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í -»> Cládovai újjabb Tudosírl.sol; ízerérit) 
pénfcc 's holmi drágaságokat is Jó formán 
kaptak 4* mieink , á? Ne'gadinnál röetént: dia'** 

f ö ere daimas verekedésben. 
ték. men őröfi;áni fziv vei tusakodtak! 

A' Tsek OH\ági Regerriehték j ni ind 
Víífza hívják, a' kik bélóllök ÍTzabadságKal 
6da voltak* és &gy kéfíü'lriekj hagy mindent 
lépten nyomon feembe fzaihaiTariak, ha .ágy 
fog kívántatni* át'ellenséggel, 'ügy b'efz-él-
lik* hogy á' Tsek Orfyági féregnek ízáma$ 
ha mind éggytirt lejénd, köze! reá megy 
i6ö ezerre* — Azokból a 6 gyalog, Rege-
Jiseatekbol hp mellyek a" télen által Báts$ 
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és 'Páson között feküdtek, -meg-indult mar 
oda némelly réfz, még az el múlt hónapban; 
a* több réfz pedig még ebben a' hónapban 
fog előbb nyomulni Aujiriába9 a3 mint ez 
az itt következő elő adásból nyilván ki tetz-
tzik Í 
!•) A' Vallis Reg. jéből % Batalion, jan. 

34-dikén indult Bétshöl 9 Tseh Orfcág 
felé: megy Kollinha* 

.2.) A'. Wartensleben-khtl % Bat. Jan, 26-kán 
indult hafonlóképpen Bétshöl Tseh Or» 
fyág felé t megy Kuttenherghe. 

0.) A5 Wolffenlüttelkhtl % Bat. Febr. 14. 
. dikénfog Bétshöl máúlnit megy Crems* 
hef melly Auftriában vágyon, Bétshe% 
§ mértföldnyire*--a* Duna partján, 

4,) A5 Caüenbergébol 1 Bat. Febr, iíS-dik|n 
indul: megy *SV» Pökente, Bétshe^ 6 
mértföldnyire, 

f*) As Brentánoéhói % Bat, Febr. ig-dikán 
indul : megy &ichart$kirchen-b®. 

6.) A5 Brechainville-ehol % Bat. Febr.. iő -
dikán indul Posönból: megy Stokerau-
b a , Bétshe% 4 orámiyira. 

Ámbár a' 7>eA Orf^ágin klvűl (?£zZi» 
tkjában is lefft feles fzámű feregünk: marad 
mindazáltal a' Török ellen is annyi népim: 
hogy ha' írem kehül is meg (a' mínthocv 

' nehezen is) Jajban a? békeffég, még fs 
re-
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Reményijük , hogy az Öroízokkal éggye-
'sülve,- nevelhetjük az idén is a' Portan vert 
gyözedelmeinknek fzámát. 

Ez alkalmatosfággál kívántunk nétrieíly 
fegyzéseket ide iktatni, "az Ö Felsége Ármá
diájában lévő RegementekrÖl: 

Azok, mint tudni való, két félek, úgy° 
mint: Gyalogok és Lovasak. A' Gyalogoké
nak fzáma megy So-ra, Ezek között 39 Né-

. fnet, n Magyar, % Horvát, J Belga, 3 
Mavöniai, 3 Pattantyús, Z Székely, & O-
^Ű/^J a Oláh, 1 Bánáti, t VárÖr^o (Gar-
tiiíbn) i Stabj\ Gyalog. — A' Lovas Re
gementek fzám fzerént 34-en vágynák, úgy-
mint: 9 Hüj\ár, 9 V&fas , 7 Dragonyos $, 
6 könnyű Lövás ( Chéveaux I*gérs ) a j í a -
rabélyos* 1 »Sfd^ Dragonyos. Az úgy 

