rabló-hajók ellen, 's oly 
fzerentsés is volt, hogy vifzfza-nyerte to
lok két hajóinkat, melyekkel ma délután 
vifzfza érkezett Kikötőhelyünkbe. Egy 2ö 
ágyús jó kéfzületu Körlettel nevekedett 
a* Ts. K. fegyveres-hajók' ízarria, mely^ 
kevés napok alatt ki is fog többed magá
ra i egygyütt indulni. 

A'Német.-fíirodalmi Kendekhez, és kii-
lönossen az Egyházi-Fejedelmekhez inté
zett 6-dik Februáriusi Buzdítására Tsáfzáí 
Ö Felségének, a' mely nevezetes Válafzt 
ado t t á ' Würzburgx Hertzeg-Püspök: vég
ző sorai annak ezek: 

„ Ö Hertzegsége egyébaránt, egéfz-
fzen meg vagyon arról gyözettetye 9 hogy 
egy hatalmas öfzfze-fzöyetkezés vagyon 
Német-Orfzágban némely Fejedelmek kö
zöt t , a' kik el végezték magokban, hogy 
semmit se* tsináljanak többé a? közügyért 
Más jéízrol.nints kétsége az eránt Ö Her-
tzeg$égének5 hogy a* Catholikus Fejedéi-
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ítiek, főképpen az Egyházi Válafztók egj « 
gyesülfcek a* Tsáfz. Udvarral, *s öfzfze ve
tett ráfiakkal munkálódjak'a* Közjót. Leg 
alább Ő fígsége jelenti, hogy Tagja e£en 
egyesülésnek, és nyűgodtt fzírvel várja a* 
jövendő történetekét, melyeknek a 'Tsáfz. 
Udvar eröss lelküsége és józan politikája 
fzerénr vígafztalóknak kell lenni. — Kefe 
végre ö Hgsége igen fzorossan egybe kap-
tsolni magát más Egyházi Rendekkel. " 

Alsó-Rajnai Tudósítások : Hochc Fr, 
Vezér, Febr. 25-dikénn érkezett Koblentz* 
be, és más nap nagy Haditanátsot tartott, 
melyben Moró Vezér is jelen vóh. 28-dik 
Februáriusban, mind Hoche, mind Mord, 
Kolónia felé veitek utjokat, hová el is ér
keztek Mártz. a-dikánn és 3-dikánn. Az 
említett Hadi-tanáts* rendelése által meg
tiltatott a' Rajnán való további által-járás. 
— Brest-meljékénöl 9 több több Katona
ság érkezik lassan lassan az Alsó-Rajnai 
vidékekre, Landau és Speyerhaeh* kör
nyékeire 30 ezer föböl álló Fr. Korpus 
gyülekezik. 

{ A' múlt postán közlött Békességkö
tésnek 17-dik Tzikkelyéhez tartozik ez a* 
clausula: „ Ha mindazáltal el adódnának 
ezen jófzágok: úgy a* Pápát illeti, az éretr 

„ tek esendő summának harmad-réfze, mely 
réfzt az 0 valóságos Biriosainak által kell 
adni." 

Z s 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J e l z e t : 1' 



3 « " 
Bonapartéhoz fzemély fzerént írt yóít 

JPápa Ö Sz. ge a' Békesség eránt Február, 
n-dikénn egy Levelet, melyre Bonqpar* 
te Febr. 19-dikénn nagy emberséggel fe. 
|elt. Mind a* két Levelet el küldötte Bo» 
naparte Parisba a' Direktóriumnak. 

Pápa Ó Szentségé' Biztosai, minek* 
^tárnia alája írták magokat az erőltetett 
Békességkötésnek Tolentinóbsümi vifzfza. 
indultak onnét Rómába, hová Febr. 20-di-
Icán meg-érkéz vénn, mentek azonnal a* 
Státus-Secretáriushoz Búsea Cárdinálishoz, 
ki őket a* Pápához vezette* Még az najp 
tstve, nagy Státus-tanáts tartatott Ö Szen
tségénél , a* mely tanátsban 18 Cárdináli* 
«ok voltak jelen mint voksolók; Prelátus 
Galeppi pedig mint Secretárius , és a* To-
lentinói Békességkötés rpeg-erössíttetett, 
mély anhakntánna, V Pápai Typographisu 
ban ki is nyomtattatott frantziáiíl és ola-
fzúl , egy Bevezetéssel, melybenn Bizodaí-
mát nyilatkoztatja Pápa ÖSz. ge az eránt> 
hogy az 6 kedves Alattvalói haladék nél
kül iparkodnak le fizetni az adót, melyet 
kéntelen tolok kívánni, hogy a' Békesség. 
kötésnek elég tétethessék. A* Fr. Nem-

. zethez tartozó akármely Személyekkel ya. 
ló békességes bánásra nem tsak intetlek 
mint fzent kötelességre, a* Lakosok; ha* 
iiem kemény büntetéssel is fenyegettetnek 
Mindenek ̂  valakik . inéréfzclnék Azokat 
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gyalázattal illetni, vagy máiképpen meg
bántani. 

