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TÖRTÉNETEK. 

Költ Bétsben, Augustusnak lA-dik 
Napján. 

már naponként erőflodő, *s fzemláto-
mást épülő Fejedelemnek, hafználatoíTabb 
erőfsitő ízért nem kéfzithetett volna a' világ 
minden Patikája, mint az a' kettős örven
detes győzedelmi hír volt, a 'meily eggy-
ízerre érkezett ő Felfégéhez. Eggyik Moldva 
Orfzágából, a' Fokfánnál fekvő Táborból, 
COBÜRG Hertzegtől; a* másik Erdéllybol, 
a' Bozzai fzoros járástól, Hertzeg HOHEN-
LÓE-tőL A' hirt hozta, a' Lovasfág Gene-
rállyától, H. Coburgtól, fő Hadnagy fővel 
jött, de ö Felfége hozzá járult kegyelméből, 
viffza, Kapitányi rangal menendő Fermatti 
Ur. Erdéllyből pedig, F. M. L. Hertzeg 
Hohenlóétöl, a' Generál ftabnál eddig Kadét-
fágot vifeltt, moft ugyan ott, Fermatti Ur 
hellyébe, ő Felfégétöl> fő Hadnagyi Tifztfégre 
emeltetett Petz Ur. Laxenburgba érkeztek, 

K é 
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0 Felfégéhez, ezen folyó hónapnak n -d ik 
napján dél után, a' honnan a' következendő 
napon, úgymint 12-dikén, az itt-fzéket ülö 
fö Hadi Cancellária épülettyébe jöttek, hogy 
Hadi Tárnokmefter Gróf Vallis Urnák, ki 
moft, Feldmarsal Gróf HADIK-nak, a' fő 
Hadi Cancellária rendes igazgató Fejének, 
képét viseli, fzóval a' történt dolgokat le-
beízéllyék. A' Kurir Urak előtt tsőrgetett, 
és futta a' sipot, 8 Poítilion, kettő kettő 
eggy rendben. Ezeket követte eggy Póíia-
Tifzt, 's mindjárt utánna úgy lovagoltak a' 
Kurir Urak, kik-is minekutánna egynehány 
nevezetes úttzákat meg-jártak, úgy mentek, 
mintegy győzedelmi pompával, a' fö Hadi 
Cancellária Palotájához. Oda érvén3 lovaik
ról le-fzállottak, és a' Házba, niellyben ép
pen akkor tartatott á' gyűlés, fel-mentek, 
's köteleíségeket végezték. Ezen alkalma-
tosfággal, úgy intézte ama' nevezetes , 's 
Béts várofának fzivét lelkét meg-nyert Spa
nyol Lovagló Mahieu *) , az úttzán, török 

musi-

*) Ez a' Mahieu, már moft nmíodfzor vagyon 
Bétsben. Szokott többnyire minden napon, 
mikor az idő engedi, azon néző hellyen, 
mellyben az állatokat viaskodtattyák , mind 
maga ollv remekeket adni lovon, mind Le-
gennyei által adatni, hogy azokat lehetetien-
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musíkával, fel '$ alá való pompás járáfát, 
hogy a' midőn a' Kurír Urak, a' Hadi Can-
ceiiária Palotája előtt meg-állottak, ö - i s , 
feles fzámú, igen tzifrán 's gazdagon öltöz
tetett embereivel ott termett, és gyönyörű 
musikájával, valamint ezen jeles történetet 
meg-tiíztelte: úgy a? mindenünnen öfzve fe-
regiett fokafágnak méltó örömét, még na
gyobbra nevelte. — A ' Kurír Urak, a' melly 
Tudósítást hoztak, a* Törökökön Fok/annál 
és a' Bozzai fzoros járásnál nyertt győzedé-
lemről, 's annak környul-állásirói, már ki
adatott éppen tegnap dél után, a' Hadi Can-
celláriától, de az, minthogy egéííz két ár
kus, nem engedte-meg az idő rövídfége, 
hogy moft azt, az érdemes Közöníéggel vol
taképpen közölhefíuk. — Úgy sints még &-

