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TSÁSZÁRI ÉS .KIRÁLYí .FELSÉG' 

K N G E DE L M É V E l , 

Nro 17. 
Kolt Bétsben, Kis-Afzfz, Hadának (Aitgufiusnak) 

26-dik napján i/^d-dik Efyietíű'Őhen*-

Hadi Környülállások. 

J- j^A-OrSzágra nézve , következendő ér
telmű Rendelést tétetett közönségessé Ö 
Ts. Kir. Felsége : 1.) Az egéfz. OrSzág* né
pe közzüi, minden 20-dik fegyver-fogható 
Férjfi Személj laisííomba íródik August. 
öo-dikán, 's az ekképpehn laistrombá-írat
tattak minden Katonai kötelességekben 
fognak gyakoroltatni. A5 Tifzteket ésAl-
Tiízteket a' Tseíi-Qzhkgi Generál-Com-
mandó-nevezi ki közzéjek. A5 gjakorlá-
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sok, közel fognak tartatni a3 Felírattattak-
nak lak-helyeikhez. Akkor, midőn a' gya
korlások esnek s Szintúgy közönségesből 
fogják élelmeket venni a' magokat gya
korlók , mint Szintén a' reguláris Katonák, 
Ha Szükség leSzSz az ilyetén Polgár-Kato-
riákra: tartoznak Ok öfzSze-gyűlni egy ki 
rendelt helyre, melyről annakutánna, a* 
további parantsolatokat, az elöttök tudva 
lejendö Kormányozojoktól fogják várni. 
Hazájok Széleinek oltalmazására fordíttat
nak egyedül, és azokon kívül nem vitet
nek ki az ellenségre; még is 9 valameddig 
fegyverben léSznek: mind addig úgy fog
nak fizettetni 's tápláltatni, valamint a? re
guláris Katonák: nem tsak; hanem a* kik 
közzülök, alkalmatosság Szerént, arany és 
ezüst érdem-pénzeket nyeréndenek külö
nös vitézségjekért: nem tsak viselhetik 
azokat egéfz életekben: hanem az azok
kal egybe-köttetett pénzbeli haSzonnal is 
élni fognak mind állandóul. ígértetik e* 
felett nékiek , hogy jövendőre is különös 
tekintet fog reájok lenni minden alkalma
tosságokban. 

Nagyobb buzdítássokra a 'hívTsehek-
nek, következendő indító-okok is vágy
nak még említve az Ö-Felsége* rendelésé-
bén. i.) Hogy a* fegyver-viselés kevés 
ideig fog rart*ni. 2.) A5 midőn Hazájokat 
oltalmazzák; oltalmazzák kedves hozzájok 
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tartozóikat 9 iragyonjaikat, és Religiójokafc 
i s ; egy oly ellenség ellen', melynek azért 
nem lehet ellent állani a,v mostani Armá-* 
diával* mivelhogy az , fzakadatlanűl öU 
tözteti fegyverbe Nemzetjének nagyobb 
réfzét; és a' mely9 minden efzközeit meg 
•veti a3 tiSztességes és ártatlan Békesség-
kötésnek. 

A' Tseh - OrSzági Polgár - Katonaság* 
Száma, 60 ezerre telik, Bender Feldmar* 
Mll' fö kórrnányozása alatt. 

A9 Béts\ Szabad-seregbe, Hertzeg Paar 
30 Legényeket állít, kiknek mind ruhát 
mind zsoldot maga ád; Hertzeg Salm-Reú 

jferscheid hasonló módon állít 2© Legé
nyeket; Ts. K. StátusJMinister Gróf Rot-
tenhano tizet; Szintén úgy Gróf Sternberg 
Ádám is tízet; Grdtzi Juvelir (Drága-kő-* 
yekkel Kereskedő) Neuling - Brunn 5 Le
gényeket; Magyar bor-áruló Harrimer 
György János egy Legényt; Báró Gude* 
nus Jósef ,v ád éSztendönként ezen Szabad-, 
sereg' Szükségeire ezer forintot; Udvari 
Bankir B« Braun, egy Szerre két ezer fo« 
rintot 's as t. 

