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Béts. 
Májusnak ig-dikán, délelőtti 11 órakor 

érkezett vifíza Laudon FÖ Vezér, Morva 
Orfzágból; meg most is itt vagyon, friís 
egéffégben: hanem Adjutántját, Ob. Hilíer 
Urat, mindjárt akkor viffza küldötte a* Se
reghez. 

A' F. Királyné, N> Méit. Gr. Károlyi 
Antalné Ö Excell. ját vátafztotta ki Magyar 
Köntöseinek Elkéfzíttetöjéűl» és Testére való 
^eialkalmaztatójáúl. Ezen foglalatoílag I^JX 
dits&féges, és annál kedvesebb az emiitett 
Nagy Magyar Dámának; hogy az által moss 
ismét új fzer emséje lehet, Hazájához eleitói 
fogva viselteiért fzives buzgóságát kivak-
képpenvaló erőben meg bizonyítani. Az
ért is különös kéfzséggel áldozza fel egéfz 
napi fáradozását a9 F. Királynénak mind ad
dig, míg az emiitett Felségnek minden Ma
gvat Ruhái el nem kéfzűlnek tökélleteííen. 

Májusnak g-díkán, Morva Orfzágnak 
az Ohmut^j Kerületében fekvó Römerftadt 
nevezetű Városa, a'Templomon9 Papi Ud-
yaron , Oskolán és a& alsó külsó Városon 
kívül, két óra alatt lángok* prédájává lett. 
Öt Szeméüyek is oda égtek; ?s még ezeken 
M*M fókákban tett karc a' tűz, Leg alább 
79 g Lelkek epekednek 9 utolsó fzükségre J.e:t 

jutásokon, kiknek'gyáfzos esetét illó, hogy 
Y v M-
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Szivére vegye minden, a7 ki Embernek m* 
vezi magit. A' tűz egy Szolgának gondat
lansága miatt esett. 

Májusnak ii-dikén vitte el nagy pom
pával maga Leveleit a' Száfz Nemzet, az 
Orfzág Leveles - Házából,, SL S^ebeni Tanárs 
Házba. Az ezen fényes ' alkalmatoíiagra ke-
SzíttetettZáízIók ílíy irásfal ékeskedtek: PrU 
vilegia Nationis Saxonicae, re delit a anno 
i?j>o* die ii. May, ' In 'Privilegiis Secu-
ritas. 

Áz Oláh Orfzági Tudósítások. Szerem s 

Gen. Kray 5 a' Mayersheim Brigádaját is 
álra! vette, mellyhez képest az ezentúl Ror~ 
maoyozása alatt lévő nép, 3 Oíztáiy Tösk* 
Hűfzárokbó!, 1 Oíztály S^avoja Öragonyo-
sokból, és az elsó 's '2-dik Oláh gyalog Reg* 
nek 4 Batalionjaibóí áll. Ezen Sereg az ú 
műit hónapnak 8. es 9-dik napjain indult a* 
Tifa és U.da nevű helyeknél ki mért Tá
borába , az Qk vize mellé, hogy :onnao 
visgálődjcn minden felé, ha/vailyon nem 
Szándékozik e' az eílenfég. Fekete Gyergyó * 
's Bodon ellen dolgozó Seregeinket vala
merről meg lepni. 

'M a gy a t Or f%_ á g. 
Hogy a5 Haza, kebeléből Származott 

Bajnok Magzatait —- ezeket a' Belióna* Szü
löttjeit— de-Pfl7/tfw?ű&'ÍS"Nevelrtjeit — nem 

fsak 
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tstk űgy nézheti, mint a* külső eréfzak ellen 
való hív Oltalmait; hanem, mint belső Vi
rágzásának is hathatos Efzközeitj as Magyar 
Litteraturának Gyarapítóit —̂ és ez által i 