K 2 zon 

fégeknek tartaná az ember, hanemha látna. 
Nagyobbára mindég-is dugva tel i - is van a* 
néző helly, mikor Ö jádzik. A* melly napon, 
jádzani akar, el-indúl dél tájban, •••'& minden 
uttzákat záfzlókkal 's musika fzóval meg-jár. 
Előtte eggy Legény fejfzét vifz, utánna men
nek egynehány rendekben musikáló emberei, 
mind ló háton. A5 hol el-megy, minden ab
lakok tele vannak nézőkkel. 
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zon két árkuíbkban-is minden meg-irva, a* 
minek tudáfa kettős gyözedelmünkről lehető 
tökélletes esméret fzerzéfére meg-kivántatna. 
A' jövő Péntekig, reménylyük, meg-érke
zik, mind két Herofainktól, az utóbbi Tu-
dósitás, meilynél fogva, a' két ditső viada
loknak Hiftoráját, a' maga egéffz valófágá-
ban, közölhettyük az érdemes Olvafókkal. 
Valamint azt-is, hogy verte viííza, Augus-
nak 4-dikén, Generalmájor, Báró Vétsej, 
diadalmafan, azon mintegy 6—7. ezer em~ 
bérből álló ellenféget, melly moft-is a' ta
valyi vak fzerentsével álmodozván, a' mie
inket Mehádidnál vakmerőképpen meg-tá^ 
madta. Melly jeles vitézfége a' Generalmájor 
Urnák, és bölts igazgatáfa alatt való egéííz 
népének, valamint a' Fejedelemnek magá
nak nagy meg-elégedéfére 's örömére vóít, 
úgy bennünk-is mindnyájunkban, a' fenti 
nevezett két gyözedelmekkel eggyütt hár
mas örömöt okozhat. 

Meg nem állhattyuk, hogy a' Moldvai, 
és Erdélly Orfzági győzedelmekröl, még 
avagy tsak annyit ne említtsünk, hogy a' 
Török féregnek fzáma, mellyet a' mieink az 
Orofzokkal eggyütt, Moldvában ugyan dere
kaién hellybe hagytak, az el-fogattaknak 
egyenlő vallás tételek fzerént, 3oooonél több
re ment, közzülök az el- estteket, a' Tudósítás 

fze-
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fzerént, Jeg-alább-ís igoo-ra lehet teanl. — 
.Rabfágba estek 9ó~an. 

A* Bozzaí Pafsüsflái, voltak a'Törökök 
mintegy 8—9000-én, kik közzül egynéhány 
ízázan ott hagyták a' fogókat. 

A' mieink, mindenütt kevefebben voltak 
a' Törököknél, és az ő veízteíégekhez ké
pest mit íeai v^fztettek. 

E L E G Y E S 

TUDÓSÍTÁSOK. 

Bétsböl. 

\±\- Fö Hertzeg el-haggya újjolag leg-fél-
több kintsét, kedves Felefégét, 's le-fog 
minden órán indulni, PELLEGRINl F. M. 
kiféröjével eggyütt Zimonjba, kéttség kívül, 
hogy az el-múlt 1788-dik efztendőben, a' 
hadi tudományokban gyűjtött fzép tapafz-
talásit , Belgrád oftroma fzemléléfével, ne-
vellye, 's hafzonnal öregbittse. Mar tavaly 
ki-mutatta ezen. Ifíjú, nagy reményfégü Fe-
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jedelem, hogy él hal al virtus meg- fzerzv-'* 
leért. Kéfz volt hideget, 's kivált a" rek
kenő meleget .fzenvedni, tsak hogy l'áthas-
fon 's halhaífon, jelen volt Szabátsnál? an
nak meg-vétele alkaímatosfágávaí, sőt maga 
vitt eggy tsapat Legényféget, az eröííen 
ágyúzó vár felé, felhágatott fok izben a' 
Befánía töltéfére, mellyre fzórta az ellenfég 
ölő's rontó menyköveit; meg-járta áz egéííz 
féreg fekvéfe helyeit, meg-visgálta Chotzím 
oftromláfára kéfzittetett árkokat, különös 
maga meg- határozáfával, *s bátor fzivvel 
ki állott a' Bánátban nagy vefzéllyeket. — 
Mind ezek arra matatnák , hogy Belgrád* 
nál-is nem tsak ízeméit fogja legeltetni, ezen 
jövendőbeli Kormányozója, olly fok fzámá 
népeknek, 7s vitéz feregeknek, és hogy ö-
römmei fogják?- egykor kedves Hazánkai, 
íigyan azon Főt esmérő Tartományok-is hir
detni; Jósef nevelte minékünk Feréntzet, va-
lamint a' Bomfsíai Királlyi páltzának hódoló 
Birodalom örvendezve emlegeti: Fridrik ne
velte nékem Wilhdmet* 

