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Nro ,9. .. 
Kelt Bétsben-, Bold, Afzízoay Havának _ (Jannárinsnak) 

3&-dlk napján 1797-dik ECztendőbexu 

Hadi ICömjrBldi£áso.&* 

v/Jafz-Orfzágbann a* Ts. Kir. Sereg á lb 
lg Magyar; és 57 Német Bataiionokból, 
a' Gránátérosokonn, Határörzökönn^ Sza-
bad-seregekenn , és Ganiizonbéliekenn ki* 
vűl ; és 52 Svadron Lovasságból. 

JVÍagyar gyalog Bdtalionok: Alvin* 
tzy Reg. éböl 3 Bataliori; Antal Főhertze-
géből 2 ; Nádasdvéból 2 ; Efztetházy An-
iáiéból 2 ; Devinséből 2 Leib-Bat,, és a* 
3-dik Stáb íjélkül; Jellachichéból a' 3-dLk 
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és 4.-dik \Stábbal; Splényléből a* 52-dik 
Oberstb. és a' 3 dik Stábbal; Gyúlay Sá* 
nmeiéből, az elsS; a' 3 dik pedig Stáb 
iiélküL 'Ezeken kívül még 3 a* Sztárayé-
ból , ííevinsébőlj és Ferdinánd Fö-Her-
tzegéb&l egy egy Kompániák. 

JSémei Bat. ok: 1 faurn Reg. éböl 3 
Batalion; Deiuschrneisteréből 3 ; Tertzié-
b£\ 3 ; Reifzkyéböl 3 ; Beigiojósoéból 3 ; 
Schröder VühelmébőJ 3 ; Kheuléból 3 ; 
Huffeból 3 ; Preifzéból^} Lattermannéból 
3 ; Brescbainvilleéből3 ; Klebeckéből s-dik 
Leib- és Öbris't-Bat.; Ehrbádiébói , 2-dik 
Obrist- és ^3-dik íLeibbat*; Mitrovfzkyé-
ból * Bat.; Steinéból 2-dik Obrisí- és 
3-dik Leibbat.; Collorédó Ventzeléböl, 
s-dik Ohristbat. és 3-dik, Stáb nélkül. 
Strassoldóéból ugyan, anynyi; Neugebau-
eréböl 2~dik Leib- és Obrisibat*; Colloré
dó Jóseféből ugyan anynyi; Gemmingenf. 
böl 1 Obristbat. Stáb nélkül; Kinfzky UÍ- ; 

rikéból i, és a9 3-dik Stáb nélkül; La-
cyéból ugyan anynyi; Callenbergéböl ? j 
Leibbat. Stáb nélkű'L A* Toskánai Nagy 
Hiertzegéböl 1, és a5 3-dik Stáb iiélküL 
Pellegríméböl ugyan anynyi, 

Gtánátéros Bot, ok: Luisnee 1 Bat*J 
Gaviissini 1; Kotiulinsky 1 ; StrássoU 
dó i . ' - * 

Jt* Határ'örzűk közbül: í-ső ~2*dik 3 dik 
4>dik f^rlsíadti Kompániák; 5-dik 6 dik 
j^dik 8-dik Wárasdi Bau ekj %^áxk 4&di| • < 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



12J 

5-dik 6 dik öfzfze-tettxBánáti Batalionok;-
2-dik 3-dik Erdélyi Oláh Kompániák. i-s5 
2-dik 3-dik 4-dik 5-dik Kompániái a' Báni 
Bat. nak; 4 Ogulftri Bat.; 5 Ottochání 
Bat.; a5 Wárasdi Báni Bat. ból 2 Kompá
niák: 's két Stutztzos Bat. ok ^tab nélkül. 

