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Kök Bétsbéíi, Novembernek aodite 
N a p j é a 

14 
A* fő Hadi lTánáts9 Nov, i§'dík napján $ 

e^en Tudósítást adta ki i 

i U u J D O N fó Vezér, CsernélGeneralmá* 
jorra azt bízta, hogy a* S^abátsi kerületből 
menjen bellyebb S^erviában^ az elienfég 
földére, és mind azt köveíTe el az elienfég 
ellen, valamit tsak lehet* S^abátsba érvén 
a' Generális, el-küldötte előre Lesnk^a felé 
a' Bródi határnokok Óberfterét Davidovits 
Urat, melléje adván a'Brödi és Péterváradi 
Reg. bol aBataliont, eggyOfztáüy ÍVurmfer 
Hufzárokat, 's agyút elegend<k> Meg-mon-
dotta néki, hogy, ha a' Törökök a* mieink^ 
nek meg-látására vhfza találják magokat von
ni: tehát azon esetre 9 vegye Őket tizébe 5 
ha pedig a' nem történnék: várja meg vala-
melly jó hellyen a* Generálist. Meg-is in* 
dúlt a5 Generális, féregének hátra maradott 

O -9 Jré* 
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réfzével, Ökt. 20-dikán, Valjevo mellől, 
és azzal a' Szándékkal volt, hogy Oberfter 
Davidovittsal eggyesülve, az ellenféget 
Losnit^ánál meg-támadja. Megértette t . i , 
hogy ott f öoo-ig való Törökök táboróznak, 
Vidaits, Gradatsát^ Tusla 's Prebesnik 
Kapitányok, és a' Zvorníki Basa kormányo-
xások alatt. ^ 

Okt. sa-dikén, Lesnh^ánál termett Ob* 
Davidovits, Mihellyt közelgetett a' helly-
hez , leg-ottan meg-fzáládt onnan az ellenfég 
Lipnit^a felé. Ezt látván az Oberfter, 's 
tudtára lévén az-is, hogy Lipnit^ánál nem 
volnának többen a' Törökök 300-nál: fére
géinek eggy réfzével, átfutó ellenfég után 
eredett, 's azt, fzala^ása közj^ga,^^ Wurm-

Jer Huízárjaival meg-is kapkodta. Midőn 
Lipnit^ától nem meíTze volna, akkor vette 
efzre, hogy koránt fein olíy kevés ízamma! 
van ott az ellenfég , mint fem gondolta; 
mellyre nézve, fzükfégesnek ítélte, hogy 
magát, él-hagyott népéhez, viííza vonja. 
Azonban, JLosnit^átöl még több Törökfég 
érkezett, melly magát a* Lipnit^a béllekkel 
eggyesitvén, olly febefleggers tűzzel omlott 
Lovasaink felé, hogy ezek kénteienktettek 
viadalra ízállani; még minekelőtte a3 hátra 
maradott nép, négy fzeg formában elő állha
tott volna, A' Törökfég úgy neki dühödött$ 

^ogy 
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hogy egéíízen eleibe jött a' Lovasfág ágyúi
nak * ) , e3 m ^ ' fzintén el-is vett volna eggy 
ágyút, a' mídon a'mieink-is neki tüzesedvén, 
úgy vágták magokat az ellenfég közibe, 
hogy az, nem tsak az ágyúnak békét hagyott, 
hanem mindjárt hátrálni kezdett, végre pe
dig febes fzaladasra vette a'dolgot. Azután 
Lip nitrát 9 és Lű$nit\át-i$ oda hagyta, és 
még azon nap estve, olly siettséggel taka
rodott által, a* Losnit^ai által járásnál, a* 
Drina vizén, hogy fokán abba bele-ís fókák* 

Az ellenfégnek két ízben lett megtáma
dása aikalmatosfágával, réfzünkröl két ^'itkz 
esett el, 's a? kapott Sebet. Az ellenfég 
ellenben, 102 emberét hagyta halva az üt
közet hellyén, és fokkal több febeffeket vitt 
el magával. A' hólttak között 3 fő embereik-
is találtattak a' Törököknek; 9-en fogattak 
el elevenen közzülök. — Négy fzáz darab 
marha; és a' 3 hellyen, úgymint Lesnit^á-