ama' minden Státusok* belső ellenfégén —• 
a' közönSéges tudatlanfágon való Gyözedel* 
meskedretóit: anrtak, mi magunk él'6 példái 
és háládatos Tanúi vagyunk. Islert valahány-
ÍZor Hazánk* Javára erányzott fzíves töreke-
tíesünknek példás Előmozdítóit forgatjuk e». 
ízünkben í t és ezt gyakraa tselekeflzük) mind 
annyifzoí* lehetetlen , hogy, —* nagy 
tíízreletnek, 's a' Haza' és magunk* nevében 
tartozott hátádatoíTágnak indúlarival ne tely* 
Ivünk el a' .Boros *, Borii, Eitmgshatufin * 
Fcstetits $ Gombos $ G\>addnyi \ Keglevíts , 
Méfiárosj Nemes, Otskay, Péteffi^ Pad* 
manit^ky^ Tértijei, s más fok ilíyeo nagy 
és kedves nevezetekre. 

Tapafztaítáttá közelebb áma5 nagy Vitéz 
— Céfdr-nzk kétfzeres Másfa *) — Generál 
Fábry, egy Tudós jó Hazafival, T. Bertiti 

¥ y % . Fe-

*) Céfar, mint maga is támiltt Ü,rs nagy BetsÜŐjé 
Í s Szeretője vóh a' Tudósoknak. -*- Geu. Fáhrv is 
£ Pontúsi.Kir'dyt, egy rajta való menetellelnie ^ ron
tott. Céjar ízavai'ézek: Veni, tiidi, fcsV/í ; Nem dé 
iaüü faijára vehette e* Gea, -F4írj/ is OladaaÁbé 

, ie.E.5 • 
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Ürral: h o g y e g y M a g y a r ^ é r ^ / 2 

es Majnánkat eggyesít mag4 SzsméiívS, 
ben Törtem, t. i., hogy í z e f f l l; t e t t T ; f e 

t r fontos Magyar Versekbe foglalta a' ***, 
zedelmes Maevar SiiW^i-. a . . *>y 

Ve«,ír i , , S d,CS° t e t t e I t* s & # 

Gene 1 I f ^ méltÓ Tkt^ **** 
mdul rtal fogata el i 2 érdemes Versfzerzö 
S í 5 * m ? - t i í i t e l t e t é 8 « «ihd magának, mind Vitéz Tárcaín^t. »*'.-*. » . . , TnrlA ü *ar*a.«iak; s hogy kívánta a" 
Tudós Hazannak Nyelvünk' élefetget&ében 
ja o nem« tparkodásét meg jmaimaztatnK 

l ! ' * ? valóságában ideikBtotrLe-' 
A S L M Í - ? £ n e r á l Í S Úrnak« Sellyét Tfzlndő 
üélm-- Í S é t 0 " ' b 6 ^ n m e S l e h e i 

» Tifctehndö S^ent Atyáit*, 
. ^ ^ Kedves Földi Uram! 

A' nékem küldött fzép Maevar Verseit 
feSak' « * £ * • - ^ e l e ^ f v e t

rem 
fékezd Ta 6 H a z a í i ú i fti>« ™S em-
K n fecoenm Kak- 7 S r a betSÜl0™> * « « » 
féretek£- ? f ", k ö f t ö n °m. A* nagy di-

"ereteket, mellyeket tsekély tselekedefrim-

tett diadalmas hé fdrJcszések... r v*.*,« 
mondása; de foliat. magokban foglaló 
&j1t*%t*m , láttam , gyiixtMsti 

0 ? , 
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nék berniek fel jegyzem tettzett, kérem, ne 
srőtelcn fzeméHyemnek? .hanem egyedül tsak 
annak, * ki a' Seregek* Ura, és meg fogha
tatlan kegyes Kormány oz6jattuldjdonlcc.sa drá
ga Földi Uram: Valóban mondhatom én is* 
kedves Hazámmal eggyütt, Atyaságod' fzavaits 
Örülly'ón Péts Városa. hogy olly tanúin 
Enihernekt mint Atyaságody életet adott.u 

—Ezen ide rekefztett, £ Jaffy* k&G&ááöv'ai 
kevés nyereségemből öfeve gyűjtött tsekély 
ajándékot, (Ez , eggy 50 forintos Baaké-TzéduU 
volt) kérem, vegye T. Atyaságod olly ked
vesen 9 mint én fzép Verselt olvastam, és 
emlékezzék meg arról ezentúl is Istenhez, 
ajánlandó Könyörgéseiben, a* ki magár itten 
úk írja 

Anyaságodnak 
igaz köteles $zolgáj& 

Luj*99-Q> Áprv-Of^e^ Fábry Gén. ril. k>st 

" - ""•' " ""T 
A* Generál Úr* Nagylelkűségét követ

kezendő Irásfal hálálta T. B Fer. űr t 
$$ Kegyelmes Uram! 

