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: TSÁszÁRr És KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E L M É V E L , 

Nro 6. 
Kőit Betsben > Sz. Jakab Havának (Júliusnak) 

i^-dík napján 1796-dik Elzteiidobeii, 

'Hadi Környiílalídsokt 

J O ^ b e n n a* Katonai Fő~Canceliária > kö« 
vetkezendő Hadi Tudósításokat boísátoft' 
közre JuL 16-cUkánn: 

„ Álig állapodott meg a* F. M. Le 
Gróf Szt^rctf SeregoSztátylja Stollhqfen-
néi . és Sieinbachnkl z már 'mindjárt' újra 

"•meg-támadta az ellenség a'-Generális Dé» 
vay* kórmáiiyozása alatt ]érő SzakaSzfzáfc 
Korpusunknak Siaínbachi\k\, ?s hátrább 
njomta onnét Sinzheim vidékére* 'E^Sze* 

F 
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fent kéntelénítteteít a3 más SzakaSzfza is 
Korpásunknak, el vonni magát Stollhofen* 
tői a* Mastadti geréndekre. Ezt a* Sereg-
SzakaSzt F . M. L, Fürstenberg kormányoz
ta volt ekkor: minthogy meg-betegedett 
Gróf Sztáray* Nem hagyott beket az el
lenség Korpásunknak még ebben az állá-
iábann is. Azonban el-érkezvén Károly 
Fö-Hertzeg, az Alb vize megé Ettlingcn-
tie£ és Miihl6ergh.cz állította a' Seregofz-
tályt, réfzfzerént azért, hogy e l - ^ a d t t 
Népünknek nyugodalmasabb helye lehes
sen; réSzfzerént azért is, hogy az űjjonnan 
érkező Katonaságok annál hamarább és 
könynyebben segíthessenek rajta. Egy-
Szersmind küldött a' Fo~- Hertzeg 9 mind 
Pforzheimhoz, mind más Vidékekre is 
egynehány gyalog Batalionokat és lovas 
Svadronokat, hogy az ellenségnek dolgot 
adjanak.'* 

„Az ÉSzakí Frantzia Sereg újra által 
rontott JuL sdikánn Neuwiednél ta? Haj-
mán, *s Fink Generálist Montahaaer felé 
nyomta hátra. E5 meg lévénn, által Szál
lott a' Sieg vízén, '& oly Szándékát nyilatkoz
tatta , mintha Wcrneck Generálist mind 
oldalról mind hátulról körűi akarná fog
ni i Kray Generálist pedig három tsapa-
tokkal meg* támadta* Okosan és bátor; 
"•Szívvel védelmezte Kray Generális a* ma-
;''g^;,tanyáját": ű® végre kéntelen volt még 
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Is el hagyni. Feldmarschallieutenánt-Gróf 
Mels-Colloredo, a5 kire Szállott Gróf War-
tcnsléberí meg-betegedéséveí a* Fő kor
mányozás ? jónak lá t ta , liogy a' vezérlése 
alatt lévő népet a* Lakit vize megé Szál
lítsa; anynyival is inkább, mivel értette: 
hogy a* Frantziák, nem tekintvén a5 neu-
trálitás1 líneáját Mainertshagennél fel felé 
masíroztak , és könynyen meg-kerülhetnék 
hátulról Kor-pusunkat, " 

.5A' Sváb Kerületbéli Aufttriax birto
kokat, egygyesűltt erővel igyekeztek oltal
mazni: a* Frölich Feldmarschallieuteijánt* 
SeregoSztálylya/ és a* Conde Hcrtzeg' kor* % 

mányozása alatt lévő Frántziá Kikőltözt-
tek* Serege. Ezen két Korpusok erősemi 
állanak a* Kenzingi völgyben , nem külön
ben a' Löhri és Ettenhcirrú hegyek* paSx-
fzusainál (Szoros járásainál) i s : de d! Sváb 
Kerületből való Katonaság, Szakadatlanul 
vonogatja vifzSza magát y >s ez által igen 
könynyíti az ellenség* igyekezetét. Már 
Biberachbjin vagyon, Ulma Városától Dél 
és Napnyűgot között , hét óránynyi mcfz-
íkeségre. 

