
m 
Béts. 

11 LEOPOLD ezt az arány mondást 
VálaFztottá Symbolumáúl magának: Ope$ 
ÍRegiűri, Corda Subditorum. Az Uralko-

"dóknák Kintse, az alattok valóknak Szive* 
**r Hogy Ziéopold igyekezik is valóban ill^ 
Bürüset magának meg fzerezni, annak eggy 
új próbája az, hogy a2 SteuerreguUrungs-
Xommijfxiót el törlötté; és azon i Üdvari 
Tanátsor, K * * és H * * * Urakat > 
%' kik az emiitett Kömmifíziónak Fejet 
voltak, hivataloktól, míg a' dolog ízoroííab-' 
ban meg fog vhgáltatni, el mozdította. 

Magyar' Orfgág Gyűlése Júniusnak ha
todikára hatiroztafott," rneliyröl a* Jelentést 
éppen moíl teízí az új Király,, a* Nemé* 
Vármegyékhez. •=— A' Gyűlés Budák fog 
tartatni, 's .abban mindeneknek elekre Nádor 
Jspány yálafztatni. , ' 

Á? Nádor Ispányi Zlfzló - Allytt, Ns 
Heves Vármegye5 -Záfzló - Allya váltotta fel 
| ' Korona Őrzésében, az el múlt hónapnak 
ái-dik'én; a' meiiy i Lovas Svadronokra 
öfztott 77 Nemesekből áll, kiknek Kormá
nyozó] ok B. Öri%i jósef Úr. 

A5 Nemes Hajdú Városoknak érdemes 
Küldörtjei* úgymint FÖ Kapitány Jahloiit^ai 
Petes János, és FŐ Nótárius Oláh Mihály 
ÍJrak itt voltak, és Wgafztalásfol tértek vifíza*. 

E e Aa 
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Az el múlt hónapnak M-dikén-Gyűlést 
tartotrak Prágában, a1 Király engedelmével, 
Tsek Orf^ágnak nagy fzámmal öfzve fereg-
lett Rendjei, mellyben az 'Orfzágnak köz 
boldogfágát tárgyazó dolgokról tanácskoztak 
egymásfal. — Ugyan azt cselekedték itt 
Bétsben az Alsó - Aufcriai Rendek, az el 
múlt hónapnak 36-dikán , és már az előtt az 
emiitett hónapnak 18-dikán.. 

Belgrádból azt írták Mártz. ig-dikán.) 
hogy a' Várnak helyre állításában 's újjon-
nan való meg eróísítésében Szakadatlanul 
dolgoznak, és hogy mind Szárazon , mind 
vízen.Szállítják naponként Péterváradról és 
Zimonból) Orsova felé a* hadi kéfzúieteket 
és eleféget. _ « ^ É ^ M 

A' Bánáti Seregnek Kórmányozója F. 
M. L. G. Wartenshben Úr, M&'rrz. 11-kén 
érkezett az Aliion hegyére, a*, honnan Ujj 
Orsovát meg fzemlélte, és annakutánna Ob. 
Gróf'Auerfperg Úrral, az említett Várat 
fzemmel tartó Seregnek Igazgatójával egy--
gyütt , Erzsébet Várán fellyíú visgálódni 
indult. — Az Orsovaiak éjtfzaka nagyon 
tsendesek; hanem nappal ollykor ollykor 
ágyúznak a' miéinkre. 

Gallity iának Brody nevezető-Városá
ban, egy gazdag Zsidó hók meg az el múlt 
hónap' elein, a' ki r hogy néhai II Jósef, 

Tsá-
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Tsáfzlr erántf, a* Zsidóíaggal közlött nagy 
jó téteményért, tartozóit háládatoíTágát, 
fzembetünoképpen meg bizonyírhaíía, 4000 
Aranyokat teílált a3 meg boldogult Fejede
lemnek^ a' maga "ember* ' ízeretöfégét, % 
Vallásához vonízó'buzgóságát pedig azzal 
tette nyilván valóváj hogy a'Szegények* h 
a Zsidó Valiás5 Rajzajába aő/ooo Aranyot 
hagyott. 

