
JVezdjük ezen fzerentféüen be állott i70idik 
efztendöbéíi iráfunkat azon nevezetes dol

goknak fummás elő adáfán, mellvek az el
múlt i79odik efztendönek le folytával, tör
téntek kedves Hazánkban, nem hagyván azon
ban emlités nélkül más Tartománybéli főbb 
Történeteket is. — Meg nyerte Kedves Hazánk 
az el múltt éfztendo elein , sC mit 9 efztendő-
kig — — — — — hafzontalanüi kért 
és kívánt. Vifsza adta a' Fejedelem Koronánk
kal eggyütt, törvényes Juíláit Orízágunknak. 

A' íebek orvosláfa végett nem tsak Vár
megyék Közönséges Gyiiléíhi kezdtek tartatni : 
hanem Orfzág Gyüléie is hirdettetett, (melly 
már 26 efztendöktől fogva nem történt) Bu
dára. Meg jött a' Nemzeti nyelvnek 's ruhá
nak betsi. Sök jó fzivü Hazafiak, kik a' fetet-
tség' idejében is láttak volt világoílágot, méreg 
ellenvaló orvoííagiíl javaslották fzülött nyel
vünk ügyének voltaképpen való felvételét. 

Minthogy okos és jó Hazafiúi fziv vezér
letté Hazánk Attyait az Orfzág Gyűléfeben : meg 
is esmérték az Anyai nyelv virágzását, annak, 
a' mi valófaggal, t. i. a' Nemzet virágozhatáfa 
efzközének, ugyanazért eggy kiváltképpen va
ló tárgyává tették azt bölts tanátskozásoknak. 
Az«n kezdették, 's folytatják Gyüiéíek Hifto-
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riájának meg iratáfát is. Eggy tudós Magyar 
Tárfafágnak fel állításáról is gondolkoztak, 's 
gondolkoznak még moll isnémellyek közzülök. 
Sokféle bal ítéleteik voltak azon 6 Hónapok 
alatt Nemzetünk felöl az Idegeneknek, a' mel-
íyek alatt Budán tartotta az Orfzág Gyüléfe 
maga Üléfeit. Kezdtek azonban fzünni némdly 
réfzben a'rágalmazáfok, Pofonbalett fel jövete
lével a' Gyűlésnek. Egéfszen is meg ízégye-
nültek végre , •— — — — — — — 
_ _ • _ ^ _ ' ^ .«_ _ SÁNDOR 
LEOPOLDNAK Nádor Ifpanyunká lett válafz. 
tatáfával, 's az azt követett ditsö me§ koro-
náztatáfával jó Királyunknak. ' 

Kinek h oíszas , és boldog orfzágláfa alatt 
támafzfzon az Ég olly Fiakat Hazánknak, 's a' 
kik vágynak tárt-fa meg kegy elmeilen, kik hat
hatos Efzközei leheíTenek jó Királyunknak a' 
Haza boldoeitáfában. Ezen fzives kivánsapun-
kat ajánljuk ujj efztendöi ajándékul kedves Ha
zánknak. 

A' Külső Tartományok emlékezetefebb 
Történeteiknek egybe fummáláfát más alkalma-
toífágra kéntelenittettünk halafztani. 

Bét$ 



Béts, 
Az 6 efztendöből is réfzt kivánt magának a* 

Farfang; ha mind kevefebbet is mint vár az újj efzten
döből ; amannak bé fejezője: ennek ismét kez
dője akart lenni. — Dec 2odikén Birodalmi Vitze 
Cancellárius H. Collorédo adott Bált , mellyben 
meg jelent az Udvar, és a' fő Nemefíeg: az újj 
efztendő elfő napján pedig Ferentz FöHer tzeg , a' 