'é * 

tíogy á* polgári Tárfafágok, vallás néí-
Ml fel nem állhatnak 4 meg-esmérték azt," 
majd többnyire minden régibb, és újjabb 
helyes gondolkozású Böltsek, és állitáfokat 
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ellene móridhatatlanúi meg-is bizonyították. 
'M.3 kik e'réfzben el-hibázták a' dolgot, nem 
gondolták-meg, hogy a' vallás hafzontalan 
voltának meg-mutatáfára nem elég, e'ggy 's 
két vallás nélkül való, lítent, 's örök éle
tet tagadni méréfzlö Spihofdt *) például fel-

R 4 hoz-

*) Spinofa Benedek, fzületett 1632-dik efztendo-
ben Amfterdámban. . Attya volt eggy Portu-
gálliai Zsidó. Sok ideig, a' vallás tanuláfára 
adta vala magát; de azzal ofztán fel-hagyott, 
*s fogott a' terméfzeti okoskodáshoz, a' melly 
azt okozta, hogy Ö a' Zsidó Tanítóknak vé-
lekedéíeiktöl idegenkedett , Eöt a' Zsidó 
valláfon-is egéílzen fel-mondott, 's Kerefz-
ténnyé lett. Hogy az előtte leg-nagyobb 
betsben lévő Cartefms tanitáfa fzerént., annál 
fzabadabban böltselkedheffen , eggy magános 
tsendes helyet válafztott Amfterdámon kivül, 
a' hol külömbkülömbféle, látást fegitő üvege
ket kéfzitgetett, 's azonban a' böltselkedés-
ben annyira el-merült, hogy tsnpán tsak eggy 
Valófágot kezdett hinni, mellynek fzármaz-
vánnyai volnának minden egyébb teremtmé
nyek, olly Valófágot, melly femmi fzabad-
fággal nem birna. Eggy fzóval tehát , Iften 
tagadóvá let t , és két munkáiban, mellyeknek 
eggyike : TraUatus Theologico - Politicus, a' 
másik Opera pofthuma név ,alatt jün,> botrán
koztató, veízedelmes, de egyfzersmind tulaj
don magokat fel-forgató vélekedéfeit, jól el
intézett fcudorüány formában akarta elö-adni. 

Meg-
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hozni, hogy, Iára hifzen, ez emherféges 
ember, 's hafznos polgár lehetett, ha ízin-
teti eggy olly fő Valófágot nem esmért-is, 
a' ki ez élet után a' jót meg-jutalmaztattya, 
a' roíízat meg-bünteti. Mert, más kérdés 
az: Lehet e valaki, ha ő maga Jemmi vallási 
nem tart4s, jó Tagja eggy ollyan Tárja[ág
nak ,, d melly Istent hijz, fely V tifztel? —-
Más ismét; Tartós lenne e\ *s virágozhatna 
é állandóid, az ollyan Tárfajáo,v mellyben 

jemmi helye nem volna] az isteni félelemnek, 
's tijzteletnek? — A'vallás, a' leg-fzoroffabb 
Sízve foglalója, a' polgári Tárfaíágok', ezen 
nagy testek Tagjainak; az eggyesitti nem 
tsak külsőképpen a' Hazafiakat, hanem bé 
hat a' fzivekre-is, és azokat, gyengén, *s 
édesdeden; de ellene állhatatlanúl öfeve-
kaptsollya. — A' vallás érdemelteti-meg az 
Uralkodókkal, a3 földnek naggyaival, az 
Atyai édes nevezetet, a' kéfzit az alatt va~ 
lókból-is, Elöl-járóikat, mint Attyaikat tifz-
telöj Y önként engedelmeskedő gyerme^ 

