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Nro 52. . ^ 
KÓ'lt Bétsben , Karátson Havának (BécembeTiiek) 

27-dik napján 1796-dik EfztendobeiH 

Hadi Kornyiílállásoh* 

MSLéhlnél, a* hajó~hídjokra nézve a' Fr*. ak
nák éppenn a* történt a' mi Neuwiednél ^ 
hogy t. i. fel kellett azt Szedni nékiekí mi-
vei nagyon zajlott (jegelt) a5 Rajna* As 
álló hídjokból pedig- már December* 
13-dikáig , négy Szakafzok voltak el lőve, 
iigy hogy e' Szerént nem lehetett többé 
közösülése Kehinek Strafzburgsd. Déc* 
iv-dikénn, a* Ts. Kir. Vitézek, Szeren-
tsét próbáltak az ellen á* Posta-ház ellen> 
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nrtly Kéhl-fúvdL és Városa kokott ^á* 
gyom de Hayd Oberster, a' ki vezette Né-
piiiiket, halálos sebet k a p o t t : azért \%\ 
a' Szándék' teljesedése él maradt ; hanem 
tsak hamar az utánn a' Tseh Gránáté-
rósok, és égy Batalion a? fVallu Qliviéi* 
Reg. éből , diadalmassann el vették az em
lített Posta-hazat* A9 környülállások Sze
rént, fundamentomossann lehetett reménye 
leni , hogy Kehiben soká nem tarthatják 
magokat a* Frantziák* 

A ' Római Udvatf' fegyveres Népének 
eg3y |ó réfzé , egyesíti magát az OlaSz-Or-
fzágban vitézkedő Ts-. K. Sereggel, Ts„ 
K. Generális Colli vezérlése alatt-9 kinek 
lievé^ eléggé esmérétes az OlaSz-Örfzági 
liáboru* Históriájából, és a' ki tégnajp in-
áúla el B.éUbol ÖiaSz OrSzágba,* hogy az 
említett Bómcti -Séregófztály* kórrhányozá-
sát által vegye. 

Bonaparténak, tetSzésé és kedve el-
íe'rt való Jtéloi, sokatskánn vágynak Pé~ 
tisb&riti. Hogy fezt ínaga is jól tudja és 
érzi is : ki tetSzifc abból a' Leveléből* mély
ben 19-dik Nóv. benn írta még Parisba 
Elliot nevű Adjutánssának halálát Klarká 
Generálisnak, a* kinek Unokája volt EU 

. Hot. ( E-z áz a* Klarke Generális•, a* ki 
belső- Barátja Cárnot Direktornak, és a* 
kiről írtuk vol t , hogy Bétsbz fzándéko* 
zott volt Azt külderii a' F n Direktórium.) 
A ' L e vér értelme ez; wAz Úr' Unokája EU 

V s " •< 
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Műt, megölettetett nz Arvolei íiartz' me-
tejénn. Ez az'íffjú Ember jói meg-barát-
között volt a' fegyverrek SokSzor ment 
a' Tsapatok (Kolonnok) előtt, Egykor* 
betsötendő Tifzt lett volna, ÍDitsSsíéggel 
hólt meg, és az • ellenség' láttára* Nem 
{zenvedeit egy pementésnyi időt is. Kinő 
kívánná, a*, ki.okos Ember, *z ilyen ha
jált? Ki volna\ a" ki> örömest reá ne ál* 
la na az élet' vifzontagsigai között, hogy 
ily módon menjen ki , egy ily Világból, 
r n e , 7 v gyakran utálatot érdemel? Ki az 
közöttünk, a9 ki, fzázfzor ne bánkódott 
Válna ázonn, hogy így, nem lehetett Né-
áie meg - menekedni , a* rágalmazásnak, 
irigységnek , és rninden gyűlölséges indul a-
'toknak hatalmas következéseitől, a* mely-
tyek, tsak nem egyedül láttatnak igazgat-
ni az Embereknek tselekedeteiket^ * 
JMuiron nevű Adjutánssá is esett et Bo* 
Pzaparténak azon viadalban, V kinek Óz* 
Vegyéhez, Ugyan tsak Nóv. 19 diken, ily 
értelmű Levelet utasított Bonaparte: 
3, M&iron, mellettem holt meg az Árcoltl 
tiartz* mfczejénn* Az ASzSzoiíy, kedvég 
jPérjét vefztetté eL É n , oly Sáfáromat ? 
$L\ kihez régtől fogva nagy hajlandósággal 
Viseltettem. De a* Haza, többet yeSzt 
imirit Mi ketten \ el vefetvénn egy oly Tifz«. 
tél,- a* kft miná tálentomaí ? mind ntka 
bátorsága , meg -különböztették, Ha én fl 
V-akiHibeiui halzriára. lehetek az AMzony-