Az itt következő Levelet egy Nemzeti 
Nyelvünk mellett buzgó, de magát meg 
nem nevezett Hazafi botsátotta közelebb 
hozzánk. — Mi, a' mint vettük, úgy kö-
zöllyük: 

Édes Nemzetem ! r^ 
„Nézzed*,, mit ír a' Rayreuihi Üjíág, 

a6-dik Levelének 193-dik Oldalán: 5,a5 Ma
gyar Vármegyék, úgymond ^ már ismét 
deákul írnak ? 's. a' Perillufiris és Spectabihs 
Uominusok fzerentséseknek tanják magokat, 
hogy a' kozöníéges foglalatoffágokat hóltt 
nyelven vihetik"; és ítéld- meg, ha riem ' 
nagy csúfság é* ez ? de nem igazán írja V ? 
— Igazán— és nagy jutalmat érdemlene, 
ha érteni akarnók; mert ugyan is lehet e' 
nevettségre méltóbb dolog, mint, hogy egy 
Gazda, véghetetlen fáradrfággal, egy .fzép 
gyümöltsösc .nevellyeri, és mikor már far ad t-

E e % ík-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



4a3 ; : # 3 Ö * © # 

fúgának'hafzftk vehetne, gyermekeit as gytk 
möltshez nyúlni ne engedje: harsak az azori 
kapdosó *s élödó madarak' nyelvén nem kár-
rógnak? De kik e^ek a' Gazdák? azok t. h 
a' kik a' jóstténál a' %$% Réfzben, \<% é% 13 
Versben meg íratott tilalmat általhágván, 
a3 mi ottan jövendöltétik, Nemzetek' fljairá 
vonták; azok, a' kiktől függött egyedül* 
hogy azon Pillantástól fogva, i mellyberi 
a' boldogul ki múlt Felfég neve felett Hazai 
Nyelvünket- látták, a' közönfégés Igazgatás 
módjában minden más nyelvet félre tévén$ 

Nemzetünkét az efféle tsűfolódástól * mely-
lyel, a? deák nyelv míatt, más Nemzetektől 
illettetünk, mentté tegyék. De igyekezz 
ezeket meg nyerni, hogy ha. már egy 
réfzrol a' Te romlásodat siettető <fzelhoz 
alkalmaztatott nevelés, az Anya Nelver; aj 
lílennek emiitett tilalma ellen való fzovert&á 
gek pedig, a' Nemzet boldogfágár ésmeret-
lenné tetrék is elottök : 'íeg alább, Magyarod 
lévén, láífák által* hogy elvedül a' Nyelv 
még az, rnellynek fzámkivetésbeh lété''ho
mályban taríja Nemzetünk ditsőíiegét; tegyék 
elejékbe ama' ibha. el nem felejthető Nagy 
Hadiknak példáját, a" kinek bölts Kormánnyá 
alatt Erdélyben olly. tökélletefíen tündöklőn 
a' közönfégés Igazgatás módjában édes Anya 
Nyelvünk ; de tegyék elejékbe magának az 

lika* 
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Illemnek példájár ^ a' ki bizonyoflan nenvazP 

ért küldötte Szent Lelkét az ilpoftolokhoz., 
hogy azok, magok nyelveket tanlttaííak a* 
Nemzetekkel, a meilyekhez küldettek; ha» 
nem hogy ok tudják minden Nemzetnek külön 
küiön as maga nyelvén hirdetni az 'Évangyé^ 
liomot; tegyék elejékbe a' mindenek Tani? 
tójának, az Ó Sz. Fijának példáját, a3ki, ánv 
bár mint Ember s á5 jR.ómai Kormány alatt 
volt5 Tanítását mindazáltal, a' melly Nem
zet között volt, annak nyelvén tette; és? 

