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KŐlt Komáromban, Böjt Elő Havának 
,17. Napján. , 

Ezek a? folyó-vizek fzakadnak a' Dunába 
Nap kelet felöl. 

Már eh, melly elébb Miavával eggye-
íüi , 's Pofonon fellyül eggy órányira a'Du-
nába fzakad. Itt láttatik áz a' kö-fziklás 
örvény is, melly ördög fzékinek neveztetik. 

II. .Vág. A' Dunába fzakad Komá- — 
romon fellyül két mért-főiddel Gutánál, a* 
hol hajdan Mátyás Királynak halas-tója volt. 
Erről a' folyó-vízről neveztetik a' Dunának , 
ez az ága Vág-Dunártak, valamint a' maiik 
Győri-Dunának.. A ' V á g mellett esnek ezek 
a'nevezetefebb helyfégek; úgvmint $2. Mik-
lós, a' hol a' Vág igen kő-fziklás egéfz 
Vág-tJj'nelyig, melly eken nem kevés vígyá-
záfsal kell járnia' Llptó és Thúrótz Várme-
gyei hajótoknak 's talpafoknak. a. Silhii, 
mellyet bír Hertzeg Efzterházi. A' fellyebb 
való Században , fot még ebben is 1707-
beii, itt nyomtattatta-ki Nigríni Sámuel a' 
maga munkáját* illy tzím alatt: Confilia He-
noticacircauniofiemEccleJiafiicam => Vag-

M.&yiij.nLN. O Befz-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



21© % ( O ) # 

Befztertze , e g g j igen magas vár , mint 
fzintén alább BetzkÓ is, és azután Leopoid* 
ftadt. 4. Szered, a' hol fok-féle épületre 
való fák rakáfonként tartattatnak, mellyek 
•a' Vágón , *s azután a' Dunán egéfz Török 
Orfzágig le-vitettetnek. 5. Sellye; bírták ezt 
hajdan a' Jéfuiták, a' kiknek itt nagy Col-
legiuxnjok volt, de az 1615-ben Nagy Szom-
batba által vitetett. Híres vólt eleitől-fog* 
va ennek mezöfége, melly ben fok lovak 's 
vágni való ökrök tartattattak. Már ma a* 
F. Kamara bírja , 's tizen-nyóltz ezer forin-
tokért árendába adta eggy Würtrnüíler ne* 
vü Hollandusnak , a' ki Hollándiai módon 
űzi a' gazdafágot. — Eggy víz fem fzokott 
hamarább 's veízedelméfebben ki-áradni mint 
á' Vág; melly ki-.tsapáfaival fok fzegénye-
ket tsak nem éhei-hatásra juttat, 1662-től 
172T-ig efett vefzedelmes árjait bőven le-ír-
ja Bél Mátyás , az ő betses munkájában ; 
és eggy Poéta illyen tzím alatt: Carmen 
mjerabile. A' Vágnak felfö réfzében, egyéb 
halak között találtatnak Pifztrangok is. Mor-
vánka nevű falú mellett van eggy meleg for-
rás, melly a' Vág alatt által foly, és eggy 
Pöstényi nevű falu mellett ismét k i a d j a 
magát. Ebbe a' Vágba fzakad a' Timava% 

melly ered a' fejér hegyen, 's kerefztül fol-
lya Nagy Szombatot, melly a' maga fzá« 
mos Templomiért 's egyéb fzép épületiért 

' ki# •. 
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kis Rómának neveztetik, Túrótzi így. ne-
vezi: Regia, Libera, fanSlct., Ülufiris, 
fiorens ; celéberrima; Bél Mátyás hozzá 
tefzi, cequa juftaque. Neveztetett ez Ztim-
faatnak, azután a' meg - kiilömböztétésnek 
okáért Nagy Szombatnak. Építtetett a' 
Xl-dik Században, *s II-dik Bélától fog-
v a , a' következerídd Királyok fok fzabad-
fágokkal ajándékozták azt meg.- — 13^7-

