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Nro 25. 
K6H Béísben, Sz. Mihály Havának (Sepiembetűík) 

23-dik napján 1795-dik EfztendÓfaen.. . ~" 

Hadi Környülállások, 

K Bétsi Szabad-seregnek már három 
Kompániái vágynak teljes Számmal, V 
egéfzfzen katonai lábra 'állítva. Gróf >s 
Báró is állott ezen Seregbe Közembernek. 
Á5 Magyar Királyi Testőrző-SeregbőlHad
nagy Jellachich , Fő - Hadnagyságra véte
tett fel belé. Az említett Kompániákkal, 
Olafz-Orfzági Seregünk fog fzaporíttatni s 
melyhez most is mindég forrnak Magyar 
Orfzági Széleinkről: a* Katának* — JDavi*-
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dovich F. M. L. unk írta yólt Sepr. 14-di-
kénnTyrolisból, hogy már akkorra, négy 
Carlstadtx Batalionok érkeztek az ujjon-
nan indúltt Határörzoink közzül a* Pan-
tafíeli fzoros-járáshoz. 

Nevezett F. M. L. unk, Sept. o-di. 
: kén meg-támadcatta Loudon Geherálmájor 

által Deutsck-Metznél az ellenséget, V 
nem tsak az Athesis vize* hídjáról, mely, 
St. Michaelnil rólt fel-állítrá, nyomatta 
el azt; hanem a' Nevis vizéhn is túl ve
rette. — Sept. í^dikánn, Cembránil is 
el verettetett az ellenség, 's az ott lévő 
derék tanyát el foglalták a' Mieink: a? 
honnan jó formán lehet a' Fleimseri vől-

• gyet oltalmazni a' Frantziák ellen. 
Preifz gyalog Reg. jenek Komendins-

Oberstere Weidenfeld Úr, mind ennekelőt-
t e , mind közelebb Olafz-Orfzágban is meg 
bizonyított derék Vitézségéért, a' Mária 
Therésia Katonai Rendjének kis tzimerét 
nyerte jutalmul. 

• ^ e}U£afc S o n o f z Szándékához ké
pest, Tseh-Orfzágbann Pihen Városa, fzáz 
Polgár- Katona-tartására kötelezte magát 
a' mely, egy efztendonn által 4 8 6 6 forinl 
tokba 's 40 xrba kerül; ezenkívül, forma
ruhára 605 forintot 44 xrt gyűjtött öfzfze, 
* Vadafz-Katonáknak való hat ftutz-pus-

kat adott. Rokiczán Városa azt ígérte 
hogy el tart 42 Polgár-katonát, >s forma! 
ruhára 400 forintot 4 xrt gyűjtött öfzfec, 
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& cit ftutztz-puskát adott. Miesz Városa 
525 Polgár Katona* el tartása eránt tett aján
lás t , Mattan pedig 25 *é eránt, '$ egy-' 
fzersmind 334 forintot 35 xrt is adott be 
a? hadi kafzfzába. Pi$cckbzi\> egy 's két 
aranyat is adott ajándék fel-pénzzul a'Ma-
^istrltui az olyan Legényeknek, a' kik 
önként vállaltak katonaságot, 's Szerzett 
is öSzfze ekképp^m tsak hamar 28 Ön-
kenivaló Katonákat. 

HU^mló lnz.ifi-.'ii buzgó ságjokat bizo-
"nvOottAk a' Földes Uraságok, is.. Tseh-
Örfzágiuk Bayreutha] és Felső-Palatíná-
tussal b ît• ros Széleinn, nevezetessenn a* 
Ttindzx Dü'nínuiníV Ura Gróf Trautmans-
dorf, a' ki látvánn, hogy az ő j6Szagai
nak Lakosni nz%y félelemben vágynak: 
Kémeket küldött ki a' Frantziák ellen, 
maga példájával bátorította Embereit. 
Ezen kívii 30 Polgvr-Karonák' tartására 
kötelezte magaí , ?s egyfzersmind arra is , 
hor->:y tíz VadáSz-Kaionát állít, és tart. 

Gróf Sztdruy és Báró IVerneckFdd-
marschallieutenasitokat, M-tria Therésicí 
Katonai Rendiének Commend.átoraivá (Kö-
zép-rendü Vitézeivé) nevese , az esmere-
tes érdemeket egéfz kéízséggel jutalmazta
tó Felség. 