ámbátor arra intette a' Népet , hogy adjá^ 
msg a' Tsáfzátnak, a' mi a' Tsáízáré: azt 
mindazáltal nem olvaíTuk, hogy' yalamelly, 
Népet tulajdon nyelvétől ktHömbözo nyelvük 
Kormányozójának nyelve tanulására nógatott 
volna; tegyék elejékbe, melly nagy hálát-
dáífal fogíz Te' mind magokhoz, mind .mara
dékokhoz örökké viSeltetni, ha Téged, ma*-
^ad nyelven kívül való, tébolygásodból, di~ 
tsoffégednek az anya nyelv virágival teritett 
útjába vehetnek;, ha midőn az eggyik idegea 
nyelv töviífei '-közzül ki hatolfz, a' másnak 
bojtorjánnyai. közzé botorkádzni,. az eggyi^ 
posványból "a1 másba hengeredni nem. enged-* 
nek'; hanem a' közönfeges igazgatásnak mód
ját mind ebből," mind. amabból l|i tifztítváa, 
meg mentik attól Fiaidat, hogy. Iffjyíagok*. 
iiak nagyobb réfztet idegen 'nyelvnek tanulá-

. ' sá; 
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sában m kétúelénítteífeaek' tölteni azérts 

hogy Hazájokban Hazájokon kívül legyenek, 
V n e engedjek, hogy továbbra is. tsúfság 
tárgya légy - olly Nemzetek előtt, a' kik ná
ladnál fovanyabb, és a'terméfzetnek Sokféle 
ajándékira nézVe$ fzükölködóbb földet bír
nak; de rhéjg is arról, átgondolatlanságról 
Soha m % tsak álmodni feni tudtak, hogy 
az,Igazgatás módjában más nyelvvel éllye* 
íiek, 's tulajdon Afztaloknái más Szájával 
egyenek, és mi még is Gyermekeinket ennek 
az Atyáink által olly fok vér-ontáíial fzerzett 
% tartott -tejjel és mézzel, folyó Paradítsom-? 
nak 'Gyüinöitséből enni' külömbén ne enged* 

Jtik, ha tsak áz arra a* Gyümöltsre ásítozó 
Idegeneknek vagy eggylknek, vagy másik
nak nyelvén nem tsarsügiiak,' -— És ez a* 
Könyörgése Hozzad, édes Nemzetem! egy 
tarjadnak , a' ki öh 'melly örömmel kéíz volna, 
tulajdon a' fziyébol ki "Fatsarm azt as vért, 
as mellyel fzémednek-, édes N'y'elved IMftU 
kivetését annyira meg vető,; 's abból követ-
Icezett karát» romlását és gyalázatryát any-
nyira nem ikto háíyogját lé moshatná; ha 
ezzel rajta íegíthetne, oh melly örömmel 
meg halna; há fzemedet ettől egyfzér íífe 
'tán láthatná j de oh melly él epedt Lelke, 
a1 midőn látja, hogy az eggyik Sárból olly 
fzerentséfFen ki vergődvén: olly v aktába *s 

olly 
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ol!y nyakra főre rohanfz fzántfzándékkal a* 
~másbal!!a 

Német Birodalom. 
Már úkwh időtől fogva írogatják fok 

felöl, hogy a' Rómái Birodalom FÖ Kófjíiá-
nyozőfágű, néha! IL Josef Tsáfzar után^ 
annak Örökösére II Leopoldfa fogná fzál-
lani. Egy Német Orf^ági Levélben azt ol
vastuk közelebb, Hogy már vaíófággal öt 
Vox Leofoldot efanyozza 's fogja annak 
idejében kívánni a' Birodalom' Fejének. — 
Van is aíra fok oka Német Orfzfsghak, a* 
mellyekre nézve, továbbra is az Aufotriái 
Ház' ^fnyéklban kívánjon nyugodni, és erre 
annál nagyobb kéfzíeggel határozhatja rhoft 
magát, a' tnicl'ón %z ettllitéft Házból, olly 
újj Uralkodót állított elöl az ííteoi böiis Vé-
gezés, aT kit egy jó Fejedélémben, egy 
Státus Attyában ííieg kívántató virtusok tzi-
mereznek, a* rnellyeket magok az el hajlott 
Belgák fem tagadhatnak: ha Szintéit mások 
efzelései után hálgátván, idegenkednek is 
még Tőle; áV Németek pedig minden felé 
fel emeltt fzóval magafztalnak. — Eggy 
ítélni tudó NémetHertzegAíTzony megjárta 
nem régiben a' Toskánai Nagy Hertzegfé-
get, holott Leopoldal i$ és egéíz Fejedelmi 
Házával.közelebbről még esmerkedvén, így 
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ír felólle egy Leveliben i. 5, Nem -Mfazm% 

hogy jobb Igazgató lett volna valaha* minf. 
ay Nagy Hertzeg. A* S\orgalmatoJfág % 