A' Római Udvarral kötött Békesség 
utánn vifzfza-tért Bonaparte a' Tohntinól 
f3-quártélyból Bonómábi ,' hová Február. 
»2-dikénn érkezett; onnét pedig Február. 
S7 dikén Mántua felé vette útját, Modé-
ndnh által. Véle mentek: a1 Felesége; 
Húga; 's a' Gerierálstabja. 

Bonaparte' meg-ölettetéséról való hír
re, alkalmatosságot fzolgáltathatottaz Olafe 
Orfzági Fr. Sereg' Fo-Kommifzfzáriussá-
nak Romániában lett meg-ölettetése. 

Még 15-dik Fcbruáriusbann költ Ma-
teratából egy Hirdetménynye Bonaparté-
Hiak, melybenn a* Fr. földről fzámkivette-
tett Papokról fortélyosann gondoskodik 
íiem tsak meg-engedvénn Nékiek, hogy 
tsendessen maradhassanak az ér faglaltt 
féfzeibértn az Egyházi - Birodalomnak, ha
nem Azoknak akármely fzín ahttt való 
Mbőrgatását, mind Frantziáknak mind 
Lakosoknak meg i'tíltotta; *s paranttol-
ta a* Klastromok* Elöljáróinak, hogy 
Azokat magokhoz bé-fogadván, tifztessé-
gessen tartsák, és a' misemondásért hóna
ponként juttassanak is nékiék egynek egy
nek i$ lívert ruhára, 's egyéb fzükségekrei 
ét egyfzersmiiid a' ríereiket Azoknak ál-
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tal adják a* Helybéli Komendánsnak, fcj 
előtt az említett Papok engedelmességet 
esküfznek a* Fr. Respublikának. Ezenn 
Rendeléseknek végre-hajtására, mineku-
tánna figyelmezőkké tett Bonaparte, min
den Polgári és Katonai Tifztviselöket: így 
régzi Hirdetménynyét': „ Örömmel fogja 
nézni a' Fö-Generális, a' mit a'Püspökök, 
és más jóltévö Személyek fognak tseleked-
ni a* fzámkivetett Papok5 sorsának köny-
Bjítésére/-

Ezenn Hirdetménnyel egyezöleg, a' 
Frantzia Direktórium is meg-engedte Febr. 
26-dikánn a' Kűlsö dolgokra ügyelő Mini-
fternek, hogy adhat pafzfzust az olyan 
Frantzia Papoknak, a' kik nintsenek va
lamely vétkekért e l fogva, és fzándékpz-
nak Olafz-Orfeágba menni azon réfzeibe 
a' Pápai Birodalomnak, melyet el foglalt 
a* Fr. Katonaság; *s egyíze^mind Bőm-
parte' fzabad rendelésére bízta, hogy úgy 
viseltesse g^ndjokat ezen Papoknak, mint 
a5 minemű gondviselés vagyon más Fr. 
Papokra, a' kik «lébb vették magokat a9 

Pápa' földjeire. 