jf Sváb Kerületből JuL g-dikán: — 
„ A' Székely Hufzárok kemény viadalban 
valának .Ján. sg-dikán. Mind Közembe
rek mind TiSzték úgy tusakodtak; mint 

« iiív Magyar Bajnenök. Hat Tifztek meg* 
F a 
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sebesedtek. Székely Sándor Svadronos Ka* 
pitánj kevés sebekkel fogságba esett. Gróf 
Lázár, és Ferenizy Hadnagyok 's a' Re
gement Adjutánssá, vitézségeket életekkel 
petsétekék. Mindennap tusakodunk. Ál
lásunk helye hoi itt, hol amott vagyon. 

A' Sváb Kerületben Fejedelmek és Ren
dek közzííi sokan küldöttek Mun-sterjeíket 
a' Kerület' nevezetes Városába Ulmaba., 
hogy ott egygyutt tanátskozzanak a' had
nak rneg-fzüntetéséröl. A' PVéirtembergi 
Udvar' réSzérol oda érkezett JuL 5-di-
kén &vkzdíMinister és Kerületbéii Directo-
riáiis Követ , a' Hadi Kantzelláriának egy 
réfzével. 

Jjlrnából Jíü, 5-dikén: — t „ Az ide 
való Hajósok egy Tsáfzári •parántsolatot 
vettek, melynek ereje Szerént tartoznak 
minden hajóikat a'.TsáSzári Felség* Szolga
latjára kéfzert tartani." 

A* mely Városokba 5s falukba bé-meh* 
tek a' Frantziák a? Sváb Kerületben / meg 
hirdettették : hogy azokat a? Lakosokat, 
a* kik tsendesen tartják magokat saját 
honynyokbann : se' Szémélylyekre se* va*> \ 
gyonjokra nézve nem bántják: az olya
noknak Házaikkal és vagyonjaiI|kaI ellen
ben , a' kik másunnan valók, és, 24 óra 
alatt viízfza nem térnek lak*helyeikb« 1 
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ügy fognak bánn i , mint KikŐltözttsknek 
jófzágaikkai. 

A* Sváb KerűletbéH némely ImpertX. 
lis (Német-Birodalmi) Városoknak Elöljá
róik , á? nálok tartózkodott Frantzia Ki-
köl iözt tekre nézve oly rendelést adtak k i , 
h o g y a z o k , 24 óra alatt el-takarodjanak 
közzűlök, 

Frankfurtból Júl . 10-dikénn: — „Ha
di Tárnokmes te r Gróf W'artendében ismét 
m a g a vet te által az Alsó-Piajna\ Sereg* 
kormánjozásá t . Friedberg felől ? egvgye-
sűlésben tartja a* Népé t mind ez ideig , 
Werneck Generális KorpusávaJ a* JYzdda 
vizéné l , m e l y , HöchstníX Szakad'a* Mé-
nusha. — Königstein Várában derekas ol
ta lom kéSzületek té tet tek. Arrói a? tájról 
ágyúzás hallat tatott ma. — A' Saxónlai 
Katonaság , mai naponn ^ Menüshöz fog 

~ é r k e z n i . " 

5, A ' Felsö-Rajnal Tudósí tások, gvő-
zedelméröl emlékeznek KároLy F ö - H e r -

• tzegnek.w í 

A'Frankfur t i Journal í rói , 10-dikJú
liusi Ujság-darabjok*' végire következendő 
értelmű Jelentést t e t t ek : ,, A' körnvűlái-
lások kénSzerítenek bennünke t , hogy Új
ságunk' író- és nyomtató-műhelyét másuvá 
fzállítsuk ezen Városból : ne tsudálkozzanak 
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tehát rajta, kik Újságunkat hordatják, ha 
ezt egynehány napok alatt nem Tehetik* 
Sietni fogunk tőlünk ki-telhetöképpenn az 
előre való kéfzűletekket: 's mihelyt hely
be verekedhetünk: úgy fogjuk küldözni 
Újságunkat mint annakelötte,•" 

