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Költ Bécsben, Novembernek 17-dik 
Nap ja n. 

S £ c r v i a. 

-*- *ég Okr. i^-dikén költ Losnit^áhól*) az 
ki midjárt következő Levél: kívántuk azt 
mindazáltal írásunkba bé-iktami.;. mivel olly 
dolgokat foglal magában, mellyek az utóbbi 
3s érrésünkre tsak éppen moíl eíett S^erviai 
történeteknek éppen eleikbe valók, 

„ Másod nappal a* Belgrád meg-vctele 
titán, S^abáts felé küldódött Belgrád alólj 
n maga Batalionjával 9 és Stuttzosaival-Díi^ 
vidovits Oberíier Úr. S^abátsha é rvén / 
HuSzárokat-is vett magához, és egynehány 
tábori ágyúkat, ?s ekként meg-indult elé 
felé? {i mint eleibe volt fzabva) és1 olly 

fee= 

*) LQS'űiz& 4 mértföldnyire vagyon Zvomk-to}-
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fzerentsés volt, hogy 10 német mértföldnyi 
földet Zvornik felé eí-foglalt, mellyen há
rom nevezetes Városok-is feküfznek, úgy
mint: Licsnit\a^ Libnit^a és .Losnit%a9 

mellyek közzül az utolsóban goo ház vagyon. 
£nnél.mind a' három helybéli fegyver fog
ható férjflak ofzve voltak féregéivé, 's ott 
volt a* Zvorniki Basa-is, 3 Kapitányokkal, 
és fok Agákkal eggyütt. Mivel az Oberfter 
Úr, nem tudta az ellenfég erejét; tehát előre 
küldötte a' Hufzárokat visgálóba, kiket 
maga-is követett. Olly hatalmasnak találta 
az ellenféget, hogy kéntelenittetett Lovas
faival magát a* Gyaiogfághoz viflza vonni, 
és az alatt olly vefzedelemb@n volt, hogy 
egy reá esmért Török Kapitánynak a* Lán-
dsája kétfzer járt a' feje körül, hanem azt 
mégis mind a' kétfzer félre tsapta kardjává]* 
Miheliyt a' Gyaiogfághoz érts azonnal ren
delést tett , hogy az ellenféget bátor fziwel 
támadják meg , melly meg-is lett olly fze
rentsés ki-menetellel, hogy az ütközet hely« 
lyén 50 hőkt Törökök maradtak, kiket a7 

többek el nem hurtzolhatták. Egy Kapitány 
és két Aga-is volt a' hólttajk között. Azon 
nap, úgymint Okt.aa-dike éjtfzakáján, mind 
eifzaladt onnan a' Törökfég nyakra fóré* 
Zvornik felé, és az Obéfter Losnit^ában 
maradott. Két nappal-azután, fegittségére 
jött Generál Csermn A3 
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A' $zahátshól és S^erimhol érkezett 
közelebbi Tudósítások ízerént, ki-verték a? 

mieink Okr. ig-dikán, az egéflz Belgrádi 
Diftriknisból a' Törökféget, és által kerget-
:ék a' Drina vizén. —» A' dolog így menc 
véghez: Lipnit^ánúl, melly hely Los ni r^a. 
és Lt£snit\a között fekfzik, 3 külön külöti 
réizre ofzlott Seregünk. Davidovits Oh* 
Lr , a* jobb fzárnyán volt a' Seregnek, és 
tüzeíTen meg-támadta a' Törököket. De eggy 
fót Törökfég ki-rohanván a' iesból, az Ob* 
népét hátúlfói meg-lepte, plly vélekedésben 
iévén, hogy az az egéíTz Tsáfzári Sereg 
fogott lenai. A' Kerefztények, és a' Törö
kök egymásfal* öfzve elegyedtek, *s vag
dalkoztak : de tsak kevés ideig tartó vólc 
a' Törökök öröme, mert a' máfodik Qíztállya 
népünknek siettéggel ott termett, a' Tö« 
rököket majd egéíTzen be-keritette, *s tsak 
hamar rneg-rutamtatta, 30 holtjaikat hagyat
ván veiek a' tsata piatzom A' fzaladás köz
ben még több hólrjait-is hullatta el az ellen* 
jrég. — A' mieink prédára-is kaptak: mert 
nem ért reá holmijét el-takaritani az ellenfég. 
— Öt emberünk efett el ezen tsatábaü, és 
40 en kaptak febet, kik közzűl ketten még 
az útban meg-hóltak 9 midőn S\ahátsra fzál-
litották őket: azután pedig tobben-is, — 
Üavidevks Ofeeríler úrnak, kevésbe maradr 