Az Anglusoknak kedvezni akar a* Spa
nyolok ellen ligy látfzik, cC tengeri-fzeren-
tse. Sir John Jervis Anglus Admirálisnak* 
a* ki tsupán tizenöt líneai hajókkal járkál-
gatott Február. 16-dikánn Spanyol-Orfzág1 
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meljékein, ellenébe jqtt egy Spanyol Ha
jóssereg , mely , hufzonhét líneai hajókból 
állott. Ezt J^rvis••, CastilicC Tarromány-
nyának S> '^ícenti fokánál , mely Ma* 
drittól 55 óránynyira esik Efzak és Nap
kelet közöt t , meg-támadta nagy bátor
sággal , a' líneáját (rendjét) melyben ál
lottak a' hajók, meg-bontotta, *s el vett 
négy hajókat, melyeknek neveik : Salva
dor Mundi'y S. Josef; San Nicolas; é* 
San Ifidoro. A' két első mindenik, 112; 
a' 3-dik, 8 0 ; és a* 4-dik, 74 ágyws. Dél
előtti 11 órától fogva délutánni^ 5 óráig 
tartotta* viadal, melybenn az Ánglusok* 
réfzéről estek el és sebesedtek meg mind 
efzfze 300-an, Az el nyertt Spanyol ha-
jókonn találtattak 261 hólttak, és 3412 se
bessek. Ezenn Tudósítást, Cálder Kapi
tány által küldötte Jervis Admirális, Vi-
ctory ijevezeíű hajóról, a'LagosiPortugál-
lus Kikötőhelyből Londonba, a* holMártz* 
3-dikánn hirdette azt ki az. Udvari Újság
nak egy rendkivülvaló Darabja. — Két 
három Ánglus Fregátekról, melyek a* 
Cádixi Kikötőhelytől valami hűfz órány-
nyí mefzfzeségre járkálnak fel 's alá a* 
tengerenn, Ciídixból magából írják, hogy 
azok, kevés idő alatt, 9 gazdag terhitSpa
nyol hajókat vettek e l , 's j - a t közzülök 
Gibraltárhoz, hatot pedig, Lisbonához 
Éállíttttak. A* Spanyol Kalmárok, kik 
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már is igen stok kárt vallottak ezen ha
jóknak el fogattatása által, védelemért ese« 
deztek &z Udvarnál, de ^ e m l í t e t t C<£-
dixx Tudósítás fzerént, nem" kaptak, volt 
még semmi, meg nyugtató feleletet. 

A* Bresti Fr. Kikötőhelyben lassan tetei* 
nek a' tengeri - kefzuletek; hanem Febr. 
16-dikánn egy Hajósseregetske erefetette 
onnét fzélnek vitorláit, a* mely, két Fre-
gátokból; egy Korvettbol, és egy Lótigre-
böl áll, *s vitt magával 1200 galjáfcrá bün
tettetett fekete forma-ruhás Személyeket 
is. A* valóságos fzándéka ezen kis Hajós* 
seregnek, nagy titokban tartatik. 

jfvcniohwp 9 az úgy nevezett Rojali-
fták és Patrióták között oly refzekedéi 
yóltFebr. i4-dii|cénn, a' melyben niintegy 
ssr Személyek es$ek el... . 

Hágából Mártz. 4-dikénii: T - 9 ,AZ 
ítthonn lévő tengeri ereje Batáviának áll 
most tizenegy lírieai hajókból és nyóltzs 
Fregátokból. Ezen Hajősscreg, ket fza-
kafzokban volt sok ideig, réfzfzcrént a* 
Tcxtüj réfzfzeréht a* ílelvoctsluisi KikQ* 
töhelyben: mivel nem egyesíthették ma
gokat azÁngJus hajók miatt, melyek.fziín-
telen partjaink előtt kerengettek, míg nem 
a' minapi nagy fzélvefcek kénfeerítettélí: 
5ket az el távozásra ? mely alkalmatossá-

fpt hafznokrá fordítotok a*'mieink ; inert 
layhiies Vícé-Ádittiráliiunk í$ ki vitte a* 
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nagy tengerre Texel alól, á' kormányozás 
sa aiait lévő 8 líneai hajókat és 4 Fregá-
tokat; Blois van Trcdong Centréadmiri- a 
lisunk is Helvoetftuis part)aiiól f a' vezér
lésére bizott 3 líneai hajókat éi 4 Fregá-
tokát: *s egybe-kaptsol van magokat, öfz-
fzéséggel tértek be a' Texéli Kikötőhely
be „ melyből rövid idő alatt ki fzándc-
koztaki 

Batávia' Elöljárói, a' Fríziai zenebo
na' Fejei közzül egyet ki végeztettek Leo-
tvárdiabaú: dé ezenn execútziótól fogva, 
meg nagyobb riiértekre nevekedett ott a7 

béketelenkedés, melynek hogy vefzefdel-
mes következései ne légyenek, ízüfcsége&~ 
nek ítélték, hogy á* Batáviai zsóldbnii lé
vő 25 ezer FrafttzrákMk jó nagy réfzé Fr& 
xiába takarodjon, és ezenn ákaratjokriak 
végrehajtása eránt magokhoz fzóllítötták 
az Elöljárók Hágába JJejean Generálist* 
a' ki BörhoHvüf távollétében FdrKórmá-
nyozoja az egyesűltt Báftáviai és Frant2>i% 
Katonaságnak. Hogy azon közben, egéfefc 
hitelességgel rtieg-Úidhaiíiák I* Fríziai kör-
nyülállásokat: él kűldottak azoknak ki-fa*-
milása végett kettőt Irhagok közzül Eeowdr-
diabk* r 