A* közelebb érkezett Postán, eaeg folyó 
hónapnak 13-dik napján vettem a'kegyelmes 
Ümak Levelét, olly igékkel 9 és ki fejesések" 
kel betseskedo Levelét, mellyet tsak egy 
nemes és érzékeny Magyar Szív diktálhatott. 
Valahányfzor efzem-be juttatom azon nagy 
íe tartását, azon méltatlan fzeméllyemhez 
való mély le erefzkedését, az Isteni Gond
viseléshez ájtatos ragafzkodását: mind any* 
fiyifzor bámulok, el pirulok, *s fel "buzdu
lok rajta! Már nem csudálom5 hogy az^ 

as ki 
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a* ki Hlyen erköksökkel fel van fegyverkezve, 
olly tsudát tehet az ellenfégeo. — Hát az 
érdemetlen fzolgálatomnak ?Q forintokkai lett 
meg jutalmaztatásának emlékezete, ipitsoda 
indulatot gerjefzt bennem ? Alig találok 
Szókat, annak meg magyarázására. Ez már 
Sok, kegyelmes Uram! — — Én foht 
Sem foghatom meg, miképpen adhattam 
arra feg kiífebb okot is: holott tudom, 

* hogy Semmi érdemen^ reá;; — ugyan azért 
Soha annyi lelkem nem lett volna, hogy azt 
el mertem volna fogadni, ha faját érdememet 
Tekéntettem voína, nem pedig a' kegyelmes 
Urnák ingyen gazdálkodó Nagylelkűségét. 
Tsak me$, és pufzta Levele is tf kegyelmes 
Ürnak olly jutalom lett volna, "rnellyet meg 
nem érdemlettem, és éig bátorkodtam re-
fnénylem. .gn még Mifés nem vagyok-; Fűn-
Icö^cbe fogom mondani â ; elsőS-z. Misémet, 
•fnellybén,. a9 mint a' több Áldozatimban is9 
' hoíry azontúl meg emlékesni nem.léfzek fe
ledékeny, fogadhatom: de hogy meg he-
tsülhetetlen jó fzívűségét valaha yiííza for-

^íthaíram/fzükség, hogyannak végbe vite
lére elégtelennek, ízükség, hogy végsó le^ 
beíletemig adósnak ismerjem magamat. Tef-
sék veíem, mint Szolgájával, tellyes bizoda-
lommaí parantsolni; én tax fogom leg na
gyobb .fzerenrsémnek tatani, ha a' mint el 
nevezésemmel, úgy tseieked-etemmel'is meg 
bizonyírhatom , hogy vagyok 
l é g y elmés Földi Uramnak 

Tökélletes Szolgája 
Ber.tit.s- Ferentz, 
Pétsi Püspöki "ég 
Megyebeli Pap. 
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Ezen hónapnak 17-dikén utasította hoz
zánk, felső Oiafz Orfzágnak Pávia *) nevii 

Váró-. 

*_) 'Pávia, Piípí'rf vagy Ticinum , Lombardiának 3t' 
• Medioláhumi Hertzegségben fekvő nevezetes Vá
rosa. Utolsó az Auftriai Birodalomban; úgymint 

. a' mellyen túl ofztán a' Szardíniái és Génnai Tar
tományok vágynak. Az úgy neveztetett -Colle* 
gium Imperiaie GermarJco -Hungaricum-ot József 
Tsáfzár vitte oda Romából 1782. eízt. A* Ma
gyar nevendék Papokat, kik oda mennek tanulni^ 
eg'yenefíen a'Felség fzokta meg nevezni.' Arany 
Numismát viselnek nyakokban. Az említettto?-
Ugyiomtn kivul va :; más 1; KoIIégyio* 
snok, meJlyek az üniversitást formálják, azt az 
Üniversitást, a' mellyet még a' 8-dik Százban 

