
6? 

t L E V Ú U 

Költ Komiromban , Sz. György Havának 
i f , Napján. 

A1 iúlfö vagy Világi Fő-Tifzfégek Ma* 
gijar Orfzágban» 

Mágnáfok, vagy az Orfzág' Bárói 
közzé tartoznak e' következendők: 

A ' Palatínus, Nádor Ispdny, vagy Nagy 
Gráf. Ez az Orfzágra tartozó főbenjáró dol-
gokban a' Királynak Vitzéje. Mikor ez a* Pa-
latínuíl Fo-Tifztfég a'halál által ürefen hagya-
tik, akkor teíznek a' Királyok az Orfzág'meg-
eggyezéfével Hely-tartót , a' millyen vólt 
egynehány efztendeig Albert Hertzeg. A* 
Magyar Orfzági Palatínufokat renddel le-ír-
ja Tongeíímis, a' maga Centúríájiban. 

$udex Curm, vagy 0rfzdg-Bírdju9 

a' ki most M. Gróf Zitsi Károly. 
A ' Horváth Orfzági Bán, a' ki most 

Gróf ErdÖdi Jó'sef. 
A''FŐ Kints-tár-Mester, a' ki most 

M. Vegh Péter Úr. Ezek a' négy Fo-tifzt-
fégek az Orfzágban váltó zhatatlanúl így kö-
vetkeznek mindenkor az ő rangjok fzerént, 

*E' következendőkben pedig a' Tífztfegnek 
M. Gyii). IV. N. & 
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régifége fzerárit van az elfőíeg. Illyenek 
ezek: 

A ' Test-őrző Sereg' Fő Kapitányja\ 
a' ki 1765-ben ', az iitólfóbb Orfzág gyüiéfé-
bfcn nyert magának helyet az Qrfzágnak Bá-
róji között, a' ki most M. Gr. Károlyi Antal. 

Az Udvari Marefchall, a' ki most M. 
Gróf Majláth Jó'sef Úr» 

A' Fő-ajtó-örzö , (^fcmitorum Rega* 
íiiim Magifter) a' -ki most M. Gróf Pál. 
fy Leopöld. 

Királyi Udvar Mester , ( Curice Ré-
gies. Magifter) á'"ki most M. Pálfy Károly 
Fo Cancellárius 's a' t. 

Királyi Fő Lováfz Mester, ' ( Agafo-
ni"m Regaliiim Magifter) a' ki most Her-
tzeg Grafalkovits Antal Úr. 

Királyi Fő Szakats Mester, •(Dapife-
rorum Regalium Magifter ) a' ki most M. 
Battyam Jo'sef György. 

Királyi FŐ - Pohárnok, M. Gróf Zi-
tsy Ferentz, 's a' t. 
- Pofon Vármegyének Fő Ispdnyja, a' 

ki mindenkorutólfó az Orfzág' Báróji kö-
zött, 's az Orfzág-gyűléfében tett végezé-
feknek a' maga nevet alá fzokta írni. 

Hajdan az Orfzág Báróji közzé tartoz-
tak ezek is: 

Az Erdély Orfzági Vajda , a' ki egj-
fzeir'smind a' Székelyek' Grófjok volt. 

. . ' « • , .. - A* 
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A ' Severiai Bán, a' melly Tartomány 
efett Horváth Orfzág' fzélén, Tríeft-felé. 

A' Machóvi Bán, de a'mell jet á* Tö-
rökök régen el-rontottak. 