Qberyrsel Tartotnánynyábahn is lehe
tett oly jeleket iapafztáltá imitt amott ? 
hogy benne is ütötte volna ki magát ntíít. 
különben mint FríziUMn vaíáihely eíőfza-
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kos zenebona: hanemha jókor eleit vette 
volna annak, a? Kormányozó Generális D^» 
monceau ízemessége.^ 

Mlegyes Tudósítások* 
K Batáviai vagy Frigyes-Belgyiemi 

Nemzeti-gyűlés el végezte Febr, 26-dikánn, 
hogy egy Criminális és Polgári Törvény-
Könyvet, nem kulönbon Törvény-fzolgál-
tatás* Útmutatóját kell kéfzíttetni mentől 
elébb. — A5 Státus-Tanáisra nézve meg-, 
határozta újjabban: hogy annak Tagjai so
ha jelen nem lehetnek a* Törvényhozó 
Gyűlésbenn: ennek ellenben Ok, tartoznak 
cfztendőnként kétfzer, Jűlíusbann és Dé-
cemberbenn, elébe terjeízteni a* Belső és 
Külső dolgokról summás Előadásokat, ha 
tetfzik nyomtatásbanm is; tartoznak ezeken 

T Jdvűl a' titkos Tudósításokat is közleni vé
le f de már azokat nem nyomtatásbann. 

A' Párisi Dámák, oly övet kezdtek 
imost viselni, mely, Szív-formájúvá vál
toztatja az ő lesteket. 

De tudatit már a' Londoni Tudósítás 
sok utánn: mert a' Valliái Hertzegség* fcé-
leire H ízáz Fr. ákat fzállított ki Fish-
guardnkl, hanem a* Valliai Lakosok 
meg-mutattak magokat igaz Ánglusoknak; 
mert kénfzerítctték a' Fr* ákat magok meg 
adására. 

Souci Afzfzonyságról, ki a' Fr> Ki« 
ráJy-kis&fzízonyt Bétsht kísérte volt, a?t 
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frják Parisból hogy Ö is az utolsó Öfzfze-
©sküvésben való réfzvételért bé~záratottV 
Temple nevű épületbe. •'. 

Rousseaunak 25 Darab még edÜíg* 
csmeretlen Kézírásai fognak rövid időn ki 
nyomtattatni Párisbann, melyek, réfzfze-
rént az ö elébbi már nyomtatásban lévő 
némely Munkáihoz tartozó Toldalékok; 
réfzfzerént különbkülönbféle Levelek. 

Orofz*Birodal&mbéli Tudósítások: — 
Suwarow, nem tsak azt vette parantsola-

.tűi a* Tsáfzártól, hogy Pétersburghz men
jen; hanem hogy ott is maradjon. Az Ad-
jutánssái közzül egygyik, Tischenkow, a* 
üigai Garnizon-Regementhez rendeltetett; 
a' másik pedig, Mandrükin, az Orenbur-
gihez. —- Mirítegy 160-ra megy a'fzáma 
az, újjabbann él botsáttatott Tifzteknek 9 
Oberst-Lieutenántoknak, Majoroknak, V 
sJ t, kik között , Sub&w, Báró Stackel-
berg, *s JVeiz Kapitányok neveik is cm* 
üttetnek. — A' mely Instántzia v^gy pa-
nafz bé adódik a'Tsáfzárníak, tsupán egy 
Személy által kell subscribaltatva lenni* 
Egynél több név nem lehet alatta. —. A* 
Moskaux koronázásra el indultak már P<?-
tersburgból a' Gárdisták '$ más Katonák 
is, és 50-nél felessebb fzámii igen pompáa 
hintók. — Az Orofz Birodalom máskép
pen ofztatik fel, mint eddig volt fel ofzt-
Ya. Némely eddigváló Guberniumok, mint.* 
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Tauria, Ölonezk, Kolytván, PtoeS, HJQ± 
hilow 9s a* t. más Guberniumokhoz kaptsol-
tatnak. Kurlandiával, és az ujj Lengyel 
foglalmányokkal együtt fog állani ezentúl 
az egéfz Birodalom 41 Guberniumókból. A* 
Charkotvi Gubernium ismét azt az Igazgá. 
iás* formáját nyeri vifzfza, a' m$\y vélt 
tenne 1765-dik efztendeig, 's ékképpenn 
k* Slabodi Kozákok* rendtartása vifzont 
lieTyre állíttatik. — A* Kis-Afzfzönyok és 
más Leányok5 fundátzi ójának Pétersburg. 
fcann, maga a* Tsáfzárné áz Elöljárója^ 
ki is ezen Fnndátziót, igén gyakran, 9g 
van oly időfzakafz, hogy napónként meg 
tifzteli a* maga felséges jelenlété vei. A* 
!Iagy-Hertzeg-afzfzonyok, vigyázására kii-
lön külön, egy egy Classisát bízta a1 Tsá-
fiámé ezen Fündátziőnak* 