•neveztetett Uhlánusok-, Lengyelek, fzéüyeIY 

Vágynak hányva a'könnyű Lovasok közzé* 
=— Misid a* Gyalog, mind a' Lováé Rege
mentek fel vaeynak nagyobb és kiílebb ré-
fzekre oíztvat amazok CL Bmalionokra és 
Kompániákra; ezek pedig Ofytályokra (Dl 
viíions)j Svadronokra és T\úgokrá. — 
Egy Gyalog Regementben rend fzerént g 
Bat&'Ion vagyon; de'újra títég-gyÖzettetvért 
Ő Felsége, C7jelen IcVó* háborúban Hazánk* 
'fijai Vitézségekről,' a"Magyar Gyalog' Rege-

h % xnén« 
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mentéket 4-dikkel is fzaporí'tosta. MindeS 
.Baralíon Ismét 6 Kompániákra oíztaiik fel* 
'(2-Kompániát egy ízóval Öíztálynak (Di-
vifio) neveznek).- Egy Kompánia nevezet 
UMtíp kerek Számra-'Sz-óIlván, 20G ember ér
tetődik. Mindazáltal hol röbbol áll az» hol 
kevesebből. Ka egy Kompániát ^00 fóré 
íefztlnkj a* Szerént egy Batalion iaoo , egy 
Regement 3^00 * ) , a3 Magyar Regementek 
pedig 440© emberbői fognak állani* A' Ló-

. vas- Regementeknél több a* külömbfég, ' á£ 
Öfzxáiyok iramára nézve* mint a' Gyalogok
nál, a'" BataHonokra nézve. Mert £ Magyar 
Lovas Rég. ékben <;, a5 könnyű Lovasokban, 
és már wMsít a'Drágonyoáokban'is 4*'a'Va
sasokban pedig 3 Oíztáíy vagyon. Eggy 
Ofztályban, - kerek fzlínra ízóilván,. 400 Le
gény 5s ugyan annyi ló vagyon: és így egy 
Svadronban ^00 formán, egy Híifzár Reg. 
ben mintegy aooo, a9 könnyű Lovasoknál's 
Dragonyosoknál i6®o9 a'.-Vasasoknál-pedig 
iaoo. Egy Tzúgban 45 Legény formán va
gyon, — • ; • • ; - -

(Hogy 

'•'••" .*)'-fis tsak moíl vagyon* Mert rend ikerént. a'3-* 
dik Batalion 4 Kompámákbóláll; tsupán a' két el
sők, mellyék TábQ'ri'Úátalionokna'k (Feldbataillön) 
neveztetnek , fzoktak é Kompáaiákat foglalni 

. -jnaagekbaa. ' 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



*«£5$»ft . i 6 | 

(Hogy a* Fejedelem a* mar fenn álló 
' Regeméinek fzámát ízaporítja inkább Bata-
Konokkal, Kompániákkal 's Ofztály okkal § 

. mint fem új Regementeket állít fel: az .on
nan vagyon , mivel egy tanulatlan Rege
mentel fok baj volna 9 míg azt a5 hartz pie-
fejére ki lehetne állítani; a' midőn eíleábeo, 
eggy új Batalion vagy Ofztály, 's ^gy két 
Kompánia,-* ha már gyakorlott és /tanúit. Vi
tézek közzé fzerkeztetik be, igefl rövid idő 
alatt könnyű 's jó móddal neki válik a9 Kató-

• -naságnak. —- Ugyan tsak fognak kát új Re* 
geraentek fel állíttatni: iStabfz • Gyalogé 
ás i Stabfz Lovas; tíe a* mellyeknek tsak a9 

leflz a' köteleífégek, hogy a5 Magazinomon 
kat ftrázsállyák, és a' Transponokat kísér* 
geffék. Világos kék ruhájok léfzcn 9 veres 
hajtókába.) 

S?:*beithŐÍ ixjzk^ hogy MavTújenit'(ki
nek már a8 minap Kutsuk dijjára lett jutását-
hjrlelték ) fo Körmányozójává tette &* Porta 
mind azon feregeknek, mellyek a Dunától 
fogva 3 egéflz az Adriai Tengerig feküfznek* 
— Bajos on: naggyá lenni,( £" h,öl leg gyak-