Báró Bolza és Gróf Ro^enherg^ kik 
közzül amaz, a' TsáSzár* Könynyulovassai 
között, ez pedig Mack Lovasa i között 
viselt Qbersterséget, GentráLnájorságra 
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emeltettek; a-Főquártélymesterstabnál ed
dig Majori fővel fzolgáltt Meyer Úr 
pedig Oberstlieutenántságrá.— A.' Károly 
Fe-Hertzeg' Ármádiájánál különös érdemű 
fzoigálatokat térő több Tifzt Urakat is 
meg-bíztattatta a' Fö -Hertzeg által Fels. 
Urunk, hogv hív buzgóságjokkal való 
egéfz tetfzésü meg-elégedésének voltakép, 
pen való nyilatkoztatására semmi alkalma, 
tosságot el nem fog múlatni. 

Az Innspruckl Újságnak 14-dik Sep-
temberi Darabja, közöl egy Botzeni Leve
let, melvben, fzemmel látott Tanú írja le 
igen érzékenjen: minemű erofzakoskódá-
sokat követtek el a' Frantziák Sept. 6-di~ 
kánn , Waeischmichael nevű Tirolisi falu
ban. Ezen fzívreható előadás fzerént rep
ü l i hat órától fogva délelőtti 9 óráig, hat 
ujjabb meg ujjabb Frantzia tsoponok tó
dultak bé a' Waelschmichaelhen lévő Egy 
házi Fundátzió-Epületébe, 's halálos fe
nyegetések között mindent ki-rablottak o 
órakor ment a ' > d i k tsoport, mely a' 
K astrombelieket egy feobába zárván," ha
lállal rémítette Őket, ha -30 aranyat (Ze-
chinet) nem teremtenének elő. A' fze-
gény^ Papok, midőn keserressenn mente
gettele magokat, hogy nékiek már semmi-

™ a TU C g j e t k ° z z ű l ö k ™ g kap hara
mia módra egy Frantzia, >s le-vetvénn 
terdjeire, parantsolta néki, hogy nyújtaná 
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te nyakát a* földre. E* meg-lévén kardot 
rántott: de ismét Szégyennel dugta azt vifz-
Sza hüveljébe t midőn látta ,' hogy meg nem 
ijjedt attól SL bekességes-tűrő Pap ? hanem 
kegyessen tekintvén fel az Ég felé, tsen-
des bátorsággal várta halálát. — A'Tem
plomot úgy ki-pufztította a' gonofz ellen
ség: hogy Maria9 Születése napján nem 
lehetett benne Misét tartani. Egy Képét 
a* B. Szűznek diribról darabra ragdalt : 
a* Sz. olajat ki-öntötte a' földre, '*. el Szór
ta a* Szenteltt ostyákat is, melyeknek fel 
Szedhetéséért midőn térden állva könyörö
gött volna a' Dékány: ésdeklésével azt 
nyerte, hogy egy a' Rablók közzüi kard
ja ' lapjával a*- vállaira tsapott,. 's kéntelen 
volt eltávozni, — Ily buzdítással fejezi be 
Levelét az író : „Látjátok Hazafiak! Lát
játok Tirolisiak! így telyesíti ígéretét az 
ellenség. Nem lehet egyebet várnunk, ha 
alább hagyunk bátorságunkból. — Rajta 
Atyafiak! Szabadítsuk meg a* mi Szent és 
kedves előttünk. Szabadítsuk meg Hazán
kat! Tsak bátraim 's egyező erővel fog
juk a' dolgot, bizonyossann menttek le«« 
fzünk a* romlástól. 

JVlannheimból Sept. 14-dikénn: ~ 
„.A* mely Ts. K. Őrizet itt vqlt: el masí
rozott tegnap innét a' Kinfzky Regement* 
jénn és egynehány Pattantyúsokon kívül, 
Generális Petrásch* kormány ozása alatt* 
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Az el ment Ts. K. Katonaság5 helyebe öt 
JJessendarmstadti Batalionok jöttek ide 
Inét tábori ágyukkal, melyeket a* Fran-
tziáktól nyertek. u 