Károly Fő-Hertzeg, hogy a' Szükség 
úgy hozván magával, annál könynyebbeu 
egyesíthesse népét a' Gróf Wartenslébené* 
Vei 9 *s ekképpen az ellenség* Szándékait 
foganatosabban meg - gátolhassa : IngoU 
stadt felé indította Aug, 13.dik.ann 9! m&* 

S % 
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gs. Seregét , és Donauwerihnél Szállííottá. 
táborba a5 Duna* • partjain.-.Aug. 16-dikán, 
Ingolstadt megétf állapodott még, más 
nap pedig, a? Duna' bai-párlján Köschhig-
nél , de I/ígolstádtb&titi is hagyott volt Öri
zetet. 

Menynyit vefztett légyen az ellenség, 
a? li'-dik Augustusi ütközetben ? onnan 
meg-teíSzik, hogy hiteles Tudósítások Sze
rént, 70 Szekereken Szállította hátrább, a9 

nagyon meg-sebesedüjeit; és 1200-náí töb
ben estek közzüie fogságunkba. 

Frólich Feidmarschall-Lieutenánt is fo
gott Nieder Stozingenixél egy Frantzia Ka
pitányt, egy Hadnagyot, és 78 Közem
bert; két Fr. Generálisoknak és többTifz-
teknek pedig egéfz hadi-kéfzületjeiket el 
nyerte. 

Azonközben Aug. 16-difcáh, Gr. War-
tcnslében' Seregének mind jobb mind bal 
Szárnyát meg-támadta az ellenség, Szokása 
fzerémigen" nagy érövek Kélfzér foglalta el 
azt az erdőt, jneJy a5 JVürz&urgi Megyének 
Auersptrg nevű Varösoískájá előtt fefclzik ; 
de mind a' kétfzer viSzSza-vcrettelett veíz-
tesűggél, ?s Gcncrálmájor Haddick, ki a3 

jobb Szárnyat, kormányozza j meg-tartotta 
a*̂  maga eiöbbi helyét. Szintoly Sz'erehtsés 
volt ci bal Szárnyal Kr'ajr F . M. L. is, tanyá
jának még-tartásában. Fogott is el jó for
mán? a* viíűíza*vertt'ellenség közzül. V'é~ 
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essy* HuSzárjai, Magyar lovas módra vág
ták be magokat ez alkalmatossággal kél 
Fr . Batalion közzé, 's nagy réfzt földre 
terítettek belőle. Nem nyugodt mindaz
által az ellenség 9 és Aug. 17-dik éjtfzaká-
jánn reá is ment, hogy a* Kray Generá
lisunk* fekvésebéli leg-nagyobb hegj^et el 
foglalta: mely környülállásokban Szüksé
gesnek látta Gróf IVartenslében, Schwar* 
zenfeld. vidékére vonni a* maga Korpusát. 

A' Német-Birodalombéli Frantzia rab
lásoknak következendő példáit említi a* 
JSéísi Udvari Újságnak 24-dik Augustusi 
Darabja: „ A' Mogantziax Megyének fel
sőbb- réfze egéSzfzenn ki van pufztítva. 
Spessart nevű helyben nem hagytak meg 
a' Papnak egyéb vagyonját a5 Frantziák; 
hanem tsupán tsak az ingét > mely a* te
ltén volt. -— IViesentkeimlóX nem mefzfze-
egy Majorbann, öfzfze-töríék minden ládái
kat 's almáriomjaikat a* Lakosoknak, *s 
el vitték minden vagyonjokat Az első 
rendbeli Rablókat tsak hamar mások vál
tották fel, a* kik rettentő fenyegetéseik 
által még az utolsó fillérjeket is ki-tsikar-
ták a' Szegény Lakosoktól, Js a* tzipöko-
ket is le-ízedíék azoknak lábaikról. — A* 
Wiirtcmbergi Hertzegségben, ámbár meg 
van véve tolok igen drágánn a' Fegyver-
nyugvás: még is igen kímélletlenűí bán
nak la5 Lakosokkal: íziintúgy Nórirnhcrgá-
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bánn és más Ftankóniai Városokbanii is* 
WürzburghzxiT\ , a' semmire-kellö papiros 
pénzeiket, jó tscngö pénz gyanánt tolják a* 
Kalmárokra és Mester-emberekre. " 

A' J\7órímbergaiakiól el-Szedetett min* 
den fegyvert August. n-dikén Bemadotte 
nevű Fr. Generális, és terhes adókat kez
dett ki-vetni reájok. 