Mgyenejfég, Rendtartás és Ember Szeretet? 
tylajdonai Ő néki. Igen j6 & maga Gyerme« 
keihez: de azonban tellyeíféggel nem vak 
Atya; fzereti és betsűli a'maga Felefégéta 

a' ki igen igen jó AíTzony.Ci 

Míg új Tsáfzár nem válafztatik, — —•. 

— «,* _^ y* a z alatt a R. Sz, Birodalom 
FÖ Dapifere > a* Paiatinátusi Válafztó Her^: 
tzeg Kátoly Th^odor; és a' R« Sz. Bír. Fa 
Marsallja a' SaxQnim Válafztó Hertzeg FrU 
irík Augnft, t. i. az úgy neveztetett Vica-, 
rwafái aT""B;i?"od'aloninak,_ fogják a' Tsáfzár 
Képéi vifeloi; amaz ugyan a'$iajna mellyéki 
Sváh és Frankóniai Tartományokban \ e^ 
pedig a' Saxoniáho^ tartozókban, és a' fzé^ 
l«ken. -*- Hírt vévén a' Tsáfzár halála felől. 
meg is íratták leg ottan az emlitett Vikárius 
sok mind ketten a' kerülő Levelet? mellyet: 
annakmánna el is küldözött mindenik a'-.Bi
rodalomnak azon réfzeibe, mellyek a? Ö Vu 
káriuíTága alá valók. A' kerülő Levelek s 

a' yálafztó. IJerrz.egeken el kezdve,, a' Biro
dalomnak niinden más Fejedelmeihez *s na^ 
gyobfe |s kíiíebb Tagjaihoz - vágynak intézve* 



w -A' lif»rf TJieodorénak Summája, ez: kéri 
t. L a meg nevezett Válafztó Hertzeg *s inti 
a Birodalombélieket átallyában,, hogy az 6 
Vikáriusfágának idejében igyekezzenek bé-
IceíTfgeífen 's tsendeíTégben élni egy máíTal % 
ba kinek mi panaífza leííz, azt vigye a' fel állí
tandó Vikárinsíág' Törvény Széke "eleibe,' 
holott a' dolog, a' több Válafztó Hertze-
geknsk 's az ürízág más Rendjeinek íegíttsé- , 
gtil való letel ékkel, el fog igazíttatni. — 
Mind ezek meg vágynak majd föintén ezen 
fzókkal a* másik Vikáriuséban Fridiik Augu-
Jiéban is > hanem ez, arra is kéri9 Levélé-; 
nek mindjárt elején, a' Birodalombélieket* 
hogy könyörögjenek az íftennek buzgóság 
goífan, és ugyan azt tselekedteíTék a5 Pap-* 
fággal is: adjon a' Mindenható a1 R. Szent 
Birodalomnak eggy óhajtott FÖL— A'Levél 
végin pedig azt kéri: ha a* Birodalomban 
egy Rend, a' másik ellen erófznUoskpdní, 
vagy az Orfzág Fejtnek Válafztásáhan. nérm\? 
nemű izgágát akarna indítani, az oiiyan eU 
len fegíttségére legyenek Ó neki minden.fel
sőbb 's alsóbb Tagjai a1 Birodalomnak. 