Hanauból Sept. 16-dikánn: — 99JRos~ 
dorfükl 9 mely mintegy másSél óránynyira 
esik-innét, 15 ezer emberből álló Ts. K* 
Tartalék-sereg tanyázott vol t : de tegnap 
elébb indult. — Éppen most haljuk, hogy 
JVetzlárown '$ a* Lech vizén tűi faa^ad-
vím Karoly Fo-Hertzeg\ Seregének elöljá
ró réfze , Limhurghz is bé-Szállott. u 

Olafz - OrJzágbóL •— 
A' Nápolyi örökös Királyi Hértzeg* 

fzületeseV napja, pompássann inneplödött 
Aug* 19-dikénn, mely örvendetes tzere-
móniára a* Királyné is be ment a* maga 
mezei mulató-helyéből a' Fővárosba. Két 
nappal azutánn a' Fö - Ministerre] együtt 
Gaétdba. utazott a* Királyhoz, hogy Fels. 
Atytyával cgyetembenn el járja a' tábo
rokat. 

A\ Római Udvarral való Békességkö-
tés* feltételeit által - küldötte a* Frantzia-
Dircktórium, a* maga OlaSz-OrSzági Kom» 
miSzfzáriussainak Salicttti és Garrau Pol
gároknak, azérf; mivelhogy a' Római ud
var által Békesség* alkuvás végett Paris* 
ba küldettetett Pierdechi Úrnak nem volt 
elégséges hatalma arra, hogy az említeti 
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feltételek eránt való alkudozásba egéfzSzen 
belé ereszkedhessen. A l F r . Direktórium* 
feltételeit ugyan tsak közlötte PieraccU 
tJr a* Sz.-Pápával., a* ki tizenkét Cardi* 
nálisokból á|ló KommifzSziót nevezett ki 
azoknak meg-visgálására. 

Rómából, második réSze Száílítódott 
el Aug. 28-dik éjtfzakájánn a' Frantziák-
kai kötött Fegyvernyugvás* váltságának. 

A' mely álló egéfz és fél Képeket, '$ 
más mesterséges mi veket és festéseket —* 
Szám Szerént Száz darabokat — ki-válaSz-
tottak Nemzetjek' Számára a* Fr. KommiSz-
Száriusok Rómában r mássaikat kéfzíttetté 
mind azoknak Pápa Ö Szentsége, minek* 
előtte Paris felé fzáftdékoztak''meg-indít-
tatni azokat az említett KommiSzSzáriusok. 

Rómából Sept. 2-dikánn: — n Ú g j 
hallatik, hogy a* jövő éjtSzaka, jnnét Aza-
fa Spanyol Minister, Galeppi Úr, és 8ol~ 
dati nevű Don?inicánus (a* ki világi ruhá
ba öltözik) Florentziába fognak indulni a& 
ott lévő Frantzia Követhez Miot Polgár
hoz, a* kinél lefznek Salicetti és Garaté 
Frantzia Directoriális KommifzSzáriusok is." 

Florentziáhól Sept. 9-dikén: — „i&í-
mai Spanyol Minister Azara} a' Római Mi* 
onistériumnak Galeppi nevű Tagjával, és 
Soldati Dominicánussal együtt ide érke
zett. — . Ugyan abbann az idöberi jöttek 
ide a* Fr, Direktórium* KommiSzSzáriusai 
Salicetti és,Garau Polgárok is."" 
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A9 Modenái fíertzeg, meg-hirdetteite 
a1 maga Alattvalóinak, hogy önnön Kints-
házából fizetteti ki azt. az egéfz summáig 
snelyet Fegyvernyugvás* vakságául kíván
tak Modenától a' Frantziák. * 
18agy-Britanniából. — 

Tudva vagyon már Londonh&m\ is bi« 
zónyossann, hogy az iigy nevezetr Békes
ség* Fejedelme (az első Spanyol Minister); 
és a* Spanyol Udvarnál lévő Fr. Követ 
JPerignon Polgár, egy oly Kötésnek írták 
magokat alája, melynek feltételei, a' múlt 
postá.nn meg-írtton kívül, ezek: i.) Mind 
Spahyol-Örfzág, mind a' Fr. Respublika 
kötelezik magokat, hogy egymást telyes 
erővel igyekeznek meg-tartani a' magok 
Napkeleti és Napnyugöti-Indiáhzxi fekvő 
jófzágaiknak bírásábann. 2.) Amerikai U] 
Spanyol- örfzág Campéchei erdejébenn p 
Frantziáknak is Szabad leSzSz ezentúl vág
ni az úgy nevezetj Mahagony fát* 3.) Spa-
nyol-OrSzág igyekezik, Portugalüát is reá 
venni, hogy aljon ezen Egyességhez. 4$ 
Mind Spanyol-Orfzág, mind a' Fr. Res
publika rajta leSznek, hogy a' Batáviai 
(Frigyes-Belgyiomi) Respublikát is meg-
nyerjék magok egyességébe. 