Ali6 - Saxóniábánn a* Braunschweig~ 
JVolfenbütielX Házhoz tartozó Blahken* 

éurg Városa még mind ez ideig a* Me-
iiedék-helye 18-dik Lajosnak, a*, honnét 
mostanság él küldötte maga mellől, de 
la Vauguyon Hgct, mivelhogy E z , tőkék 
letlenkedett a' Miiíisterségbenn: Castries 
Marschallt ellenben JVol/énbütfelbŐl, és 
JSe&rböl & Priest Grófot magához hí-
vat ta" 

Magyar- Orfzég. 
Pestem* áltál Mártz. 13-dikán 670 Ka

tonák; más nap ismét hatfzázann ízállíttat-
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tak cl rorspontos fzekérekenn azOlafz-Or-
íkági Arroádjához. 

Sztáray és Devins Reg. jel pótolásá
ra 400 Rekruták indultak Pestről Máwz. 
17-dikénnBéfcs felé a' Rajnai Sereghez: 
az Olafz-Orfzágihoz pedig Mártz. ig-dí-
kánn 800 Rekruták fzállíttattak el onnét 
forspontos fzekeyekenn; má« nap, ismét 
goo-an. 

grdély.Orfzág. 
Kolofvárról Mártz. Q-dikénn: — „Gr 

Kollorédó. í?sef gyalog Regementjebéli 
Kapitány Melt. Losóntzi L. Báró Iffjú Gr 
Bánffi György Úr, Mélt. Magyar-Gyéről 
moncstori Kemény Anna Gróf Kis-aízfzon-
nyal, ezen foíyó Bojt-más havának 7-dik 
napján tartotta menyegzőjét. Estvéli 7 
árakor volt az esketés, Erdélyi Püspök 
GrótBattyáni Ignátz 0 Exc. ja' kázánáí 
fcyo ÍCapohiabanrr ugya^ .0 ExcC^ ^ 
Nafznagy leven Ns PoiöAa Vármegye M 
Ispányja Báró^BánM^yo^y Úxy%fy£ 
fzolyo Afzfzfzony Méit. Generális Gmf 
G^&u Ferentzné Afzízony Ö Éxcl ja ' Az 
esketés után, a* fenn tniteltt Kis-afzfeony 
édes Attya Gróf Kemény Farkas 0 Exc 
ja' házánál társaság volt, és S5 Személyi 
lyeknek, kik a* két Méit. Házhoz köze-
íebbíől tartoznak s Atyafiak, fényes va-
taora adatott, mely alkalmatossággal egy 
Ineki.£%crzeminy ki.ofztogattatfitt jiyouí 
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tatásbann. Ma , Gubernátor Ő Exc, jánál 
42 Személjek vendégeitettek meg. Ily ví* 
gann ünnepeltetett ezenn jeles Párnak fze« 
yentsés öfzfze-kelése*" 

# * # 

Tudósítás* 
Jelentettem a' máltt 1796-dik efztes. 