G g g 3 • * " 
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j iak , r agy az 6 ( t . i. Muiron) Fiának; 
kérem, hogy reám egéSz bizodalommal 
fzámot tar tson." - A' Direktórium
h o z , és különössenn Carnot Direktorhoz 
botsátott 19 dik Nóv. ri Tudósításaiból Bo
naparténak ki-tetSzik, hogy sokat vefxtett 
O , Arcolénk\r A? Megsebesédttjei közzűl 
Vérdier, Bon , Verne, Lasne, és Vig*. 
nőlle Generálisakat nevezte meg . A' négy 
elsők oly sebeket kaptak, hogy el kellett 
Őket vinni a5 tsata-helyéröl. Lasnéról, kü
lönös könyűlállásokat* is írt Carnotx\ak9 
laogy t. i. ki se* gyógyult volt még Az 
cgéSzSzen,a' Govcrnolóixkl vett sebjéből^ 
a' midőn meg-jelent Arcolénilf Ott ismét* 
a' hartz* első napján két lövést kapott. 
Nóv. 18-dikánn délutánn hallvánn , hogy 
maga Bonaparte vezeti a' Seregét: fel kelj 
a* beteg ágyából, 9* Bonapartéhoz ment^ 
hogy segítsen néki , de ismét sebet kapott; 
még pedig a' két elsőnél nagyobbat: a9 

"ínidon nem telhetett ki többé tőle a* 1 Szol
gálat. Az el esett Generálisoknak és Sta-

' bál is TiSztjeinek Számát így fejezte k iBo~ 
naparte : hogy i<? vagy 15, Igen nagy Szo
rultságban volt Areoléxvú Bonaparte ; mert 
ha egy Szavával, gyözedelemnek nevezte 
$ az Arcolex verekedést: más Szavával 
azonban, meg-vájja,' hogy, ha fortélyok 
által nem segített volna magánn: egéfz« 
fzenn oda lett volna. Ilyen fortély volt p« 
é» hogy Jiercules nevű Tifztjét, 25 ki«fge* 
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meltt Lovasokkal cl küldötte — af mint 
írja — az Atheszs f ize* hoSzfzábann Sél 
óránjnj i főidre, oly parantsolattal, hogy 
ahoz a' motsárhoz érvénn, mely az ellen
ség bal Szárnyát Sedte , Sűjjanak meg egy-
fzerre sok Trombitákat *s vágtassanak ne
ki a' mots árnak. — Meg-valja Bonaparte 
azt Is, hogy a' trombiták' harsogására el 
vonúltt gyalogságunk ismét helyt állott,—> 
Nóv. 20-díkáróI, győzedelmet ígért ma
gának Bonaparte. Reményiette, hogy 
Mántuát is meg fogja Tenni 15 napok 
előt t , a' mint Camótot bíztatta: de a& 
Igazmondó ( Veridique) nevű Újság, jól 
jegyzetté meg felöle, hogy alig ha a* való
ságon félj ül nem emelődött az ő remény
sége, a' tsuda-forma fzerentsénn lett el 
ragadta tása által ; a' mint a' következés 
nyilvánn meg-mutatta. 

Mediolánumból Déc. 7-dikénn: —• 
5, Bonaparte itt mulat még mind ez ideig: 
hogy helyre-állítsa jmeg-rontsolódott égés* 
ségét. Itt vagyon a' Felesége is. — Az 
innen távollévő, és vifzfza térni nem aka
ró Uraságokra nézve oly értelmű Hirdet
ményt tétetett közönségessé a* Kármány~ 
fzék: hogy hűfz napok alatt engedelmet 
kérjenek ő* tőle, a' kinn maradásra. Mriúi 
azok , a' kik ily engedelmet fognak nyer
n i ; ha 15 ezer Mediolánumi líránál keve
sebb efztendei jövedelmek vagyon : tartozó
nak ennek negyed réSzét közönséges KaS£« 
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fzába bé-adni; ha 30 ezernél vagyon ke-
vesebb efztendei jövedelmek: úgy 3-ad re* 
!>,ét; ha pedig feUU-műlja az, a? 30 ezerét :-
úgy felét.— Már Lombardiaiakból Szedett 
Katona$a%<$t' fe^náhta.tott B onaparte,'Mán-
tua és Verona feí^.cc 