- rabban bé telik: 
Tollimtur in altu'm 9 

Vt íapfu graviore r-uant. 
Fel mennek-, hogy--, annál nagyobban 

• RétSs.. 
O Felsége egéíTégbéli. állaporja nnbea 

legyen i aaaga tulajdon fzavaibol » mellyekeí • 
' A * «* • 
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a* napokban fzollott egy kedves Magya* 
Grófjához, bőven meg lehet érteni. Ezek 
azok : }s 49 efztendös ember vagyok, Moíl 
volnék úgy fzólván a* iQg fzebb időmben *$ 
ímhol ezt beteg ágyomban kénteleníttetem 
tölteni. — Iften tudja, meddig kell még 
így gyötrődnöm! ^ — Tegnap előtt ugyan 
tsak jobbatskán érzette magát, és ezt a'fzo-
rnorú történetet befzéllette meg indulva aa 
említett kedves Grófjának. Gaüt^iáhól ír
ják , úgymond, nékem, hogy egy Magyar 
kerefztül hasította m'adínak kéííel i hasát a 

azután a'télinek eseti 3 és azt ki i n g a t t a ; 
de mídón még ez által fem: .költ volna k| 
?géífen erejéből, a' májjátj ísivét % a' t, kezdé 
tajtékor túrva, tépni, míg odajiem lett. —? 
Bizimyoffan nem lehet tudni, mi vitte ezen 
izerent-sérient * atra a' maga eílen el köve
tett ízörnyü kegyetlenségre, —• TifzteíTé-
geffen.volt öltözve, és halála után 300 ara=? 
Siyát találtak a' zsebében. 

Ef^sébet fő Hertzegn£ fzülésének 
napja az ajtó, előtt áll. Már minden Tem
plomokban el kezdtek érette a' közönséges 
könyörgések tartatni, mellyeknek rövid 
Summája az, hogy a' Hertzeg AíTzony fze-? 
rentséíTen hozhafla magzatját a' Világra. — 
<£gyébaránt friíFen vagyon a' fö Hertzegné ; 
$ | d múlt Vasárnap is b$nu rólt a* Redut

ban 
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fatn a fő Hertzeggei, és Testvégjével Gene
rál H. Würtemberg-gél eggyütt, H. JFFzír-
temherg zöld Magyar ruhában *. topánkáíTan 
jelent meg —• Az.az. előtt való Redutban 
törrént, hogy a* febes forgás közben ki 
találta karjai közzüi fzslafzt&ni egy Legény, 
a' v*le tántzoló iffjii Leányzót. Ez Sze
gény, a* mint eleset t , a1 fejét úgy tsapta 
a' gráditsba, hogy fél holttan vitték ki a* 
tántzolók közzüi, 's nem fokára azután meg 
is holt, — Ez nagyon fok, Redut májnak. — 
A' Skutarii Basa addig ugrált, hogy a' lába 
ki fuzamodván, egyfzerre tsak le rogyott9 
5s Ötét is ki kellett vinni. — Sok esik a' Sze
gény Skutarii Basán! 

Azt irják Montenegróból is, hogy az 
oda valók ugyan be fizettek az el múlt 
Decembernek vége felé-két izben a' Skutarii 
Basa alatt lévő Törököknek. Tudniillik az, 
emiitett hónapnak 20-dikán fel kerekedtek 
sooo-en a* Montenegróiak közzüi, és a* Ru-
dinéi környékről, melly Montenegróhoz 30 
mértföldnyire vagyon» ölly feles fzámú mar
háikat 's juhaikat el hajtották a' Törököknek; 
hogy tsupán 4 ember hijjával tértek vüTza; 
még is midőn fel ofztoztak % nyerefégen, 
közzüi ök egynek egynek 4 marhája, és $% 
juha'jutott. A' marhákra 's juhokra vigyá
zott Törökök közzüi %$-QZ halva hagytak.-— 

• i i a t 
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Hat mpp&\ ezután újra fzerenrsct próbálía> 
a*'MontenegróiakA még pedig már ekkó» 
3000-en. Reá ütöttek ugyanis Sübiak ne-
vezetü Várókra a* 1 örököknek; a' Várnát 
if Törököt ki végeztek a''világból * 27-et 
ütieg íebesítettek* az egéffz- környékei tűzzel 
vállal ei pufzritotiákf és igen fok Törökökéi 
leöldösték. Még tartotta'viaskodás, mídon, 
16 fegyveres, hajó jön a* Törököknek íegíts-í 
fségére,. A" hajón mindenikén 40 Skutari 
béliek voltak. A* Montenegróiak mégmefz.-* 

v fzrrol éízre' vették as hajókat, azért is magok 
közzűi egy réízr eleibek küldöttek azoknak* 
yneHy &• Shmari bélieken, midőn éppen ki 