MannhehnbólKü. g-dikán: — „Most 
érkezett ide egy Tudósítás, melyből azt 
olvassuk: hogy a'Frantziák tegnap délután 
meg-támadták Károly Fö«Hertzeg Serege* 
bal Szárnyát azon vídékébenn a' Sváb Ke
rületnek, mely fekfzik JMurg és Alb neve
zetű folyó-vizek között: de diadalmassá 
vifzfza verettettek. " 

Triestbol Júl. 9-dikenn: — ^Par t 
jaink* védelmezésére ,• egy Ánglus Fregát 
állottbé tegnap éjtfzaka az idevaló Kikö
tőhelybe; és még azon kívül más két Án
glus Fregátokat is várunk. Görzlől fogva 
*s az egéízfzForajulium\{Friaul\) Megyénn 
által, Kordon van vonva Fiúméig. Teg
nap cstve érkezett Gör.zht a* Bánátusi l^ar* 
madik Batalion. A" 2-dik Batalion, g na
poktól fogva Servolánkl táborozik,„ ezen 
Várostól fél óránynyi mefzfzeségre. Itt a* 
Gyalay 3-dik Bat. ja vagyon Orizetenn. 
Jobb kézre a* Forojulium felé nyűló faluk
ba , a' Carhtadü 3-dik Batalion ofztatott 
feli_ me ly , . Otto,chan\z\b6\, Ogulini&k-
ból és I c a i a k b ó l vagyon öSzSze-Szerkez-
tetve. Még jő ide a' Löwmcr Lovassai 
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közzül egy tsomó: Görzhe k hasonlókép
pen egy tsom© a* üsartorinjzky Loyassai 
kozzűL A' teriger-meljéki birtokokban ? 
melylyek Magyar* Orfzághoz és AuSztriá* 
hoz tartoznak , nem különben a' ForojidU 
umi Megyében; valamint Szintén Kárnio-
liának is egy réfzében, Mitferburgnsl '& 
a' t. fel-fegyverkezik a' Föld-népe. A* 
Görz'i Grófság tsak maga, öt ezer fegyve* 
res embert állít.. JFforvát-Offzágbó], 5 ezer 
Katonák indultak ki mégiíjjonrian is. Ncrji. 
féltjük mi sera az ide va ló , se' a? több Ki
kötőhelyeinket a' Frantziáktól: mert az ő 
Hajósseregjeket, hatalmasabb Anglps Ha* 
jóssereg lesi a' Tulom Kikötőhely előtt* 

A' 'JMediolánunú Kis Vár* Örizete % 
minekutánna mindent el-követett a7 maga 
védelmezésére 5s a* Vár* meg-tartására: 
lehetetlennek látta Jún. 29-dikén a? további 
ellentállást: azért is kapitulált, és más nap 
reggeli öt órakor kimkarodo'tt a* Várból 
fegyveresen,'* _a' maga bagázsiájával, mely-
lyet hogy a* ki rendeltt helyére is jó mód
dal el Szállíttathasson: minden a' végre 
kívántató segítséget meg-ígértek Despinoy 
és Lamy, k ik , a* Frantziák' réSzéről, alá
ja írták magokat a' Kapitulátzíónak. ígér
ték azt is , hog^y a* betegeknek és sebe
seknek jól gondját fogják viseltetni. A* 
Kiköltöznek és Szököttek eránt azt kíván
ták : hogy mutassa ki azokat pékick az 
Öriztt* 
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Á% Szardíniái Király9 földjeim is akart 
egy Város, Nizza della Paglia^ erővel ál
lani ellent a3 Frantziák'• eröSzakoskodásá-.-
nak 9 azért is Buonaparté' parantsolat-
ja Szerént el égettetett volna:- h a n e m h a 
a5 Szardíniái Király vetette volna magát 
közbe érette,, oly ígéret mellett, hogy Ö 
maga, büntetésre fogja vonni a'vétkes La
kosokat. 