Az Áiagliai Kints-ház' Gondviselője. 
JFW Minister, 18 millió fontftérlingresum*. 
málta k i , az ujj efztendore meg-rkívántaíc. 
közönséges kéltségeket, melyeknek fnn-
busául ?izt gondolta ki, hogy a' nagy jöve
delmű és f ekvő-jóSzágű Lakosok, eíztendei 
jövedelmeiknek negyed réfzét adják bé, az 
Orfzág* Kintsházába, a* me\ybö]^Jidztölöt^ 
interest vefznek; a* had utánn pedig meg
kapják a* tőke-pémt is. Még minekelőt
t e , a' Par!arrientom, eleibe rerjefztette 
volna Pitt Űr ezen gondolatját: tudósított 
ta arról a* Bankó Direktorait y nem külön
ben a' Napkeleti-Indiába kereskedő Társa-
síig" Igazgatóit, és némely meg-hitt péiu 
tes Embereit oly hafzonnal; hogy tsupán 
3 órák alatt^ 8 millió font Sterlingre telt az 
a* summa, melynek adására kötelezték 
jinagokat. 

A9 Londoni Tudósítások, melyek nagy 
Örömmel hirdetik a' Napkeleti-Indiabéli 
líj nyereségeiket: meg - valiják más réfz-
röl , hogy NapnyúgotUlndiába-rm a 'F ran-
tzia fi.^bló-hajők, három íjónapok alatt 
jó ííagy»Bíítaiin|ái Jíalmár- hajókat kap* 
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j iod tak el és Szállítottak GuadeloupcSzige-
1 íébe; és hogy Afrikának napkeleti meljékéa 
j Jsh de Francé nevezetű Fr. Szigetben 9 
| önként öSzSze-adták magokat valami két 

ezer Lakosok o l j tzéllaí ^ hogy a' Napkén 
Jeti Indiába Kereskedő Ánglus Hajók űtjo-
kat el alják, melyek közzűl fogtak is el 
egynehányat. — De ezen veSzteségek nem 
is hasonlítandók ahöz a5 kárhoz, melyet 
vallottak a' Hollandusok, a* Moluki fóbfe 
Szigeijeiknek el vefztése által, melyek köz-
zül AmboináX, a' Szekfű-gyümőlts* Hazáját% 
minden hozzá tartozó Erősségekkel és ap-

1 ró Szigetekkel együtt, Febr. iá-dikánn; 
1 Bandát pedig, fa' Szeretsen-dió* Hazáját% 
j Mártz. g dikánn vették el az Ánglusok^ 

minden vérontás nélkül; mert a' Hollan
dus Örizetek sokkal kevesebben is voltak, 
mint ők ; *s eleség' dolgából is i^eg~fogyat» 
koptak. Egyéb-aránt, a>: partokat 9 oltal
mazható állapotban vette által Ánglus Vice^ 
Admirálisi?ew>r* A'Hollandus Kereskedő-
Társaság' Amboinax KafzSzájában, talált 
81,112 tallért; a* Bandaibann pedig % 
66,675-61: V felett az Amboínai Magazí-
xiomökban 515,940 font fzekfü-gyümöltsöt; 
a9 B^ndaiakbah pedig, 84.577 font Szere* 
tsen-diót. 

A5 Fr. Direktóriuni, két veSzedelmes 
dolgoknak meg-akadályoztatását sürgeu 
a? Törvénjhozókciál: Egyik a z , hogy a* 
Frantzia és az Ánglus Eikötoiieljek kÖ« 

[Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



8ot 

zott még rnost is folyamátjában vágjon af I 
kártékony egyesülés, neutrális név alatt j 
járó hajók által. Mádik a z , hogy sok 1 
Ofztáljaiban a* Fr . Respublikának, egéSz 
Rabló-bandák vágynak, melyek, egy kéz- i 
re dolgoznak, és a' Vandái liad Indítóji i 
által igazgattatnak,, J 

A ' Frantzia tengeri erő* és a' Koló
niák' Szükségeire: 133 millió, '$ 428,943 lí-
ver rendelődött e* mo*st folyó frantzia eSz-
tendore. — Békesség' idején , erre a' tzél- 1 
ra nem kívántatott több , efztendőt által, j 
71 millió, 112,136 lívernél. 