. ízallottak v-ójna a* hajókból, rajtok ment *a 
o'Hy -tüzeifen megtámadta, hogy a'Törökök 
nyakra főre vrffzá fzaladtak 5s ugráltak hajó-
jaíkba j de fpkatrel veiztek közsülök.,.4.ha
jóikat »*ef vették a*Monténegróiak, a*mely-
lyekbee tjg hok Törökök találtattak* A>;Mon«? 
tehegróiak közzűi nem eíeit el több 3-náls, 
s 6 kapott iebaí^ -=- jó prfáajok vók 'ez, 
úttal. fis.' ' 

Laiiaon íohadi'Vezér* a* kemény huru; 
h lábainak fajdalma miatt-, beteg ágyban 
fekfzík. Á2 & vigafztaiás, hogy rnég is a3 

fajra lévó betegfég nem halálos.- Mert vajmi 
nagy'Tzükfég *ifú kivált a* moftani köroyai 
4Mö©kbaii9 iüyea Vezéire. -—Teher ugya-a 

- 5 IX 
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JX Jó-s-ef is Só Vezéreket; de Laudo*2űk&$ 
#em oliy könnyen* 

A*' napokban meg látogatja ezen embe* 
rifége^rt'izmtíigy, mint ritka vitézícgeérr, 
magafztéUtáéó fó Vezére egy régi esmer-ÓíTe, 
Va Jtöbb beízéilgetés között azt mondja néki: 
Excellentziád, kéttség kivűl, Sökfzép Törők 
portékát hozort fel Belgrád alól. Igen is9 

reléi a" nagy lelkű JLaudon, 's elo Szállítván 
a* Török Leánykát (kiről már tettünk vólc 
•emickezetet) így folytatja befzédét: ímhol 
van, a'mit hoztam No valóban, monda 
az esmerőire Laudonnak , Excllád leg ízebb 
portékát hozott magárai, oliyat, melly em-
beníégének nyilvánfágos farmja. — Mivel 
a* Török Leányka jól má lílyriai nyelven be~ 
fzéKni, igen fokát múlatja vele magát nem 
tsak maga a? fo Vezér-, hanem a' hozaá méltó 
Hitvese i s , • Bgyn-iiat a' 'ki Rcqingrőí való 
lévén 3 még moll is könnyen befzéll Tótul, 

£?r ani\ia O rfy á g, 
'. .Az ei műk Jan. 4-dikén hozzá küldött 

3? Nemzet Gyűlése aq Királyhoz, *s meg 
keretre, hogy határozná meg a5íurnmát5 a* 
meilyec kibánna efztendöt által a'Nemzettél, 
mfsgn 3s háza népe fzámára; mégpedig feat-
harónan Szivére köttette, hogy az említett 
im'müáaak meg fcar&rog&sábaa ne azt tar* 
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tana maga fzemei előtt, a* mit a* már meg 
fzokott takarékosfága, *s Pátriárkái eggyiW 
gyüsége fogna diktálni; hanem nézzen a9 

maga Koronája méltóságára, mellynek fé-
|iyesfége? pompás és felséges volta a 'Tör« 
vények etkm tartozott tlfztelettől, és így az 
ettól függő boldogságától is a* népnek el 
válhatathm. — A' Király belső meg indulá
sát jelentette fzóval is ezen kérésen a' Nem
zet Gyűlésének, ígérte, hogyannak hozzája 
való hizodalmával nem fog viflza élni 9 ha-
nem a* tudni kivántt fummának meg hatá
rozásával várakozik addig, míg a' Státus 
intereffemek ki fizetésére, *s azOrfzág külső 
és belső béksffégének fenn tartására meg kí
vántató fundusnak jó lábon állását fogja 
látni. A* mi magamat fzeniéllyeíSen illet,, 
úgymond, arra, a* jelen lévő környülállá
sokhoz, képest, leg kevesebb gondom. 