palotájában. Ke főre engedte meg ö Felfége 
a' Fö Hertzegi Bált. Szerentséjek volt ezen mu-
lattságban meg jelenni néhány Magyar Dámáknak 
és Gavalléroknak i s , úgymint: Orfzág Birájáné ő 
Exc. jának; 's -Pálfy János, és Kollonits Karo l j 
Urak Kis ÁÍTzonyaiknak; Gr. Efzterházy Jósef . 
Oberftlieut. Gr. Gyulai Sámuel; Major Gr. Pálffj 
Leopold; 'sConcipifta B. Vétsei Uraknak. Az utói 
emiitett Báró Ur tántzolt elöl. Kezdődött a' Bál 
eítvéii ő órakor, 's vegezödöt 12 órakor. Úgy meg 
rakták a' Contra-tántzot, hogy fzinte rengett belé 
a' palota pádimentoma. Jelen volt a' F . Tsáfzárné 
i s : de a' Tsáfzár, 's a' JSáp. Király nem jelentek 
meg. (Á' Nap, Király Concertre volt ekkor, M. 
Galló Követjéhezj A' Gazdaffzonyfágot Chriflirm 
Fö HertzegAffzony vifelte; 's a' Tántz közben meg 
is vendégelte 5 afztalokon, buti eleféggel a' Vendé
geket. 

Nem lett a5 Nép' fényegetödzéséből femmi is 
Jan. 2 dikán. Hogy' is kezdenének békételenséget 
eggy olly Fejedelem' fzemei előtt az Alattvalók, a* 
ki még a' távol való békételen Jobbágyait is le tudta 
^.tyai okoffágával tsendesííeni. 

Hfigy 
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Hogy az Áuftriai Németalföldön fzerentséíTen 

viíTza állott tse&deiTég annál eroííebb fundamento-
mon épulheíTcn; és fem az Uralkodó', fera pedig 
az Alattlévők' réfzéröl ne leheífen helye tsak leg 
kiíTebb mértékben is az egymás eránt való bizodal-
matlanságnak: bizonyos tzikkelyekre fzedettek, 
a ' Belgákra nézve Reichenbachban tett ajánlásai Ö 
Ts . 's Kir. Felségének; 's alájok irta magát azok
nak Hágában, az el múlt Dec. 10-dikén a' Bétsi 
Udvar' Miniftere Gróf Mercj Argenteau, a' Lon
doni, Berlini, % Hollandiai Minifterekkel eggyütt* 

Erde'ly Orfzág. 
Kolosvár. Az Orfzág Gyűlését, melly az el

múlt Dec. 17-dikére határoztatott , némelly külö
nös Gyűlések előzték meg. 13 dikon , a' Főispá-
nyok 's Királybirák gyülekeztek öfzve; 14-diken 
pedig mindenik Főispány, 's Fö Királybíró , a' ma
gok kormányozása alatt lévő Vármegye' 's Székely 
Szék' Kir. LeveleíTeivel, 's Küldöttjeivel. Ezen két 
Gyűlésekben arról volt a' tanátskozás , mi formán 
lehetne mostani környülállásaik között törvényellen 
kezdeni az Orfzág Gyűlését; nem lévén Orfzág Gyű
lésén válafztott, 's annál fogva törvényes Orfzág 
Igazgatója ,• Rendek' Elölülője, 's Itélőmesterek. — 
Követték ezen emiitett Gyűléseket a' Magyaroknak^ 
Székelyeknek, és Száfzoknak külön külön tartott
nemzeti Gyűléseik. —- A' Vármegyék', 's Székely-
Székek Kir. Leveleseiknek 's Küldöttjeiknek Elölülőik 
vókak az öregebb Főispány: és Fó Király - Biró ; 
a' Száfz Városok', 's egyízersmind Száfz Székek'' 
Követeiké pedig a' Száfzok' Ispánja ( Comss Na-

tiot 
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iionis Saxonicae). Mind a' három rendbéli Gyűlé
sekben fzó volt elöffzör az Orfzágot, annakutánna 
pedig a' Nemzetet különöífen illető dolgokról. , Bi
zonyos végzés hozatott továbbá, a' fenn emiitett 
nem törvényes fő hivatal-viselőkre nézve is. — A7 