A* Frankóniai Kerület5 Elöljárói és 
iSmo/f/Trantzia Al-Vezér között lett Fegy* 
verimigváskötést nem hagytahelybe Jour-
dan Fr. Fő-Vezér. 

A' Moguntzia körűi álló Fr. Katona
ság'Kórmányozója, Gen^Bonnard, kinek 
a' fo-qüártélylya Büsselsheimb&n volt Aug. 
p-dikén. Az Elölvígyázói Gustavsburgig 
mentek Aug* 9-dikén. 

Kohlentzböl Aug. ,6-dikán: •*— '„ Éh-
renbreitsteinhoz, puska-lövésnyire bé-ásták 
már magokat a' Frantziák: de tsak hébe 
korba ágyúznak bé a'^Várba. Már ide, 
hullottak bé egynehány Fr. golyóbisok. 
Tegnap estvéli 5 órakor, kvcgöégi-hajóból 
akarták jEhrenbreitsteinnak belső állapot
ját meg-Szemlélgetni a* Frantziák: de mi
helyt éfzre-vetíe fenn-lebegésseket a' Ko-
mendáns: azonnal bombikat és haubitz-
gránátokat kezdett feléjek vettetni, és egy 
gránát 5 igen közel is Szakadt Széljel hoz-
zájok : minekokáért kénteleníttettek le-
ercfzkcdni; hanem mindjárt fel-emelked-
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tek ismét, és körül kerülték a' Várat, 
melynek ugyan minden Battériái rnenydör-
göttek .feléjek: de a* mefzfzeség meg-ól-
talmazta őket minden sérelemtől. "Holnap 
ha tífzta idő lefzfz: az úgy nevezett Ve-
res^kakastól Szándékoznak fel-emelkedni 
jókor reggel." 

Kolóniából Júh 7-dikén:— „JBeur* 
nonville Fr. Generális , ide érkezett 9 's úgy 
hallatik , hogy Ö reá bízattatott. JEhr-en-
breitstein Várának vívása ? mely végre 
Mastrichtból fognak nagy ágyúk Szállí
tódul. ítf 

Jourdan Fr. Vezér fel épülvén beteg
ségéből, el hagyta Aug. 6-dikán Würz-
biergöt, 5s Bamberg felé indult, Angust. 
8-dikán, hadi-.tanátsot tartott Adelsdorf-
ban, a' honnan 9-dik Augustusban Buchen-
éachba 9 onnan 10-dik Aug, ban £rlangba. 
ment által. Aug. 11 -dikén Heroldsberg* 
ben; August. 1 <2~dikénn pedig Lauff-bdLU 
volt. 

Begensburgból Aug. 22-dikénn: „•— 
„ Amberg Városába Aug. lg dikán men-. 
tek bé a*' Frantziák, egy -viadal"utánri, 
melyben közzülök mintegy ezerén hullot
tak el 's estek sebbe. — Tegnap előtt és 
tegnap kemény ágyúzások hallattattak.ide 
távolról, már azt is haljuk, hogy a' teg
napelőtt ütközetben egynehány Száz Fran-

' tziák-fogattattak el. A* tegnapi ütközete 
Gr, PVartensiébennék, reggeli 3 órától fog-
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va hétig tartott, melyb'enn. — a*'hí* Sze
rént — a'Tsáfz. Sereg volt• SzerentsésZ-r-

•: Tegnaptól fogva sert kezdtek innét fzálíí-
tani a' Károly Fő Hertzeg' S.eregé' Számá
ra. Ar fó.quártélja Károly Fő - Hertzégnek 
négy óránynyi járó főidnél nem sokkal 
ragyon mefzfzebb tőlünk. 