. ben Róbert Károly itt kötött békefséget Já-
nofsal," a' Lengyel Orfzági Királlyal. 1531-
ben itt ízületeit a' világra Sdmbúk János, a' 
ki egéfz Európában nagy hír! fzerzett magá-
nak 's si^84-ben , mint Tsáfzári Historikus* 
nagy pömpáyal temettetett-el Bétsben. 154.3-
ban ide költözött az Efztergomi Káptalan -—' 
1.54^-ben itt tartatott Ferdinánd örfzág gyű-
lést. — Azután a1 Török és Hazafijak koztt 

jvaló be'ífö háborúkban fokát fzenve-
'dett ez a1 Város. 1730-ban élt itt eggy 
Munkdtsi nevíi tudós Prókátor,, a' Ifi Béel 
Mátyásnak nagy fegítfégére vólt. —. A' fel-
lyebb való Századnak elején tsak nem ege-
ízen Magyarokból áltt ez á' Város, 's a' 
Reformátufoké vólt az a' Templom, melly 
ma a' Paulinufok Templomjoknak nevezte-
tik ; de mint másunnan, innen is a' Magya-
rok ki-írtattak, 's idegenek költöztek'he^-
Ivekbe. Ezerfzer boldogabb vólna most 
tk Haza* há a* Bétsben 1606-ban kötött 

' ' O & bé. 
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békefség fzerént foha á' Vallás nem hábor-
gattatott volna. De e' tselekedte, hogy a' 
felfő Királyi Várofokban olly kevefek a' 
Magyarok. —. A ' fo Templomnak Pázmán 
Péter 1629-ben 140,000. forintokat ajándé-
kozott. Ezen kívül vágynák még itt 
Templomok. — Eggy Káptalanbéli Urnák 
Háza fzálláíul fzolgált a' Koronának, 's azért 
a' Korona felibe van festve, 's e' van rá ír-
v a : His ego fub teStis quondam peregri-
11a quievi. 

> 11L Ny itta. Nevezetes helyfégek e* 
mellett; Nyitra, melly igen régi város Ny i-
tra Vármegyében. Az itt lévő Franciscá-
nufok' Klastromját építtette Püspök Telegdi 
Miklós 1370-ben. Minekelőtte Püspöki vá-í 
ros lett volna, már az előtt Királyi-város 
vólt, 's mint Királyi-várost, úgy ajándékoz-
ta azt IV-dik Béla 1264-ben a 'maga Fijá-
nak Bélának, a' Tót Orfzági Hertzegnek. 
l»86-ban V-dik István ajándékozta ezt is-
mét PaJchafius Püspöknek, 's azólta min-
denkor Püspöki város vólt. i f fg-banBor-
nemi íza Pál Püspök nagy fzabadfágot adott 
ennek a' Városnak; de azt 1582-ben Mo-
fótzi Püspök alatt el-vefztette. — Már Sz. 
István Király előtt virágzó város vólt ez, 
és a' Kereíztyén Vállást is bé-vette. Már 
a1 vár is meg-vólt ő előtte , a' rcyslly meg-
tetfzik onnan, hogy Sz. István^Király' a " 

ma-
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maga Sógorát Fafúlt, fok feslettfégeiérfc 
ebbe a' várba zárattatta. —> Imre Herceg-
nek halála után látván Sz. István, hogy 
femmi Öroköfe nem marad; azon igyeke-
zett, hogy Vaíulra fzálljon az Orfzág "hóltta 
után.; de az ő Felefége Gifela, hogy ezt 
meg-elözhefse, eggy Sébus nevű embert 
Budáról Nyitrára küldött azzal a' parantso-
lattal , hogy Vafúinak mind a 'két ízemét 
ízúrja-ki; 's qlyafztqtt ónat öntsön füleibe. 
Eképpen alkalmatlanná tett# Qtet az ural-
kodásra. —rr A1 több Nyjtrai Püspökök köztt 
nevezetes vólt ThltrJÓ, a' ki 1543-ben lett 
Püspökké; dq If57-ben minden Ekkléliai 
hivatalról le-mondott, 's meg-házafodott* 
Előfzör vette-el Kqtzka Miklós' Leányát, 's 
e' meg-halvin Zrínyi Katalint. Elföbenlett 
Árva Vármegyének Fö-Ispányjává, annak-
utáima Proviant Gommiísiriufsá, 's meg-
halt I <f69-ben. Azért is T, Pray Űr a' ma-
ga Hierarchiájában így fzóll róla: Befifllit 
Mpjfcopatum, & "a4 SeSiarios tranjiit* — 
Nem meffze Nyitráhpz gfik eggy magas he-
gyen a.'j Kamaldulenfifék! Klastromjok, 
mellyet paklin Püspök ajándékozott ennek 
a' Rendnek. Igen kies és fok tsergedezo 
forráfpkkal ékeskedő helyen fekfzik ez a' 
Klastrom. Híres ennek a' hegynek bora is, 
a' mint bizonyítja ez a' Deák vers : Vinunt 
Z.obrenfe, decus efi & glória menjoe.. —-