A* Frantziák, valamint Nagy-Hetru* 
ridn&k Livornól partjait el-zárták: Szintúgy 
a' Genuax Közönséges .-.Társaságnak della 
Spezziai Vegyéb Kikötőhelyeit is el akar* 
}ák: "erőSzakosan, zárni az Anglusok elöl. 
Della Spezzia felé indítottak volt is már 
a' műit Hónap* végin hat ezer embert. 

A? Béfsx Udvari Újság* előadása íze-. 
rént, O/ű/z'-Orfoágnak egyéb Hatalmassá
gait is meg-kérte a5 Frantzia Direktórium, 
melyeknek Kikötőhelyeik, vágynak , hogy 
bé ne hotsássák partjaikhoz az Angluso-
kar. Meg kérték9 ugyan erre a' Spanyol 
Udrart is, 

Bonónia (Bologna) Varosából Jiín. 
24dikén: — ,, Oly fzandékjokat nyilat
koztatták a*.'Frantziák', hogy a'. Bonőnial; 
Férrarai; é* Ravenmü M egy ék bői, Qgy tu-
lajdonképp'en való és frantzia oltalom alatt 
íejendö -Közönséges-Társaságot akarnak 
formálni* u 
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89 
' -Keservesen panafzolkodik Bonoméból 

JMomebelli nevezetű Ttíátromi Éneklő/ 
ho%y midőn a' Frantziák el Szedek-ott 'a' 
Lakosoktól fegy verjeiket: meg-- fofztották 
Ötét is a' Szép magyar kardjától , mely 
nélkül —úgymond:—'.Mi haSznát-veheti 
már Ö most a': Hu Szaros Szép Magyar él-
tözetjének ? — . a? melylyet oly nagy-öröm
mel kéSzítteteft volt Bétsben , Vrnint igen 
kedves portékát úgy vitt vala el kevés 
idővel ez elölt BétshőlBonőuidba, 

A' Dániai U<?v r̂. paxiaSzí/tetetett .£ö/a~ 
donh&n az; eránt:,--bogyvegy: ^nglmsWrsg&t, 
•Norvégiának Fahrsundx Kikötőhelyében 
vett el némely Frantzia- és Hollandus ha-
jókat. A* Nagy-Britanniai Udvar meg
esmérte ezen panaSzt Sundarrsentomosnak, 
's mindjárt parantsolatot adott k i , mely 
Szerént, tartozott .említett Fregátja viSzSza 
vinni arra a? helyre és oly áilapotbann ,az 
el vett Frantzia és Hollandus lilajókat, a* 
hol és a? milylyen állapotban voltak azok, 
midőn el rablotta okét. 

Az ,Orofzok, hatalmasan, győzedel
meskednek a? Parsakon. Tíz napi ágyúz-
tatás által, egy oly Várat •—« a* Caspium 
tenger mellett Derhent nevezetűt — kén-
Szerített maga meg-adására ,&*£öetf'Generá
lis: a' melyben 12 ezer Persdk lettek fog
lyokká, aMChanjokkal'és sok más Tifztjeik«* 
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9° 
kel egygyütt. ügy írják Péters&urgbó] 9 
hogy ©ppen az a' Polgár adta most is ál
tal a* Város' kűltsait az OroSz Vezérnek , 
a* ki, által adta volt azokat ha]dann]]£lsd 
Péternek is. Most már ez a' Polgár 120 
eSztcndős. Az után, hogy Derebent Vá* 
rát el foglalták az Orofzok : négy Persiai 
Tartományokat is vettek e l , Mehmed Han 
Fejedelemtől, kinek Seregét kétfzcr ver* 
ték meg a' síkon. 