A ' Temesvári Gróf. 
Il-fzor. A z Orfzágnak kilsebb Báxóji 's 

Grófjai között illyen rend vagyon* 
Leg-elfök a' Koronának két őrizoji, 

a' kik most M. Gróf Keglevits Jó'sef, és 
M. Gróf Nádasdy Mihály. Ezek .után kö-
vetkeznek a' Vátmegyéknek Fő Ispánjaik. 
Leg-elfök azok, a' kik örökös Fő Ispánok 
valamelly Vármegyében. Ezek köztt is leg-
elöl úl a' Pofon Vármegyei Fő Ispán; a* 
többek pedig az ő idejek'* vagy Tiízt(egek-
nek régifége fzerént ülnek az Orfzág' gyülé-
feben. —• A ' Pofon Vármegyei Fő Ispánfá-
got örökfég fzerént bírja a' Pálfy Família, 
1599-től fogva. Hajban ritka kapta-el ezt 
az örökfég fzerént való Fő Ispánfágot. Hu-
nyadi János vólt az elfő, a' ki Bistritzben 
örökös Gróf lett. Zápolya Imre Mátyás; 
Király alatt lett örökös Gróf Szepesben. 
Perényi Imre ULáfzló alatt Aba-újbtn. — 
Ma ezek a' Famíliák bírnak örökös Fő Is-
pánfágot. A ' Csáki Família Szepesben 
1638-tól fogva. Gróf lllvjéshdzi Trentsen-
ben < és Li'ptóban i f g 6 . és 1610-től fogva. 
Gróf Révai Thúrotzban 1561-től fogva. 
Hertzeg Efater házi Sopronban 168 6-tól fog-

' E í 
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va. Gróf KoháH Hontban 1711-től fogva. 
Hertzeg Battyáni Vas Vármegyében, a' 
M Hertzeggé lett 1764-ben. Gróf Nddcts-
chj Komáromban. Gróf Althnw Szálában, 
Gróf Sch'ónbom Beregben. 

A ' Fő Ispányok után €lnek az Orízág. 
gyiíléfében a' Grófok és Bárók; a* melly ne* 
vezetek tsak az Aultriaí-Ház alatt lettek ö-
rökfég fzerént valók. Hajdan a' Grók-tzím 
st Hivatalhoz vólt köttetve, Báró pedig 
eggy fem vólt. — A ' régi időkben a' Szt 

Györgyi és Bazingi Grófság vólt híres. 
Lásd Prey. de Prioratu Auranicz. 

Azután következnek a' Nemefek, a' 
k ik vagy Birtokolok , (PoíTeíTionati) vagy 
tsak Armálisták.. Ezekután a' Királyi-váro-
f o k , mellyek fzám-fzerént ötven hatan vagy. 
nak, 's az Orfzág-gyűléfére Követeket küld-
hetnek. Leg-nagyobb 's Ieg-népefebb ezek 
között Debretzen, melly 1715-ben lett Ki-
rályi Várofsá. A ' Lakofoknak fzámjok le-
het harmintz ezer, a' kik tsupa Magyarok, 
ki-vévén egynehány Német Mester-embere-
ket. Híres épületek benne a'nagy templom, 
melly mellett van a' Rákótzitól ajándékoz-
tatott nagy harang is az Ö tzímerével egy. 
gyütt. A ' több templomok, és a' Refor-
matum Collegium, mellyben majd négy fzáz 
Ifjak, egyéb hafznos fzolgálatokra is ugyan, 
de kivált Papfágra kéfzíttetnek. A ' régi 

Köny-
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Könyves-ház (Bibliotheca)' ei-pufztíttato& 
1607-ben; de az ólía ismét más állíttató tt-
fel, mellyet ma is minden nap, nagy gond-
dal öregbít ennek Fö - Gondvifelöje Sinai 

.Miklós Úr.. Ékefségére fzolgáltak ennek á' 
Városnak az itt lakott Belfö és Külfo Fo~-
emberek; mint Csipkés Komáromi, Tatai, 
Maró ti, Szilágyi, Varjas , Hatvani, Sz.e-
remlei, Domonkos Márton , 's ennek Fija 
Domonkos Lajos, kik a' bennek lévő ritka 
tehetfégekkel 's tálentomokkal nemtsak eggy 
Városnak Bíróíagára, de eggy Vármegyének 
igazgatáfára is álkalmatofok lettek vólna. A* 
körülötte termett fzék-fót (natrum) le-írta 
Orvos Pázmándi, melly a' Berlini Tárfa-
fágnak munkáji közzé is bé-tétetett. 