Gr. Wartenslébén Generális jó tanyát 
válaSztott magának a' Nab vize* bai partján. 

Gróf Wurmscr, telyes igyekezettel raj
ta volt a' maga 15-dik Augustusi Tudósí
tásai Szerént ji hogy az ellenségnek Tiro-
lis ellen erányzott erőlködéseit hafzonta-
lanokká tehesse. A' Tridentumi Megyé
nek Álla nevű Városánál tartotta meg az 
említett naponn, Elölvígyázóit; a' Segítő-
Korpust pedig Roveredónkl. 

Ferrarából írják, hogy a' Frantziák, 
riSzSza-vonták onnan magokat: de elébb, 
tízezer Scudit tsikartak ki a5 Lakosoktól; 
a* Várbéli ágyuknak gyújtó-lyukaikat bé-
fzegzették; sok gabonát és búzát el-éget-
tek; és sok boros '$ olajos hordók' fenekeit 
Yagdalták bé. 
Wagy-Britanniából. :— 

A* Minist^rek ismét gyfiléstf tartottak 
Aug. 4-dikénn-, ••& magok rneg-határozása 
trápt •tudósították .mindjárt a', Királyt,* a* 
ki VVeymouth 'Városánál, tgy új} förclo-

* ffzköz által för-iiötr meg Aug. 3-eükan a* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



tengerbenn.-—, J&erlinhs. is indította az An
gi iai.Ministériom két 'Dépiitátüsait, kik
nek egygyike, Második Státiis-Secretárius 
Hammondi V másik pedig Taylor Secre-
tárius. 

A' Király, sok egyéb ujj- Katona-Tifz-
tekcn kívül, 7 Feídmarsalpkat is tett Aug. 
12-diká nn. 

Gardner és Curtis Admirálisok, ki 
akarták a' Spithendi Kikötőhelyből indítani 
Aug. 6-dikánn, a' -kórmányozássok alatt 
lévő Hajósjseregek-fit: de az ellenkező Sze
lek viízSza-tartóztatták Őket. 

Angliához tartozó Jersey és Querne-
sey fzomízéd Szigetekből, ezer olyatén Fr. 
Papok fzáüííódtak által Angiiába August. 
3-dikán j, kik kéSzebbek voltak el hagyni 
Hazájokat, mint a' Respublikái eskürés-
sei meg-esküdni. Más Fr. Kiköltöznek is el 
Szállítódnak onnan: hogy alkalmatosságok 
ne lehessen a* Resp. Fraritziáknak, a* Ven
déi had* el végződése utánn, a' Jersey é$ 
Quernsey Szigetekben tartózkodott Fr. Ki
költöznek ellen fordítani magokat. 

Napkeleti - Indiából 'huSzonkét hajók 
érkeztek vifzíza Szerentsésen a' Tamesis* 
vize' partjához, melyeknek terhe, hét mil
lió font Sterlingre betsűitetik. Egynehá
nyan vágynak közöltök olyanok, melyek 
riskásával és nádmézzel vágynak rakva* 
A' Jé Reménység fokát s^íclik Április-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



benn. hagyták cl, melyről .aztfa' hírt hoz
ták 9 hogy akkor ott egéfz isendesség 
volt. " 
Prantzia- OrfzágbóL — ' . 

Bonaparte Vezér Száz kotsis-lovat 
küldött a* Direktóriumnak Parisba: a 'Di
rektórium pedig kőltsönhenn egy írást té
tetett közönségessé ? mely benn á* Bona~ 
partéról futamodott Párisi híreket meg-. 
hazudtolja, *s bíztatja Bonapartét, hogy 
erántta háládatos indulattal viseltetni meg 
nem Szűnik. 

Két Portugallial kereskedő hajókat 9 
melyek, Brasiliábol Szándékoztak Portu-
galiiábu viSzSza-térni, el fogták két Fran-
tzia Fregátok, melyeknek Vezére.Michon 
Polgár, *s vitték a' Murosi Kikötőhelyébe 
Spanyol- Orfzágnak. 