Gyalog Szabad-Seregek: Gyulaiéból 
3 Bat.; Mahoniéból tiz Kompánia; a' Bé-
tsi Szabad-Seregből 6 Kompánia. — To
vábbá: 

Garnizon - Batalionok : i-ső és 2-dik. 
Lovasság:'*' Wurmser; JSrdődy; és 

Jósef Fő-Hertzeg' Hufzárjai közzül mind 
egyik Regementből tíz Svadron; Méfzá-
ros Uhlánussai közzül g ; Czatorinsky Va-
sassaí-közzűl 6; János Fö-Hertzeg Drago-
nyossai közzül 2 ; 9s a* Stabs-Dragonyosok 
kozzűl 6 Svadron. . 

A" Generálisok, kik ezen Sereget ve
zérlik, következendők: Wurmser FeldU 
marsall Máutuábann; kívül Mántuánn a* 
Quosdanovits és Dávidovits F. M. L. ok 
Korpásainak Fő - KóTmányozója Haditár
nokmester Báró Alvintzyi továbbá , Feld-
marschallieutenántok: Gróf Canto V Yr-
les, Báró Sebottcndorff; B.Melas; Quos-
danovich^ Davidovich, Marki Provera 
Báró Méjzárös és Lauer. — Generálmájo-
t o k : Kerpen, Rakawina, Pittony, Lip-
tay, Nicolletti, B. Seckendorf, Gurner, 
B. Minkovitz, Sneget, Loudon, GtófHo-
hmzollém 9 Báró Miitrovfzkrf Sehubirt* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



I Ö 4 

Heisler, B.Bajalich, Hg Rcufz, B. Gráf-
Jen, Ocskay ^ Vukásovict, Ott, Gróf 
Spork , Fűnk, és Köblös. 

Hogy a' B. jilvinczy fő-vezérlése alatt 
lévő minden SeregofztályÍjaink -*- <z9 mint 
megírtuk — elébb nyomultak: bizonysa. 
got lett arról a" Béisi Udvari Újságnak 
sg-dik Januáriusi Darabja is, mely ? úgy' 
adja elő egy réfzrol Népünknek elébb nyo
mulását, mint igen terhest, mivelhogy me
redek hegyeken, fzinte járatlan ösvényeken, 
sok helyeken öt lábnyi nagysága hóban kell 
lett Katonáinknak tíz órát masírozni napja* 
ban; de más felöl réfzfzerént fzerentsé*. 
rsek *s diadalmasnak írja azt , mivelhogy 
Vitézeink,, Jan. 12-dikén, és az azt köve-
tett éjtfzaka, íígy tusakodtak; hogy már 
Jan. 13-dikánn Rivolit\k\ , az ellenség'fS' 
fekvo-helyénél állíthatták magokat tsata-
rendbe. Ez vóit a' jobb fzárnyunk. Bal 
fzárnyunk .ellen nagy erőt gyűjtött öfzfze 
éjüzaka a2 ellenség, még is soká nem 
boldogulhatott: hanem végre, midőn rjnár 
nagyon meg-fáradt a' Népünk; egy Fr, 
Lovas-ofztáJy rohanván reá, rendeletíenségl 
be kezdte azt hozni, 5s a' bal fzárnyunV * 
helyéből lett ki mozdulása által, kfrnoz-
dúlt a' Sereg' dereka is, E ' fzerént, jólle
het ugyan azon idöbenn a? jobb fzárnyunk 
gyozedelmessen elö-nyomúlt Hivoliui* még 
is nem lehetett többé meg.újjí t ani jó "mód-
dal a' viadalt, mert -a'. Nép i g e n f i a i é I t , 
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De meg-tetfzeít, hogy az ellenség is "so
kat vefztett, mert nem merte kergetni vo
nuló tsapatjainkat; hanem -megmelegedett 
véle,, hogy a* maga előbbeni tanyáját is
mét el foglalhatta, — B. Alvinczy, igye
kezett mentől elébb tízBat. ra 3 és 8 Sva
dronra nevelni a' Massanoi Korpust, mely
től sokat lehet várni. 