O j a, Er* 
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2. melly hajdan nem u? 
tólfo város vólt; és ennek vára tíz ostromo? 
kat állott-ki, mellyekben, a' hitelesHistór 
ricuíbk után, meg-haltak fzáz ezer embe? 
reky Páf Ériek, az akkori ízoká^ 
ízerént, mellyhezképest â  Püspökök istarr 
toztak hadakozni, maga kőltíegén építtette 
vólt ezt. Lf% Ferdinánd alatt i^g6-ban^ 
az Érfekre és Sátorira bízattatott ennek a] 
Várnak nagyobban lejendő meg-erőfitéfe^ 
I<6$-ben a- fkomfzéd Vármegyék is íegítieget 
adtak arra. Erfek Draskovits ötven ezerfo: 
rintot hagyott eire â  végre, mellyet az ti-
tánná következett Éríek Lippai György ki 
is űzetett* Ez általa^ Várbpn lévő rendes 
őrizet mindenkor állott #zer lovafbkból és 
öt fzáz gyalogjából, ide nem fzámlálvána' 
fémeteket. F^yfzer^smind lett ez a' város 
a' Dunán innen való Fő-Kapitánynak lakó 
helye, ezt a' Tifktfeget leg-előízör Gróf 
Páliy Miklós viíelte benne. Botskai alatt 
Óbester Rhéd^y é^ Ob( ter Homonnai 
Törökökéi eggyütt pstromlotta ezt , a^mi-r 
kor a- Commendáns benne vólt Illyésházi. 
Meg-vették â  várost leg-inkább éhfeg által, 
melly b^n â  katonák fok ideig fotalan ló-hús-
fal éltek. Azt írja a\többek köztt Bél Má-
tyás Óbester Homonnairól, hogy maga 

jegyző-könyvébe eggy napról máGkra min-
Magyarul írt-fel. Mikor â  várat 

' ' ' " / " ' ' ' ke. 
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kezekhez vették, ötven kilentz fogoly Tö-
rököket fzabadfágba heíyheztetett, 's mikor 
a Te Dmmot el-énekeltette, a? Tábori Pap 
Piskolti, magyarul papolt előttck. Az ost-
romnak ideje alatt tüz támadván a' város-
ban, közel négy fzáz házakkal'eggyütt el-é-
gett a' Reformátusok' temploma is. Két efz-
tendo múlva ismét Il-dik Mátyás Tsáfzár' 
hatalmába efett a' Város : de 1619-ben a* 
Betlen ferfege meg vette ezt, 's a' benne lé-
vő Gommendánst Kahárit KalTára küldötte. 
1621-ben á' Tsáfzár Generálifsa Bucquoi 
még-fzállottaÉrfek Újvárat; de meg-ölette-
tett alatta, itt vefztette uyóltz fzáz ezer 
forintra betgültetett kintsét és fzérfzámáit. 
T-sak ugyan fokára meg-vétetett a' Város, 
1663-ban. Török kézre jutott, minekutánna 
elöfzör mellette nagy vér ontás efett volna, 
168l-ben ismét a' Tsáfzár'kezére jutott, de 
1703-ban 's a' következendő eizterdőkben^ 
bírta ezt a' Rákotzi Serege*, míg ismét 1709-
ben a' Tsáfzár birodalmába viífza nem e-
fett; 's minthogy ennyi fok Kerefztyén vér 
ontatott-ki értté, Vl-dik Károly Tsáfzár 
1724-ben efMiek eröfségeit le-ro!itatta„ 1687-
feen e ' fok vérantásnak helyét fzemélly fze-
rént kívánta, meg-látni Tottius, 's nagy ke, 
íerüféggel hallotta ott eggy útaző tárfától, 
hogy az kevés idővel az előtt négy fzáz 
l$ariyveket hányattatott ott a' tűzbes"meli 

. - Ö 4 1 l/e--
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]jékért 6 négy fzáz tallérokat örömest meg, 
adott volna. Ma bírja Ériek-Újvárát Efz-
tergomi Érfek Cardinális Battyáni Jó'sef Ö 
Emineniiája, Eakoíai Magyarok, Némer 
tek , és Tótok. A' Város-házával által elr 
lenbe vagyon, a' Rákotzi palotája, mellyben 
az Urafág-fzéke tartattatik, 