közönséges Gyűlés' ki rendeltt napján, úgymint 
17-dikén öfzve gyűlt végre mind a' három Nemzet 
az Orfzág' Házába, 's annak meg határozásában 
foglalatoskodott, ha vallyon meg kell e' hagyni a' 
mostani Orfzág' Igazgatóját, Rendek' Elölülőjét 's 
az Itélőmestereket hivataljokban , vagy pedig új yá-
lafztásra kelletik lépni? A' Magyar Nemzet' Fő 
Ispánnyai j és Követei, némelly Kir. Levelesekkel 
tsak nem mindnyájan; a' Székely Nemzetnek min
den Fő Tifztjei, és Követjei, a' Nemzet Gyűlésé
ben jelen vóltt Kir. Levelesekkel eggyiitt; az egéfz 
Szdfz Nemzet, valamint a' Kir. Városok és fzabad 
helyek is meg eggyeztek abban , hogy a' Kir. Fel
ségtől helyben hagyatott mostani Orfzág Igazgatója 
Gróf Bánfy György ó Excejl. ja , úgy a' Rendek 
Elölülője Gróf Kemény Farkas ]ŰTr ő Excell. 's a' 3 
Itélőmester, úgymint: M. Csernátoni Ferentz, Cse-
tei János, és Tűri Láfzló Urak, az Orfzág réfzéről 
is marafztaífanak meg közönséges ki kiáltás által, 
tifztségeiknek folytatásában; melly meg marafztás 
úgymint az el múlatott előre válafztás' ki pótolója 
küldettek fel helybe hagyás végett a' F . Udvarnak, 
olly ki kötésnek jelentésével mindazáltal, hogy a' 
mi most történt, az , jövendőre femmi következés
nek fundamentumául ne veteíTék , és ezentúl azOr* 
fzágnak yálafztása nélkül, fenkit is a' Fejedelem, 
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ezefl hivatalokra elö ne állíttson; a' Fö Igazgató 
Tanátsra nézve pedig azt végezte, hagy az is ugyan, 
moftanában meghagyatik: de még ebben a' bé-állott 
Gyűlésében fog az Orfzág magának Tanátsosokat 
TálafztanL 

A'midőn, Frantzia Orfzdgban fem akarnak már 
többé fzállást engedni, annak a' vefzedelmes hibá
nak , mellynek fzinte hazája vala eddig ezen Or
fzág — értjük a' magános bajvivásnak mérték nél
kül való űzését: ugyan akkor kedves Hazánknak 
eggyik kebelét környékezi ezen pestis. — Kolosvá-
ron, az Orfzág Gyűlésére Öfzve fereglett Méltósá
gok közzűl nagyon kéfzűltek ketten , az egymáffal 
való meg vívásra. 

A' Bukuresti Tudósítások fzerént, B. Harften 
Dec. 14-dikén; Ns Keith ió difeon; B. Herbert pe
dig íg-dikon indultak onnan Szifztovba. Marki 
Luöchejini még Dec. elsőjén oda érkezett már , hol
ott is 3 Török MiniRereket talált , kik közzűl az 
első a' tábori Reis-Effendi (\Státus Titoknokja); a' 
másik pedig a' Mekkai Mollna (Föb i ró ) . Ezekkel 
mindjárt azt tsinálta ki az emiitett Marki , hogy 
•Szifztóv eggyik Félhez fem tartozó helynek hirdet-, 
tetett k i , 's a' Ts. Kir. Minifter B. Herbert írásban 
hivattatott oda. — Ezeket is Bukurestböl irják: 
hogy Dec. elein derekaíTan döngették az Orofzok 
két oldalról Ismail Yára1 falait mind mozsarakból, 
mind liöíTzú ágyúkból, 's minél előbb fzándékoztak 
belé erő hatalommal bé rontani, — A' Török Sereg 
Múmia falé indult vélt téli kvártélyra; de hogy el 

kap. 
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fcajrták Tultzát előle az Orofzok, újra Baferdtzifög 
vette fel magát. 

Temesvár Dec. 19-dikán. Az Illyriai Nemzet 
Gyűlésének vége van, 's már F . M. L. B. Schmitf-

féld is viflza ment Péterváradra; a' Deputatusok is 
el ofzlottak. — A' Berlinbe menendő Török Követ 
fzámára ki rendelték már az ide való Poíta Hiva
talon sC lovakat *) az a' hire, hogy az Qrofzok 
tönkre tették a' nagy Vezér Szeregét. 

*) Budáról is azt irták Dec. 29-dikén, hogy az 
oda való fö Pofta Hivatalon is rendelés lett 
már néhány napokkai az előtt* az említett 
Követre nézve g6 lovak felől. 