As Párisi űjjabb Tudósítások Szerént, 
ott mulatott még Pűrábann, a' Nápolyi 
Udvar' réSzéről Békességet munkálódó Kö
vet Hertzeg Belmonte Pignatellu 

A9 Maiidat nevű.Papiros-pénzek, haiv, 
madfél proeentót értek. Aug. első .napján. 

•A* .pártos. JDfouetnek , oltalmazására., 
közönséges'senh'.'fel-ajánlotta' magát Lamar~ 
que : nevű. Tagja, a* Törvényhozó-gyűlés5' 
Iffjabbik,. Tanátstsánák, a9 ki.; Droueíltl 

tegyütt volt Aufztriai fogságban. 
, \ Ódemmudk fog neveztetni.-.ezentúl a» 
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előbbéni Fraiitzia Teátrom, 5s tanító-mű
helye leSzSz a' Teátromi Játék-darabok* ké
szítésének. 

Áy Belső-dolgokra-ügyelő Minister Be-
mzech, nagy Szorgalmatosságát fordítja a* 
végre, hogy a' Párisi piatzoKra nevezetes 
Kép oSzlopokat állíttathasson fel. 
Frigyes-BelgyiomháL — 

A' 'Texeli Hajóssereg ki - kezdett in
dulni 3L nagy tengerre Jűl. 31-dikénn: de 
ismét vifzSza-tér't mindjárt; hogy az a' tá
jon kerengő Anglus és OroSz egyesűltt Ha
jóssereggel ne kénteleníttessék Szembe-Szál-
lani. 

Zeldndia Tartomán ynyában oly hír 
futamodott, hogy ott a* Fr. Katonaság el
len veSzedelmes Szándékkal vagyon egy 
réfze a' Lakosoknak. Az Elöljárók teháí^ 
ezer forintot tettek fel Annak > a* ki ezen 
Szándékról 's annak Indítójáról oly nyilat-
köztatásokat teSz, melyeknél fogva a'Párt
ütés' fő-mesterének Személyére igazságot 
lehet Szolgáltatni, 

A9 Hágai Szabadságija'-ellenségi ÖSz-
Sze-vagdalták annak kerítését Aug. 8-dik 
éjtfzakáján, '$ a* Szabadság' kutsmáját is 
el vették róla. 

Az Isteni-tiSztcIe|r gyakorlása* módja-
nak meg-határozása, hoSzfzas tanátskozá^ 
sokra Szolgáltatott alkalmatosságot a3.£*>» 
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táviai Nemzet* gyűlésének, Aug. 4-cíike-
ig , a* .midőn ezen tárgyra nézve'meg-Szü
létek már Csak ugyan a? Végzés, melynek 
JBé-vezetése, ezt foglalja snmmásann rna-
gábano : hogy ámbár egy Társaság is Se! 
pem állhat, anynyivaí inkább nem .virá-
gozhatik,- melybenn az Isteiu-tííitelet ke~ 
ísülettei nem gyakoroltatik, és a* jó.'er-
kölísök nem gyarapíttatnak: mindazáltal 
fzüksé^, hogy ne légyen az Ekklésia egy 
&' Státussal. 

Maga a' Végzés, következő Tzíkke-
lyekbö! áll.: i,) Nem Szenvedtetik ezentúl 
JBaidvidh&n semmi olyan Ekklésia, mely, 
Uralkodónak neveztetnék, és olyan sok
kal inkább nern ? melynek különös jussai 
Tolnának más Ekklésiák felett. »•) Az 
elobheni Kórmónyfzék valamenynyi Ren
deléseket adott k i , az Uralkodó Ekklésia-
TSI epyet ncrn értett Ekklésiának eh nyo
mását?. : mind azok semmikké tétetnek. 
3.) Az Ekklésia közönséges épületien kívü], 
egy Valiásbé.U Papságnak se' Szabad, ru-
Iia , vagv valamely Ekklésiai tzeremónia 
által különböztetni magát, se' az ísteni-
tilzieieire harangokkal adni jelt. 4*) Egy 
K o m m i rz íz i 6 t kell Sel - állítani kilentz 
Polgárokból, kik mentől elébb visgálják 
meg a' néhai Uralkodó Vallásnak ne talán 
*még fenn maradhatott nehézségeit, nyo
mozzák ki a? pénzbéli fuiidátzíóknak ere-
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detét is 5 és keressék ki a* módját a* Ta
nítók9 és TiSztviselök* jövendőbeli tartásá
nak. 5.) Egy Kerülő-Levőéi által serken
teni kell minden Vidék- és Helységbéli 
Lakosait Batdviának, hogy a? néhai Ural-
kodó Ekklésiával egyet nem értett Ekklé-
siáknak termeltetése Szakadjon félbe, Js ezen 
tárgy ciánt nyugtató Seleletjekft küldjék 
a? ÍNremzetí-gyu]éshöz, 