ke-

Meg-hóít 167^-ben fzáraz betegfégben. E -
géílz életében fárgás fekete fzint mutatott 
ábrázattya. Arról ditséretes, hogy rendes 
életű jó ember volt, 's máfoknak örömest 
fzolgált. 
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keket. Mert a'.tsupa terméfzeti törvények, 
mellyek mind eggybe fummáltatván, ide 
mennek-ki: Tselekedd d mi jó; kerüld a mi 
roffz, meg-maradnak ugyan terméfzeti tör
vényeknek, eggy literi tagadónál-is, a' ki
ben egyízer, a józan okofságtól vezérelte
tett akarat vagyon, de ezek nem elégféges 
ÖfztÖnok a' jóra, 's tartalékok a' gonofztól, 
ott, a 'hol , a' képzeltt hafzon, az emberi 
elmének, külömben-is rövid látású fzemeifc 
meg-yakittya, vagy a* fel-forrott indulatok* 
gözöjgéfe, homályt vet eleikbe; vagy azo
kat, az álnokíag titokban lejendö maradá-
fának reményfége, a' következéfek fzemlé-
léfétöl el-forditrya. A' mit tehát, a* termé
fzeti törvények nem tehetnek, tsák egye
dül a' vallás tseíekedheti azt, — az embe
reket fzerető, minden tudó, jó és igaz literi 
jövendőbeli meg - jutalmaztatáfának, vagy 
meg - büntetéfének meg - fontoláfából, vett 
okokkal, *s eröfségekkel. Ez ád újj erőt 
amazoknak; e' világosittya-meg, a' meg
vakítatot t , 's meg-homályofodott fzemeket, 
hogy láfsák, mi az Iftennek, az emberi 
nemzet Attyának az akarattya, ne pedig 
arra figyelmezzenek> mit diktál, el-fordúltt 
Js vétkes magok fzeretete, e' rettenti-el, 
mind azokat, kik a' jófág; ösvénnyét el
hagyták, nem tsak, a' nyilváníágos erő-

K 5 fzak^ 
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fzaknak., hanem a*, titkos, 's állortzás Iílen-
telenfégnek e!~követéfétöl-is, a' fö Valófág 
minden tudófágának, eleven fzemléítetéfe 
által, Js fzerez meg-jobbulást, és az egyenes 
útra való viííza térést az el-tántorodtakban, 
a'fzives bánatnak javalláfa, 's azt követő 
botsánatnak,' az ifteni jófágon fundáltt hir-
detéfe által. — I t t , méllyebben ezen főben 
járó dologról való értekezésbe erefzkednünk 
nem lehet. Úgy-is tudjuk, hogy h'oífz'ás 
mutogatás nélkül-is, fel-tételünknek igazfá-
gáról, önként meg-naggyá, magát gyözet-
tétni az okos világnak nagyobb réfze, ki-
tsintől fogva nagyig, vagy inkább, mineke
lőtte mi fzóllanánk, már felöle régen még
is vagyon győzettetve, és állltáfunkra még 
az okok fel-hordáfa előtt-is Áment mond. 

De, ha fzükféges, és hafznos a7 vallás 
ás polgári Tárfafágokban, kihozhatná kéts-
tségbe a7 Tárfafág azon difze's, és mindenütt 
*s mindenkor nagy tifzteletben tartatott Tag-
jainak-is valóba érdemes voltokat, kiknek 
fö foglalatosfágok a' vallásnak lenn tartáfa, 
's terjefztéfe; sőt nem méltó örömnek maté
riája e% midőn azoknak fzáma nevekedik, 
kik, ezen hafználiatos munkának folytatá
fára nagy reményíég alatt, elő állanak? —-
E' réfzben-is örömmel tel ly eledbe tik fzive, 
kedves Hazánknak, mert nevekednek fzá-

niGf-
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Hiöííliii^ oliy hnfcnos fiai, kik a* vallást, még 
pedig oh édes nevezet! a'Kereíztény vallást, 
ezt ÜZ Egek drága adornáooyát, a' maga 
valófágában 'stiízUiíagában meg-örzik, an
nak hagyamánayit, 's readeléíeit, raellyek-
nek Lelke, és iummája, íften, és Felebará
tunk fzeretete, nem tsak ^ízóyal hirdetik,, 
hanem tanitáfokat tselekedettel-isy's életek ' 
jntézéíével meg-bizonyittyák, 's foganatos 
példájokkal, mindeneket igyekeznek meg
nyerni. .Nevekednek átallyában ,. mind a' 
Catholic.a Anyafzentegyház, mind a5 Helve-
•tica '?s Áuguílána Confeísíót tartó • gyüleke
zeteknek kebelében, kiknek tsupán neveik 
fel-jegyzéfére, nem egynehány Levelek kí
vántatnának. 