A' Földközi-tengereim lévő Anglus 
Hajasseregnek,efztendeig való eleséget ígért 
a* Római Udvar, 

Hiiningerü ostroma foly. fzakadatlanúl. 
. „ Károly F o - H e r t e g , Jan. - íg-dikánn 
Mannheimh^ érkezett: a* hol , nagy tifz-
tej ettél és örömmel fogadtatott mind á* 
Magistráíizs réfzéröl , mely a' Kapuig kül
dött elibe Deputátusokat; mind aVVálafz-
tó-Hertzeg* réfzéröl ? kinek nevében Báró 
JDalberg Minister köfzöntötte O Fo Her-
tzegségét -a* V. Hertzegi palotánál. Estve 
meg-jelent a5 Fö-Hertzeg a 'Teátrombann, 
Ts a9 Gyülekezet fzívessenn kiáltozta a* 
sokVivátot , a* mint ezt akkor is tseleked-
te vala már a' N é p ; midőn bé érkezett 0 
Kir. Fő-Hertzegsége a' Városba. — A* 
Jáífzó-fzémélylyek' helyét el záró fedél 
(Cortina) a' midőn fel-vonattatott volna, 
győzedelmi Énekek kezdtek zengeni, mely-
Jye.k után meg-fzóllalt az Idő* Angyala, é$ 
magafzíalta Károly nagy tetteit; a'Histó
ria' Múzsája pedig márványra véste eztii 
Ifíju Hérós* halhatatlan nevét , kinek még 
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a*„ Kehiből ki jött Frantzia Katonaság is 
ÉMyen-X kiáltott. , 

Német -Orfzág* Efzaki Réfzének to-
Tábbra is neutráütásban való meg-tartásá-
r a , az az a' had' bajaitól való meg-men. 
tésére nézve, Febi\ 20-dik napjára hirdet-
teteit Gyűlést a' Prufzfziai Király Hildes* 
heimhsi, hová az előbbeni Követeken ki. 
vül , milyenek voltak: a' Prufzfziai, a' 
Hannover aX, a* Braunsvájgx, 9s a' t. már 
m o s t a ' Saxóniaí Válafztó-HeVtzeg, és a> 
FelsdSaxáníai Kerület is fogják ^ küldeni 
a' magok Követeiket; és a'# neutrálitás' \u 
neája, ki fog terjedni az Efzaki-tengertöl 
fogva, az Alsó-Rajnai vidékekig, és on* 
nét Silésiáig. 

A' Német -Birodalomnak 3 nevezetes 
rtenger-meljéki, és ugyan azért tengeri ke-
^esetet is üzö Városaihoz, úgymint: Ham* 
hurghoz, Brémához, és Lübeckhez, külö
nös egy Jelentést küldött a'Spanyol Udvaí 
•—- a9 mini Jan. n~áikénn írták Lübeck-
l'öl : hogy t. i. félbe-fzakafzfzanak az Án-
glnsokkal minden kereskedést; mert ha 
nem, űgy minden hajóik és jófzágaik, 
melyek Sp* Orfzágban vágynak konfiskák 
látni fognak. 