- Nagy Károly Tsáfzár fundált; IV, Káf-éfy'féálg 
jobb karba állított, és a' raeííy 1770-dikbéo, 
Korrrrányozója'- Fifmi&n\Grófnak közbenjárására , 
ugyan tsak derekas és virágzó állapotba helyhez
tettetett. — Ticinum arról is emlékezetes, hogy 
V. Károly Tsáfzár ott fogta el IV. Ferentz Frati-
tzia Királyt. Ezeia történetre tzélözván, adott 
egy Dáma a' meg nevezett Királynak kéttség ki
vul nem igen kedves Feleletet; de a'mellyet, 
minthogy maga keresett, tsak cl kellett fzen-
vedni. Történt, tudni illik, hogy a'-Király azt 
kérdi a' Dániától, a' ki valaha Vénus..-— de "mar 
akkor Vén H— volt: Mikor jött hazt% az Ajjzony 
d Szépség' Orfzagákől? mellyre a Dáma minden 
gondolkozás aélkűl így felelt; Mikor Fsbéged 
Tkimmhólt: 
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Városában tanuló Erdélyi nevendék Pap f 

T. Cseresnyés András Úr, betses Levelét^ 
melíyet valamint mi igaz hazafiúi érzékeny* 
ségékkel olvastunk: úgy remjgnyljtik, hogy 
annak ide való iktatásával, méltó kedvefíé-
get találunk jó Hazánkfiai előtt: „ E z e n fo
lyó hónapnak i i-dik napján érkezek el Pá~ 
duábólf a' Hadi is más nevezetes Törté
neteknek már regtói fogva Ott hevem ElsoV 
SzakaíTza, a' gyönyörű Képekkel eggyürt. 
Ezeket mind a papíros,mind a'fzinlés igen-külömböztette 
a'többektől) Hire esvén a'Kollégyiomban ezen 
fzerentsés Történetnek, pfzve futottak minden 
Társaim a'Szobámba. Kedves Hazámfia!, 
ki mondhatatlan örömmel; az Idegenek pe^ 
dfg nagy bámúlásfal fzemlélték ezen Kepé
k é főképpen a'Húfzáiok'Ofzlaplt. Emii-
tett Társaim még nállam vólrak, mídón el 
jőve a' Városbéli leg első Képíró, a* ki, a\ 
meg boldogult Tsáfzárért tartandó halotti, 
Pompára (melly 14-diken végbe is ment igen 
felíegeíTen ) most éppen itt a* Köllégyiombaa 
az úgy nevezni fzokott Cajlrum Dplorison 
dolgozott volt. Ez , mmekutánna gondos 
Szemekkel visgálta volna fok ideig az OfzJo* 
pot: magyarázatjáoák tőlünk való .figyelme-; 

•t-es hallása mellett; hOrfovát; igen oítsérte 
mind &* gyönyörű gondolatokat% mindá* 
ízép inunkat.. így ítélt azUni«refsitás'Metz-! 

nője is. A'Laudon és Hadik. Képeit is fo-
ká% 
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káig nézkélte nagyobbító üvegen, üt'Húfzá-
tokát, mind meg annyi Generálisoknak gon
dolta. Még azon nap fokán jöttek hozzám 
az Olafz Kispapok, és a* Városon, 's más 
Kollégyiomokban lakozó Deákok közzűl; kik-
Bek mindnyájoknak igen tettzettek ezen drá
ga Képek. Eggy a' Kollégyiom Elöljárói 
közzúl, így fzóllott a* többek' hallottára: JL 
Magyarokat, a^ Hlyen Mesterségben, ÍK* 
datlanoknak tartják más Nemietek; de eb' 
bői ki tetteik, melly helytelenül ítélnek]Fe~ 
lőlök. Az ide való tudós ProfeíTzoroknak 
nagyobb réfze is látra a' Képeket, kik azo
kat, mind a' ki gondolásra, mind a* kéfzlt-
tésre nézve, tökélleteíTeknek ítélték: pedig 
ezek oÚy nagy Emberek, a' kik az efféle Mun
kákról jó' ítéletet tudnak hozni. Ezután hire 
futamodván a' Városon is , minému Kints 
érkezett volna hozzám, egy Nagy Marche%-
aek a' Házához él kérettek; holott is másfél 
napig voltak: mivel azon naponInnep lévén, 
Számos Uraságok jelentenek n>?g n£lla, kik
nek rendre mutogatta. Még azur-bi kétfzer 
•itte bé a' Társaságba, a' hol egy j t ?tilév$ 
Katona Trfzt, mind meg magyaráz* a az Olafz 
Uraságoknak, az Ágyúk', és Tíizi Testek' 