A ' Magyar Orfziági Hertzegi, Grófi, 
Bárói, 's Nemefí Famíliákon kívül vágy-
nák fok idegen Famíliák,..a' kik a' hazafi-
fágot réfz fzerént pénzzekkel, réfz fzerént ér-
demekkel nyecték-riieg, Illyek vágynák: 

Hertzegek ig-án, kik'között nevezete-
fek, Kaimitz , Kinfzki, Lichtenftein, Die-
tríchfiein, Migdtzi, Trcmttitansdorf, Va' 

Grófok 69-én, kik között nevezetes 
Jspremónt, Daun, FalUs ,/'s a- t. 

Bárók, 169-én. 
A ' hazafifág az Orfzág - gyűléfében 

fzokott bizonyos fumma pénzért adat-
tatni , 's mint hogy ez,ek az idegen 

, E-3 Fa--
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Famíliák igen fzapor'odtak; a' Hazafifág ár. 
ra fellyébb emeltetett. Néha ez a' hazafi, 
fág ingyen ajándékoztatott azoknak, a' kik 
az Örízág' javára hafznos fzoJgálatökat tet-
tek. így ajándékoztatott ez Hertzeg E%. 
géniusnctk, Cardinalis Migátzinak, Gen. 
Dauniiak, ' és egyebeknek. Az Orfzág tör-
vényjei fzerént ki-rekefztették ebből a' Ha-
zafifágból a' Lengyelek és Venétufok: de 
ha pénzzel nem, azok is meg-nyerhetik azt 
érdemmel , mint p, o. Lafzcy meg-nyerte 
•vólt* A ' ki a' Hazafifágot meg-nyeri, az 
magának az Orfzágb.an jófzágokat vehet, 's 
azokat mint Haza-ii úgy bírhatja, — Hihe-
tő , hogy meg.fog ezzel a' Haza - fifággal 
tifzteketni Hertzeg Cohílfg, a' kinek kö-
fzönhetjtik főképpen az el-miílt efztendo-
béli tsoportos fzerentsénket. 

A" hadi történeteké nemes írójikhor, 

Kedves hazámnak egén ragyogó íz ép fényű 
fugárok, 

Kik lelkekre ható mennybéli világtokaí 
Önként, " , 

Angyali jófággal.forrván, ontjátok imádott 
Nemzetetekre! ! Miképp háláljon Néktek 

örömtől 
El-ragadott 's forró érzéfektöl hetefített 

" . ^ •. 
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Sz ívem, hogy én rám is — b í m b ó d z ó kis 
_ tsemetére — 
Annyi kegyefséggel töltetek fényiek' özönjét, 
'S olly igen édesden ferkentitek if jú időmnek , 
Szunnyadozó erejét? ? •— — Nints nagy 

\ , -Flakkus tüze, nintseu 
Isteni P indám ak fzíkrázó lelke mejemben, 
Hogy Nevetek'dítsőfényjét, végetlen időkre 

- Zengő énekben*bámulva tsudálni tanítnám 
A ' Haza' haíznáért buzgó kéfö maradé-

kot ! — — 
Á m de ugy is remekül fzületett nagy lelke-

tek , inkább 
Mélly tsendefségben kívánja kereshi fzerelmct 
A ' nemes elmének; nem is ér-fel femmi di« 

' t s

y

s % ' 

'S p o m p a az érzékeny fzívböl forrott köfzö* 
nettel, 

Én is hát tsak orom köny vet hullatva íze-
memből " 

Á l d o z o m éltem' fogytáig örök érdemiteknek. 
Én is örömbe merült fzívemben nagy neve-

teknek ' " 
Ál latok eggy tífztes ? tündöklő ofzlopot, a* 

melly 
Tartóságával Phidiásnak Párofi drágább 
Márványból faragott remekit meg-győzze e-

, , zerfzer, ^ \ • 
*S a' melly fzuntelenül, fzép példátokra mu-s 

tatváu, 
Á ldandó nevetek* fzívendbe rekeffze örökre* 

_ _ _ _ ' A 
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A ' Találós Mefe vólt Tzirkalom; a1 

Rejtett Szó Kép, mellyböl ki-telik jíéfc, gp, 

Találós Mese. 