Londonból Jan. j -d ikánn r — „Pén ? 
tekenn az Orfzág-gyülés , segedelmet aján
lott ajánlott a' Királynak, a' Fr. ák-.ellen
váló had' folytatására. — 14-dik Februá-
fiúsig el vágynak halafztva a' Parlament 
lom' Ülései, " 
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,••. Az Angliai "Orfzag-gyŰ^és® eleibe 'ter-
jefztett írásaiból A* PaV/rbó! -vifzíza tértt 
^ékesség-Követének Lord MalmesBurymk 
ki fetfzikr hogy a' Fr. Direktórium* a' 3 
Papi Német Válafztó-Hertzegségeknek '** 
egynehány Német, és O'afz Püspökségek
nek seculárisátziójárói (Világi Urasatokká 
való 'változtatásáról) valójában gondolko
dott : mert a' Fr. Minister Delacroix, nyil-
van mondotta L. MalmesBurynak: hogy 
az említett seculárisátziónái fogva, ki lehet
ne elégíteni a'* Tsáfzárt Belgiornért, 's Elek
torokká tenni az ArausióiHertzeget (Hollan
diának Néhai Helytartóját) 's a5 'Braun* 
schweigi és tVÜrtembergx Hertzeseket. De 
minthogy ez a* fzándék, fel-forgatná a® 
Német-Birodalom5 Konsthutzióját: kere
keim meg-mondotta. L# Malme*bury > hogy 
az ő Királylya. és a' Tsáfzár, soha meg 
nem fogják engedni, Fr„ kezek között va«i 
ló maradasát BeIgip'mtiak. '"•"" " 

A5 Londoni magános Tudósítások ne* 
vezgettek már meg Jan, 10-dikénn'egyne
hány Fr.' hajókat , "melyek'aVBresti Hajós-
s.eregböl, réfzfzerént el suljedték, réfzfze*. 
•rént Ánglusok* Üezébe estek ? de Jobb egy 
•"keveset várakozni t hogy bizonyost lehe$«* 
senn írni, 

IrrlándJának Corki fzéleínn 9 nem "hogy 
barátságossann mutatták volna mag-ókat a* 
Lakosok, a* Fr. áknak bé-fogadására néz
ve ; söt inkább fegyveresenn gyülekeztek 
iifzfze Azoknak meg-akadályoztatására^ éf 
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mindennemű oltalom-eízközőket -fzállftot, 
tak a1, parthoz. — .így, írja ez t , a* Qm* 
tidienne nevű Párisi Újság. "> 

Irrlándia9 Déli pártjaitól ,• minekután, 
na el távoztak volna hat napi molatássok 
utánn a' Bresti Hajósseregnek még eddig 
Ss bizonytalan sorsso két Öíztálylyai : ké
sőbben sok Fr. hőlttak és hajó-töredékek 
fzemléltettek az Irrlándiai partoknál. 

A' Directoriális Párisi Újság, — az 
dgr nevezett Redacteur, — minekutám>a 
aMzuü-iorú tapafztalás ellen, nem folytat. 
Latia többé a5 Bresti H^jóssereg* nagj kö-
vetkezésü tzéljának fennyenvaló emlegeté
seit, 's az azzal való ijjefzgetéseket; egéfz-
fzenn tsak ugyan nem hagyott alább a' kér-
kedékenységböh Ugy okoskodik t. i. hogy a* 
JJre^űiHajóssereg* példájából láthaij,aAnglia, 
hogy most is alkalmas erőt indíthatott elle
ne a5 Fr. Respublika; hát még milyet indít-
Tiat? ha jobbami rendbe-fzedheti magát, 
Jiatáviával egyetemben, Jobb volna' te-
llát — úgymond -r- ha mentől elébb Bé
kességet kötne Anglia, és ekképpen ma-
gát a' fzüntelen való aggódástól meg-fza-
haditana. " -— Erre az okoskodásra nem 
Jzükség, hogy Londonban feleljenek : mert 
kétség kivüL elégtévö feleletet ad arra ma-
gábann Párisbann is nem tsak egy penna. 

Parisból Jan. 12 • dikénn :. — ,, A' Bel
ső-bátorságra ügyelő Ministernek parantso-
latja van , bogy kettőztesse a3 vigyázást, 
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Sz. Antal Külső-városa .a'-műhelye .most 
i s , a* fzóban forgó, és a* közönséges be-
fzéd fzerént valóságos fzándékbann is lévő 
támadásnak, melytől hogy félnek, ép
pen nem- titkolják az Igazgatók, " 

„Journal de Francé tzími^ idevaló Új
ság írja? hogy tegnapelőtt az Énekes-Teá
trom körül Katona-ruhás Emberek ének-
lettek ; Éljen- 4dik Henrik , Éljen ez ar 

derék [Király ! — Ugyan az nap , • a* Pa-
lais Royal piatztzan egy Ember , a* ki It
tasnak iátfzott, nagy tsoport* hallottára^ 
fzörnyen átkozta a' Közönséges-Társasági 
igazgatást, '$ átkozódásai utánn fel-hajtot-
ta kalapját a* levegőégbe , 's tele torok
kal kiáltotta: Éljen 18-dik Lajos! 