'Rajzolatjait; és ezen Eízközök' tökélletes el 
találásáról fzép ditsérereket tett. A' Hűfzá-
rok* Öfzlopa pedig, a' több Képekkel egy. 

gyütr, 
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gyűrt, Brávó kiáltáíTal eggyesített tapsolást 
érdemlett az egéfz Társaságtól. Egy ízóvai,. 
valakik látták — látták pedig igen fokjin —» 
mind tsudálva fzemlélték, ?s nagyon magafz-
tahák. Az Ofzlopot egy nagy Házhoz által 
engedtem. A* .Marché^e íeg ottan üveg alá 
tsináltatta, vs a9 Házánál feles fzámmal meg 
forduló Idegeneknek és Városbélieknek öröm
mel mutogatja. Kért, hogy hozatnék még 
néki eggy Ofzlopot. Édes örömest venné« 
nek mások is , ha fzoígálhatnék nékik vele; 
sót el kelnének át.allyában a* több Képek is. 
*** Hát magáról az írásról mit mondjak ? — 
Be dugtam tsak mutatásával is az Olafzoknak 
fzájokat, a' kik eddig a* Magyar Nyelvet, 
pallérozatlan durvasággal vádolták, *s eggy 
olly goromba és alkalmatlan nyelvnek tar
tották, a* Mellyen nem tsak írni; de még 
okoífan fem lehet befzélleni — a'mellyrt 
íijj alkalmatoffsgot vettek ide jövetelemmel 
abból 9 hogy majd ki tört a' fzájok* midőn 
a nevemnek első réfzetskéjét próbálgatták 
ki mondani-.- ~— ügy gondolkoztak, hogy 
Nemzetünknek a' Deák nyelv inkább anyai 
nyelve, mint a? tulajdonképpenvaló Magyar 
Nyelv; azon okból is, mivel itten lévén a* 
Gréven Hüfzárjaf M. Therésia idejében, av 

Frantfiák és Spanyolok ellen, még tsak & 
Közemberek is folyvást befzélkek Deákul: 

hol-
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holott itt £ leg tudóflabb Emberektol fem 
telik a' ki; azért mondottak, néküok is-Olaíz 
Orfzágban való.utazásunkban,- fok értelmes 
Emberek: Könnyű néktek olly Jehejjféggel 
hevülni deákul: mivel fyjlletett Nyelvetek 
*£..-— Már 'egéflzen másképp5 • ítélnek, - r 
Által fordítottam a' Rektorunknak^, a* T , 
Syjihó Dávid Úr gyönyörű Versele; úgy 
nem külömben -as Magyar .Korona* Bésshöl 
lett le indításának fontos elé adássk *s több 
efféléket —- igen meg dicsérte, a* jzlp gon
dolatokról 's nagyon hangzó fzókrol.; Már 
nem kéntelenlttetem többé azon bal ítélet 
tételeket is, fzivemnek nagy keserűségével* 
el nyelni, a"' millyeneket fzéltire tettek az 
Olafzok ditso Nemzetünkről,— Sokfzor.ke!-
letett az úton hallanom: A1 Magyar egye* 
het nem tud) hanem ölni \y vágni. Ha ki
vált a' hozzájok mindenfelől járó írásoknak 
olvasása ismét újra más gondolatokat nem 
őntene beléjek; úgymint a* rnellyekben olly 
fekete fzinekkel festetik le, kedves Nemze
tünk: hogy azok még a' felőle leg jobban 
Gondolkodtakat is hamar ki verik az efzek-
DÓK Nevezik a' 'Magyar Nemzetet: Feje
delméhez való kötelefiegét nem tudónak, V 
mások' gyűlölőjének; úgy nem külömben 
nagy lelkű Hazánkfiainak;, a' Nemzetnek újj 