Pisgril Generálist, megént Stohhohu* 
ha küldik Fr . Követnek, a* Párisi Tudó
sítások* 
Frigyes- BelgyiombóL — 

Hartog nevű Nemzet-gyűlési Tag,, tet
te fel a* formáját azon Végzésnek , melyet 
2L műltt postán közlöttünk. Az Unitáriu-
si voksok9 Száma 5 menynyivel haladta 
mr% a 'Foederálistákét? nem egy formánn 
írjc.k a* Tudósítások. Leg-hitelesebbnek 
tartjuk e* réSzbenn a Leidai Újság' előadá* 
sá t , m d y , az Unitáriusi voksok' Számát, 
helvenliáxomra; az ellenkezőkét pedig 33-
xa tefzi* 

Elegyes Tudósítások. 
Az OroSz TsáSzár, vifzfza-vette azor% 

parfntsolatokat, melyek, az előhbeni igaz* 
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gatás alatf adódtak volt k i , az egéíz 0'ro.fss 
Birodalomban való űj Katona-Szedés eránt. 

Az Ifljú &;£<£. Király meg -kegyelme
zett: TollGen. Lieut. n a k ; Aminqff Ober* 
sternek, a' ki örökös fogságra ítéltetett; 
's többeknek is , a' kik büntetés alatt vol
tak azér t , hogy egyet értettek ama'5 neve
zetes Amf eltel ( kiről még most se3 tuda-
tik bizonyossan, hová le t t? ) a 'Haza-áru-
lásbann. 

» 
A' Mechlmiax Érsek ellen egéSzfz egy 

Philippikát írt a* Neuvidi Űjsag, azona 
Páfztori Levélért, melyről Mi — hogy hir-
telenkedés hibájába ne ejtsük magunkat * 
—. tsak anynyit írtunk volt, hogy a' Fran-
tziák, FrankenbergMechYiniai Érsek Cardi-
nális által , engedelmességre intő Páfztori 
Leveleket intéztettek a' Belgiomi Papság
hoz. Már most nyilvánn írja egy Brüfz~ 

Jzeli Tudósítás , mély, Déc. 3-dikánn költ, 
^hogy apokrifus munka az említett PáSzt©,-

ri - Levél , melyet, valamely buzgó Szán-
külott írt tsalárdűl a' Mechlíniai Érsek ne~ 
vébenn , ?s a* JBrüfzfzeli Kórrnányfzék Új
sága annakutánna közönségessé tett. 

A' Lovániumi (Löveni) Kaputzínusok', 
leg-nehezebben hagyták el a' Klastromjo-
ka t ; 5s még mikor , nem állhatván már 
többé ellent a* Frantziák' kénSzerítésének^ 
ki-mentek is abból , nagy feWzóval kiál
totta a' Gvárdián, az útfzánn: „ Bizonyí
tom az Ég előtt, hogy M i , eröSzakossana 
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fcénfzeríttettíink el hagyni a* mi íákó.'be-r 
Ivünket; és hogy é n , a z Szerzetes-társaimé 
mai egygyütt, mint Kaputzínijsok, aka
dunk élni és meg-halni. 

JB ét f. 

F. Urunk méltóztatott Státus-Consiliá* 
rius Izdenczy Jósef Ö Nagyságát a' Sz, IsU 
ván' Rendjének Comendátori, vagy Közép* 
rendű KereSztjével meg-tiSztelni. 