A9 mely Fr, Hajóssereg luíonhól De
cember9 első napjánn indult ki Villeneuve 
Contre-Admirális' vezérlése alatt, oly ked
vező fzeleket kapott , hogy meg-indúlása 
utánn , 8-dik nap által jutott volt már a* 
Gibraltári fzoros tengeren; nem akadvánn 
az ott fekvő Ánglus Hajóssereg* fzemébe: 
de Br estnél , az oda vaí@ Kikötőhely előtt 
21 Ánglus hajókat vett éfzre: rriinekoká-
ért /' Orient felé 'vette Alját. Az Ánglu-
sok űzőbe vették, és minekutánna 3 nap 
bukált -volna elöltök": ugyan tsak bé-férke-
zett végre a' /' Orienti Kikötőhelybe: mi
nekutánna pedig el távoztak volna Brest 
elől az -Anglusok: által' ment l' Orimt* 
partjától a? Bresti Kikötőhelybe,' 
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*3« 
Ugyan tsak egy Q6 agyiig Vestale ng, 

vu Fregátnak 5 .mely, ezenn Sereghez tar* 
tozott , el tört az úton az árbotzfája, mely 
állopotjában Cadix felé fzándeko?.ott: de 
egyTerpsichore nevű 46ágyús Ángl.Fregát 
által meg-támadtatoit/s kéntelen volt ma
gát meg-adni: faanem — oü mint tovább 
befzéllik a* F/\ Tudósítások — meg-fzaba-
dált : mert kevés Ánglusokat hagyván raj-
ta Terpsichore, Cádioc előtt f a9 míg O tgy 
fordulást tett a' tengerehn ? az alatt a* Fr. 
ák felül fordultak az Ánglus Orizetenn, és 
nyomorék hajójokat bé-rpraktikálták vala
mi bajossann a* Cádiccx Kikötőhelybe,, 

Elegyes Tudósítások*, 
A' Nápolyi Udvar, reája nézve fee-

yentséssen lett meg kéfzűléséért a' Békes
ségnek hálaadó Isteni-tifzteletet tartatott 
Déc. 10-dikémt az Udvari Tempómban , 

'melybenn maga is jelen volt. E ' felett pai«f 

rantsolatot adatott ki a' Király 9 hogy Or-
fzágának minden réfzeibenn három napi 
ájtatosságok és hálaadó könyörgések tar
tassanak azért a' nagy jóért , hogy a' had
nak betsületessenn vége. fzakadt, Belmoni 
Hertzeg, a' ki kötötte Parisban Nápoly r.é. 
fzéről a? Békességet, Sz. Januárius Rend-

"jé* tzímarével tifzteltetett meg. 
A* Batáviai vagy Frigyes Belgiomi újj 

Igazgatása5 módját meg-ha tározó fundamen-
tómos Törvényeknek eleibe kellessék e* 
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tenni.-az Emberi jusok' Előadását ? Erről 
a5 Kérdésről, nem egy formánn.ítéltek a* 
Nemzeti-Gyűlés ' Tagjai. Némelyek azt 
mondották: hogy az 1793-dik efzt. béli 
Fr» Konstitűtzió előtt való Előadást kelle
ne bé-venni. Mások oly értelemben vol
tak, hogy semmi afféle Emberi jusokról 
való Előadásokra fzukség nem volna: mi
velhogy a9 Konstitűtzió, el rendeltt társa
ságban és nem terméfzeti állapotbann élo 
Embernek való. Uartogh nevű Tag em
lítette 5 hogy ö ezen tárgyról egy Munkát 
dolgozott^másfél efztendö alatt, mely Mun
káját bé is-ajánlotta a' Gyűlésnek, Ez;, 
azt végezte , hogy a' Konstitűtzion dolgo-
zott Kommifzfzió, ki-nevezvén kettőt a* 
maga Tagjai kózzül, adja azokat Hartogh 
mellé, a' kik hármann dolgozzanak egy 
líjj Plánumot, 