A5 Királyné gondolkozásai is meg egy-
gyeznek a* Királyéval. Kéfz volt ez a* maga 
ártatlan gyönyörködtetését is a' Közjónak 
fel áldozni, viflza y küldvén a' Frantzia és 
Olafz játék néző héllyekben volt Lózséinak 
kultsait, és ámbár a* Párisi Tanáts különöíTen 
meg kérette, hogy tartaná meg azokat ma
gánál: mindazáltal viíTza nem re t te , 's iíly 
ki fejezésfel élt feleletében, hogy a' miden 
f&mden áldozik a5 Hazának: ő Sem tartja 

ma-
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magát azon közönséges Törvény alól fel 
óldoztatotrnak. -^- Fel is fér valósággal Fran-
ízia Orfzágnak, ha az Udvar maga réízérol 
valamit könnyít rajta. 

• A'• Nemzet Gyűlése, hogy könnyít-
lieíTen az Orízágon^ azt végezte , a* fizeté
sekre (Penfion) nézve: hogy tsak azoknak 
kelletik egéíTzen ki adni, a' kiké nem megy 
többre 3000 Livránál; a5 kiknek fizetések 
pedig meg haladja a5 3000 Líviát, azoknak 
flore tsak goco-et kell ki adni. A* fenn 
maradandó réfz eránt Júliusban fog végezni 
a' Nemzet Gyűlése. Ki vevődnek mindaz-' 
által ezen rendelés alól a' 70 efztendosök, 
a' kiknek fizetések, ha többre nem megy 
ii/OOO Livránál, egészen meg kapják. — 
Azoknak el fogódik minden fizetések, a* 
kik tsupán magoktól költöztek ki Frantzia 
Orfzágból. Az Orfzágon kívül lévő Papok 
Se fognak, femrnit kapni a* jövedelmedből, 
ha 3 hónap alatt vhTza nem térnek. 

A' végezés így lett Jan. 4-dikén; hanem 
5-diken azt rendelte a* Nemzet Gyűlése, 
hogy 3 rendbéli fizetések minden haladék 
nélkül tsak ugyan,ki fizetteflenek, úgymint 
j . ) az Ajfas örökösinek. Meg akarja t.. i. 
a' Frantzia Nemzet, Affas Vezérnek érdé* 
mét, annak maradékaiban is jutalmaztatni 
AJfast, el fogták az Anglusok, a'Frantziák* 

' kai 
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kai való hadban, és halállal fenyegették, lm 
katonáinak kiáltani fog. A' Frantzia Vitég. 
kiáltott .mégis: Auvergne (egy Tartomány* 
ily t Frantzia örfzágnak) \ adj átok tüzet. Ezek 
az ellenségek. ~— Meg Is öletett a' hegem 
AJfas: azon helyben. 2-) .Gróf Ckambord*. 
pak, a5 kinek az Attyát fzerentsétlenscgboi 
agyon lőtte a'-tnoítani Eitályaak az Attyae 

3.) Lukner Generálnak p aJ ki idegen lévén*, 
Frantzia örfzágnak kíván élni 

Mennyire, betsüiik a* Frantzíák az ide* 
génben a' virtust, mutatja nyilván egy Ne-
hám nevezet^ Anglus Iffjúnak példás meg 
jutalmaztatása is. Ez? majd éltté veízedel-. 
ínévei meg mentette volt egynéhányad ma». * 
gávt! az el múlt efsterxd:6ben^P/<2í?2ír, ne
vezetű Frantzia Úrnak életét Vernon Vá
rosiban t a' kk ? midőn éppen abban fogla-. 
latoskodoyiU. hogy Paris ízkmkiü gabonác 
takarít::;iiii.ion& meg 1'ogták a* Vcrnoniak^ 
fel Is akahtcuák vhh már egyízer. — JNe* 
hámnak pélá|s meg jutalmaztatása ebben 
állott: |an. 14-dike cczvélén^ magához hU 
vatta a' P|?ísiTan-ks , r^sllynek-Gyűlésében 
a* Nemzet Gyűlése végzéséből egy., kardot 
adott kezébe Marki Fayette $ a" mellyre e* 
volt fel' mettzve ; Adatott .d Párisi Ta~ 
nátstől9 Anglus Nehám Urnák 9 egy Fran
tzia Hazafinak meg fzjzbadííásaért, — 