*> Német Birodalom. 
Lüttich. Értésére esvén a H. Püspöknek, hogy 

felőle azt a'hírt támafztották légyen a' nép ámitói, 
min tha ő viffza fzopta volna azon igéretét, meily 
által magát a' meg történtekről való tökélletes el fe-
lejtkezésre kötelezte, következendő írását botsa-
totta Dec. 12-dikén Trierböl (Trevir) a' maga A-
latt valóihoz : 

El tsábitottak Titeket, 's tsábitanak még moft 
is kedves Népem, midőn azt fogják én reám, hogy 
én el állottam a1 néktek ajánlott Amneftiától (min
den meg történtekről való elfelejtkezésröl) Soha 
feni volt néktek Ámneítiára fzűkfégtek én előt
tem , úgymint a' kik nem annyira vétkeztetek ma
gatoktól mint máfok által voltatok meg fzéditve: 
foha fe fzándékoztalak én titeket meg büntetni; 
tsupán vííTza akartalak hozni tévelygéftekböl. 
Nem eléggé megvagyunk e' mi, ti és én, azon fzerent-
ísetlenfégek által bűntettetve, mellyeket meg enged 
az Ég reánk háromlani? De igaz a' Mindenható. 
Meg érdemiettük mi kéttség kivül ezen fújtolóves-
ízot. Tfak azokat fenyíti ő , a' kiket fzeret. Hol 
pestift, hol hadát, hol ehíéget, é mai időkben pedig 
Revolutziókat veíz elöl é végett efzközűl. Hadd 
verjen minket az ő Mindenható keze, a' mint néki 

jó-
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Jónak láttzik. Áldjuk mi azért ötét. Á' Gonofzok, 
kik ma efzkozei az ő igaz haragjának, holnap az 
ö boffzúálláfának tárgyai fognak lenni. 

Jó Nép! ha van valami boffzúállás , mellyre 
akarnánk, Ti és mi, felbuzdulásunkban kérni az Eget, 
egyedül az a' boffzűállás lenne a z , mellyre öfz-
tönoznek minket a' mi fzenvedéfeink azok ellen, 
a' kik a' ti függés nélkül való állapototoknak alkot-
vánnyát űjjolag meíterfégeííen fel építették és moft 
végét, fem határát nem akarják látni azon fzerent-
fétlenségnek, raellybe buktattak bennünket moít ez 
á l ta l , mint már ez elöttis. 

Kedves Népem! láffátok ezen boldogtalanság
nak példáját, 's ezen' fzerentsétlenségnek örvény-
liyét SL Frantzia Népben. Nem éppen azon időben 
tette e' magát ezen Nemzet minden Népek elótt tsúf-
f á , 's az egéfz Világ előtt uíálatoffá, midőn a' ma
ga Királlyát meg győzte? Ez , a'hajdanában olly 
virágzó , 's olly hatalmas Orízág femmi tekintetbe 
nem jő többé; egy fzörnyü pufztaság a' főid' fzi-
cén; egy le tsepült Bajnok, a' kinek fel emelésére 
júnts egyéb efzköz azon nagy fzivü Vitéznek karja-
saál, a' ki ötét a' főidre terítette. — Egy hozzátok 
közelebb való más Nép, ó Lüttichiekl melly ke-
yéíTel ez előtt úgy el volt fzédítve, mint t i , más 
példát ád tinéktek a' követésre. Tsupán a' maga 
hitetlen Fejeiben volt a' vétkes, mint t i , melly Fő
ket kéfz volt már ö maga meg büntetni, 's fel ál
lá ózni, ezek most el futottak, és a'Nép magát meg 
a d t a , bízta magát eggy olly Fejedelem' kegyefle? 
gér&, a' ki ötét öfzve ronthatná, ?s porrá tehetn|? 