Regenf-purgban mpftis fply az ott rend 
fzerént tartatni fzokott Birodalom Gyűlése $ 
hanem az arra való hivogatás etánt ncmelly 
vetélkedés támadott, a* két Vikáriusok Kö-
Yetjeik y 's a' több Néniét Birodaicmbéli Kö-
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vetek között. Meg paranrsálta t i . a'Saxe* 
nitti Válaíztó Hertzeg a' maga Követjének, 
hogy a* Mogiintxjai Válaíztó Hertzeg Kan-
tzelláriajából hozzája, ?s általa ismét a'több 
Követekhez küldetni ízokott hívogató Tzé-
dülákat el ne vegye, 'kanéra 'egy KantzeU 
liftája által a' Sáx. Kövéttségnek tssk ílbvú 
hívögattaíía a' több Követeket *1* Gyűlésre. 
Az Hlyen hivogatásfal nem élégefznek még 
a' több Követek, 's ezt a* jelentést tették 
magok erántjj hogy Ók ugyan él mennek • 
a* Gyűlésbe: de nem azért5 hogy g' Sax. 
Követ 'által hívogatta rnffk; báűem,' mivel 
magoknak'tettzik« A* kéí Vikáriusok' Köve* 
tél á'Birodalom Törvényeire utálnak 9 níely* 

: lyek fzerénr- tsak é} •Vikáriusoktól függ a" 
Birodalom Gyűlésének folytatása. 

A' Pruffziai Király eggy IntÓ Levelet 
botsátott az el mólt hónapnak 9-dikén, utoly-
lyára a' Lüttichi Hertzeg Püspökhez, meliy-
ben jelenti nékie, hogy ha Márrz. 30-dikáig 
kereken nem felel; akar e 'reá állani, av 

Király által eleibe rakott fel tételekre, vagy 
nem: tehát a* Király ^a-diken (mint már 
mégis tette előre, azon esetre a' rendelést) 
bizonnyal el fogja Lilttichhól a' maga Sere
geit marsiroztatni; és ofztán magának fulaj7 

donittsa a* Püspök mind azt, a' mi történ
het; 's ha Lütticí el talál a'Birodalomtól is 

fza-
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Szakadni: Ö ellenben meg igazíttattnak fogja 
magát egéíTz. Európa ízeméi előtt tartani; 
úgymint a' ki mind azt végbe vitte, a* mit 
tőle lehetett várni. — Ide mennek ki nagy 
réfzént a' Püspök eleibe rakott fel tételei 
a' Királynak; hogy a' Püspök minél elóbb 
menjen viflza ízép fzerént Lüttkkbe; melly 
esetre ígéri a' Király, hogy ö a' Püspöknek 
Személlyel bátorfáges állapotba helyheti, 's 
a' Tartományt alája veti ;nékie;' a* Püspök, 
JLilttichbe érkezvén, leg elsőben is a' maga 
és a* Kerület Kormányozó Széke nercben 
hirüctteíTen közönféges Amnefciát , minden 
m*eg töfté'nttékröl való el felejtkézést; a* 
magok moHani hivatalokat le tejendó Tifzt-
yt5e1o:k̂  helyébe engedjen a* Ptispök, a'Ke
rület5 Kormányozó Széke által, új Magiftrá-
'tust válafztatni, avagy tsak eggy eíztendőre, 
a* melly idÖ alatt ki 'lehetne tslnáíni, ha 
raliyon az 1684-dik efztendo előtt volt igaz
gatás formáját kelkiTék e? ismét viflza hozni; 
vagy pedig-egéUzen ujjat fel állítani-Va't, 

Luiticiihen, az el műit' hónapnak ij» 
.Öikén, 'újra támadás .akart lenni, mellyel 
mindazáltal a1 rnoft ott kormányozó PruíTzus 
©^nftll Schliejfen úr tsak hamar le tsilla-
pítort. • - ' • ' , N 

A* Saxóniai Seregek magokat Dr-ésdá-
nál öízve vonják, 's minekutánna ott Mus

trát 
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•trátc tartanak, ar Lusát^ia V Tseh Orfeé-g-
eránnyábaa lévő fzéleken, Misniátólío^y% 
Pirna Varasáig lántzot fognak formálni. —? 