Koronás tzímerem villog a'fejemen, 
D e a' fzakállamat vifelem mejjemen, 

Testem kedves étek a' nagy Uraknál Is. 
De fejemen nem kap még az ehes eb is, 

Nevemből jií, kapu, júk, k a p a , ki-telik, 
33 a kik jól kerefik ezeket meg-lelik. 

Dorogról, 

Rejtett Szó, 

Á z <5 neve éppen tsak nyóltz betűből áll, 
Gyűjteményben ollyat minden ember talál. 

Pompára két elfő betűjét fzerétik 
Azért is majd minden nagy Urak kedvellik 

De ha ismét ehez két betűt hozzá téíTz , 
így a' két elfőnek nagy ellenfége léíTzf 

A ' négy végfó, neve eggy ritka madárnak, 
Kit a' madarak köztt mondnak leg-na-r 

gyóbbnak, 
Szigetről. Gáti Károly, Syntaxifta* 

$elen,*s 

N, Andrád Sámuel Orvos Doktor Úr-
nak elmés és múlatfágos Anekdotái találtat? 

iiak 
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nak Bétsben, Pesten , Szebenbsn, eggy M. 
forintért. 

N. Füskúti Landerer Mihály Úrnál,Po-
fonyban, Pesten és Kafsán, a' többek kö-
zött e' következendők árúitatnak: 

Artieuli Diaetales ab Anno 1715.—1765', 
Fr. Forgatsii de Ghimes — Commentarii 
Libris XXH. — Virgílius Eklógái. —r ?Trenk' 
élete. *-<* Orfeus. Válogatott elme fut-
tatáfok. —' SziegvárL — Mátyus István 
Dissteticája. — Sturm' és Tiede' Istennel 
Való Táxfalkodáfai» 

Már ez előtt két efztendőkkel máfod-> 
fzor nyomtattam 'volna ki a'Henriást, mert 
annak fzámos nyomtatványai hírtelen el-
keltek ; főt az ólta hat fzáz is el-keít volna, 
mert ritka hét hogy ne írnának hozzám e-
ránta \ de mivel Landerer Úr meg-ígérte, 's 
már ki is; nyomtatta m. b. T* 'Szilágyi Sá-, 
iriuel Superintendens Úrnak fordítáfát, hogy 
ez is el-keljeri, azért halafztottam eddig, 
de nem fokára máfodfeor fog nyomtattatni, 
—- Azért jelentem ezt, mert mindeneknek 
különös Levéllel felelnem nerri lehet, 

Eggy emlékeztető -pénz,. 

Azon híres, Brabantziában történt Ka-
mill iai (Bamillies ) ütközet után I70ó^baii 

' : E i • eggy ' 
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eggy emlékeztető-pénz verettetett Hollandi-
ában, melly a' Frantzia Királyt Mdrfi öl-
tözetben , pai'sra dőllefzkedve, ezen fellyűl 
tfráfsal; Nagy Lajos, mutatja; mellette a1 

Nagy Britanniai Királyné áll, Minervát ábrá-
zolván; 's Őt ezen íz ókkal általszegezi: A7a-
gyobb Anna! Lásd La vie de Charles III 
Roy de EJpagne. Part. 111. 