A* Svéd Udvar el hívta Parisból a5 

maga oda váló Követjét B. Staé% egy da
rab, de meg nem határozott időre, kinek 
távollétében való Helytartójául a*. Svéd 
Követségnek Rehhauscn Urat ajánlotta a5 

Fr. Direktóriumnak, mely, azonban Reh* 
hausen Úr ellen ki-fogást tett , rs meg-írta 
Stokholmbz, hogy ©lylyan Embert mint 
Rehhauscn Ur (kit t. i. az OroSz Udvar 
Barátjának tar t ) el nem fogadhat maga 
mellé, a5 Suéd Udvar Ministerjéül. Ily kor-
nyűlállásokban Báró Staéí, P ú m b ó l való 
ki-utazását eUhalafztotta; jóllehet már el 
is butsűzott volt a'.DirektóriumtóL 

A9 Spanyol Királytól egy Jelentést ka
pott a' Mádriti Ánglus Követ, a 'melynek 
értelme ez : „ hegy ha az űjjonnan ,öfzSze 
xílend© Angliax GrSzág-gyűlés, éppen oly 
idegennekfogná mutatni magát, valamint 
az előbbeni, aJ Békességtől, melyet óhajtva 
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kíván az egefzSz Emberi Nem: arra az eset
re kéntelen leSzfzÖ Felsége, egygyűvé Sog^ 
ni Dániával, Svéciával 9 a' Portával, Neá-
polissal, Portugalliával, Prufzfziáral's a* 
t., hogy, ha másképpen nem lehet: fegyve
res erővel is békességes gondolatokra bír
hassa a' Nagy-Britanniai Ministériomot, 

Elegyes Tudósítások. 
Londonbál nagy örömmel írták JáL 

i-sö napján, hogy a' Korona' Örököse 
Wallis Hertzeg; és a' Felesége között 
Szerentsésen helyre állott a* fel - bomlott 
egygyesség. A9 Hertzeg-aSzSzony , Szabad 
tetfzése Szerént fogja a' változtatást meg 
tenni, a' körülötte Szolgáló Személyekben, 

Svéd- Orfzágból: 55 A* mely tábor f 
katonai gyakorlás végett gyűlt Stokhohr? 
környékére: két Szakafzokra oSztódott fel':, 
mellyek közzül egygyikkel az Ifjií Király, 
másikkal pedig az Igazgató Királyi Her-
tzeg? fog mint F ő - V e z é r ellenséget ját-
Izatni. u 

Marokkóból, ^ műltt Jún. 12-dik nap
ján tért viSzfza Stukkóimba Oberster La-
gerstrále 9 ki még a' múlt efztendőben kfii-
dődött vala a* Marokkói Szultánhoz, Ki
rályi ..ajándékokkal.. Marokkó9 ¥c)élelme, 
a' többek között egy rendkívülvalófzépl 
iégűi lovat ajándékozott; az Obérsternftk, 
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m e l y l y e t ismét azOberster^ ajándékul ajáru 
lőt t a' Kirá l jnak , 

E g y nevezetes Svéd .Űr Báró Pecfilin 
Generális bála meg e5 Solyó efztendö Má
jusának 29-dikén , Hallaná nevű Svéd 

•Tar tománvnak JVarhergi V á r á b a n , éleié-
nek 76-dik eSztendejében. Holsteinből 

. ve t t e vala Származását, de Svéd- Orfzág
ban tette a' maga Szerentséjét:, a5 hol , több 
rendbéli Dié tákon (OrSzág-gyöléseken ) 
.volt jelen 9 melyekben rendSzerént nagy 
liathatóssággal munká lódo t t , és néha, Fe-
jévé is állott a? félre hajló réSznek. 1772-
dik eSzt. b e n , a* midőn Néhai 3-dik 6 « -

jiáv Király , egéfzfzen egygyet fordított az 
Orfzág* állapotjáa : igen ellene Szegezte 
vo l t Pechiía magát a' Ki rá lynak , és még 
fegyveres erőt is gyűjtött e l lene : -minek-
okáér t el fogatta volt Ote t a? Ki rá ly ; ha
nem ismét Szabadon botsáttaíta. Meg_o[et-
tetvén a' Szerentsétlen 3-dik Gustdvifg^r-
dik eSztendöben: Pechlin, gyanús ágra fzol-
.gáltátott alkalmatosságot maga ellen az 
e rán t , hogy Ö is Tzimborás- társsak lett 
légyen a* Király' gyi lkosainak: ugyan azért 
fogságra bünte t te te t t , mint Felség-bántó; 
és halála is azon fogságában történe* 

Magyar Orfzég* 

Szent endr'ön Száz ezer forintra bctsiíl-
tetik a' k á r ? m i lye t okozot t a' jég esöu — 
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Afzőion anynyi ablakait bemerte eg-ygyik 
Kastélynak, hogy azoknak meg-újítására 
3 Száz forint kívántatik. 