A* Frigyes- Belgyiomi Zsidók, nagy 
SzüfzóJlójokat találtál; a' Nemaeü-gyülés-
nek Hahn nevű Tagjábann?- úgymint a" ki 
javasolta a' Gyűlésnek kozenségessennt 
hogy a'KereCílyéneknek és Zsidóknak öSz-
fze-háxasodását meg keli engedni, és ka
tonaságra is fel kell venni a' Zsidókat. Ei 
ser*; ím'iSatták ízáíiios Zsidók egy hálaadó 
Irássokat iuirzni Aug. 8-díkánn a' Nemze-
ti-jjyiíiébhez, ?y különösen J l a /^ Patrónus* 
sokhoz. Köfzonték azt a" |ó Szándékot, 
melynek telyesedése által Ők is ki-mene-
kecinek a* Szorongattatások alól, *s ígérték, 
liogy igyekeznek minden módonn meg~ér~ 
demleni a* N, Gyűlésnek eránttok nyilát-
kajtatandó jó indulatját. 

JSéts.m . 
Királyi Helytartónk JJscf Fo~Her« 

tzeg, ismét fel érkezett ide JJucdkol a? ha* 
pokbann. 

Gróf ÍVurmscríbl AZ első örvendetes 
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híradással 'Kurírul küldetett Wurmser Hu.r 
fzkv-Kapitktiy Mökr'Umt Majorságra emel
t e , Ö Felsége. 

Magyar Orfzág. 
Jóse/FoMertzcg Magyar Királyi.Hely

tartó ' ' Cancelláriájabeli Secretárius T. Va-
dáfz György l k a t , méltóztatott Ö "Felsé
ge Kir. Tanátsossággai ingyen kegyelmé
ből meg-tifzteini. 

Zimankói Aug. .ii-dikénn: — „ E* 
folyó Hónapnak j-clik éjtSzakájánn tizen
egy pra tájbann, valami 15 főből álló Ha
ramiák bé-rontóttak egy Katonai faluba, 
melynek, neve* Michaljevczc; 's mentek 
egyenéssenn a5 Pópa házára, kit, minek* 
utánna fel-vert©k"v41na édes álmából 1500 
forintot 'kívántak';'tőle'fenyegetőzve. • A" 
Szegény Pópa mentette magát >'' hogy niii-
tsen'kéfz pénze; de egyfzersmind "ígérte, 
hogy:".el fog adni anynyit a*.marhái közzűl, 
a' menynyinek az árrával eleget tehet az 
Ő kívánságjoknak. A' Haramiák láttattak 
ugyan megmelegedni az ígérettel; de annak 
teljesedéséig, nagyobb bátorságnak okáért 
el vitték magokkal Kezesül a' Pópa* iö 
'efzténdős.Fiát. ."Más nap, hírűi adatvánn 
ezen történet, a? Kerületbéli Kommendáns* 
pak,, Aug.' 8-dikán--.Katonák küldettettek 
ki a' Pét-erváradi Reg. bÖl5 kik • fel-keres-
pék a? Haramiákat:; de sok keresés utánii 
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is egyre se*'akadtak közzűlök,. - Már most 
Szándékozik mind a5 Katonai Kommandó f 
mind a5 Varmegye, egyesített erével indí
tani közönséges vadáfzatot a5 gonöSz' Ha
ramiák ellen, a? kik több tsoportokbaa 
háborgatják Vidékünk* bátorságát. 