N a a meg 
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meg ez űttal-is az élete. Mert, a* mint az 
ellenfég üzése alkalmatosfágával, nagyon 
külön fzakadt volna a' féregtől: eggy Vi«-
dmts nevű Török Kapitány hátúiról került 
neki, 'sreá esmérvén, kiabálta eróífen: Da~ 
vidovits (pridajfe) add meg magad! Mát 
Szintén el is érte tt Lándsajáyal, a' midőn 
meg-fejtvén a' dolgot eggy Stuttzosunk, as 

Kapitányt lováról le-lőtte. A* Kapitánnyal 
volt még egy Török: ez azonnal neki ug
rat a' Stuttzosnak, 5s el-üti a* fejét. De is
mét más Stuttzosunk neki is végire járt. Ez 
alatt az Oberíler Úr, több Vitézeinkel ma
gát egybe kaptsolhatta. — Már miólta a* 
mieink egéíTzen el-foglaltak mindent a' Drina 
vizéig, nem mernek a* Törökök Zvorniktói 
Ratska felé hajókon járni. — Zvorniknak 
©ítromából nehezen lehet az idén valami^6 

Horváth Orfeá-g, 
Vűjnitshól irja eggy érdemes Vitéz Úr:'. 

s,Mi Nov. 4-dikétÓl fogva itt vagyunk. Igen 
rofíz hellyen állunk, 's az-is fzaporitja ba
junkat 9 hogy az eíTÓ fzűntelen esik. Ha 
foka itt kell maradnunk: katonáinknak nagy 
réfze, ; Ispotályra fzorúl. —• Tizenöt ezer-
Török által jött vók as Korána vizén, és 
R.akovif%ánál ( S%luinon túl; de nem'igen 
meífze) meg-telepedett: hanem'ismét v i f e 
ment, ?s Tábort ütöd Bihátson féltik fyar 

tsits$ és Pasinahka közölt," - , 
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ELEGYES TUDÓSÍTÁSOK* 

Béts. 
Ő Felfcgén, mind ez ideig rajta van 

a5 köhögés. Egyébaránt friflen van. Az 
előtt jobbára katona ruhát viíelu moft darab 
időtói fogva polgári ruhában láttatja magát, 
mind a* kotsizás alkalmatosfágával, mellyet 
gyakran tefz, mind pedig a' Teátröinbah, 
mellybenmajd mindennap meg-jelen. Jelen 
'vök M él-múlt Szombaton-is, az az Nov. 
14-dik napján, és maga - is köny vezett, az 
egéííz Teátrom béli fokasággak .eggyütt.•••*-
Játtzottak t. i. e.ggy igen ki-dolgozott elegyes 
fzomorú és vígjátékot, mellynek ezt a* nevet 
adta a' Szerzője: Menfchenhafs und Keué9 

az az : Ember'' gyütölés, és Bánat. — A5 

Bánatnak fzintén élő képét (Originálját) lel
het látni eggy iffjú Bárónéban, a5 ki azon 
epekedik, hogy Férjét el-hagyta , és házas-
fág'törésbe efett. Oliy fzók vágynak fzájába 
adva, meilyekkel fzivének gyötrelmeit ki-
magyarázhaíTa, hogy azoknak hallására nem 
emberi fziv volna, a* melly meg nem lá» 
gyúlna. A' töredelmeskedó Bárónét jádzatta 
az iffjú Stephani Felefége; az ember3 gyű
lölő Bárót pedig Láng. — A' tréfás Veid-
mann hellyel hellyel fok katzajfok ózott.—> 
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Tegnap űjjra jádzadták az említett Darabot 
Kár , hogy, avagy tsak az illyen remek 
munka *) közösifégefle nem tétetódtk. De 
az újj rendelések, izerént, eggy Játékot ütti 
nyomtatnak úgy ki9 mint az előtt. 