O o % han, 

•) A3 Lovasíag-is ízekott hordani magával 6 fontos 
ágyúkat > és Haubitzákat, De nállok, 6 Íi5 van 
eleibe fogva minden ágyúnak, nem úgy, mint 
a' Gyalogoknál.' Terméfzet fzerént azérts hogy 
mnul f'ebefíebben leheílen vinni, 's azon kívül -
mi vei az ágyú mellett -férgolódó flzeméllyek fero 
mennek gyalog* 
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hanf Liptóijában 's Losmt^ábant 3O/OOO 
köböl kukoritza (Tengeri) búza, ros , és 
zab, birt diadalmas feregünk kezére, *s még 
azon. kívül igen fok fzéna. — Ezentúl Gen. 
Csernél-is, fok folyó vizeken kerefztül ha
tolván, el-jutott Losnkxáhoi^ — Már a* 
Drina mellyéke-is egéflz a' Zvomiki által 
járásig ar mienk; és Krupanytól fogva mind 
Losnit^áig, az egéífz Jadrai kerületbol-is 
ki van kergetve az ellenfég. 

Generál Csernél ítélete fzerént, ezen * 
fzerentsés ki-ménetelö próbk főképpen Ob* 
Davidovits jó rendeléseinek lehet tulajdoni" 
tani. Az Oberfter Úr, meg-nevezi fzeméily 
válogatás nélkül mind azokat 9 valakik ma
gokat vítézfégek által kiváltképpen való mó
don meg-külömböztették. Ezek azok: A9 

Bródi Regementból, Gart%uU9 és Yinf%ián, 
Kapitányökj's Birner Alhadnagy; a* Vurm* 
fer Magyar Lovas Reg. böl Kapitány Gróf 
Kollonits\ a* 3-dik Pattantyús Reg. böl Fő
hadnagy Kurt^ka; a' Péterváradi Reg böl, 
Nikola Jurovits9 és Közlegény Simo Niko-
lits; a' Brodiból Csakljevits Antal, második 
Káplár Vinorits Ádám, *s Közlegény Juro 
'Terbits. — Igen ditséri továbbá az ágyúkkal 
bán')k közzűl Káplár Ringért, nem ktílöm-
bzn Hauf&r ésSoms köz embereket; a' Vurm-

Jer Hufzárjai közzül, Káplár Balogh Jósefer, 
és 
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és Molnár János köz embert; nem külomben 
a' Péterváradi Reg. böl Főhadnagy Csorlo-
manitsot, és Knedlinger Záfzlótartót; a* 
Brodiból, Gr. Dönkof, Csuillovits, TkaU 
tsevits, Andreovits Főhadnagyokat, Halou* 
siere Alhadnagyot, Tkaltsevits és Sebe 
Záíziótartókat; végre*Főhadnagy Wet^els-
herget, a' Tót Orfzági fzabad Sereg közzűl. 
-r- Generál Csernél, buzgó hűségű Szolga
latjukra nézve, név "fzerént említi, Ob. Oe-
Jlerreichert, és Vidak Alhadnagyot a' Péter* 

* váradi Reg, bol^ és Pattantyús Major Schu-
hayt. '—* 

Horvát Orfzágból, F, M. L. Vallifd-
tól érkezett jelentések: Nov, 7-dik napján, 
dél előtti ia-c6drei órakor, két ágyúval, 
Prieboi felé indult egy réfze a' Pafzjna Lu~ 
kánál (Bofzniában) táborozó ellénfégnek, 

* és az ott lévó fántzunkat meg-támadta; de 
foka. ki nem állhatván a* mieinknek reája 
lett tüzelését, viflza tért táborába. — Más 
nap reggel, nagyobb fzámmai jelent már 
meg az ellenfég, és 7 órától fogva, estvéli 
6 óráig, fzakadatlanúl tüzelt a* fántz felé, 
mind puskából, mind pedig 3 hoíTzú, réfz 
Szerént golyóbisfal, réfz fzerént kártáttsal 
töltött ágyúkból; és eggy *o fontos Bombás 
Mozsárból. D e , ez nap Sem érhette el 
uéilyát; sots hogy estve felé, ki-tsapott a* 