P g maga magát nem rontja fenkf is öfzve. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Ö Ö ( o ) H& i i 

Tulajdon javok kívánja azt minden Fejedelmek
nek, hogy Leopoldok legyenek, 's azt mondják egy-' 
gyütt Leopoldal, hogy az ő erejek s fényeiTégek a* 
magok Alattvalóiknak fzivekben vagyon." — írá
sának utolsó tzikkelyében azt terjefzri elejékbe a' 
H. Püspök a' Lüttichieknek, hogy fokkal.ártalmas-
sabbak ö reájok, mint magára a' H. Püspökre néz
ve azon gonofz Emberek , kik meg akadályoztatják 
ötét, a' Lüttichiek'' fziveiken óhajtott uralkodásban; 
mert őtet tsak attól az édes yigafztalástól foíziják 
meg, mellyet yejendö vala, hátra lévő kevés nap
jainak, a' Lüttichiek között lehető el töltéséből; 
őket ellenbea egéfz fzázadokig tartandó vefzéllyek-
be fognák borítani: értésekre adja egyfzersmind, 
hogy Leopold Tsáfzár, a' Német Birodalomnak ki-
váuságára lett meg esküvése fzerént, ugyan tsak 
végét fogná fzakafztani ezen gonofzok' patvarkq-
dásoknakr 

A' Saxqniai Valafztó Hertzeg, eggy új Hufzár 
Regementet állít fel, melly 1000 emberből fog ál
lani. Kéttség kivül az fzolgáltatott alkalmatoífágot 
könnyű Lovaa Seregei fzámának öregbítésére: mint 
Iiogy azok kiváltképpenvaló efzközök voltak, az 
el műit nyáron zenebonáskodni kezdett föld-népé
nek le tsendesitésében: melly hívségeknek fzép ju
talmait is vették; valamint minden más hafznos 
efzközei is , a' már moft egéíTzen helyre állott tsen* 
deííegnek. 

Spanyol Orfzdg. 
Az Afrikai partokon tartós földindulások miá 

Ügy oda lett Órán Vára, hogy a' Spanyolok kente-
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leníttetnek ezen helyet oda hagyni. m» Ceutdból 
azt irták Novemberben, hogy a' Maurusoh fzentül 
tartják as fegyvernyugvást; sőt Nov. 17-dikén reg
gel maga a' Szultán is látogatására indult a' Spanyol 
Kormányozónak Don Urbinán&k, ki is pompás sá
tort kéfzíttetett a' Szultánnak el fogadására; 's mi
vel jól tudta látogatása tzélját, következendő aján
dékokat küldött annak eleibe: egy falra való órát ; 
ezüst mosdó edényt; 12 vég gyóltsot; 12 vég mus~ 
selint; 12 bál farlakot; ugyan annyi kék pofztót; 
2 láda bé tsinált gyümőltsöt; 4 Arroba (eggy Ar-
roba tefzen 25 forintot) tsokoládét; egy ládatjheát, 
egy rakás nádmézet 's kávét, és 6 üveg fzagos vizet. 
Ezen ajándékoknak 8 félyem kefzkenők voltak a' 
toldalékjai, meilyeknek négyébea ezer ezer; a 'más 
négyben pedig mindenikben Öt öt fzáz Reál volt 
kötve-, a' Szultán' kísérői között lejendö fel oizta-
tás végett. Darabonként mind elibe rakatta magá
nak a' Szultán az ajándékokat, 's a' vivőt meg
ajándékozta egynéhány arannyal. Ezentúl mind 
a' két réfzröl fzalvékat lettek; melly idő alatt né-
melly frifsítö fzereket vett magához. — Ámbár illy 
barátiságoffan mutatta is magát a' Szultán , 's még 
ezen kivül Követjét is indította Madrit felé, békes
ség efzközlés végett: rnég fem lehet egéíTzen bízni 
hozzája; mivel naponként több több feregek érkez
nek ágyúkkal, 's más hadi kéfzűletekkel Ceuta 
Vára eleibe: pedig ha még egyfzer el kezdődne az 
©ftrom, nem lenne a' Spanyolok' réfzéről jó kime
netele , mind azért; hogy nagy fzükiben vagyon a' 
Vár a' víznek: mert Oran romlása alkaimatofiagá-

val 
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val egéfízen ki fzáradt a' Tejai forrás, mellybői 
tsupán magából ment oda a 'viz; mind pedig mivel 
egy nem régiben támadt tüz által nagy réfze oda 
lett az ágyúknak. 