Néhai 2-dik Fridrik Prufzfziai Király* 
Özvegye, Jan. 13-dikánn estve hala meg 
Berlinben, életének 82-dik efzt, jébenn •, 
mintegy 14 napi betegeskedése utánn* A* 
multt efzt. ben fordította volt ez a9 derék 
Fejedelem Afzfzony Fr. nyelvre, Spal-
dingnak az Ember-tzéljáról német nyelven 
írott betses munkáját. 

"Valakik ezen kegyes és Emberfzerető 
Fejedelemafzfzony' jótéteménynyéből él
tek , a* kik yjtlóbann sokan voltak: mind 
meg-bíztatta Okét a* Király , hogy el vefz-
tett Jóltévöjök helyett, 0 maga iefzfz ez 
ütánn,a'j JoltévöjÖk* 
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tm , • «Ba-5sas«=í 

Az Orofz Tsáizár nem. akarta ? hogy 
helye légyen topább a* némely hivatalokká! 
együtt jártt Nemességnek; hanem magi. 
nak vette azt a5 just, hogy a* kiben éí-
deniet iát: Nemességgel jutalmaztassa meg. 
Herrzeg Ponyatovjzky Jósefet, Lovasság* 
Generálissává nevezte,* '$ adta Néki a* 
Kasani Vasas Reg. et, Néh. Gróf Román,. 
zmif helyébe, a* ki guttaütésben meg hd.lt, 
Gr« Soltikowot tette -Feldmarsallá,. 

Béts* 
A' Rlankensieirí Hufzár Regementjé

ben 'Strázsamester! fővel fzolgáltt Árva 
Vármegvei fzíiíetésű Revisnyei Revitzky 
András Úrról jelenti a' Károly Fö Hertzeg* 
Á rmád iáját ól ,•• *s nevezetessenn Freudén-
berg Városából, a'"Régement,^hogy emlí
tett Néh. -Strázsamestere1, a? műltt 1796-dik 
efetendö* Ápriüssének 19-dik nápjánn hal
va t alá Ica rótt a' Tauber vizébenn. A' mely 
Vagyont- hagyott maga utánn : az , a* Re-
gement' gondviselése alatt áll : ha kik te
hát a hoz jussokat tartják: el ne múlassák 
igaz-kerésetjeket a*. Regement' Kórmányo-
zójához (Obersterjéhez) hiteles Próba írá
sok mellett fundamentomossann meg-írni, 
Jeg-feljebb i-sö'Mártziusig: m.ert azutánii 
nem leízfz helye semmi keresetnek. 

Kisfaludy S in d or Had ha gy Űr T, k irol 
írtuk vaja, hogy Vízkeleti Hadnagy Úrral 
együtt'''Majiénd Várából Er. fogságba esett. 
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vál t : nem tsak fzerentséssen- ki-fcabadúte 
már jó ideje %zellenség? kezéből, hanem 
feenvedéseinek 's érdemeinek' jutalmául 
xnás Regementhez is tevődött által azon 
Regementlol, melybenn volt akkor, * mi. 
dőn el fogattatott. Hibás volt az a' Je
lentés ,; nevezett fzép reménységü Vlté% 
Iffju Hazánkfiairól, hogy mulatság7 ked-
rcért mentek volna a' Mediolénumx Vár
ba : hanem a' Regementjek Oberst^Bata-
Honja, és nevezetesserm az a' Kompánia-
i s , a? mélyben Ok voltak, Majlánd Vá
rába •rendehettek, őrizetre, hová- núdöim 
utaztak volna Cremonáhá]: 'bokrossána 
mutogatták vala már -magokat oldalról a* 
Fíántziák. 