Egynehány napoktól fogva„ itten ITIÜ« 
la t , amaz egéíTz Európában esmeretes Jones 
Pál9 ki az éjfzaki Amerikában öfzve fzö» 
vetkezett 13 Tartományoknak, 1779-ben, 
Tengeri Vezérjek volt, 's az Anglusoknak 
smnyi kárt okozott. Mellyre nézve, felette 
nagy jutalmat tett fel annak Anglia, a 'ki 
Jóriiest kézre kerítheti. -— De vigyázott 
ínagára. — A' moítani Török háborúnak 
alkalmatosfágávai, az Oroíz Tsáfzárné, má-
födik Tengeri Vezérévé tette...-— Bétsböi9 

Olafz Qrfzágba megy, honnan a* Görög 
Qrfzág, és kiűebb Ásia köztt lévő Tengerre 
indul hajókkal, a* Törökök ellen. 

Pest. 
Meg-tettzik. hogy Pest nem mefTze 

van Budáho^ A* közel való példák hátha-
toíían indítanak. Ha Buda 1000 tseber bor
ral mutatta, LAUDON9 győzedelmes Serege 
erántt való hajlandóságát: Pest Városa, ugyan 

azon 

') A' rrimt értésünkre esett, ennek Szerzője Kotr.e-
iut ür? a' ki az Orofz Birodalomnak Riga nevfi 

Városában némellj Úrfiak' Nevelője* 
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az©n diadalmas nép fzámára ezer hordó ka-
pofztát kéfzitett, a' mellyet rövid idón Ie-is 
fog Szállíttatni; hanem hogy az annál zsi-
roíTabb legyen: fzalonnát-is Szándékozik vele 
küldeni, és olly fáradhatatlanok a ' jó tété-
menyben Pest Városa jó fzivü Polgári, hogy 
már egynehány fzáz le-küldeni való fzalonna 
is van kélzen. — Mi ha nem adhatunk egye
bet: ajánljuk azon fzives kiváfágunkat, hogy 
költsék békével, 's kedvekre Vitézeink, mind 
a' Budai, mind a' Pesti Polgárfág* példás 
adománnyát. —~ 

Aufiriai Belgyiom* 
A' midőn II. JOSEF, a' Kerefztényfég 

ellenfégén győzedelmeskedik, Európának 
napkeleti réfzein: ugyan akkor kéntelenítte-* 
tik kardot vonni a' maga tulajdon Jobbágyai 
ellen napnyúgoton. — Két efztendejénéf 
több már, a' miólta a' Belgák nyughatatlan
kodnak: két izben kevés hijján-is múlt el, 
hogy ki nem ütötte magát a' háborúságnak 
tüze; de eddig tsak reá mehetett még a* 
kormányozó Szék, hogy a' vefzélynek eleit 
vette. Hanem már moíl nem valának fem 
â  fzép fzó , fem a* fenyegetés, fem az ero 
mind eggyütt-is elégfégesek, a* gonofznak 
el-háritására. Ezerekre nevekedett as fegy
vert fogott Pártosoknak ízáma, hadat indí
tottak törvényes Urok ellen; nem volt hát 