Ügyan ezen Hérónénak e' vólt fzava-
járáfa: ( Symholúm) Mindég eggyet, ez-
zel akarván esmértetni, hogy változhatatlan 
6 fzinteféggel, Igazfággal, 's állandófággal 
akar Istenéhez, Rokonihoz, Jobbágyihoz 
vifcketm. Lásd La vi$ 4? Charles 111, 
Part. III 

H* I* pozsoni Szemináriumból, 

Magyar Orfzágnak máfodik nagy folyo-
" - vize a' Tifza. 

E red ez Máramaros Vármegyében két 
forráfc kból mellyek közzűl az eggyik feke-
te , a1 maiik pedig fejér forrásnak nevezte-
t ik. M inekutánna mint eggy negyven nyóltz 
P'ért-foldeket megy, a'Dunába fzakad Tétel-
fi el, Mindén egyéb folyó-vizek felett bq-
T"!kpdik halakkal, úgy hogy a' Régiek azt 
kakták mondani , hogy á' Tifzának eggy 
ítarniad réfze halból áll. Kivált a' nagy á* 
lakásnak idejekor) annyi halak kinn fzorúl-

' . - nak ' 
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nak az apróbb tavakban, hogy fo-képpen 
ez előtt, fzáz halat is meg-lehetett eggy fo-
rinton venni. Tsege és Tarján körül, 's 
még Tokaj alatt is , minden nyáron fok to-
kokat fognak. ,Vagynak benne mázsás har-
tsák, harmintz negyven fontos pontyok és 
tsukák ; mellyeket fzekerenként hordanak 
Kafsára, Eperjesre, Debretzenbe, és más 
Várofokba. Rák is' felette iok van a' Ti-
fzában, mellyet gyönyörüféggel fognak még 
az Urafágok is éjtfzafcánként; égő ízurokkal 
's fzalma tíizzel ki-tsalják őket lyukaikból. 
Mikor a' Jáfzfágon foly kerefztűl ez a' v íz , 
két felől a' partján a' több nádolc között 
tzúkor r.ád is terem; a' honnan némellyek 
•űgy gondolkoznak , hogy a' Tifzának ez a' 
térfége a' tzúkor plántáknak meg-terméfek* 
re alkalmatos lenne. Ugyan' itt terem a' 
Tifzában fok fulyom is, melly az öfz' végén 
érik m e g , 's holmi bunda darabokkal's júh 
farkakkal húzogatják-fel a' fenekéről, 's íze* 
kerenként hordjak eUadni. , Drágafágivak 
idejekor kenyeret1 is lehet ebből kéfzíteni. 
Nevezetefebh Várofok a' Tifza panuti ezek. 

I. Sziget, MáramarosVánnegyeD©n» 
a' hol tartatik a' Vármegye gyűli fe. A' Ti-
íza a' maga forráfátúl fogva alig végzett még 
el három mért földeket, a' mikor már itt 
meg-terhelik annak hátát fz^lakkal, vagy 
íz éleién öfzve kötözött fenyőkkel, két 's ha-. 

;i • . rom 
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rom ezer kő fót eggyrg rá raknak, 's úgy 
fzállítják-le az alfóbb Várofokba. 

3,. Tokaj, Zemplin Vármegyében. Itt 
hét valláfon lévő embereknek vagyon tem. 
plomjok. Hegyéről és boráról nem fzük-
fég írnunk, mert az az egéfz Világon, híres. 
Fifcker Orvos Doktor Cárniol köre és Bó-

. lusra is talált itt; a' mint ezt le-írja eggy 
munkájában e' tzím alatt: De Terra medi-
cináit Tokaién fi. A ' Tokaji Orvoíi földről. 
Vagyon "itt a' Tifzán -eggy derék híd is , 
melly ez előtt mint eggy negyven efztendök-
kel építtetett. Vagyon eggy igen költséges 
töltés is, melly tart Rakamazig, és hét hidak 
vágynak rajta: azért is, nem tsak a' fzeke^ 
rektől, hanem a' gyalog emberektől is vá-
mot vefznek. 