^ Horváth- Orfzoghól Napnyűgoi í- GaL 
ííizidba. megy által Kornendánsnak Hadi. 
tárnokmester Gróf Kounitz, *s eríd^valö 
lakó-helyét Zágrábot 9 "Krakkóval tscreli 
fel. 

Magyar- Orfzág* 
Losöntz Jan. 8-dikánn 1797. 
Ezeken a' téli napokon a5 többek kö

zött három újj Magyar Könyveket oiv*-. 
stam eh 
_ Az első ,. íffju Grcf Teleky Domokos O 

. Nagysága' utazása, A? síi ezt illeti > n*g/ 
ditsösségére fzolgál ezen IfRií Méltúsáenaí 
hogy minekelőtte Méh. Eleinek példátok 
ízerent idegen Orfzágokbann u tazna , ' az 
előtt a 'maga Hazáját ki-tapafzta!A, 'a min-
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denütt nagy figyelmetességgel 's oly fzor. 
galmatossággal, melyet tsak egyéltes em
bertől lehetne várni, minden nevezetesebb 
dolgokat meg-visgála 's magának fel. 
jegyze. 

A' második. Munka, ugyan ezen Iffjfl 
Gróf Fordítása, melybe Néh. Fels. Her-
tzeg és Nádor Jspányunk Kedves Sándor 
Leopoldimk* emlékezetére írott Birkenstock 
K. Tanátsos Úr' Deák Verseit Magyarra 
fordította. Esmeretes már a' Hazánkban 
ezen K. Xaáá-tsos Úr'másoké felett magas-
san fel* emelkedett vEJméje, kinek is az 
Egekbe járó efzét, hanemha valakinek ma-
ga ád a' Terméfzet a' fél-repülésire Sas-fzár-
nyakat, igen nehéz gondolattal fel-érni. 
De én bátorsággal állítom, hogy Gróf Te-
leky Domokos Úr, ezen Urat az első Ver-
seiben mindjárt tökélletesen utol érte. 2?i>... 
kenstock Úr* ily felségesenn kezdi, Mun
káját. - \ 
E x p a v i t , quod jam cunis adamante nótara t 
Decretum — revocare parans , immobilis obflat 
Causarum series et ineluctabilis ordo. 

Gróf TeLekf Fordítása : *• 
, »A ' Fá tum maga meg-rettent , másolni k ívánná 
Gyémánt vésővel már a* BŐltsore fel-írott *. 
Végzését ; az örök meg-változhatatlan o k o k n a k 
jEgybe-fzÖvÖtt sorai tartják meg-kötve h a t a l m á t / * 

A' harmadik Könyv a' mit él olvasék 
a* Milton9 el vefztett Paraditsoma-. Ezt 
Kapitány Bessenyei Sándor Úr, nemes mé-
réfzséggel '§ bizonyosan nem kis fierentsé-
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t^el fordította. Egy fegyver-zörgéshez fzo-
kotf -Ürnak, Hlyen, a' képzeíodést fel-
gyulhfztó tsendes Magánosságo^ , 's a' fel-
go h u m fel tekcrtt gondolkozó tehetségeké 
ntrk ál határos fei-hűzva-való lételeket ki* 
vánó* munkát véghez vinni igen sok, de 
egyfzersfvund igen nagy betsuletre fzolgá-
Jó dojüg is. Ezen érdemes "Úrnak leheti 
Z-»íIusi ellen hirtelen «zeket ír tam: 
Hogy Milton, fzárnyra k#It 's az Égig repúle , 