,/ SÍQr 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 



életét tárgyazó nemes iparkodásit: Magyar 
dühöífégaek* magyar Fanatismusnak.Cí 

A9 Ns PÖ/Ö/2 és 7Vy#f a Vármegyék' ZáSz-
löaílyát, H$sAbaiij9 Bórfad és Zemplén Vár
megyék' Záfzlóallya váltotta fel a' Korona 
őrzésben, Máj» ai-dikén. Ezeknek helyébe 
következett godikon Ns Bihar és S^ahőlts 
Vármegyék* Záfzióailya. — Az Ahaúj Vár-
megyebélinek Vezére: B. Qr c%y Láfzló 6 
Excell. ja.; a' Borfodinak: Kerefetfeegi Gr> 
Csáky Antal Ö Nagysága; a* harmadiknak: 
"T.Rédei Rédey Lajos Úr. — A' Biharinak 
T . Bárányi Mihály űr. A* S^abóltsinak 
Gr. S^táray Mihály Ö Nagysága. 

Hogy Fiume Városa, kedves Korma* 
fiyozőja' Gr. S^apáry tifzteltt érdemeinek 
emlékezetét állandóul Fenn maraízthaíík, és 
a'késó maradékhoz is által botsáthafTa: ezen 
itt alább következő fontos írást kóré metz-
tzettes 's a' követ a* Város 'Kapuja alá min
den el gondolható pompával, a* falba bé 
fzerkeztette. Az emiitett írás ez: 

D. O. M. 
IÖANNL PETRO. GOMITL 

SZAPÁRIO. GUBERNATORI. DE. SE, -
MERITISSIMO. VIRTVTÍS. DECORIS. 

PVBLICI. ET, OMNIS, BONI. 
PRO-
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PROMOTORI. EXíMíO* BENEMEREN-
TiVJVL PATROJTO. LIBERALIS.SIMQ, 

LAPIDEM. HVNC. PERPETVAE. 
GRATITVDINIS. PERPETWM. iNDiCEM. 

CIVES,. FLVMtNENSES, NVNQVAM, 
POSITVRI. AMOREM, POSVERVNT. 

ANNO. SALVTíS. CID. lot C.C.XC; 
A* pompa, Máj. 17-dikén ment véghez 

éppen midőn oda lett volna a' Kormányozó 
Grófúr Szerem Vármegyében, fzékújjk6 
Gyűlést tartani. Jelen vők mindazáltal a* 
Hely - Tartója G r ó f Barkőe^y. —~ 
A' ki, Tifztiben vál> hív eljárása által meg 
tiízreli előbb maga magát: meg tifzteítetik 
az másoktól is; vagy egy3 vagy rnks mo« 
ion. 

# * 4 # •« .; ; 

Az Angliai Paríamentom r millió -Éjét Sterlinget 
ajánlott már: előre is as Királyiak,: a''foáz'ázöa--s #-*• 
zen meg kívántató-hadi kéföalstekael? • meg isiidére* <---
Nem tsak SpanyolOrfzág kéfzíti t* Anglur ellen a* 
már darab idoto'. fosára munkába*! 1' > Bájos Ssrefet; 
lianem. FrigyeíTe: ifcantzia Orffeág is. ' —- Ávsniétél\ 
•alig ha tsak ugyan eí nem esik af PSnsu **# A" Papáig 
akart volt Fejedelmi Széket ' emdmm mígátLik BsU 
gyiomban ': most is 2 milliót adott,, aziask níeatŐl elBBB le-* 
heto feí építésére; de mivel tz Épíiok3 hasonlók a* 
15aW Tornya Építőihez: tsak is 'annyi'leíTz.a'Belgy* 
Papi Uralkodásból, mini lett vélt k* Í&ÉM* T&ínyíbóU 
— Az. emiitett Építőkben még niosí i s ; fök«r bírnál 
z Luttkbi Papi hatalom'' röárói''. Eüib'oo*! -
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JELEN T É S. • 
Ké-rettetnek az érdemes - előfizető-Ilrak* hogy 