Magyar- Or/zág. 
A' Diétái ajánlásnak, a* Rekrutákon 

IdvűI való négy tárgyaiból, úgymint: a' 
búzából, zabból ökörből; és lóból, meny--
uvi réfzek jutottak : a* Pozsonyi, Bejzter-
fzebányai, Sopronyi, Pétsi, Bu<dai> és 
Jíassai Distriktusokra ; meg-írtuk a' múltt 
postánn : közöljük most , a' Qebretzc-
ni, Szeremiy Zágrábig és Ternesi JDí-
5triktusokra jutott réfzeket i s : de rövid
ségnek okáért , a' Vármegye és Váro$ 
neve utánn mindjárt következő búza és 
zab summájának már most ezt1 se* tettük 
mindenütt eleibe: Sz. a; (fzeműl adándió) ; 
mivel úgy is mindjárt következik . utánna 
ezen meg-különböztetés: te. , fz9, (tetfzés 

Jzerént pénz$í vagy fzemül adandó). A? DO? 
zsonyi merő helyett ? leg-többnyire tsak.^z, 
vagyon te ve;.néhol pedig az sints, minthogy 
az előbbi ni előadásokból ez a? rnérték$u^. 
rabnak és búzának eléggé értődik* 
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A* Debretzcni Distriktusbann: &zk~ 
bólU Vármegyére Jutott Sz. a. 34 ezer 
p, m> búza, zab harmintz ezer; te. Sz. 
704 m. bűza, &ab 24369 |*. Ökör 289* 
\ j ó S. JLó 144, y$ 43 f. i 2 x r , ~ Bw 
liarra, 70 ezer m. búza , zab 66 ezer* te. 
fz. 20960 m. búza^ zab 76504. ökör 758* 
Ló SY9- m— Bereghre, 6000 ni. búzaj,zab 
15 ezer; te. Sz. 7920 m. bűza, zab 68<>8> 
ö k ö r 116. Ló 58. — Ugoesára, 2 ezer 
:m. búza, &ab 5 ezer; te. Sz. 3280 m. búza, 
zab 3272. ö k ö r 44. Ló 22. -— Márama~ 
rosra/, 2 ezer m, búza, zab 10,000; te. (z* 
28352 m. búza , zab 21884 | § . ökör 169, 
*s 30 f. Ló 84, '$57 f» 26 xr. — Szath-
már V . r e , 30 ezer m, búza, zab is any~ 
myi; te. íz. 96 ín., búza, z^b 17150 |£. Ök. 
,250, 's 40 f. Ló 115 , *s 2§ f. 48 xr. —•>• 
A* Hajdú Városokra ,^8 ezer m. bűza, zab 
10,000 ; te* íz* 6208 m; bú&a, zab 12^59 ^ 
ö k ö r 118,\'s 20 f. Ló 59,- 's 1 4 £ 24 xr. 
-r- Debretzénre, 16 ezer m. búza, zab 
húSz ezer; te. íz# 224 m. búza , zab 5417 
§*, ö k ö r 135y V 1 © f. Ló 67, 's 43 £ 1 * 
xr* •— Nagy^Bánjára, 250 m. búza, zab 
500 ; te. Sz. 518 m. búza, zab 703 ^ 
Ökör 6 , 's 20 f. Ló 3 , *s 14 f. 24 xr. *^' 
Szathmárra, ezer m# búza, zab Qgoo; te. 
Sz. 2072 m. búza,-zab 2012 |§ . Ökör '25/, -
*s 30 f. Ló T2 , as 57 f. 36 xr. — Fels&/ 
Bányára ^ 5 0 0 m. búza, zab ezer; te. ík# 
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igo4 m. H z * , ' zab 2609 §§, Ökör 19 , *g 
10 f. Ló 9 , 's 43 f. 12 xr. 

A* Szeremi Distriktushann: Szerem 
V . r e , íz. a. 10,000 p . m« bűza, zab 16 
ezer; te. Sz. 9344 m. búza, zab 14305 2*. 
ö k ö r 161 5s 10 f. Ló § o , *s 43 f. 12 xr. 
*~- Veröczére, 14 ezer, m. búza , zab 20 
ezer ; te. Sz. 11584 ***• búza , zab soogi 
| § . Ökör 213 's 10 f. Ló loő 's 43 f. 12 
xr. — Posega V. re , 12 ezer m. búza, 
zab 15 ezer; te. Sz„ 9024 m« búza, zab 
17937 fé- Ökör 175 's 10 f. Ló 87 's 43 
f. 12 xr. —- Posega Városára 250 m. bú-
z a , zab 200, te fz. 134 búza, 401 |*. Ököc 
3 5

 9s 10-f.- Ló 1 ?s 43 f. 12 xr. 
f̂r Zágrábi Distriktushann: Zágráb," 

Várasd , és Körös Vármegyékre; 's Zá
gráb , Körös,. Kaproncza, Várasd , Ká« 
rolyvár és Buccarí Városaira Sz. a. 10 ezer 
111. búza , zab 20 ezer; te. fz. 424*6 m. bú-
x a ? zab 02 118 |§ . ö k ö r 436 5s 40 f. Ló 
srig *s 28 f. 48 x^ — Fiúméra, se5 búza 
se* zab nem vettetett oly meg-hatarozás
sal', bogy azt Szeműi adja^ hanem tetfzés 
fzerérrt akár pénzzűl, akár Szemül adandó 
búza 528 p . m*, zab , 8^73V Ökör 4 ?s 
2Ó f. L ó % 's 14 f. %4 xr. 