el-
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ellenek-is egyéb efzköz as hadnál. Az íllyei: 
állapotban nem tsak győzettem! bajos;. ha
nem győzni-is. —- Mind a' kettő meg
esett már. -r~ Lilló Várát el-vették tóit 
a' Pártosok, a* mint már jelentettük : de 
moíl ismét úgy irják, hogy az tolok viííza 
Tevődött, és közzülök 28'an azon a'hellyen 
fel is akaíztattak , 150-én pedig rabfagra vi
tettek. Tornhóutbah Szerencsétlenek voltak 
katonáink, mert 90-en fellyúl vefztettek.; de 
a* lakosok közzúi-is fokán meg-ölettek, — 
HoGgfiraten-néX goo Pártosok estek el , es 
Ismét Bredáko^ nem meífze három fzazán 
akafztattak fel. As Tudósítások fzerént t, i. 
az O Felfége hívei hóhérokat, és köteleket 
hordanak magokkal; a* rneííy nem lehetet
len, mivel O Fellegének, Okr. 19-dik nap
ján ki-adott Rendelései között a'vagyon s 

hogy minden. Törvény fzolgáltarás nélkül, 
ki kell mind azokat végezni, valakiket tsak 
a' fel-fegyverkezett Pártosok közzűl el lehet 
fogni. 

Az Aujlriai Belgyiomi fő komendirozo 
Generális Gróf D ' Alton 5 Okt. 26-dikán, 
jelentést adott k i , mellyet mindenfelé még
is hirdettetett, hogy ámbár iífzonyodik as 

vér-ontástól, 's azoknak meg-rontásától, a* 
kik ártatlan létekre, a' vétkesek kőzött ta
lálnának lenni: mindazáltal nem lehet más
képpen* hanem Jiogy mind azon falukat fel 
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fogja gyújtatni', a* mellyek a5 párt ütök záíz-
lóját *) ki-függefztik, vagy a5 hol az Ö 
Fellege féregéinek fegyverrel fzándékoznak 
a'lakosok-ellent állani. Kéttség kívül ezt 
a' kedveden efzközt-is elo kellett már gya-' 
kor ízben venni. — Azonban rsak nem nyú-
gofznak á'Pártosok. Bredában vágynak as 

Feje ik ,V onnan küldözik a5 rendeléseket5 
hogy fenki íe engedelmeskedjen a' Tsáfzár-
nak, és a' ki ott hagyhatja Belgyiomot, 
hagyja ©tt. A' Mechleni Érsek-is, Cardinal 
Frankenbergy oda ment , az Antverpiai 
Püspökkel eggyiitr. Hogy az említett Érsek 
Briiff\elbül meg fzökört, éppen akkor vettek 
éfzre, a' midőn híre jött , hogy a'Pártosok 
Bréda felől bé-ütöttek Brabant^iába. —• 
Gróf Trautmannsdorf ( a' ki fo Miniítere 
ÖFelfégének Belgiomban) oda küldött ezen* 
túl Okt. ig-dikán eggy írást, az Érseknek 
BriiíTzelben maradt embereihez, kik tartoz
tak azt az Érsek* kezéhez fzolgáltatai. Az 
írásban a* volt hathatoffan. ki-téve, hogy az 

Er-

*) A' pártos Seregnek "igen gazdagon kéfzűlt drága 
Záfzlója yagyon, mellynefc eggyik oldalára eggy 
arany Oroízlán; a5 másikra pedig Antverpiának 
tzimere vagyon ezüsttel kiformálva. Eggy híres-
Prókátornak Van der Noot nak tanáttsából, ezen 

• Sz'. írás bé'li hely-ís fel van a' ZáfzÍQra varya : 
Propter wjujlitias Regna trmsfermtvy, 

• • • . - . , *• . • •• ~ 
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Érsek neve, as $z. íftván* nagy Kerefztes 
Rendjének, és a' Ts. 's. K. Titkos Tanátso-
sokaak Lalftromábói ki-töröltetett: paran-
tsollya a' meg-nevezett Gróf, Ö Felfége ne
vében > hogy az Érsek, a' nagy Kerefztet^ 
valamint azon végezést-is, meíly által Ö 
Felfégének túkos Tanátsosáúi fel-vetetett, 
küldje viíTza; többé magát O Felfége titkos 
Tanátsosfának ne nevezze, feni a* Királyi 
Rendjelét ne vüelje; mivel ezen tifztesfégre 
magát méltatlanná tette, úgymint a* ki nyil
ván meg-mutatta5 a' maga vifeiése által, 
hogy e§gy» az elsó Fejei közzűl as párt-
ütésnek. 