Az egéfzfz Ministériom el utazott Sept. 
s-dikán Londonból, Wejrmouihhsi^ V hol 
tengeri fördővfl él a' Király. 
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• .Á* 'Spanyol had5 bizonyosságának new 
vekedése miatt alább kezdett Szállani Lon-
tfo/zbann a' Papiros-pénzek* betse: bizo
dalom' fundamentomáűl Szolgál azonban 
az Angliai fegyveres erő' nagysága: mert 
a' közelebb multt Alig. 31-dikén fel-sum-
máltatvánn az Angliai Katona-hajók' Száma, 
jnent az négyfzázhatvanhétre, melyek kö
zött SzázbuSzonkét líneaiak ; tizennyóltz 50 
ágyúsok; Száznyóltzvan Fregátok; *s Száz-
negyvenhét Saluppok 5 Brigantíaok, én 
Kimerek vágynak, 

Nádméz-termö Amérika-meljéki Szu 
geteibenn Angliának, oly egészségtelen 
volt a' levegőég ebbenn az efztendöbénn, 
hogy.az- oda küldetett 3-dik, 14-dik, és 
529-dik gyalog Reg. ékből, melyek közzűi 
mind egyik, I900 emberből állott: az el
sőből 4Ő Személyek; a' másikból, Ötve-

.nenn; a? harmadikból tsupánn 7 TiSztek 
é& három Muzsikusok térhettek viSzfza An
gliába, 

A' Nagy -Britanniai Udvarnál Jévö 
/Spanyol Követ,' .Londonban tartózkodott 
volt még Sept. 2-dikánn , 's nem is~~ tette , 
még akkor az űti kéSzűleteket. 
Frigy es+Belgyiomhóh — '. 

A' BatáviaX zsoldon lévő Frantzia Ka
tonaságnak , és á? tulajdonképpen való Ba* 
táviai fegyveres erőnek is Fővezére Fran
tzia Generális Mcurnon'tíillc r Hágából is-
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mét Ultmjectumh& indult i-s.5 Sepiem* 
bérben, onnan pedig, a' Szélek felé Szán
dékozott iítazni/? hogy az egéSz nyáronn 
által ott állott két táborokat Széljel bo« 
isissé 

Egyező Tudósítások mentek mind Spa
nyol mindFrantzia.Orfzágból az eránt ffá» 
géba, hogy ezen nevezett két OrSzágokf 
és Batávia, SzorossannöSzSze akarnak Szö
vetkezni egymással.-— A* még eddigSpa~ 
nyol-Or/zág és Batávia között fenn fagott 
Jíereskedésbéli vetélkedéseknek el ígkzítá-
í»ára Columho Polgárt nevezte ki Batávia^ 
maga réfzéröl KommiSzSzáriusnak: a'Spa
nyol Udvar réfzéröl pedig ? Don luan Au~ 
duaro lett Minisíerré a' Batáviai Közönsé
ges-Társaságnál. 

A* tengeri fegyveres ereje Batáviának 
-— minden Újságok' bizonyítása Szerént — 
ig líneai nagy hajókból, 29 Fregátok'ból, 
£s még egynehány kissebb Katona-hajók» 
ból áll. 