dobén a* Közönségnek, hogy fzándékom 
YÓlna Robertsonhak Amerikai históriáját 
az eredeti nyelvből magyarra fordítani: ak
kor, az előfizetés napját, a' mát el műk 
Nóteríiber' végéig terjefzteUeim Nem ta-
lálkozván elegendő Fizetők, fzándékom-
mal már fel akartam hagyni; de mivel No* 
vembef' le-folytától fogva, fzámosabbann 
jelentik íttagókat, mint az előtt: azéít 
még egyfzer tudósítóul az ily olvasásban 
gyönjörködöket, hogy én a' nevezett Köny« 
Tet 3 Kötetekben közre* botsáni fzándéko* 
zom5 úgy: hogy az első Kötetre 36 xr, fi
zetődjék előre leg-alább is a5 folyó efzten-
dönek utolsó Júniusáig; a* melyért az el« 
56 Kötetét vévérin ismét anynyit küldje« 
siek b e , 5s a' második Kötet* meg-jelenése 
után, hasonlóképpen & harmadik Kötetet 
is fogják venni. — A9 kik a' nevezetes-
gebb EurópaiOrfzágoknak le írására a* Sub-
seribenseket bé fzedték: azok, reménylem 
nnost sem fogják fáradságokat tiltani. Kii* 
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lőnössénn Bétsbeh, Engel Christiáti; De-
bretzenben, Budai és Sárvári Proff. Győ
röt t , a ' Fo rd í t ó ; KassánKovátsR.el'Préd. 
Késmárkon Asbot János Prof. Ketskenié-v 
ten KisPái Senátor; Korhárombán Nagy 
P á l E v . P r é d . Marosvásárhelyt Dózsa Get-
gel Prof.; Pápán Márton és Látzai Prof. 
PestenSchvardtner és Schédius Prof.; Po
zsonyban Fábri Prof.; Rosnyón Kevitz-
hy Taní tó ; Sáros-Patakonn Szabó Dávid 
Prof.; Soprohbann Vietoris, Hajts, és 
Tzinke Prof.; Szombathelyt, Szép János 
Prof. Urak, '* egyebekb a' kik kiváltkép. 
pen az Iffjuságra nézve kellemetfes és haíV 
iios olvasást fzívek fzerént előmozdítani 
igyekeznek, a' kiknek, fáradságok* tsekély 
jutalmául, a* fzokott mód fzerént a' tizedik 
nyomtatmáriyt fzívessenn ajáfrlonru Sokan 
méltóztattak már az Európai nevezetes-
sebb Orfzágök' le-írásának á-dik réfzérŐl 
is tőlem értekezni: ennek ki-munkálása 
most is folyamatban vagyon ^ V mihelyt 
az előre alá-írás által kívántt nyomtatva-
íiyókiiak. árra bé fog kűldődni (melyre a* 
Béfzedő Urakat* a* Közönség előtt, tartozó 
alázatossággal kérem) azonnal a5 nyomta
táshoz kéfzűlök, 's a' Hazát , mely az el-
jso réfzt Oltárára fogadta, a' másodiknak 

I meg-jelenéséről tudósítom. Hozzám a'-Lfc-
! relék '$ a' pénz, melyeket frankói* kérek 
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k i , ide Gvőrre utasításinak* Győrött 
Mártz. is-dikén 1797-

Németh Láfzló Prof. 
* * * * 

Vátzon, Mararnarossy. Gotílieb An. 
íal Typographusnál > Házi ys Mezki-Szpl* 
ea nevezet alatt oly Kalendárium jött V> 

Tág' eleibe\ mely, 25 efztendokre Volgái, 
>s a' Házi és Mezei gazdaságra nézve fzoiv 
galmatossap öfzfze-fzedett és-hajznayeh.e-
főképpen előadott Oktatásokat 's Utmuta. 
tásokat foglal magábann. Meg jcfect fzé* 
rezni Pesicnn: Institóris Gábor és Kiss 
István; Fejérváronn Baumeister Jósef; 
Ketskeméteim Oltsai János ; 's egyebütt is 
ap Compactor — Uraknál i — Médárdus 
napi Pe^ti Vásárra 'vagy még elébb is ki 
j5 M. GattlicbTypographuspífl, 4-cd.for-
mábann, muzsikális-kótákkaí, a5 Katko* 
likus Kar-béli Énekes Kottyv% mely s sok 
Énekes-Könyvekből vágjon gondosaim 
öfzfze-fzerkcztetv-e. 

Jicrlinbeim, a5 Tudományok' Királyi 
akadémiájának mindenkori Segretáriusíw/s 
mm Akadémia* Philosophica CUssisának 
Kprmánypzója, Királyi Belsö-Tanátsos, és 
tudó* Munkáiról egéfzfz; Európábann es-, 
méretes Formey Űr , tifztes vénségben vé-
gezé c* folyó Hónapnak g-dikán, #5 efoteiv 
dökre és tíz Hónapokra tenjedtt közhafo-
uú életét- \ 
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