fántz-
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fántzból népünk, 's az ellenfég jobb fzárnyá* 
nak esett: kenteieníttetett az magát élobbeni 
hellyére viíTza vonni. — A' cetünk közzűl % 
estek el, és ao febefedtek még, azok között 
Főhadnagy Mudrovtsits a' Líkáni Reg. bÖL 
Két ágyú vonó lovat-is vefztettünk. Ar Tö
rökök közzúl i ember fogatott el, más vefz-
teségeket nem lehet bizonyoífan meg-hatá-
roznl; de azt lehet ki-hozni, a1 tsata hellyén 
hagyott piíztolyokból, késekből, és külömb-
küiömbféle ruhákból, hogy annak jó formá
nak kellett lenni. — Nov. u 5 12 és 13-dik 
napjain9 ujjra próbálgattak, még pedig fok 
felöl, bé-ütni a' Törökök Horvát Orízágba: 
de, mivel.mindenütt kefzen várrák féregeínk, 
és állhatatoífan ellent állottak nekíek: meg
fordultak", *s fel gyújtván Eihátson, .felül yoh 
Táborokat 3 Váraikba viífza tértek* 

Éppen tegnap későn est ve tevődött ko^ 
zöníegeíTé, Gládovának * ) , Gen. Fábry 

ál-

*) Gládovü, derék eggy:Vár, mellynek. úgy nevez
tetett Palánkája ( ralánka, eggy árokkal, és pa
lánkokkal környűl vett helyet jelent ) is van. — 
Fekfzik a5 Duna jobbik partján Szer-viában, Orjb-
•van alól, ahoz nem igen mefíze. — Ennek el
foglalása után, nem lehet Óvjovának, a' Duna 
jobb partján-is, femmi további eggyesülése; mivel 
iözzá, Gládován fellyul, a' ízörnyü koíziklás 
aegyejk fórja iniá, köajeliteró nem lehet, —• 
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által, minden lövés nélkül lett fzerentsés el« 
foglalása, KevéíTel ez elótt, a'tavalyi nagy 
Vezér» Jujfuf Basa 8— io/ooo-ed magával 
állott volt a' meg-nevezett erósfégnél. De* 
meg-értvén, hogy a' S^erviai hegyeken ál
tal fzándékoznak ellene a* mieink: azonnal 
el-lódúlt, és tsupán 477 embert hagyott a* 
Vár Örizetére, $ fo Törökökkel eggyütt. 
Ezek, arra engedelmet nyertek Gen. Fábry-
to l , hogy Viddinbe takarodhattak; hanem 

/ minden hadi kéfzületjekét, *s eleségeket Gla~ 
dovában kellett hagyni: melíy állott%j kttz* 
és 4 vas ágyukból; 2^44 mázsa puskaporból; 
igen feles fzámú golyóbisokból; fántz tsiná-
láshoz meg-kivántató fok holmiból; 75̂ 3 má
zsa lifztból; -i<;o mázsa Tzvibakból; t f o Jtö* 
böl árpából; és 1900 köböl zabból. — Gla* 
dovával eggyütt, az egéíTz Krajna nevű vi
dék, birtokunkba jött: melly még nem volt 
tárgya a* pufztitásnak, 's azért-is átalíyában 
jól birja magát; if© mező városokát, 's fa
lukat foglal'magában.' — Erról máflzor bő
vebben. 

H. Mohenlohe, féregének eggy réfzével 
már Krajpvában van, Oláh Orfzágban. — 
Mihellyt meg-hallották jövetelét a5 Törökök? 
leg-ottan ott hagyták Krajováu 

H. Cohurg, 6 Batalionnal, és 7 Ofztály* 
lyal indult Bukarest felé. 

Orofi ' 
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0rof% Birodalom. 
Az OrofzTsáfzárnénak eggyík Tengeri Vezé

re 2L Najfau-Sicgeni Hertzeg, egy neveze
tes Levelet irt Sept. vége felé S\. Péter-* 
városából (St. Pecersburg) *), a* Svét^jai 
Királynak. Azzal eggyütt ©1 - küldötte x 

azon Tudósításnak meg »tzáfolását-is, 
fnellyet a' Hamburgig \ azután más üjTá-
gok-is közönfégefíe tettek, ásson rengeti 
verekedés erántr, melly történt Aug. 13, 
dik napján, a' Svédek és az Oroízok kö
töt t . *»*• Az említett írások nyomtatásba,! 
is ki-jöttek, Frantzíáúl Pétervtárosában y 

illyen felűí irás alatu \JL^L_.--
JLetire á Sót Majejlg Roi de Svéde % 

$i- Refutaúion de la Re lation, qui lm efi 
mtrthuée, dans la Ga^ette de Mambourg % 