A' Zsidókra nézve, oly Végzést ho« 
zott a* Nemzeti-gyűlés, Séptembernek a-di-
kán 9 hogy valakik közzűlök alájök vetik 
magokat a* Batáviai Törvényeknek; azok* 
mind azon-jusokkal is bírnak, a* melyek-' 
kel bírnak mks Batavus Polgárok* 
Frantzia- OrfzágbóL — 

A9 Törvényhozó lífjabbik Tanáts előtt 
p&naSzossann adta elö Pelét nevű Tag' 
Aug, 30-dikánn, hogy ámbár a9 Tengeri 
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dolgokra ügyelő Minister, ezer háromSzáz 
millió 1 ívért kapott volt az ugy nevezett 
Afzfzinyátban; mjnekutárina pedig azAfc>" 
Szinyátot, Maridat nevű Papiros-pénz vál
totta Sel : ebbe.nn is Száz ötven millió lí-
vert: még is újra 150 milliót kért annak 
kezébe a', Direktórium. Hogy ez eránt tö-
kélleJességre vihesse a* vis^álást az a' vé
geit ki nevezett KommiízSzió: javaslotta 
ennek nevében Pelei: hogy jó leSzfz időt 
epedn i a* KornmíSzSziónak; hanem hogy 
hijiánosságor. ne fzen védjen addig is a* fóol-' 
gái«,t? 6 millió líver^adidjék kéSz pénzűi 
az" említett Minisiernek. • Ezen vélekedé
sét a* Kommiízfziónak helybe hagyta a9 

A9 hadi Szolgálatra vagy el erőtlené-
dés vagy meg-sebesrdés által tehetetlen
né lett Katona eránt azt végezte a* Tö** 
vényhozó .Gyűlés Aug. 31.-dikén.,, hogy az 
olyatén Invalidusnak, hasonló tiSzteietet 
tegyen mindenütt a* Katona-ítrázsa, mint 
Szokott tenni a* Tifztnek (prezentáljon) : 
midőn pedig a' tsata' helyéről Szekerem* 
Szállíttatik, vagy Társai által vitetik va
lamely sebes Katona a* táborba: tartozik 
minden SeregSzakaSz, mely előtt történik 
a' sebes Katonák' el Szállíttatása, ki álla
n i , és Segyverforgatáson kívül még dob-
Szóval is tenni tiSzteietet. 

Az Ispotályokhoz tartozott jqfzágok 
eránt azt végeate a* Törvényhozó Ifljabb 
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Gyűlés Ang. 31-dikén, hogy a* hol.még- 1 
meg-vagynak ekkoráig az Ispotályoknak a* j 
jófzágaik: topábbra is meg-4iagyattassa. ' 
nak; a' hol pedig él-fogíal tattá k a5 Res
publika' Számára; más jófzágok adattassa-
nak azoknak helyébe a' Nemzeti-jófzágok-
ból , abból az okból; mivel a' mint De/-
levitte nevű Tag ' panafzlo-tta az nap a* 
Gyűlés előtt; nem segíthettek a* jófzág-
jaiktól meg-fofztatott Ispotályok többé a' 
Szegényekenn : ezeknek tehát, minden se
gedelem nélkül való Szenvedés és rakásra 
hálás lett a5 sorssok. -

A' Direktórium, panafzossann jelen
tette Sept. első napjánn a' Törvényhozó 
Iffjabbik - Gyűlésnek, hogy a' belső tsen-
dességV ellenségei űjj vpróbákon törik a' fe
jeket. • >• ..;••'-' " 

Elegyes Tudósítások. 
A9 SvédlSjd Király, és a' Svéd Igaz- ' 

gató - Hertzeg ~ amaz Hágai, ez pedig 
Wasai Gróf nevezet alatt —• Aug. 24-dí-
kénn estve érkeztek el JPe'ters&urgha , '$ 
magok, a? Rendkívül való Svéd Követhez 
Báró Stedingkhtz Szállottak; a' vélek egy-
gyütt utazott Személyek pedig, a' Szom-
fzéd Házakba. 

M-onstántzinápölyből Aug. 10-dikénn: 
, , A! Romélial Pártosok3 Vezére Sinap el 
fogattatott, ?s már Aug. 4-dikén fel is volt 
a* feje függefztye a* TsSifzári [palota* fe-« 
libe." 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



JSét s. 
A9 'Fö-Hertzegek, Máriatzélht utaz-,; 

tak Sept. 17-dikén. ' 
A' pestises nyavalyának. Magyar-Or-

Szagból való ki-írtásábann igen foganatos 
Szorgalmatossággal fáradozott Békési Fő~, 
Ispáiiy és .Cancclláriai Rsferendárius £0-
váfz Ö Nagyságát* X $z. István* Rendié
nek Commehdátori (közép) ' Kerefztjéyél. 
tiíztelte meg Ő Felsége, 