ZimonbóllliL 7-dikén : — „Belgrád
ban ismét pestis mutogatja magát néhány 
napoktól fogva. " . 

,9 Nizzánál ismét nagy Számmal kez-
denek öfzfze seregleni a' Béketelenkedok 
oly tzéllal, hogy -újólag fegyveres kézzel 
támadják meg Belgrádot. " 

. Erdélyhói U] 7 . d i kénn : ~ „ Az idén 
izinte altaljában dttsekedhetnénk a' jó ter
méssel, hanemha némely helyekenn kitol 
kat tett volna benne a' jég; nevezetesen 
8zebe?i táján. " 

„ A' Székely földje felé lévő erdőknek 
némely réSzeibe, Katonaságot rendelt ki 
Í . lU}™% ¥

x
6 -• Kórmányfzék : minthogy 

utón allo íolvajok kezdtek támadni kik 
az említett erdőkben egéfzfzen félelmessé 
tettek rablásaik által az utazást. " 

Tudós B^Wwf Úr, Erdélyben Kö~ 
xep^jtan lakó T , Prédikátor, jóllehet &r. 
delyenkivul soha nem vólt fzemé]y f.erént: 
tudománybeh hafznos munkáiról mindazál
tal, nem fsak a' MagyarHaza* két kebeleiben 
tette magát nevezetessé; hanem a* Har. 
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lenn Tudós Társaságba való fel-vétettetcst 
i s érdemiette. Még a* mostani Szomorú 
magánosságábann is tetézte előbbeni érdé- í 
mei t , egy köz-hafznu űjj taláímányja ál. í 
taL TV i. az Etzet-fának (mely, deákul 
Rhus Coriaridnak neveztetik) olly haSz* 
nát fedezte fel; melly Szerént azzal, jó-fé- . 
le kordovány-bőröket lehet kéSzíteni, úgy I 
liogy ez után nem ItfzSz Szükség erre a* | 
végre a' Térök birtokából nagy pénzért I 
Szkumpiát bé-hordatni. — Az Etzet-fának ! 

mind plántálása' módjáról, mind arról, 
miképpen kelljen veié a' bőr kéfzítésben 
élni, egy kis rövid ut-mutatátt írt. — 
Mind ezek, F . Urunknak bé-jelentetven, 
méltóztatott Ö Felsége T . Bentö Usef 
Úrnak köz-hdzonra tzélozó munkásságát, 
«gy 20 aranyat nyomó Szép arány pénzel 
meg-jutalmaztatni, és kegyelmes rendéiért 
tétetni, hogy az Etzet-fának plántálása* 
xól, és a* bőr-kéSzítésben^yéle való éles-
# tk módjáról írt munkátskájX^íí íSnjf^---
j iak, közönséges költséggel ki-nyömtattat* 
«ék és Erdélyben ingyen ki-oSsítattátsék* 

Béts. 

_ A' belső dolgokra ügyelő Státus~Ta-
náitsa' Cancelláríajának Direktorává mél
tóztatott nevezni F. Urunk Grumann Ui -
vari Tanátsoá Urat^ ki ennekelötte., ugyan 
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-tsafc £ • Stát^af..-'Cancel]áriájánáíy..közelebb' 
pedig a' pirectoriumnál Szolgált, ' 

Mreyburgból (a* SvábKerületből) JáL 
i-sö napjánn: -— „ Haza takarodott in
nét a? tanuló Iffjuság: *s félbe - Szakadt ag 
'Univers.itásbéli letzkék' Solyamatja. u 

* * * 

Tudósítások. . 