3. Szolnok, derék mező város Heves 
Vármegyében , eggy Fold várral eggyütt, 
melly vitéz Eleinknek fok hartzaikról elég-
gé esméretes. A z itt építtetett híd is igen 
nagy hafznot hajt. Terem itt a'Tifzában a'töb-
bek között fok tekenős béka, melly egéíz 
Hollándiáig 's Angliáig is némélly kereske-
dő Németektől el-vitettetik, 

4* Szeged y Királyi Város Tsongrád 
Vármegyében, 14^9-ben itt tartatott Má. 
tyás Király Orfzág-gyűlést a' Francifcánufok' 
templomjokban , mellybe könnyen is be-fér 
három ezer ember. Ugyan akkor a' tem-

plom-
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p]ómnak ajándékozta a'maga Királyi palást-
iát , melly fok gyémántokkal vólt meg-éke-
fíttetve, Mátyás Király elolt, 's azután i s , 
igen népes Város vólt Szeged, V vólt ben-
ne húfz templom. Mikor I-fö Lajos alatta" 
Bolgárok Belgrádot ostromolták; negyven 
ezer emberek mentek innen Belgrádnak fe-
gítségére tsónokokon 's hajókon , a' k ik 
nagy réfzént Szegediek vóltak. Ma a' la-
k ó i k n a k fzámok minteggy hufzon négy e-
zerre méhét. I-fő ULáfzló itt kötött ditső-
féges Békefséget a 'Törökökkel ; de mive l 
máfoknak fürgetéfekre ázt. meg-rontotta , 
meg-verettetett a' Törököktől Várnánál , 's 
maga is el-efett* —- A ' Mohátsi vefzedelem 

, után el-foglalta a' Várost Il-dik Solimán; 
15^2-ben a' hajdúk éjtfzakának idején rá-ü-
töttek e' gazdag Városra, 's a' várat ugyan 
meg ném vehették, de a' hostátokat fel-
prédálták, A ' gazdag préda után a' dorbé-
zolásnak adlák magokat, 's az alatt Ali a' 
Budai Bafa fzámos népével rájok rohant, 
és fokakat közzűlök le-vágott. De mivel, 
a' maga népéből is igen fokát vefztett, hogy 
azt Konltántzinápolyban el-titkplhafsa, ném 
tsak a' hajdúk', hanem az el-efett Törökök' 
orrokat is el-vagdaltatta, és negyven záfz-
1 ókkal eggyütí öt ezer orrokat kűldött-bé 
Konstántzinapolyba a' Török Tsáfzárnak* 
1686-ban el-vétetett a' Törököktől, 's aS 
ólta a' Tsáízári háznak kezében vagyon. 
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'Az 1764, Efzt. Pofonban tartatott Dié-
tán az akkori Nddor Ispdnvj, Battyti-
ni Lajós úrnak, az öfzve-gyíiltt Mág- * 
náfoÉioz \r a? t. ékes Magyar befzédje, 
fzórúl fzóra. 

Felféges Aűzonyúnk', és Nemes Hazánk' 
közönféges tetfzéféből reám terjefztett való-
ban íullyos hivatalomnak egéfz idejében e' 
mái napot méltán leg-fzerentséfébbnek" tu-
lajdoníthatom , midőn életemnek és hívata. 
lomnak végío bé-fejezéíe előtt azon örven-
detes alkalmatofságot meg-érnem engedte-
tett, mellyben illy jeles fzámmal ÖfzVe-gyült 
Nemes Hazánk'fő és érdemesTagjainak fzám-
talan terhes, és valóban vefzedelmes alkal-
matofságokban, és meg - magyarázhatatlan 
fúlly os változásokban végben vitt hívatalora-
béli munkálkodáfomat, nem tsak híven ele-
ikbe terjefzthetem , de abban is édes Ha-
zánkhoz fzíves buzgófágomnak, és igaz- íze-
retetemnek meg-bizonyíttáfával, még egy-
fzer hív igyekezettel köz. munkás lehetek; 
jninéműképpen t. i. Orfzágunknak köz Ja-
v á t , 's önnön magunk' bátorfágos meg-ma-
radáfát fzerezhefsük, 's ttgyan a' végre Fel-
féges AíTzonyunknák és Királynénknak egye-
dül Tártományjai tsendes és állandó meg-
maradafara tzélozó fzándékinák, és Anyai 