Somogy Vármegyéből Nágotsról Aüg. 
j4-dikénn: —- „Nem tsak hajdan találta
tott oly jó Páfztor, a5 ki el hagyván a& 
Evangyéliorn' előadása Szerént 99 juhait, 
az egy el-tévelyedettnek fel-keresésében 
serénykedett. E5 mi vidékünkről is Szol
gálhatok én a' Hírmondónak hasonló pél
dával. Tőrtént t. i. a* műit Hónapban,, 
hogy 'a* Tóméi püSztáján T. KhvTanatsos 
Zichy Jósef Úrnak, nyóltz Száznál felesebb 
fzámií Spanyol juhai közzűl el ragadott; 
egyet fényes nappal az éhes farkas. Lát-
vknn e? Szemtelen vakmerőséget a5 JuháSz; 
noSza el - veti mindjárt felső ruháját 9 
kapja páSztori botját,'..fzóllítja jcuvafzízait, 
el hagygya nyájját, 5s utánna ered a? far
kasnak, melynek-Szájából-Szerentsésen is 

- meg-Szabadította el ragadtatott juhát: mert 
el érvénn hív ebei a' kártékony vadat úgy 
körűi fogták, hogy az, ki nem állhatván 
mardosássokat, kéntelen volt elvetni pré
dáját , önnön védelmezésére fordítani dü
hös agyarait, és sebes Szaladással mente* 
ni ki magát a5 veSzedelemből, A* JuháSz-
nak se? volt oly nagy kívánsága tovább; 
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iizhi a5 vadat , mini az a a öröme, mély-' 
]jet .vett Juhának minden sérelem nélkül 
való viSzSz'a-nyerésébÖJ. Fel is vette azt 
egéí'z még*vigaSztalódássál vállaira, ?s épen 
tette le nyáj/a koszé. 

* * * 

.Híradások. 
Most jött .kt Vátzon á' Könyvnyomtató , j-ajtó 

aló! egy Mngvar Kö-nyr ily tzúsmel : H i ' f s n o s M u 
l a t s á g , m i l y . küíönbkülöiibréle Versekbö i , és el
mélkedésekből ál!. í r t a Csepcsányi Gábor a* Váizi 
ixiá«odik D ö i k Oafcoíának tanítója"'; ki ámbár isak 21 
c íz íendoí , e' niúniiátskáját niindaz^tiák&l úgy kélz-í-
te l te , hogy az aká rk i cek , aeci ís^ak mulatságára , ha
n e m , (JL; mlüt a* ízím mutatja) nagy hal^uára is le
het : mivel abb:in minden mondások termelheti okok
kal vágynak- ineg-erüfiííve, és a* bstsületes életre ve
zérlők. JL% MüiilkA, Ko-TihtvlQúdo S z a i a y István 
U m a k , i ialotsai Kánonoknak , és Plébánusnak vagvoa 
a ján lva , ^ kinek nemas tzíve, és anyát nyelvünk'"«lc> 
moz duóihoz való buzgósága, mindeh ditséretre mohó* 
Egy oyomtatváí*vn«k az árra 20 xr. Lehet t«iáini 
Pesten Mosóul Inftitoris Gábor Úrná l , é% a' T. P . 
Piáristákaál. Vui-wn, magánál a' Szerzőnél Diisá-
xetér* fsLolgal ez; a' Könyv a' Í^TyoiíiUtóijak is s ki az* 
t i inosan , es majd mind* 11 l^báu nólkúl nyomtatta k i . 

A* Világ K'"«".Öii3égő3-HifiúriáJÁaák , melyet Gróf 
Gvaüányí Ur Iséfsít, ki jöU mr.r .5' második Kölel j* 
is # és Pozsonban inlndonkor; Pesten padig Vásár al-
kalmatosj/i^Ávai u l á h ü á k Wéber Üimoii Pétrrnéi ; 's 
egvéb Könyvíirosoknál is. — Az abó Kótct árra a 
f^r^ 43 xr, ** masodikö 1 forint. 
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