'^ í 3 Temesi Distriktushann: Krassó 
V . r e , 30 ezer ?m búza, zab 40 ezer; te* 
fz. 6g i6 m. búza, zab 17678 £g. ökö r306 
*& 40 S. Ló 153 's 2g f. 43 xr. — Temes 
Ve r e , ' 7 0 ezer m.' búza, zab go'ezér; te* 
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&• 16352, zab 5f284f§- Ökör 719 's 30 
£ Ló 2>59 's 57 f- 36 xr. — Torontál V", 
ye, 64 ezer m. biíza, zab 72 ezer; te* Sz* 
14192 m. búza, zab 50500 | ^ ökör 651 
*s 30 f. Ló 325 's j^y £ 36 xr. — Temes
vár Városára, 1750 m. bűza5 zab 4 ezer; 

| te. fz. 2906 m. búza, zab ,3294 16/40, ö k ö r 
| £& 's 40 f, Ló*19 >s 28 f. 48 xr, 
Í • j 

Egésséget tárgyazó Katechismus, vagy 
is Kérdésekbe és Feleletekbe foglaltt Ok
tatás: Miképpen kellessék az Egésséget 
betsülni^ és őrizni^ derék 's egésséges Gyer~ 
mekeket nevelni; a? Betegekkel okossann 
bánni, és némely közönségessebb Hetegsé* 
gekben > főképpen a hirtelen való vejzedel-
rnekben az Embernek magán segíteni. Min
den Nem-Orvosnak> de Iziváliképpenn d 
Köz-]S'épnek, és az Oskolába járó Gyer» 
mekehuk fzámára* Doctor Kiss Jósef* 
Gróf Széchényi Ferentz Ö E&cellentzia* 

jának Udvari Orvossá áltaU 
Különbözik ezen néhol meg-jobbítta-

ío t t , és sok hozzáadásokkal meg-bö vitte-
tett Kiadás a?, hasonló nevíTNémet Cate-
chismustól — mint az Elöljáró BeSzédbenn 
fel vagyon jegyezve ~ anynyira ; hogy a* 
nevénél és a? jó Szándéknál e'gyebet alig 
látSzatik > hogy kölisönözne. tőle. Nints 
azonban a* 4-dik meg-jqbbíttatott Német 
Kiadásbann is semmi, a' mi itt is meg ne 
Tolna* Meg-érdemli ez a' haS^nos Munka 9 
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hogy oly leélem legyen -ji* Magyar Nemzed 
né! I min tvo l t Éfzaki Amérikáhann , ázott 
••JKönvyetskéknék,; melyeknek hufzohöt efz* 
tendokig való ki aidogatásával, jó Gaz
dákká , és jó Emberekké igyekezett Sor* 
málni Franklin, a' maga Hazájrifiait, kik 
ismét magok réfzéröl i nem tsak Szóval 
dicsérték -a* . ió . igyekezetét Franklinnak * 
hanem voltaképpeni! is meg-mutat ták 
eránta háládatosságjokat, mert a' Jó Ru 
chárdból —- e* vált a* titulussá az emlí
tett fotyó Marikáknak — minden efzt* 
ben „ tíz ezer Exemplár kélt el. De az An
gliai Udvar sem várta * hogy maga kér* 
je Franklin, közhaSznú Szíves törekedé-
veinek meg-jiitátmaztatását; hanem, Ön
ként bízta reája > 1737-dik cfztendőbenn* 
az Éfzaki* Amerikai minden P is ták ' igaz* 
gátasát, melyet Ö, mind a* Királyi Fiskus* 
>iak , mind a' Lakosoknak nagy meg-elége-
Öcsére* éá hafznára Solytatott: de ázoiv-
bann írta a* Já Richárdul 9 és azon kisülj 
az Újságát is. : Kiss Doctor Űr' Ka-
tekhismusának hafznát eléggé mutatja már 
tsak a* titulussá i s ; maga pedig az Iffjá 
M. Széchényi Lajos Grófhoz intézett Aján* 
}ó-Levelében így fejezte k i : „ M i Szüksé
gesebb , mi drágább . a' tsupánn tsak kézi 
munkája totánn élő Köz-Népnek ? azÉgés* 
sédnél? pedig fájdalom! mely változó ez» 
leg-többfzör tsak az egy — még ig-én k-ö 
aönséges — együgyűség miatL Példánk vaa 
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8*5 
ifconMTzáfftOfe Szegényekén/ kiknek^ Naey 
Méltóságú Édes Ura-Atytyának ritka péi> 
dájit kegyelméből, naponként ingyen ofü-
to'gatdk Orvosságokat 5 és Jeg-többSzör ^ 
mint áldozati a5 Baívélekedéseknek, bete
geskednek. -— Ígyfolytatja továbbá fzar 
üait a? Szerző Űr, a' nagy reménységti Ijf-
jií Grófhoz: „ O h ! mely érzés Soghai)a 
x l , az Emberiséget betsulő Embernek Szí
v é t , a* midőn Nagyságodbann tsak ebből 
is gyaníthatja, a' Kissehbekre figyelmez© 
Lelket j, és jövendőre, Édes Szüléinek va
lóságos Nagyvólttokat, hogy örömmel lát
ja nevével ékeskedni ezt a* könyvecskéd 
mely, anynyi haSznot hajthat az Ember' 
leg-nagyobb kintsének — az Egésségnek 
oltalmazására." ; * 