rvfí ' ' -
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Baiííy fo Polgármester Úr pedig egy Haza
fiúi Koronát tett fejébe, a' melly alkalma* 
toííaggal Vermeil űr így Szóllott hozzája t 
9, Idegen Iffjűí a' Te bátorságod halhatatlan 
just ád Tenéked 3 a' mi háládatosfégunknak 
ínég kívánására. Valóban meg érdemled 
Te az? a* mi Hazánktól. Nem is tagadja , • . 
meg az Tói ed, a3 Te vitézségednek bérit* 
Vedd el azt, eggy oilyan népnek kezeiből, 
melly már most Szabad,--és nemes érzékeny
ségű, 's tudja az Anglusokat tsudálni* és 
követni, az által9 hogy meg ízűn tséltsap 
lenni, a' maga Szokásait rneg változtatja, 
és méltóvá tcízi magát egy vele vetélkedő 
Nemzetnek tifzteletére.a , -

• Sok izépet, és jót lehetne még Írni 
trilyat, a*'mi mostanában történt' Frantzía 
OrSzágban,; de bezzeg lehetne ellenkezőt 
Is: hanem mind a' két rendbeli tőrténetek
nek közlését más alkalmatosságokra kente-
leníttetünk halaíztani.-- ~— Ts'ak-szt jegyez
zük meg mosti nogy -fóka leíSz még az, a' 
midón a* békeífég és i bátgirság egymást 
fogják Paris •íittzáiii tsókolgaini — Oka 
stmek , mert nints ott meg az eggyet értés* 
Egy téíz a5 régi igazgatás formájának vuTza ' ^ O-
áilhatásáért Sóhajtozik, ?s néoi ís múlatja él 
mind azt el követőig- mind belöi az OrSzág-
hm ? mind m Orízagon khúl, a' mit efs-

k6z-
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Köznek képzel kivánságinak tellyesíthetésirq 
más réfz, még pedig felesebb ízámú thh§ 

\z újjonnan fel állított *s állítandó igazgatás 
formájáért buzog, meily réfz ismét ágakra 
ofzlik. Mi tsuda tehát, ha most Is ujj újj 
öfzve eskttvések nyilatkoznak ki, mellyeknefe 
valamint az indító okaik, úgy a* tárgyaik és 
tzéljaik is igen külömböznek egymástól — 
Az el múlt hónapnak i(5-dikán inak Paris-
hólt hogy az az előtt való napon, úgymint 
ladikén9- fok tzédulák voltak el hányva az 
úttzákoiij meliyekben a' volt irva* hogy 
ifl-dikon és '19-diken az egéffz Papság, '$ 
Nemeffégnek ki kell irtatni. Azért is minden 
Hazája fzeretöjének kéfzen kell lenni 9 hogy 
leg alább egy Papot, vagy Nemest a' más vi« 
iágra küldheíTen. •T~tzédulá£53k nagy hir^ 
teíenséggél való fel fzedések eránt parantso-
latok adattak ki , hogy valahogy5 a5 népnek 
kezébe ne ménjenek. •— A' Favras Ófzvő 
esküdtjeinek, kik a* már emiitett zenebonát 
akarták indítani, éppen más lett volna a* 
tzéljok: mint már az újjabb Tudósítások 
fzerént bizonyoífá kezd lenni, a* mi eddig 
fokak előtt alig láttzott hitelre méltónak. 