Közelebb volt fzerentsénk, a' Pofonyi 
Semináriumban tanuló T.nevendék.Papokról, 
minden réízre haj-Jás nélkül való oktatást 
venni. Örömmel:értettük, 's őrvendezve-is 
közollyük, hogy ezek átallyában, olJy fzi-
veílen fáradoznak, magoknak, minden réfz-
ben lehető eLkéfzétéfében, azon méltófágos 
de valóban terhes hivatalra, mellyet fel-
vejendök, hogy az igyekezetre nézve, alig 
lehet közöttök külömbféget tenni, — 's ám
bár a' maga ajándékait fzábadofon ofztogató 
Teremtő, nem mindeneknek adja-is, leg
főbb mértékben keg3^elmeit; itt mindazáltal 

tsak 
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tsak a' fzületett Magyar Iffjak kozzül, ta-
pafztalták ízíntén negyvenen, az iítenijóíag' 
ki-meríthetetien kútfejének reájok iett olly 
böv ki-áradáíát, hogy terméfzeti ajándékaik
hoz, fzorgalmatofságok-is hozzá járulván, 
úgy tündöklenek Tárfaik között, mint a' 
Hóid, mi reánk nézve, az apróbb égi tes
tek között. 

Hlyének voltak; a' kik immáron osko
lai futáfokat nagy ditsérettel végezvén, a' 
Semináriumból ki-léptek, 's közelebbről fog
ják magokát kéfziteni, az Úr fzölöjében va
ló munkásfágra, aJ következendő nevezetes 
Iffjak, úgymint: Bertits Ferentz, a' Pétsi 
megyéből; Halájz Ferentz, a* Vátziból; 
Jordanjzky Elek. Méfzáros Jósef, a' Fej ér
váriból; Kirdllji Láfzló, a' Vefzprémíböl; 
Kis Ferentz, ugyanabból. JíorváthYérentz, 
a' Vasváriból; Molnár Ferentz, a' Vátziból; 
Takáts Jósef, a' Győriből; és több illyek, 
a' kiknek mi esmerettségekre nem juthat
tunk. — De maradtak még oda benn-is, az 
tsak réfz fzerént elő fzámláltakhoz hafonlók, 
mind tudománnyokra, mind jámbor erköl-
tseikre, mind a' Haza példás fzeretetére 's 
fzületett nyelvünkhöz vonízó meg-betsülhe-
tetlen hajlandófágokra nézve, kiknek betses 
neveiknek fel - jegyzéfével, léfzen-is annak 
idejében fzerentsénk, íráfunkat ékesíteni. — 

, 0-
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ÖríiJly kedves Hazfuk! Mert a'midőn kül
ső békesfégedet, a' Mars táborában ditsös-
fégeffen vitézkedő Fiaid hathatóffan munká
lódjak, íme' fzaporodnak, a' kik belső bé*~ 
kesíegedet-is meg'-mozdúlhatatlan lábra ál-
littsák, a' sürütudatlanfág fzíileménnyén, 
a* vak buzgófágon diadalmaskodjanak, az 
egymás el-fzénvedhetőfégét, sőt fzeretetét, 
?s betsüléfét a'ízivekbe mellyen bé-plántál-
lyák, és ekként a' vallás — a' kerefztény 
vallás ügyét-is, mind prédikáláfokkal, mind 
fzelid lelküfégekkel, 's ember tárfaikhoz 
való baráttságokkal, meg~igazittsák, meg-
esmertetvén a* tsufólódókkal, hogy ártatlan 
a'Jéfus fzeretettel tellyes tudománnyá 5 azon 
fok ártatlanul ki-omlott vértől, mellyel azok 
fertéztették-meg kezeiket, a' kik magokat 
a' Rriftus tanítványinak, ps azon Iften fzol-
gainak vallani nem átallották, a' ki fel-hozza 
napját mind a? jókra, mind a' gonofzokra, 
3s a'-kinek Lelkétől ugyan, bizonnyal neim 
vezéreltettek. 

JEGY-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



I2Ő A»C=>Jfc' 

J E G Y Z É S. 