Se $<? Mfitüilk novaié du 13. Aom, vieux 

*3 így neveztetik az Crofz Birodalomnak Mqfíau-m 
líivül való fÖ Városa, és t ' ínoítanirend fzerént 

, való.Tsáfzárí lakó hely. &ggy ez a' íeg-nagyobb, 
lég~p©mpásfabb, és leg-nevezetesfebb Városai 
WSJSZIÜ Európának. HoíTza eggy jó német mért-
ápÖlds, ugyan an-ayi a,' fzélesfégei- is. Kapui, 's 
Jfelai nintsenek^ Némeliy réfzej fzigetekbeu fe-
küfznek. Neveztetik Péter Apostol rój , ax kinek 
tevét viselte a' Fundálója-is I. Péter Tsáfzár. •— 
építtetett ezen Századnak az elejéia 
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Style t7$p> entre la Flotté de€ GaUres, et 
la Flotté Ruffe, eommandée far S, A. Mgr 
le Prince de Najfau-Siegen d St, Peters-
bourg íjSp*—• A5 Herrzeg Levelét kívántuk 
közleni, melly így következik: 

„ AVmidon Felféged, hozzám botsátott 
írásával *) engemet a' minapiban meg-tifztelt: 

> . • úgy 

*) A' melly hozzája h»tsátott írásáról emlékezik itt 
a' Királynak a' Hertzeg, arra, im-V kö'vetke-
$$ná& Történet fzolgáltatott alkalmatosfágot. — 
J£zeö folyó efztendcjben, Jnl. I2-dik napján, 
H'ógfors-níl, (a'hol maga-is jelen volt a' Király) 
igl-f^gtak eggy Orofz Hadnagyot %, Svédek. Az 
említett Hadnaggyal nem tsak fok kegyeimát ta~ 
pafztaltatta a1 Király, hanem azt Oberftere Her
tzeg t,abanav ízavára viílza-is küldötte, eggy 
Svéd Tifzt által. Még a' Király Adjotántja B. 
Klingfporre Levelet-is küldött H« Labanov-mk* 
(£ze4i Orofz Oberíler fok jóval volt az Orofz 
foglyokhoz az el-múlt efztendöben). De midőn 
a' Svéd Tifzt, az Orofz fzélsÖ vigyázókhoz ér
vén, Trombitát fúvatott Volna annak jelentésére, 
logy valamit kívánna beízéllni: tehát a' Kozákok 
és az Orofz Vadáfz katonák tüzet adtak reá. — 
M % *gyfzer meg-fúvatta a' Svéd Tifzt a' Trom-

a' maga rabjával eggyüít viflza felé indulni. —. 
Meg-értvén a' Király ezen dolgot, parantsolja 
Vuitín^torre-mki hogy irjots a' Najjmi Hertzeg-* 
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tigy nyilatkoztatta vók ki magát'eráattaiii* 
hogy egy olíyan Fr. Gavallérhoz ír,•-.•a' ki min

den

nek 5 és kérje, hogy a' Király Levelét külclje-el 
H. Labanov-hoz* Ezen Írás mellé, maga a Ki
rá ly , eggy Levelet tett, mellyet• tulajdon kezé
vel írt , és a' mellynek e' volt az értelme: 