Német Orfx_ág. 
Trevir, Ezen fo Városában a' Treviri 

(Trler) Ersekíégnek, nagy zúdulás vóltOkt. 
23-dik napján. A" Polgárfág dob fzóval rá 
ment a' Tanáts Házra, azt környül vette, '$ 
majd. egéfíz estvéü % óráig nem tágította, 
míg t. u a* Tanáts, és az Érsektől oda kül
dött CommiíTánusok mind azt jóvá nem hagy
ták, a' mit a' nép kívánt. 

Lüttich, Talpon állanak a' Pruff(iai 
Királynak 1 o Batalionjai; a' Palatinátusi Her-
tzegnek 2000; és a' Münjleri Püspöknek *) 

1000 

*)' Ez5 m©ft Maximilián, az ö Felfége íí. Jósef 
testvér ötíse, a' ki egyfzersmind Celóniai ktszk., 
's válafztó Hertzeg* 
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iooo fegyveres emberei. Míg másunnan 
valók-is tsarolják hozzájok magokat. Mind 
ezek arra a' végre vágynak ki-rendeive, hogy 
ha a' Lüttichi fíerrzegfég tovább-is rsak füle 
mellett akarja el-botsátani az erántta iett, V 
egynehány izben tudrára-ís adott felsőbb vé-
gezéseket: rehár fegyverrel fogják kénfzeri-
leni, az újjifásoknak félbe fzakafztására, *s 
a' hajdani -iliaporjával való meg-elégedésre. 
— Mindenütt meg-hirdetódött, a' Vejlfálicá 
és\ Alsó Rajnai kerületben, hogy ki ki le
tegyen a' háborús gondolatokról, és köveíTe 
a' tsendeíTéget. 

Vajmár. A' Vajmári Hertzeg, meg* 
engedte a1 maga Henzegfégében, hogy ez
után, minden elóre való közönféges meg-
visgáltatás nélkül, leheffen mindent — —-
— nyomtatni. —- Ezt könnyű lett volna 
elóre meg-jövendölni, .vc\QttVielandy a'Her
tzeg Tanátsosfa. O psdig, még az el-múlt 
efztendoben igyekezett a'Világ elórt meg
mutogatni, hogy fzükfégtelen akármelly Stá-
tusban-is, a5 ki-nyomtatándó munkák' visgá-
lása (Cenfura). Vkland, azon épiti fókép« 
pen állítását r hogy a' Törvény Könyvekben 
úgy-is fel vágynak téve a' büntetések azok 
ellen, a.'kikSzóval, vagy tselekedetrel véte
nek Havalaki tehát írásával ejti is magát olly 
bűnbe5 a' melly meg van tiltva: már reá-is 
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kivan mondva a5 Törvény Könyvekben-a' 
Szententzia, *s a* t. -— Ez igaz. De az-is 
igaz marad, hogy jobb a'gonofznak min
denkor, as mint lehet, eleit venni, mint 
azt akkor akarni meg-gátolni, midőn el kez
dett hatalmazni. Jobb, hogy ne-is -láflanafk 
aTvefzedeImes következéseket fzülo Könyvek 
világosíágot,.— Azt nem lehet tagadni, hogy 
Angliában fok hafzna van, a*.minderi tarta
lék nélkül való írásbéli fzabadfágnak: mert 
Senki nem bátorfágos, a' Nagyok közzül-is, 
hogy ha ma valamit forral, más nap fel ne 
legyen fzándéka a5 Világ elört fedezve. E* 
pedig Szükféges j az ott lévő Igazgatás mód
jára nézve. — Nállunk-is fokát fzabad már 
moft írni: de , még fem mindent. 