Végz'6 sorait az Ajánló Levélitek nem. 
tsak ide öiömest írjuk le; hanem nagy fzi~ 
vességg'el magunkévá is téjzfzüki ^A 'Fe l s* 
Isten nevelje* fel > és késő korig tartsa meg 
líágyságodat, hogy gyönyörű ÉrkŐltseinek 
és Talentumainak — melyekkel * Sokak
nak«, minden hízelkedés nélkül víalp íté
let jek fzerént^ egéSzSz bámulásig meg-á l 
datott a* jó Istentől - ^ gyümöltseit Édes 
Hazánk > más leg-nagyobb dolgokbannis^ 
fzintugy érezze; mint ezen ajándékjával > 
a* Közjó munkálódására való nemes haj-* 
fotidóságát különösen mutatja*" 
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JPozsonbói Déc*3 15-dikénn: — „A* 
-Diétái Magyar Múzsa, mely az OrSzág* 
Gyűlése5 alkalmatosságával Hazánk' Fö és 
]Sfemes Rendéinek udvarlásokra ki adó
d o t t , már egéfzfzen fel-fzabadúlt a5 sajtó 
alól. Áll.1.1 árkusból: bé kötve árulta-
tik minden nevezetesebb Városokban a* 
Könyvkötő es Nyomtató Uraknál. Rózsa 
fzínü nyomtatott és metfzett Sédéibe va
gyon : író-papiroson 30 xr. nyomtatón pe-
dig 24 xr. A5 kik a' Diétakor előre fizet
tek 1 Rftot: azoknak a' jövő tavaSzSzal ki 
adandó Nyájas Múzsából ingyen fogok 
Szolgálni, A' mely munkákat pedig 1794-
ben megígér tem, azokat és azólta kéfzűlt 
írásimat, mihelyt módom leSzSz a' költség
ben , azonnal ki fogom adni. Bizonyos 
vagyok benne, hogy azon Felséges, Fö-
TifztelendÖ , Méltóságos és Tekintetes elő
fizető Rendekhez, még többen is találkoz
n a k , a' kik a' Diétái Múzsát elő segélleai 
méltóztatnak. Minden Előfizető, vagy ma
gokat Typográfus Wéber Urnái jelentő. 
Uraknak és Áízfzonyságoknak titt. neveik 
a' Múzsa' 11 í-dik Darabjának a 'végén ki 
fognak nyomtatódni. Ezen jelentésem mel
lett njagamat édes Hazámnak fzolgálatjá-
i a feloldozván Nemes Nemzetemért élni 
ás halni kívánok, 

/ Csokonai Mihály. mk. 
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