Pruffius, Torok és Lengyel Orfcág. 
A1 mit fokán már régoltáról fogva gon*. 

doltak; de talá-m többen nem hittek: ugyani, 
tsak meg történt az3 a3 Konjlant^inápolyból-
Jan. 3©-dikán költt Levelek' bizonyítása fáé* 
r-éat: A9 Prujf^iai Király, -n\ég az el múlt 
Jan. 2Q.-kán fzövettségre lepett a2 Törökkei, 
mellynek ereje fzerént azt fogadták egymás
nak, hogy az eggyik eilenfégét úgy fogja 
nézni a* másik réfz, miat a' tulajdon magáét, 
"s Követkézéképpen az ellen fegyvere,, fogni 
magát kötelesnek fogja esmérni. Azólta*. 
űgy írják, a5 hadi kcTzületek is újra nagyobb 
erőben tetemek.. A5 Török Seregnek fo Kor? 
mányozói lefznek : a' BékeíTeget ízereto nagy 
Vezér Maffan Basa helyébe állítandó Alepr 
póiRasa; H. Mavrojeni > és a' Travniki 
Basa. 

A' Lengyellel'való- frigye a' Frujfciai 
Királynak, mellynek az el máit hónap, pf, 
dikén lett meg kéfzülését .íigy jelentettük 
volt, elöjbbeni Levelünkben, mint hirleltt 
dolgot: valófággal tökélleteffégre ment as 
említett napon. A* ízövettség nem'; fog ez

úttal 
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fetal ki térjedn" a'kereskedésre, mint akarta 
Volt előbb a' Fruff^iai Király; hanem tsak 
az egymás oltalmazására, és az illy fel tétel 
alatt köttetett: hogy egymást gooo Lovas-
flggal;, 's 400Ó Gyalogfággal legyenek köte
lesek köirsönöííen fegítenij a'midőn eggyik-
nekj vagy másiknak, ellenféggel kelletik 
Szembe Szállani. — Az Orfzág Gyűlése azt 
végezte a' frigynek kötése után, Mártz. 16-
dikáüi .hogy-már moft ugyan tsak leikeflen 
hozzá keli & hadi kéfzületekhez látni/ Éhez 
képest parantsclatot adott a* hadi Kommiíz-
fziónak, hogy a' Sereget haladék nélkül 
.óf/ooo-re fzaporíttsa, *s azt minél előbb t 

minden meg kívántató dolgokkal} fel ké-
fzíttse. 

Svéd Orfeág. 
A' Király mind Dániában <, mind Len

gyel Orffágh.an Jelentést tetetett Követjei 
ákalj az erántj hogy ő kéntelen az Oro% 
Tsáfx&rné ellen tovább is minden erejéből ha
dat folytatni — Ajánlott ugyan néki a* Tsá-

, fzárné Békefféget; de , a'több fel tételeken 
kívül; ezek alatt: hogy ezután ne indithaíTön 
hidat a* Svéd Király, az Orfzág Rendjeinek 
el'ore való meg eggyezések nélkül; továbbá 
hogy a' Törökről emlékezet fe legyen, a* 
..Svédekkel kötendő Békeílegben. — Néni 

tsu-
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tsuda, ha az iilyen fel tételek meg háborí
tották a' Svéd Királyt. 

* * 
Hollandia. 

A'tűz, mellyet ez eíött i eSztendókkel 
nem annyira el oltott, mint tsak meg fojtott 
itt a* Prujfyiai Király, újra kezdi magát fok 
helyeken, még pedig nagy erőben, ki ütni. 
— Azt irják magának a' Közönf. Társaságnak 
Her^ogenbufch nevezetű Városából, hogy 
a' Zeelandia Tartománybéliek kereken meg 
mondották,hogy oka'kifzabott aj Pfenniget 
nem fizetik$ azért is egynehány Regemen
tek rendeltettek kőzikbe. -—. Hollandia, ne
vezetű Tartománynak fok fo helyei is tsak 
,a' jó . alkáimato-nVgrá^VárnSkv s egy'fz éribe 
meg mutatják, hogy tsak azoknak maradtak 
ók, a' kiknek ez előtt a efztendokkel meg 
esmertették magokat, a zaz : Patriótáknak} 
de koránt fem az Arausioni (Kormányozó) 
Ház' tetcz&e fzerént való Patriótáknak. 