• Magyar Orjzág* 
Pestről Sept; 17 -d ikén :—. 99FeIsé~. 

ges Urunk , -Mélt. Gróf Iffjabb "Ráday Ge
deon Ö Ngát> ki is már öt hat esztendők
től fogva gyakorlottá magát V'.Bárfyáfzfv 
Tudományokban a5 Selmetzi Bányáfz Ka
maránál , ugyan azon Kamarához Consiliá-
xiusnak méltóztatott nevezni. u- * 

A* Bihar "Vármegyei adózó néjSe.nn 
sokat segitett az által a* jó ízívu Felség/ 
hogy drágább árron Szedeti be tőle Maga-
finomjaiba a' gabonát, mint sem .a* mi*:, 
lyeiien kelegetett vala az el 1 rendfzerent 
mind a? Debrctzeni mind a? fflagyrvamdi 
Vásárokbann a* pénznek ízűk volta miatt. 
Hogy már kezdett Debrctzen tájjárin bő
vülni a* pénz valamenynyire; bizonyságai 
ennek a' külföldi Kereskedők, a* kik vifz-
Sza-tervén közelebb a?; Debretzem "Vásárról:7 

éppen nem panaSzolkodnak 5 hogy. rofzfz 
Vásárjok lett volna; \ : . ;•' 
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Magyar-Orfzág* nemcs^ érzésű Prímás* 
sa ? Cardinális Battyányi :"0- Htjrtzegíé^e , 
xninékutáfiná eddig is, nagy tehetségéhez 
képestvaló példás segítséggel köhynyebbf-
íette" a* had fcdftátás* terhét: most újra, 
ezer Katona állítás.-., és '•ötven, ezer forint 
etánt tett igaz hazafiúi ajánlást F . Kirá» 
Íjunknak* 

Nemzetünk' betsuíetéért *s jayáértf 
valamint minden tőlünk ki telhető lépé
seket nagy kéíz.séggel teSzünk : úgy az itt 
következő hazafiúi- kérelem' és ígéret9 köz
lése eránt hozzánk intézett kívánságot örö» 
mest teljesítjük. 

Igen fzívessenti, és tartozó tirztelettel kértem v&* 
Ja én tavaly minden Tekintetes Nemes Váunegyeket® 
és Tit, Szolga-Bíró Uraka t , hogy járásaikat minekcSőt* 
te Magyar-Orfzág* Leírásáaák első Kötetje ki-nyom-
ta t ta tnék, hitelesen le - írva , akár D e á k , .akár Magyar 
n y e l v e n , a* köz-jónak előmozdításáért, és azonk ívü l 
illendő jutalomért meg kúidrni ne terhelteniének. A* 
Kérdések , melylyekre Feleleteket kértem , ezek valá» 
mak: I . Hogy hívják a' Helységet? ±1, Magyarok..*', 
Kémetek e ' , vagy Tótok Lakosa i , vagy-pedig elegye* 

i zekl I I I , Kitsoda ..a' földes Ura > IV , Mitsoda Hitéig 
vagy Valláson vágynak? Mely faluk, és Városok fe* 
jküfznek leg-közelebb hozzá? és menynyire? Hány 
nyomásra , vagy ugar fzerre van fel-ofztyá határja? 
mit terem . leg inkább ? mit középfzerűen *> Mivel bó*-
velkedik , és mi nélkül fzü'kÖlködik ? végre hol árul
ják el vagy ónjaikat7 's a" i, E ' kérdésekre való fe
leleteket, meg-nyertem némely T , 3NF. VármegyektSI $ 
és igy •• V m a g a m munkájával egybe hasonlíthattam 6 

"*s a* hol Szükséges vol t , az ilyen hiteles Tudósítások
ból a* Helységeknek le-írását tÖkélletesíthettemi 