Berlin. 
ÍSfandorfejérvár a meg-vétele örömét, 

még a' Pruflziai Udyar-is lakta; és maga a' 
Király ivott a 'LAUDON egéfzfégeért, kiről 
a* többek között így emlékezett: „ Tsak el
várom, mit követ még el az az Őfz Vezér! " 

Brqfyló. A' Brqfylói Gommendans* 
Öttse aVgyŐzedelmes fó Vezér H. COBURG* 
nak. Hogy tehát Hertzegi Házoknak ezem 
difzes Tagját, Ö is méltóképpen meg-tifztel-
heífes és £ Martinestjei győzedelmet Brqfc-
ióban, ?s annak környékén annál nevezete* 
íebbé tehene: annak meg-hallásával, ki-álH-
totta £ maga Regementjét, és háromfzori 
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Salvét adatott. Magái: az igazgató »S^xe?z-
Cohurgi Hertzeget arra bírták diadalmas re 
Vezér Attyaíiának vitéz érdemei, hogy ren
delést tett, melly fzerént a fo Vezér ezután 
minden efztendónként 3000 forinttal töbJbet 
fog a* Hertzegi Háztól kapni, mint eddig 
kapott volt. 

Anglia, 
A* Király, elóbbenl vefzedelmes nya» 

valyája után, igen jó egéfzféggel bir. Azt 
jegyzik meg felölle, hogy miólta fel-épült, 
tellyesféggel nem gyönyörködik az Udvari 
Tzeremoniákban. Moíi-is eí-haíafztotta azon. 
pompát, melly efztendónként fzokott tar
tatni, az Uralkodáshoz lett hozzá fogásának 
emlékezetére. Ugyan tsak Okt. ag-dikára, 
Vindsóri Várából, a' Londoni St. James 
*) nevezem Palotájába jöt t , holott feles Szá
mú ío Rendek meg-jelentek, tifzteletére.— 
Ezek között volt az Aureliánumi Hertzeg-ís3 

a' ki bizonyos ido múlttával a' Királyi belső 
ízobába vezettetett, holott eggy óránál to
vább befzélgetett a* Királyai Ezentúl Status 
gyűlése tartatott. — Az Angíus Udvar na

gyon 

*) St. James-ntk, vagy Sz. Jakabnak szén Kövez
tetik az Angliai Király Londoni Palotája ,• (melly 
eggy régi formátlan épület), mivel-a helyén ré-
•ge^ten eggy ispotály vó?t? a' melly $%, JafrM-

. tfak » (Angh James-) vők 'fszttti$lr»* ' 
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gyón Szivére. vetre (úgy írják) a* Frantzm 
OrSzági dolgok foíyamatját, *s naponként 
kívánja magát arról voltaképpen tudósíttatni, 

!és úgy láttzik, hogy az etánt Calonné Fran-
tzia Orfzágaak hajdani Míniftere gyakran 
meg-kérdődik. 

Melly nagy vigyázás legyen Angliában, 
a* drágaságnak eltávoztatására: meg-fettzsk 
közelebb onnan, hogy a'-minapában Nort-
humberlandia Tartománnyának Newcajile *) 
nevű Városabéliek, eggyer érrvén a* Hajó
sokkal, nagyon felcsapták a* tüzelni való kó\ 
árrát: melly, ha abba maradt volna, azlfteri 
hidege-is meg-vette volna a* Londoni, és 
másuvá való Szegcnyfégef. De alig lett e* 
hírével az Orfzág fő Tanátsanak, leg-ottan 
tudtokra adta a5 ISFewcaJi le-bélieknek * hogy 
ha fzép fzerivel le nem akarják Szállítani a* 
kó-Szén árrát, majd másképpen leíTz a'dolog. 

A* napokban ez a' nevertséges dolog 
történt egynehány Anglus Gavallérok között 

A* 

*) Itt laknak feles fzámmal, a' kik az úgy nevez
tetett kö-fzenet (Stéiókohl) ásatják, és azt Lo«-
donba, 's másuvá fzokták minden efztendoben te
mérdek bajókon fzáliíttatni. 