Anglia. 
1 Ezen Orfzag' . Vejlmoreland. nevezetű 

hegyes Tarrománnyának Amside nevű Vá
rosában, különös és- fzomora dolog történt 
az el mólt hónap' elein/' Ez az: Fél éjtíza-
kának idején olly • rettenetes durranás halla

tott, 
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tott, a 'millyent ízokott okozni az Égnek 
dördtijése. Mihellyt világosodni kezdett, 
látják £ Lakosok,, hogy a'föld egy helyen 
aoo lépésnyinél fzaporább fzélefiegre *s tsuda 
mélyfégre le Süllyedt., 5s magával 6 házakat 
és fok állagokat alá vitt. A' Városnak több 
réfzein-i.^-érzettek földindulást. Az említett 
nyílástól e^v mértföldni forma meíTzefégre 
látta .nás nyílás; de, amahoz nem 
is haíoüiitindó. A' nyilas oldalain olíy forma 
homokot lehetett hellyel hellyel látni, mint 
a' iftömízéd Tenger fenekén való. 

— a — w — i i i ' w mii min mxmtmammwmmmMmmhiSumitívmmmmmm 

JELENTÉS. 

A' minap emlékezetet tettünk volt Hadusfahai 
Spilenherg Pál Urnák illy tzim alatt ki adott munká
járól : Szabad Elmélkedések, á' földeknek ki méress fze-
rént fel állítandó Adózás' Syjl'•emujának tokéU^tlenségéroL 
— Kaffan, Ellingsr-János T. IL priv* Kö'nyvriyomta-
tónál 1790. — Ezen munkáról moíí már, mint ízem
mel láttatottról, jelenthetjük r hogy a£ nagy fzorgal-
matosfággai V fzabadpn íratott; mintegy 10 árkust 
tefz. A' nyomtatás tifzta, 's a' jó íz regulái fzeránt 
intézett. — Lehet találni Kaffan, Budán és Debre-
tzenhen. 

Jó igyekezeteiről már eddig is esmeretes Hazánk 
Fija Andrád Sámuel Ur , illy homlok irás alatt botsá-
tott közelebb világ eleibe eggy Nevének meg felelő 
munkát; Elmés és múlattságos rövid Anekdotáké mefyr 
tjekitj iminnen amonnan -válogatva, sgybe gjujtott, és 

* Ma-
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Magyar Nyelven ki adott A. & i Daráh, ^ fJtÉH, 
nyomtattatott 17I9. efztendoben. — Az árra , ny%rri-
tatásba* 50 Irr.; de lehet nem ts'ak- fixemplúrá:, ha
nem Kalendárium, vagy más fzép kötésben is , itl 
Bétsben Rtitter nevezetű Konyvk tőnél a' Jofphfl-iM 
nevű külső Városnak Langengaffe uttzájában kapni* 
Rövid időn JPéjien, Vewganá Úrnál; Koh>váron ,; N*. 
En)eden, és Szefrenben is fog találtatni áz említett 
árros. ' •• .' 
1 • Mélt. Gróf Éfzterlázi' János LTr' fo Muz$ikusfa> 
Vranifaky Ur^ a Magyar Nemzet' moftami örömét 
«gy nagy Szimfóniába foglalta, mellyet illy tzitn 
alatt ád ki nyomtatásban: A* Magyar Szent Korona^ 
4z Orfzág' Tzimerei és Jelei Rajzolásával fel ékesít-vtt, 
<— A' kik kívánják meg fzerezni, az 1 arany elo-
péazt illy boríték irás alatt küldhetik a' Szerzőhöz i 

• & Mr Mr Paul de Vranijzkj 
tm Dorotheerhof. 

i 
Vienne« 

Mivel itt a' Hódolás Inn^s^sLisJűto^Keddre fog 
jéppenesnl; az.előtte való napokon pedig H ú s v é t 
lanepe napjai lefenek: bizonytalan, ha fzüigálhatafik 
e' akkor írásunkkal, vagy nem* 

Koít Bétshn . Áprilisnek 2-dik napjáá. 
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