' gond-
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gon dvifeléfénele tellyefítéfében tehetfégüiik 
fzerént közönféges fzabadíágunk férelme nél-
kül tartozó Jobbágyi kötelefségünknek meg-
felelhefsünk, és mind ezekben egyenlő e-
rovel, tanáttsál, és fegedelemmeí munkáí-
kodhafsunk , de egyfzer'smihd nem tsak a* 
mostani fzükfégeknek fegítfégét, hanem a' 
közönféges Jónak hoffzabb időkre való ál-
landó elö-mozdítáfát is fzívünkré kell ven-
nünk; mellyben hogy annyival inkább bol-
dogulhatunk , leg-elöfzör a' Felféges Úr Is-
tennek irgalmafságát, a' Sz. Lélek' malafzt-
ja által buzgó imádfággal más napon kérnünk, 
és munkálkodáíinkat azzal kezdenünk fziik-
féges. - * 

A méheknek Orfzdgok vagy Köz tdrfafágok. 

i Azon tapafztaláfok, melly eket a' termé- . 
ízet v f sgálók, a' méheknek életek' módjá-
ról , gazdafágokról, munkájokról, és igaz-
gattatáfokról tapafztalgattak, olly különö-
fök , hogy valóban tsupa költeménynek é~ * 
mefének tartattathatnának, hanem ha olly 

• tapafztalású emberek felelnének azok mel-
lett , mint Svammerdam, Maraldy, és ki-
vált képpen ama terméfeet'nagy búvára Ró-
miit'., a' ki a' méheknek terméfzeteket , 
rendjeket, ki-írhatatlan fzorgalmatofsága ál-
W különöfen meg-vi'sgalta és kitapogatta. 

. 'A' 
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A ' kinek is emlékeztető jegyzéfeiből eggy 
valaki a' méheknek históriáját öízve ízéde-
gette, mellyből a' következendő környül-ál-
láfok fő-képpen meg-jegyzést érdemlenek. 

Eggy -méh-kas • hafonlíttathatik vala-
m e l l y jól épült, és jó rendű várashoz, melly. 
nek lakoíit 17. 's 18. ezerre fzámlálhatjuk. 
A ' Tárfafág eggy fő által igazgattatott lé-
vén^ áll eggy Királynéból, Udvarnokokból, 
Katonákból, kézi mívefekből és a' köz-nép. 
bol. A* Királyné eggy a' Váras közepén . 
épült várban lakik; az Udvarnokok és Mini-
fzterek Palotákban; a' köznép pedig apró 
házakban. Azok a' likak mellyek a' méh-
kasban ízemléltethetnek, a' méheknek há-
zaik; mellvek közzíil némellyek nagyobbak, 
némellyek apróbbak. A ' nagyobbakat bír-
ják a' Királynénak Udvarnokjai; az aprób- J 
bakat pedig a'Köz-nép. A \ likak úgy gon-
doltathatnak mint az egéfz tárfafágnak kö-
zöníeges épül etjei, mivel ezen nemzet kö-
zött meg-vagyon a' Javaknak egymáfsal va-
ló köz-volta. Némelly likak bé-zárott élés-
Házak, mellyekben a' méz tartatik, hogy ' 
ha ezen eledelben valami fziikfég találna tá-
madni . mindenkor elegendő el-rakott elefé-
gek lehefsen Nemellyek a' méheknek min- ; 

"dennapi tápláltatafokra ki-tárt élés-tárok, ' 

( A \ többi következik.) 

' 
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