á',. következő fél efztendÓre 'esendő. $ tor, elő pénzt, 
Júliusnak elsÖ napjára, akar illy tzim alatt: An dáS 
Hufpoflamts - Zeítungsexfsiitim.. Pro Hadi Történetek^ 
i Vkitilt ; .- akar pedig : .a Mv Mr de 'Keféket;., i« ífoy 
Merrengafjfe. Nro 58. i Vknne -*- fel küldeni ne ter* 
helteíTenek. — Ha pedig találtatnának valakik, a' kik 
nem fogják kívánni, hogy Munkánkot fzámokra jár
tatjuk : méltoztaflanak, mint jó Hazafiak, avagyrsak 
€gy két: for; írásfal • is fzándékjokat értésünkre adaif 

hogy Neveiket előre ki ne nyomtattattak \ *s azzal is 
;. terhes-költségeinket ne neveilyuk, — Már az Orfzág 
Gyűlése hé fog állani Budán a' jövő héten. Ennek 
"Végzéseit tudni, minden : Hazafinak köteleíTége, •'& 
kéíiság.. .'kivül nagy kívánsága; is, . Hogy kedveá 
Hazánkfijainak ezen kívánságokat egéííz erőben fog
juk tellyesítenr: ezt annál bizonyoíFabban Ígérhetjük; 
mivel oda" le lévő érdemes Társaink minden 'kéfzség-
;gél meg fogják nékünk küldeni a' közölhető 's köz
lendő Dolgokat. — A' Koronázás' ditso pompája 
fzemleiisáre pedig le is fog eggyikünk menni, hogy 
az azt ábrázolandó Rajzolatok annál nagyobb *tökél-
letelTéggel kéfzillheílenek -meg, ifiellyekkél annak 
idejében az érdemes előfizető Uraknak isgyen fogunk 

: kedveskedni. ' ' 

.A*' napokban, Elir.gn jhos Kpnyvnyomtatónak 
betűivel: egy Magyar Játék jött ki.Kaján, ezen tzhtS 
alatt: Igaz-hízi, egy kegyes jé.xÁtya* Múlntts-igos 

'Ját éh . Öt Fél Vonási An. — Szerzetté Simü Kristófé 
, Jt. 'O. P. — Í z , egy fzabad . Fordítás, melyben a* 
. Kiadó a'-befzélgető fzewéllyejknek teméfzti tulajdon* 

aágolíbos képest Magyar neveket..adott, és az egéíz 
aiutt-
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árunkat, hogy Haza Nyelvünkön kelíemetefl*ebben 
hangzana , Magyar rámára húzta; úgy azonban, hogy 
a' Törtínetnek leg kiflebb tsonkúlást fem okozott. -— 
A'más hátra lév'ó meg ígért négy Játékairól is? a' mint 
ezekről Történeteinknek 273 lapj. már jelentést tettünk, 
igéri a' Kiadó, hogy minden órán vílágofiágoí fognak 
látni. A' ki ezen érdemes .Hazafiúnak -már ez előtt 
ki sdott Váratlan Vendég, vagy Mesterféges Ravasz-* 
ság nevezetű víg Játékát olvasta, avagy Pesten, Bu
dán a* közönséges Játék néző helyen játfzatni lattá; 
2C krajtzárját az Igaz Háziért fem fogja fájnáini. • «*— 
A' meliy Eó*ny város és JiönyvkctÖ Urak fzámos 
iNyojiitatványojkat akarnak e' Munkából venni j Pes* 
Cen, Budán, Kaffan, Konyváros Veigand Urnák 
Boltjában tudakozódjanak. — Pesti tudós Profeífzof 
Vptbes Urnák, Zrínyi Miklós nevű fzomorú Játéka 

•Kajj'úx Magyarra fordíttatott, '$ minden órán nap-
fán v re fop; iöoi. 