A* Mozsár-ágyuk, a' mint le-rajzóit forrná-
jaik mutattyák, a' beléjek y$pk. Bombáknak kíW 
lömbkülömbféle nagyfágok. által, ktilömböztetnefc-
meg egymástól. A' leg-kiffebb mozsárból, tíz fon~ 
tos Bombát lőnek: ámbár moftanában még kiííeb-
beket-is kezdettek öntetni , mellyékből hat vagy 
még annál-is kevefebb fontos Bombákat lövöldöz
nek. Hlyének azon újjonnan kéfzűltt mozsárkák, 
mellyek a' Vukáfovits fzabad ferege fzámára ké~ 
fzittettek, *s a' mellyekkel az említett fzabad féreg 
oda le Bofznya Orfzágában, már fokfzor e l - é r t e 
tzéllyát, az ellenfég épüíettyei el-égetéfében. — 
A' harmintz, és a' hatvan fontos mozsárökat kö-
zönfégeffen, az oftrom ágyúkhoz fzámlállyák. — 
A' Bombák, abban meg-eggyeznek a* gránátokkal, 
hogy mindenikőjők belől ürefs, és puska-porral, 
vagy más könnyen meg - gyúladható materiával 
í'zokták mind kettőt meg-tölteni; abban pedig kü-
lömböznek egymástól, hogy a' Bombáknak, mint
hogy nehezebbek, két fülök vagyon, mellyekbe 
a' Bomba kötele horgait akafztják, 's ekként eggy 
hellyről, más hellyre könnyebben vihetik. — A* 
Mozsárok töltéfe, nem ífgy megyén véghez, mint 
más ágyuké. It t már nem puska-poros zatskót 
erefztenek a' mozsárbaj hanem annak kamaráját, 

töl-
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tölcséren puska-porral meg-töltik, *s úgy erefztik-
le ofztán a' puska-por felibe a' Bombát, mellynek 
a' fzáján kanótz nyúlik-ki. De ezt még az előtt 
fzorgalmatoífan, vizes ruhával meg-törölgetik, .ne 
hogy valami fövény oldalára ragadott legyen, a* 
melly a' Bombának az ágyú oldalához való dör-
gÖlödéTe által fzikrát adhatna, 's a' puska T port 
fel-lobbantván, a' környűl-állók között nagy ká
rokat tehetne. 

Mihellyest a' pat tantyús, a* mozsár kamará
jában lévő port, a' gyújtó lyuknál fogva fel-lob-
bantja, abban a' fzempillantásban a' Bomba ki-lö-
Jküdik, és a' kanótz vége-is meg-gyúlad, melly 
a' levegő-égben fzépen ég, 's mikor ofztán a' Bomba 
le-esik, 's a' kanótz-is a'puska-porig le-ég, amaz 
ennek erejétől fzéllyel fzakad, és a' nép közt t , 
a* melly közzé esik, fzörnyű károkat okoz. 

A' vas mozsár, külső formájára nézve,, kü-
íümböz a9 réz mozsártól. KözönfégeíTen egy .ko 
fa r, követ tefznek beléje; mellyet hogy annál erős-
feb'ben ki-vetheffen, a' puska-por ereje, alól a* 
mozsárban eggy kerek defzkát tefznek, a' melly 
ofztán, a' rajta fellyül lévő köves kosárral egy-
gyütt ki-löködik. A'fürüfégben, fok kárt tefznek 
az efféle ki-lott kofarak, főképpen ha kövek he
lyett kézi gránátokkal töítetnek-meg. 

A' 

Ráday Gyűjtemény 



128 ^ • C Z Z 3 * ) S » 

A' Mozsár ágya, tartója, vagy váluja végibe, 
a' mozsár fzája felől, eggy sróf formájú atzél rúd 
jár , mellynek eggy meg-vafazott nyelv forma fá
val eggyéffege vagyon, (tekerő tsigának -is lehet 
öfzveféggel nevezni) ez által, a' mozsárnak a' fek-
véiet fzokták igazgatni, fellyebb, vagy alább, hogy 
a 'fzerént a'Bomba-is nagyobb, vagy kiííebb ma-
gásfágra iöködheffen belőle. Az ágyon fekvő retefz 
's a' mozsár tengelyét az ágyához fzorité boríték, 
vagy retefz, vasból kéfzül. 

Ha kik az érdemes elő-fizető Urak k"zzül , 
Iráfunknak ez vagy amaz darabját, a' Pófta hibája 
miatt , nem vették volna, mellyet fziveffen fáj
lalnánk: méltóztaffanak betses Leveleiket tsak a* 
Poftára utasítani. ' Ezeket a' Pőfta nékünk által 
fogja adni, és mihellyt belöllök a' fogyatkozást 
éfzre veliettyük, pótoltatni el nem múlattyuko 
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