Portugálba, a' mint írják» fzintúgy 
kéízíti magát a' hadhoz 9 mint Spanyol Or^ 
J%%* és valamint egy réfzröl, mind a* két 

Or-
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Qrfzág baráttságos indulattal viseltetik a? 
eggyesűltt Tsáfzári Udvarokhoz: úgy más 
réfzrólnagyon figyelmezFrant\iaOrfxágra9 

a* mellynek nem régiben hozzája küldött 
'Követét igen hidegen fogadta as Portugalliaí 
Királyné; sót, némdly Tudósítások Szerént, 
el ment előle, midőn hallotta volna, hogy 
ez így kezdi a5 maga befzédét: A'Premium 
Nemzet — nevében. — 

Anglia nagy hafznát vefzi moft arFran* 
tziákkal a1 kereskedés eránt tett kötésének $ 
mert a' Frantzíák felette kapdosván a'Szabad* 
sághoz, a' Fabrikákat jobbára mínd oda 
hagyták: mint mást is. Arra nézve.ugyan 
van keleti az Angliai portékáknak* 

Romából ollyan forma Tudósítás érke
zett egy helyre Német Orfzágba, mintha 
fel fogna még egyfzer állani a' Jesuita 
Rend, 

i iiim\mmmmmmsaimmmmmmmmmimg.m!iMim i » — — t t m m 

Hí fád és* 
WáeV Simon Péter Ür jelenti, hogy T* Íét%eíi 

Jósef Urnák íVjra két munkáját ki nyomtattatta* -Az 
'első az Akfoi melly a3 Jzomarü játékon Mvál ê  
következesdoket foglalja magábsra'i j-fzör Az J#.?$r~ 
nak, vagy az Amerikában véghez vitetett kegyetlen
ségnek .rövid fuFtipájáí.; . s-fzor Minden • Orízágtr«!i'» 
toképpeü pedig Magyar Oífzíg lÉRfivújímk lég 
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ftébh. ü«nbjait; > í r c r £*. I^ií/rfíi fogra T*ní« 
( D ; ' ÍR5 Őriéiig Gyűléséinek ío, vegezéseikef*s 
H22 ánii nak igazgatási - Törvényeit; 4-fzer Az i 741% 
ben 's következendőkben folytatottHadakozást; 5-fzrr 
A ' 7 efztendéi háborúnak a' lég"hitelesebb írók atáa 
Való" ke írását; 6-izor Az J77g-bá«a küldőit .hábörühafc 
ftt'rnmáját * 5s egeílz Európának akkori áíiapcxtját. -̂̂  
Mind ezek éggytltt 30 Lfóni-, —- A \ k i k kívánják 
írreg íxerezni, máítőztafl'anák magokat' azon érdemé* 
araknál"'jelenteni,': a* kik s.\.Mart)rok Ojzlopábnn 's 
a'" Pikiéthn az el&r.é fizetést bé ízedfékí.. „£z®« érde
mes -Urak pedig,,' kiknek a' köJzüneteú felyűi minden 
iízre fáradságokért eggy adattatik > ne fajnál ják Pwtí 
Vásár-slott két héttel akar T. PJtzeli Jósef Urat, 
akár IF-dkr Urat az előre fizetőknek fzámóktol tudó
sítani: hogy aí kivánt nyomtatványokat mindeneknek 
le viheíie. A^'pénzt pedig^tsak Pf-st'rs küldjék bizo
nyos embert öl ? :r ar ki egyfzersmirid a' nyomtatványo
kat is kezéhez'. -vegye. ™ A* másik munka Hervéy* 
Si'íhalniai's Éiméiküiései * üieDyéE Angliában tizenöt-
fzör nyomtattattak :jti egymás után, '^ reinénylj';k^ 
hogy nálunk, is:sagy kedvesfJget fognak la áini, —-
A' munka- még\ egéílzest nem kéfz : azért is az árát 
íieni lehet meg ..határozni; de ez is fog Pesten fVcbr 
Üfüáí találtatni* —* Nem kiüömöen as Merop Tcnkrii 
£6 kr. 's T, Pétzeii J'ósef Urnák eddig ki j ; ; t t mun áji 
9B a' t. — Wéher Urnák Tesd fzerént való fzádásá 
•Vagyon pesten a' Szent Mihályé kapu előtt egy bctul* 
letes Bodnár meíler embernek kázábatu y 

• • . # • * # * 

# # • ; # - # • 

Küldünk két Magyar Tántz Nótákat* wellyék 
Clavkordiuaira vágynak kéfzítve; hanem Hegedűn is 
lehet vonni* ifatmm kerültek, raásfeor naég"'irjujk$ 
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