Már most ' a ' második Kötet kö vetkezik a* sajtó 
alá » melynek nyomtattatása Decemberben kezdődik * 
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el#re jelentem tehát, mindeneknek, hogy az^F , b e i l ' 
után következő Helységeknek le-írásait a t O - , és Ö 
het&íg meg-jobbíthassám ; meri ezeken a' bet&kön. kez
dődő Helységek lefznek a* mássodik Kötetben. F* G^ 
G y . H , I . j . K...L. Ly . M. N, Ny,. Q. Ö, és a" kik 
jogágaikról , vagy Hazájokról valamely dolgot feé-ik-
tatni k ívánnak , akaratjokafc telyesíthessem. Keretiét* 
n«k annakokáért minden jó' Hazafiak, hogy e' fontos* 
fzükségei, és hafznos igyekezetet lehetőképpen elő
mozdítani , és tokéllesedéséhez segéileni ne terheltes
senek: anynyival i n k á b b , mivel nékem minden Hely
ségeket Személyesen el járnom lehetet len; és így h a 
hír Tudósításokat nem nyerhe tek , nints mód benne 0 
hogy kinek kinek akarat jához, *s ítéiiefcéhez magamat 
fzabhassam. 

A ^ m e l y hibák az első" Kötetben elö'-foráulnak^ 
azokat a' negyedik Kötetnek végén , egy Toldalék* 
han fogom helyre hozni % a ' mint a* Könyvnek elö* be-
fzédjében jelentettem. De m á r a ' második , és több 
Kötetekben örömest fzeretném , sőt leg-fobb gondom
n a k ta r tom, hogy a* jobbításokat ki kerülhessem , i s 
így mind a 'b i r tokos , mind pedig a* vévo' Urakra oéz«. 
ve 9 a* kívánt tzél bé-telyesíttessék. Ha pedig tobh~ 
fzöri esedezéseimre, és a* Felséges Királyi Helytartó 
Tanátsnak két ízbéli ajánlásaira, tudósításokat nerai 
nyerhetek, lehetetlen, hogy közönségesen eleget t e -
hessek mindeneknek. Mindazáltal a' ki-fpgásoktól*, 
fz&bad és mentt léfzek* minthogy eleget tenni erőn® 
lelett is törekedtem. 

Bízóm a' T e k . Nemes "Vármegyéknek, és Tudó* 
.soknak hiteles segedelmeikhez, 'a közönségesen a' jé> 
Hazafiaknak nemes indulatjukhoz; és a* kik igyekezem 
temet hafznos tudósításokkal segéííeni fogják j én is 
munkámmal kívánok fáradságokért kedveskedni , s'ot 
a* nyertt segedelmeket annak illó helyén ki is fogom, 
nyomtattatni : á* ki tartozó hív tüzteiet te l , és fzolgá-
latra való kéfzséggei vagyok * Pesten 2-dik Septem* 
bérben ,iz$6* 

V á l y ! András,, 
Pesti Unirtrsitásbéli p£ofe&Sso& 
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Tudósítás. 
Scytha Történet, mely} Zdton Eeu 

tzcgnek Vitézi próbáit, Szeretője miatt 
Számkivettetését, hoSzfzas űJdöztete*ek, 
remeteségét, Nemzetünknek Pannoniéba, 
való jöveteléről tett jövendöléseit <dpótló*. 
iiak, Czirus és Krésus Király' Jmdait,•. 2o-
jw/r/j Királynénak ugyan Czz/vwomi vett 
győzedelmet, ?s általa okozott halálát, vé
gezetre pedig Zátonnak Királyságát ma; . 
gában foglalja. Négy sarkű versekben, és 

• óly feltétel alatt közöltetik az érdemes 
Közönséggel, hogy a5 kik a* régi Törté
netekben, és véres hadi dolgoknak, 9s kU 
vált ditső Nemzetünk' Őseiről, Anyai nyel
ven yaló olvasásában, gyönyöjdköjijii:J« 
várinak: -tehát 51 xrt előre Számlálni jövő 
Festi Leopoídi Vasárig ne sajnáljanak; — 
Találtatik 

Pesten, N. Mosótzi Institóris Gábor 
Úrnál, a' maga Kabinétjában; Debretzen-
ben pedig Vásári alkalmatossággal, a' ne
vezett Úrnak de'ízka- sátorában. A' mely , 
érdemes Hazafiak nem terheltetnek az elo 
pénzt bé-ízedni: a* tizedik Exemplárt ju
talmul veSzit. A*-pénzt jó móddal el le
het küldeni Pestre, és Debretzenbe Insti
tóris Úrhoz. 

A' Versek5 Szerzője, a5 MagyarGyáSz* 
írója, ki az előre fizetendő Érd. Urak*'fiá-
nriahoz képest kívánj* az' Exemplarokat 
líyomuttamu 
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