Török Birodalom, 
Oktob. 22-dikén kőit Konftantzinápolyi Levelek 

bizonyítják, hogy a' Porta nagyon ki mutatja, 
melly nehezen eíTék nékie az Orofzokkal kötött bé-
keffége a' Svéd Királynak. A' Svéd Követ Beiden-

fiam Űr , a' ki ezen békeíTég-kötés előtt ugyan tsak 
Embere volt a' Portának, már azólta nem tsak a* 
nagy Szultánnál; hanem még a' Reis-Effendinél fem 
kaphatott audientziát; 's az e' végett, és a' maga 
Udvara meg igazítására a' Reis-Ejfendihez botsátott 
3 rendbéli emlékeztető Írásaira fem nyert femmi 
váiafzt. Az emiitett Írásokat kozlotte a' Reiseffendi 
a' Pntffzus, Anglus, és Hollandus Követekkel, a* 
kik igen el álmélkodtak , 's meg indultak annak 
foglalatján, minthogy a' Svéd Udvar ezen Hatal« 
maflagokat tefzi okául azon fzorongattatásoknak, 
meliyeknéi fogva kénfzeríttetett ő az Orofzokkal 
való békeffég-kotésre. — Okt. 21-dikén, azon őri
zet is viífza hivatott egy Jantsár Aga által a' Hei-
denjiam Úr* palotájától, melly tifzteletnek jeléül 
adatott volt néki Júliusban, a' midőn t. i. a' maga 
Udvara, 's a' Porta között lett kötésnek helyben 
hagyását adta által. Egyfzersmind az is tudtára 
adatott , hogy az úgy nevezett Taint — 130 Pias-
térből álló fizetést, mellyet azon naptói fogva e» 
géííz a' jövő Áprilisig kapott volna naponként, nem 
fogja többé adni a' Porta. — A' Porta' kívánsága 

a' 
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a 'vo l t , hogy 2? Konftantzinápolyi Anglus és Holtait' 
dus Követek mennének Szifztovba, a' békeíTégről 
kezdendő tanátskozásokra; de ezek parantsolatot 
vettek a' magok Üdvaraiktól, hogy Konjiantziná-
potybari maradnának: mivelhogy a' Bétsi Udvar
nál lévő Követek rendeltettek volna Szifztovba, — 
Volt valami kis reménység felőle, hogy Rujfziával 
is békefíegre lehet talám lépni: mellynek mindaz
által árnyéka sints már többé, a' miólta tudósítást 
küldött a 'Nagyvezér, hogy a' Lasharov Úrral kez
dett értekezések egéíTzeh félbe fzakadtak, kit rí. 
Potemkin küldött volt az ö táborába. Oda is hagy. 
ta a' Nagyvezér táborát Okt. 7-dikén h és azólta 
egéOzen meg indult az Oroíz Sereg. A' Nagyvezér, 
ki már jobbadán Silijtriii környékére küldötte téli 
kvártélyokra féregéit, azon panafzkodík jelentésé^ 
ben j Hogy nints elegendő embere $ és hogy nem. 
érkezett jókor azon helyeknek fzabadításokra, mel-
lyeket leg elől értek az Orofzók. — Mivel a' Sere* 
gek mindenfelől haza kezdettek takarodni: illy kö
rül-állások között pedig el múlhatatlanul ízükség 
van a' kéfz fegyveres erőre: erre nézve Numan-
Begli Biztosa által arra igyekezett venrii féregéit 
a' Nagy Üíj hogy maradnának eggyütt a' télen 
ál tal ; de hafzoritalanúl járt Mümán. A' Seregek 
lármát ütöttek, 's kereken meg mondták, hogy 
foha fem fognának többé viííza jőni, ha régi fzo-
kásaiktól meg akarják őket fofztani. Minthogy, a* 

ivan jol tudta, melly vefzedelmes következései 
fognának lenni az eröfzakos viflza tartóztatásnak: 
arra nézve egy végzést adott k i , mellyben paraa-
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fcolja a' Seregek' Elöljáróiknak, hogy a' Népet fza-
badon botsáffák viíTza honnjába. Azólta napon* 
ként lehet látni, hogy' takarodik haza felé, Kon-
Jiantzindpolyon kerefztűl a' katonaság. — Okt. 20-
dikán más két végzések is tétettek közönségesekké, 
Eggyikben parantsoltatik, hogy Auftria ellen fem-
mi ellenségeskedést nem kell ezentúl mutatni; a* 
másikban ellenben, hogy Ruffzia ellen továbbra is 
kell azt folytatni. — Örömmel értették Konjiantzi-
nápolyban, hogy a' fekete tengeri Orofz hajós Sereg 
minekutánna a' Cherfoni és Tangarocki hajós Sere
gekkel eggyesűlt volna, magát a' Sebajiopoli kikötő 
helybe vette , 's már ott is fog, a' mint reménylik 
maradni a' télen ál tal : mert nagyon tartottak tőle, 
hogy a' telet a' tengeren fogja tölteni; ez pedig 
lehetetlen lett volna a' Török hajós Seregnek, úgy
mint a' mellynek igen fok jobbításra vagyon fzük-
sége, 