F . Ki rá lyunk , Özvegy Gróf Pálffy Jánossé ffcií-
latett Collorédó Gróf-Afzfzony 0 Excellentziája* ké
résé re , méltóztatott kegyelmesen i neg -engedn i , hogy 
ezentúl, Nyárasd Mez©"-Városában 9 — mely , Pozsoa 
Vármegyének Csalló-KÖz nevezete réfzében fekfzxk* 
és tulajdona a' fenn nevezett Nagy Méltóságú AEt-
fzo»yságnak — minden héten Barom-vásárok, négv* 
fzer pedig egy efztendÓ'bera, Barom-vásárokkal egy-
foe-kottetett más Közönséges Vásárok vagy Sökadal-
inak is tar ta thassalak , mely é r t endőnkén t ©loi-fordú* 
ló 4 Vásároknak ideje: 24-dik Aprilisre; 26-dik Július* 
, - , ^ Jsu Ai»pf»cijibérre; és 28-dik Novemberre vagyon 
határozva. A* Heti Barom-vásárok' napja TsÖtörtök: 
arra a* napra tehát , jó reménységgel el-hajtathatják 
oda a' fzomfzédságból minden Marha-hízlaltatók &' mar
háikat", melyiyeket eddig mefzfzebb fekvő' Httyiécik* 
be voltak kenteiének hajtatni. 

» # * & * 

MiBory o f A m e n c a 4nttlns a l a t t , ©ily K'úmy* 
• t t írt Ánglus nyelvenn Amerikáról, ama' W.res Kdim-
iiwrgi Prófesior J% o b fe T t f o-n; hogy a* le;-ntv«z0ta» 

• " • # 
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sehh régi Görög és Római Tudósoknak históriai muri* 
ka ika t , ha meg nem ha lad ta : bizonnyal ntól erí^. Nagy 
ízór&^lmatossággal olvassák már ezt az Anghisukon 
kívül más Nemzetek is saját nyelvekenn. IVIeg va
gyok lelkemben felőle gyÓzeitatve , hogy hafznos doU 
got tselekefzek; ha egy iíly nagy betsu Könyvet ad-. 
ivatok magyarul Nemzetem' kezébe Mintegy harmad
fél Alphabetumból áll az eredeti Munka , 3 Köretek* 
b e n : a* magyar fordítás is annyira fog terjedni *• ha
nem ennek az árra és amazé között nagy leftz a* kü
lönbség: mert amazé, nyóltzadfél-forint: én pedig csak 
1 for. *s 48 xr ra határoztam a' fordításom' árrát, olly 
feliétellel ; hogy a* ki fzabad postán (francon) Győrbe 
küld énnékem 36 xrt ; azért meg-kapja az Első Köt* 
tetei mihelyt el fog .kéSzului. Véyénn' az / - só Köte* 
tett, küldjön ismét hasonló módon hozzám 36 xrt^ 
azért meg-kapja a* 2-dik Kötetet. Ennek vételével , , 
küldjön még egyfz*r 36 x r t , *s azért venni fogja a* 
3-dik Kötetet is. Az Előpénzeknek öíFze-fzedése 's 
hoiz'íivi való fzállífcásá végett bátorkodom kérni azon 
E, Lírákat., kik a' Hírmondónak 1793-dik efztendöbéli 
i i-d' .k Decemberi Darabjában meg vágynak nevezve, 
Peííea különösen , Fróf. Schédios Lajos , és T. P o 
\éi György Urakat. Az eldre való fizetés' idejét Octó-
foer' végéig térje íziem. 

Győrben , Július" i-so napján, 

Németh JVI&ló 

U. I . Az Európa.! nevezetesebb Orf-ágok' StatiSi. 
kai le-írásának i-so réfzéért járó pénzt is tsak ide 
méUóztMsaaak ezentái indítani 9 a' neveiket bé adott 
Urak. 

j ? ) g « o » ö 
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