Véher Simon Péter t Y Betűivel, következendő 
tzim alatt botsátotta közelebb eggy érdemes Hazafi % 

hafznoílan gyönyörködtető Munkáját Világ eleibe; 
Egy Falusi Nótáriusnak Budai Utazása, mellyet 
önnön maga, az abban efett vijzontag's ágaival eggyütt^ 
az el alutt Magyar Szivei? fel' J'erkentésére és mulatt sá" 
gára, 4 Jbrú .Versekbe foglalt. — Árra a' Könyvnek 
30 kr. Lehet találni Vojbni és Komaromi nyomtató 
Boltjaiban Véber Urnák. Pesten pedig, Vásár alkal-
snatoííágával, a' Hatvani Kapu mellett lakó Kerékjártó 
házának elsÖ fórjában. A' Könyvárosoknál is. —« 
A' fenn emiitett Munkái kivi'il, két más új Darabok i$ 
jöttek ki tsak most Véber Urnái; úgymint 1 Belgrád-* 
n&k meg vétele — és A' mostani Török Háborúra meg 
ilbz'c Gondolatok. -?- Mind kettÖ, egy '.Nagyságos 
Elmének Szüleménnyé. Végre: 
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Rumiad János J'sk&bnák^ H&jfzí&i SuperinHnd* 
eiffai Tb. Dr és Qonfifi. Ajfeff Ú m £ , a Jéfus Kris-
tus Kinfzenvedésér'ol való Elmélkedései, &' négy £.van-~ 
gélistikmk meg eggyez'o írások fzerént, Hmzzá'adaU 
ták A meg fefzíttetett p? Jéfusnak 7 utolsó Szavairól 
<valá Elmélkedései. —-.. Németből Magyar Nyelvre fordí
totta , *s maga költségét ki nyomtattatta Nagy Ijfofa ^ 
az Attg. Conf* fzerént való Sz* Lorintzi Bkklésiának 
frédihítora, és a* több Tolnai Distriktusban lévőknek 
fó Esperestje. Posonban Vébev Sintan betűivel 179©. — 
Az öregebbeknek 's gyenge fzemüeknek kedvekért, 
fzép vastag olvasható betűkkel nyomtattatott a' Könyv. 
Két Oíztályt tefzen. -Formája nagy oyolzad. Arra 
kötetlen 2 for. ,30 kr. Lehet találni: Szentíorintzez 
i' T. Szerzőnél; Posonban N. Nagy Pál Kereskedő 
Úrnál; Pesten T . Molnár Jáuos Ev. Préd. Urnái; 
Vefzprémben N. Fejér János Kereskedő Urnái; Ko
máromban T. Verlaky Dávid Év, Préd. Urnái; Gy©» 
s-ött T . Fábry Pál Év. Pr. Űmái. 

* * * # * 
Jobbítás > és Toldalék* 

A* 6^7-dik Levélen, & Kamarás Urak helyett, 
Jrell olvasni: fa Udvari Kamarás, — Az első rangú 
Magyar D&mák közzül való Haditármester Palfy Ja -
aosné Ö Exceli. ja is. *~ Mária Theréáa idejében;bé< 
jártak az elsÖ rangú Dámák az Udvarba, a' mikor 
íéttZetí: most—• mint fos lenni; az , á' Királynétól 
#%g. —- A' 3-dik rangú Magyar Dámák közzül rö
vid időn a' *-dik rangúak közzé fognak fokán lépni. 
-*•• Az özvegy H. Battyániné fzületett Battyíni Gróf 
ÁfFzbny, FQ Udvari Mesternéje a'Királynénak (nem 
Gbndviselohéje). Fizetése 6060 Forint; Szállása 's 
Afztsía az udvarban vagyon. ' Kö'télelTége miad öfz-
Té abból á-Us hogy a' Királynéval kotsikáz; a* Játék 
mézS'helybe jár ; 's azt üres óráiban múkttattya. 

Wélt Bétsbm 9 'Júniusaik ®isö nspjás* 1790* 
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