„ í r o k , eggy ollyan Frantzia Gavallérhoz „ 
a ' k i mindenütt, a'vefzéilyek, fzép hir, név, 
*s betsíiÍGt után jár: hogy az, tanittsa meg az éa 
elleníegimet, a'had torvénnyeinek méltó tifzte-
létben való tartására. Kötelesfégünk az , 's a* 
betsulet-is úgy hozza magával, hogy azon go-
nofzokat, tnellyékkel egybe van a had-köttetve,• 
enyhittttök a' '-mmr ÍEhet'; jobban esmérem éa 
Hertzeg Uramat, hogy fem mint kételkedhetnem-
is a' felöl, hogy valóban igyekezik annak tellye-
sitésén. A' midőn Hertzeg Uram nékem azt Ígérte, 
hogy engem az éjfzaki réfzen meg fog látogatni,, 
nem gondoltam, hogy annyid magával jöjjön. — 
D e , akár mi módon jöu-is a' Hertzeg: illendő
képpen leííz a' fogadása* A' had ellent nem áll
ván, egéílzen a' vagyok, a kinek maga erántt 
meg-esmért lenni Hertzeg Uram." 

G uflav. 

A' Najjaui Hertzeg, egéffz illendÖféggel 
bánt a'hozzája küldetett Svéd Tifztel, ?s által 
vetette tőle, eggy Orofz Tifztel, a' hozott írá
sokat, mellyeket, még minekelőtte válafzolr. 
volna reájok, küldött Generál Mufsin Vufcbkm-hoz^ 
a kinek vezérlése alatt volt. A' meg-neyezett 

Gene-i 
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denütt a3 fzép hir név 's betsülef után jár. Va
lójában azon fogok igyekezni, Mindenek fe

lett 

Generális egybe feleletet kéfzitett azon írásokra, 
's azt küldötte a' Hertzeghez, meg-engedvén, 
hogy annak a' párját közölheti B» Kling/perrevah 
Ezen felelet ide ment ki : „ Az a; had, mellyet 
a' Svéd Király kezdett az Orofzok eiien, nem 
eggyez meg terméfzetére nézve a' pallérozott 
Nemzeteknél kozönfégeílen bé-vett fzabásokkal. 
Hitetlen módra esett az ahoz való fogás, és ugyan 
azért, alig érdemli meg a' had nevezetet. Azon
ban, fzükfég abban-'is az emberiféget, és igazfá-
got gyakorolni. Ezen virtusok valának a' Tsá-
fzárné minden tselekedeteinek sinór mértékei, és 
Jha ezekkel egybe vetjük azon fzándékot, mellyet 
forralt eggy másutt-is meg-hitt Miniftere a' Ki
rálynak , hogy t. i, a' Hafniai (Coppenhagen) ki
kötő hellyben lévő Orofz hajós Ofztállyt, 's 
azzal eggyütt^ a' lakó Városát-is eggy ollyan 
Királynak fel-gyújtafTa, a' ki ezen Miniítert, 
a' közönféges • hiteíesfégnek fzent oltalma alatt, 
magához bé-fogadta.•** • ^ . 

( I t t tzálozás vagyon &lbedyl-va, ki az el
múlt télen Követje volt a' Svéd Királynak a* 
Dánus Udvarnál. Rogy Álbedyh 's még más-is, 
-réfzesei voltak a' 11, Bentzeljlierna gonofz fzán-
dékának: már az , egéfiz Európa előtt, fzintén 
kéttség kivül való dolog. -*-. B. Bentzeljlierna^ 
minden kéfzűleteket meg-tett ,már, a' Hafniai ki
kötő hellyben telelő Orofz és Dánus hajóknak 
fel-égetésére: a' tnidcm a' dolog fzerentséflen ki-

, .. tudi5* 
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lett Való kegyelmes Uram ! hogy Felséged
nek róllam vaíó vélekedését egéiTz életem 
folyamarjával nn g-igazichaflam. De ha va
laki a*betsüie et keresi: femmit el nem fzea-
ved-az, a* mi által az Ó jó fzivüfége gyanu-
fágba hazódik, 's nem mond az íemmit oly-
lyat, a* mi fundamentom nélkül való 9 és a* 
mit az egéiTz. Világ elött-is nem állithat, 's 
meg. .nem mutathat, llly értelemben lévén* 
bofízankodva kellett olvasnom a* Hamburgi 
Üjfágban egy költött Tudósítást azon tsatá-
tói, mellyben nékem fzerentsém volt a* Fel-
féged hajós ferege ellen nyertesnek l e n n i " 

„Ez a'Tudósítás s Mindenek felett való 
kegyelmes Uram! az enyimet hazugfággal 

lát-

rudódott, — *s hol keresett magának búvó" helyet 
az említett bűnös ? — Az Albeiyl Udvarában, 's 
talált-is.) 