L<*ria Bessenyei ' s -u tánna kéfzűte , 
Nyomult Milton után fzínt' a' levegőig* 

*S el juta már épen a' Pico* tetőig. 
Xtt el vékonyodván az aér meg-á l la , 

Jjly felséges erőt bámulva tsudát la . 
Még ily fent se repült senki Milton u t á n a 

T u d d m e g ; 's Bessenyeit ítélgesd azutánii , 

* - . * * # 
• . * # * # « 

. Tudósítás. 
Alább m e g - n e v e z e t t , mind közönséges , tniad 

más különös fogialatosságtmtól anynyira meg-vagyok 
terhelve, hogy magamon némely réfzbea segíteni kén-
te 'eníttetem. Ezen okon fzándékozom ki-fejtődzni egy 
olyan bajomból , a* mely tőlem sok időt ház e l , '& 
snás dolgaimban nagy akadályomra vagyon. 
fc:^ A* két Magyar Hazában már mindenütt esinére-
tes Magyar Biblia nyomta tványoknak, melyeket 1794-
ben Hollandiában adtam k i , maradványnyát közre bo* 
tsátom él-adás végett. Hogy pedig mindenek , a ' kik
nek fzándékjok volna ezt a' í'zép és jó nyomtatványt 
jaieg-venni, e' dologba belé fzólihassanak; helyesnek 
ítéltem fzándék©mat kinekkinek közönséges Levelek 
álf'al adni tudtára* A* kinek tehát kedve volna ezenm 
Jófzágot tifztességes nyereségre meg-fzerezni; ígérhet 
érte a' fzcrént, a ' mint gondolja, bogy hafznot véfzen 
fetlök. A' még el nem a d « u Nyomta tványok ' faá'mjt 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



9s nemei itt következnek; melyeket bárom Szakákra 
ofztottam, azér t , hogy ha talán valaki együtt tokai-
laná f harmadához is hozzá juthasson. 

Egyik-egyik izakafz enny i : 
c, N . forintos nyomtatványok : i®o. — N\ fr. £OQ, 
4 K* forintos nyomtatványok: l öo . — N.. ft. 400. 
5 és* fél N . ftos nyomtatványok : 300. — N . ft._ 105®, 

summa — ,500, — N . ft4 1950^ 
A" három Szakafz egygyütt: — 1,500..— N . ít. 5850, 

Ezen árron kelnek egyenként. A' ki leg-többet 
ígér Szakafzfzáért, vagy mind a* három Szaka ié r t 
együtt; azé lefzfz.— Februáriusnak utolsó napja lefzfc 
a* h a t á r , a' mikorra a' vevő fzándéká Erd, Urak', 
i?agy Társaságok' Lev.eleinek hozzám keílene érkezni, 

A' Jéfzág nagy gond alatt Vagyon, töjiéüetes 
és é p , Tzáraz , tifzta, harmintzadtól fzabados : a' ki 
meg-vefzi 's kéfz-pénzel fizet; kezelje adódik Bétsben 
minden hiba nélkül. Hitelben nem fzándékozom adni. 

Pethe Ferentz. 
Adresse: ta der Alfter-Gafse, Nro 131, im i*te& 

• Stöck, 

Hogy a* Frantzia és az Efzaki-Améri* 
kai Respublika között fel bomlik a' Barát* 
tság: nem tsak onnan lehet ezt'gyanítani, 
hogy az Amerikai Státus-Secretárius* .felele
tére adott váíafzfza ^FüadelJzaiWi. Követ-

^ nek dderPolgárnak, hofzfzas egymásra valá 
halmozása a' sok panafzoknak; hanem on-
Bet..'liyilvánn is lehet már látni, hogy a* 
Frámziak, V Argó nevű hajót ^ mely az 
jiméríkáX Közönséges-Társasághoz tarto
zott',' ei fogtak, és mint hadi prédát, Caf 

frangois-hoz fzállítgtták. 
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