A'ko-fzé'nnek éppen oílym a'fzine, mint 
a' fa-ízénnek, és majd ollyan nehéz, .mint a' ko. 
Jól ég, de alkalmasint büdös. Tseb Orjzágöan-'is 
ásnak illyet; nem külömbea imitt amott baxoniá-
lau 9 és IfeJtJálUban, 
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A'mint a* Valliai Hertz égnek újj onnan épúlc 
fzép Palotáját (Carlotenkoufe) nézdegélik: 
&zt találja eggyik mondani, hogy a5 fzobák 
néki nagyon alatsonoknak tettzenek. A' 
többi el-bámúl a' fzaván; de Ö tsak megmar ad 
állításában, és azt ígéri, hogy 6 hoz ollyan 
embert 5 a'ki fel nem állhat egyeneflfen azok
ban a' fzobákban. Fogadnak vele a' többek 
ezer aranyba (' Guinees). O e lmegy, 's 
hoz magával egy púpos hátú nyomorék en> 
bért , meg-állítjaegyfzobaközepén, 'smond 
amazoknak: Látjátok, tellyesitettem, a'mit 
Ígértem. iÉMlÉ^yÉÉH 

Frantzia OrJ^á g. 

Paris fel-gyújtatásának, V benne Gro£ 
Mirabeau-nÁk Polgármeíteri fdvel lett fel-
akafztatásának, femmi nyomait nem talál
juk az utóbbi hitelés tudósításokban. De 
találunk, más azokhoz hafonló gyáfzos efe-
teket, mellyek, majd itt , majd amott tör
tértnek j és a' mellyeknek, alig lehet kü« 
lömben eleit venni, ha tsak külső Orfzági 
Fejedelmek meg nem fzánnyák, a' Frantzia 
Udvarnak fzer felett való meg-áláztatását, 
*s az azt követett siralmas állapotját Frantzia 
Orfzágnak r és rólla nem tefznek. — Meg-is 
leflz ez: úgy van a' híre* $ff2 
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JELENTÉS, 
írásunknak i8--—-83» Levelén ki-hirdettiík vók 

már Tifzt. P. Hermolaüs' eggy illy komlók irá̂ s alatt *« 
Boldog halálra, el-kéjzifo Imádságok •, és Oktatások, kö
zelebb ki-adott Könyvét. Ezen kivűl más régibb 
munkáit-is lehet a T. Atyánek kapni mind itt Béts 
Városában tulajdon magánál, a TT . PP. Kaputzinusok 
Klastromában, mind pedig Magyar Orízágon, a' más 
fzor meg-nevezett helyeken. 

A' munkák ezek: Imádságos Kónyvetske. Poíla 
papiroson 20; nyomtató papiroson pedig 10 kr. (Ezen 
Imádságos Könyv, olly kellemetes betűkkel 's tiíztác 
van nyomtatva, hogy külső tsinosfágára nézve-is, 
kezekbe vehetik Magyar Dámáink fzintén úgy * mint 
d Német vagy Frantzia könyörgéses Könyveket.) 

Az IJr Jéfus Kinfzenvedésérol, &* 4 E-vangyélis-
túkból eggy rendié fzeieteit kerefztény elmélkedések^ 
Rajzolatokkal eggyütt, 3 •• kr. (Ennek ki-nyomtatá
sára socr R. forintokat ajándékozott Cardinális és Ma
gyar Orfzág' PrimásfaH. Battyáni JósefÖ Eminentziája. 
— Németül jött ki eloflzör a' Könyv, és már több 
el-ment belö'ile ezer nyomtatványnál,) 

Szent István Királyról, a' Nemzeti Inneplés al-
kalmatosfágával tartatott Prédikáció, 7 kr. 

Ezekkel eggyütt találtatnak, a' T. Katona István 
ü r , és T . P. Bilisits Aloysius ü r által, itt Bétsien 
Sz. István Királyról tartatott Prédikátziók-is, mely-
:'yeket T. P. Hermolaus nyomtattatott ki* Az árra min
deniknek 8 , 8 kr. 

írásunknak elöbbeni Darabjában, el van hibázva* 
z T . Hannulik Ur Verseinek első fora. A' Oiialem 
mimsi hellyett: Qualis minasem kellett vala tenni,, 

Gyűjtemény Jelzet: 778 