„ H a továbbá egybe vetjük, eggy nem el-
lenféges hajónak el-rablását, még pedig olly ki
kötő helyen htt el-rablását, meíly fem eggyik, 
feni másik réfzhez nem hajlott az eílenfégeskedÖ 
felek közzül (neutral): tehát könnyű meg
ítélni, ha vallyon adhat e' letzkét eggy ollyaa 
dlenfég, az emberifég *s nagy l«lkűfég követése 
erántt, a' ki azt fem tudja, miben állyanak azon 
yirtusok; Ieg-alább, femmit nem átall, véghez 
vinni, a' mi eggy átailyában ellenkezik-is 
szókkal.éi 
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i4tta.uk vádolni, és az igazfággal, fok pon
tokban, eggy átallyában ellenkezik. Én el
bámultam azon a' vakmerófégen, hogy olly 
tífzteletre méltó Nevet,- mint a' Felfégedé., 
eggy hibákkal, és ígazfágtalanfágokkal tely-
lyes írás alá mertek tenni. Én reménylem, 
hogy Felféged, azon, fzintéo úgy meg fogott 
illetődni-, mint én , és nem tagadja meg tó-
lem, az annak el-nyomásában meg-mutatandó 
kegyelmét, hogy az igazfágnak meg^adódjék 
a' tifztelet. Ha, Felféged találta volna azon 
helytelen Tudósításnak közre botsátását jóvá 
hagyni, a' meíly ugyan képtelennek láttzik: 
tehát azon, efetre fzükfégesképpen azt kellene 
hinnem, hogy Felfégedet, a* hozzája tett 
hir adások által, gonofzúl meg-tsalrák; és 
hogy az igazfág fzeretete, 's az egyenesfég, 
melly a' Királyoknak leg-fébb virtusa, arra 
fogná Felfégedet kéttség kívül kénfzericení, 
hogy ezen Tudósítást viííza vegye, és a* 
Tiízteket meg-bünteífe, a' kik azt hitetlenül 
tették. tc 

„Mellé tefzem ezen Levélnek, azon 
rneg-foghatatlan Tudósításnak msgtzáfolásár, 
melly által, én minden hibákat el ofzlatok. 
Az én betsületem függ attól, as mit mondok, 
és a'mit fel-hozok. Bizónyíágim, az általunk 
el-fogattakj a' hajók, melly ek kezünkre bír
tak; és a^hajós féreg, mellyet én vezéreltem, 
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és a* melly, nem hogy roííz környülállások* 
ban lett volna; hanem még a'tsata után, 
egéíTz jg napokig eggyütt vóit a' Tengeren, 
Louifató\ fogva ia mértföldnyire fel ?s alá 
já r t , és elébb viíTza nem vonult, míg Sept. 
la-dik napján egyfzélvéfz neki nem jött.— 
Még egy réíze ezen hajós Ofztáüynak moíl 
is a* Tengeren vagyon, és ismét kéfz a' vere
kedésre, tsak ellenfégfe találjon." 

„ Meg vagyok felöle győzettetve , Mínu. 
denek felett való kegyelmes Uram! Felféged 
jobban esméri a* betsület Törvénnyeit 9

:hogy 
fém mint azt a' buzgó érzékenyféget hellybe 
ne hagyná, mellyel én a* magamét oltalma
zom, 's meilyet én meg-bántatottnak tartanék, 
ha tsak egy fzempillantásig való kéttségeske-
désnek-is helye lehetne, azon jelentés igaz-
fága erántt, meilyet én tettem, és a' mely-
lyet O Felfége a5 Tsáfzárné meg-engedett, 
közönfégeffen világ eleibe botsáttatni.íc 

Éppen azon indító okok, a' mellyek 
velem ezt íratták, köteleznek engemet arra, 
hogy én ezt közönfégeffé tegyem; és a' vá» 
lafz, meilyet reményiek, kéttség kívül just 
ad énnékem arra, hogy közönfégefien 9 és 
nyilváft vallást tegyek arról a* mély tifztelet-
TÖl, mellyel Fellegednek tartozom, és a* 
sellyei vagyok 

Min« 
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Mindenek felett való kegyelmes Uram 
Felfégednek 

áVi Pétervárosáhan, 1789. 
Sept, IQ. napján. 