f 17 J) ŐSI f A & 
ítt következnek azon érdemes Uraknak nf-

Veik, kikhez kivánja a' Gróf Betiyovfzky' élete 
Fordítója, a' munkára elő - pénzűi fel adandó két 
forintokat két hónapoknak el forgások alatt , és 
így a' jövő Mártziusig le tétetni: Aradon Pleyer 
Vasáros Űr. Debretzenben Imre János Könyváros, 
Vagy Sarkadi János Könyvkötő Urak. Egerben 
Gyalokai Könyvnyomtató Úr. Eperjesen Tek. Fejér* 
vdry Károly Ür. N. Enyeden a' Ref. Koll. Konyv-
tárja' Gondviselője. Fejérvdratt T . Fejér György 
Ür. Győrben , Strajbig, vagy Müller Könyváros 
Urak. N. Kallón T , Fazekas Préd, Ür. Kaján N. 
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Batsányi János Úr. Ketskeméthen T . Farkas János 
Prof. Úr. Kolosváron T- Tsákai Mihály Úr; vagy 
a'Ref. Koll. nyomtató műhelye5 Gondviselője Török 
István Úr. Komáromban T. Pétzeli József Préd. Úr. 
Lötsén Pap Könyvkötő Úr. Miskóltzon T. Komjá
thy Prof. Úr. Pesten Strohmajer KÖnyváros Úr. 
Pétsen Főtifz. Billisits Úr. Sopronban T . Raits Pé
ter ProfeíTzor Úr. Szegeden N. Vedres István Úr. 
Szombathelyen T. Prof. Kúltsár Úr. Udvarhelyen 
T. i&íí/z Prof. Úr. Unghváron T. Ragázy Profeff. 
Úr. Nagyváradon Prof. Balotyánfzky Úr- Vátzon 
T. /f//> Prof. Ür. — Hogy ezen elő fzámláltt érd. 
Uraknak hazafiúi fzorgalmatoskodásokat, alázatos 
kofzönetén kívül, voltaképpen is meg jutalmaztat
hatta a 'Fordí tó Úr: ingyen ajánl minden tiz rend
béli elő - pénznek fel. vételéért, 's ezen fumrnának 

, ide Be'tsbe a' mi kezünkhöz lejendö fzolgáltatásáért 
eggy egy nyomtatványt; arra kérvén hasonló aján
lása mellett minden más meg nem nevezett Barát-
jait is a 'Közjónak, hogy igyekezetét mentől kö
zönségesebbé tenni, esmérjék hazafiúi köteleífégek-
nek; és ha találtatni fognak, kik önként magokra 
vállalják az elő - pénz' bé fzedését: méitóztaiíanak 
egyeneílen hozzánk botsátani (fel tévén a' boríték
r a : Pro Hadi Törtenetek) betses Leveleiket; vala
mint azon Uraságok is , kiknek módjok vagyon 
benne , hogy Gróf Beny&vfzky' életét nevezetes 
jegyzésekkel gazdagíthaíTák, kiket kér is általunk 
tellyes bizodalommal a' Fordító Úr: ne tagadják 
meg tőle, ha miben munkája' tökélleteíTebb voltát 
efzkozőlhetik"; és minthogy ez főképpen a' nemes 
Benyovfzky Famíliától telhetik k i : éhez intézi ké
rését külötiöílen. Ennek fogja, a' Nemzet után, 
munkáját is ajánlani. — Kötelezzük magunkat, az 
itt helyben előre fizetni kívánó Uraktól-való fel-
rételére az elő-pénznek. 
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