Leg-alá^atoíTabb , *s 
Jeg - engedelmesebb 
Szolgája Naj([au~$ie~ 
géni Henzeg* 

' mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaammm 

JELENTÉS, 

T. Bethleni Húri Péter ü r , a' M. Gróf és F. M* 
L . WartenslebenUr Ö Excel, kiílebb Urfia Nevelője, 
két fzép Magyar munkákat ado t t 'M-«é* régiben itt 
Bétsben, mellyeket mi-is kívántunk esmeretesekké 
tenni a Haza előtt. Az eggyiknek homíok írása' e z : 
&£gyt a* Teremtdh'óz fél-emelkedett elmének [zalai 
gondolkodásai; á' másiknak: Erkoltsi » kezei bárom 
Énekek. Mind a' kettő meg fogja ffia'gá magát ele
gendőképpen ditsérni. — Az első vagyon ajánlva, 
M. R. Sz. B. Gróf Széki Teleki Klára ü r Affzony 
ö• Excel, nak M. R> Sz.B. G. és F . M. X . Wa.riens-
lében Wilhelm Ur o Excel, kedves Éíéte párjának.,, 
Ilinek kegyesfége olly nagy volt azlróhofc, hogy azt? 
munkája ki-botsátásában 100 Tallérokkal regitetté. £ i 
Tsak meg-tettzik, hogy a' Teleki Háznak tulajdona &T 
tudományok munkás fzeretete. — Bárts'ak fok Illjf 
nemes fzivű Affzonyfágok *s Urafágok nagy Neveik= 
4iek, 's fzép tselekedeteiknek említésekkel ékesíthst* 
nénk gyakrsa írásunkat, Midös ^t óhajtjuk, óhajt
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jak akkor Hazánk üttet,- 's boldogságát. -» Lehet 1 \ 
Béri Urnák emiitett két munkáit találni, mind itt Béts-
t»en, mind ttfien a' Stdel Uf boltjában. Árra az él* 
SŐnek 30; a' másiknak 10 kr. 

Nemes mskuti LAND£REfl Mihály Urnái, 
mind a' fofoni, mind a* Kajjd Boltjában, fok jeles 
Magyar Könyveket lehet találni* Közelebb, ezek 
jöttek nálla Világ eleibe; 

Voltér Henriásfa, Magyar Versekben* Frantzía 
nyelvből fordíttatott, a' Tifzáa riú lévő Reformátusok 
Diílriktusánák néhai nagy érdemit Superintendense , 
idosbb Szilágyi Sámuel Ür által, s í árkus. (A ' Forditó 
nagy nevének tsupa említése,, minden ditséret felett 
való ditséret.) 

A ' Kerefztfégnek orvosi fzemekjtel való meg-
vísgálása, ** (Ezen munkátskának fzerzője, Téri 
Mihály Ur , a' ki már a' Leffz erkÖltsi Tudománnyá-
nak Németből Magyar Nyelvre lett fordításával t 

méltó kedv$sfiSget-*jMrtt"T H5za efött.) 

VétsM* ©fgy aagy Lelkű Hazafi, 30 aranyokat 
ajánlott közelebb, eggy, rövid időn meg-nevezendö 
hafznos Könyvnek Magyar Nyelven való ki-dolgozá
sára ferkento jötaimáál. — M i , nagy meg-jutalmaz-
tatás gyanánt tartjuk, hogy Hazánknak fzentelt fzives 
törekedésqnk, alkalntatosfagat fzolgáltathatott> olly 
munkás Hazafiéi fzeretetnek fel-gerjedésére; melly 
ka más Magyar fzivekbe-is, a' mint óhajtjuk, bé-
férkezik: bizonnyal, Napja derülhet még Nemze
tünknek. — 

T . P . Hcvmoiaus munkáit, Szombathelyen Zsoldos 
István Könyvkötő Urnái lehet kapni; Vétsctt pedig 
Váüngtr Könyvkötd Urnái. — 
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