IV. Garap (Grán) eredetét vefzi Gömör 
Vármegyében, 's minekutánna 24? mértr 
földeket foly, 's némelly apróbb folyo-vi-
zek is, mint p» o, a' Bifitertz§ vele eggye-
fiilnek, a' Dunába fzakad Efztergom mel-
lett- Meg-jegyzéü-e méltó Várofok mellet-
te ezek. -rr 1. BresnÓ bájuja*, mellynek 
I-sS Lajos Király 1380-ban nagy fzabadfá-
got adott; kprfallal körül-keríttetett, 's Őt 
kapukkal meg ékfíttetett 1588-ban, |6^y-ben 
pedig Királyi Várofsá tétetett. Hajdan vól? 
tak itt Binvák is: de már ma leg-inkább 
tsak a' juh tartásból élnek a' 1-akofok. Itt , 
tsinálják a' bfenza fajtot és túrót, melly a' 
Hazában mindenütt esméretes. Lakofainagy 
réfzént Evangélicufpk, 's vágynak minteggy 
két e^er három f z á z ^ n , e r '2. Befztertze* 
bánya-, (NeuJ'ol) Legrfzebb hét Bá-
nya Várofok között. 1776-b^n lett Püspöki 
várofsá, i78fTben pedig a' Királyi Commis-
fárinsnak lakó helyévé,: Már IV^dik Béla 
f a g y fzabadfágot adott ennek a' Városnak, 
5S a' közöníéges értelem fzerént , Jérufálemi 

And-
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András alatt építtetett, a' ki ide Saxóniá-
ból fok Bányátokat nagy ígéretekkel hívott 
vala ki. Ékeskedik ez a' város fok fzép épü-
letekkel ; mellyek között nevezetes a' Püs-
pöki Refidentia , a' Vármegye háza , az ls-

• potály , 's a' t. A' lakolok minteggy öt 
ezeren vágynák. Itt ízületeit a' Világra 
Kollár Ádám, a' ki nevezetes lett, kivált 
az utoifó Orfzág-gytjléfében. Bél Mátyás 
is itt neyeltetett-fel, 1478-ban Mátyás Ki-
rálya itt lévén a' maga Felefégével Beatrixaly 

}e-rontatta azt a? fából tsinált fa-árúló házat, 
melly a'piatz kögepén vólt, és a'Izemnek 
óézéíet nagyon meg-gátolta, Noha itt lem-
mi bor nem terem, még is itt minden-féle 
jó borokat, úgymint Tokait, Budait, So-
pronit , Méneíit és más féléket, leg-fellyebb 
negyven krajtzárokon lehet találni. Q-
kozzaezt az, hogy nem tsak eggy vagy két 
ember kereskedik yelek, a7 ki a' Közönfé-
get úgy húzhatná a' mint néki tetfzene; ha-
nem l'okan közziílök bé-fzedik a' leg-jobi) fé-
le borokat, és a' lakofoknak illendő árron 
fzolgálnak vélek. — 1742-ben Ferdinánd 
itt tartatott Orízág-gyíilést, lÓQg-ban pa-
rantsolat adattatott-ki, hogy minden Kirá-
lyi Várofokbair, bár ha Németekből állanak 
is,- a' Magyarok és Tótok ne tsak lakofok* 
nak bé-vétettefsenek, hanem Tanátsbéli Sze-
mélyeknek is, Ezt hőgy Beíztertze Banya 

' . 0 f kö-
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ka,vetni nem akarta; a' Pofoni Diétán két 
ezer forintra bűntettetett. I620-ban itt tar-
tatott Orfzág-gy üléfe Betlen Fejedelem alatt, 
a? hol ő Magyar Orfzági Királynak ki,kiál-
tatott. A' következendő efztendokben fok 
vifzontagfágokon ment kerefztül ez a' Város. 
1666-ban itt ízűit eggy affzony eggy hafsal 
eggy élő orofzlán kölyköt, 's ennek azt 
az okát adván, hogy a' forráfon álló orofz-
lánt tsudáka-meg, a'. Város le-rontatta azt, 
1669-ben ismét Orfzág-gyuléfe tartatott itt, 
a' hol meg-halt Palatínus Vefeiényi. Bél 
Mátyás elő adja azt is •„ hogy ennek a' Szá-
zadnak kezdetében a* toronyból a' vigyá-
zók éjjel így kiabáltak: Szálljál fzóíljál 
vitrafztó • Reggel felé pedig így: Hajnal 
vagyon, fzép piros hajnal, Majd meg-
virrad, majd meg-virradj 1767-ben 
Auguitusnak 4-dik napján eggy rettenetes 
gyuíadásban meg-fúltak itt 127. íze mélyek, 
's meg-égtek '350. épületek, úgy hogy a' 
kár két millió Rh, forintra tétettetett, A', 
lakofoknak fzámok minteggy ^000. 

F. Ipoly. Ered Nógrád Vármegyében , 
és fok tekergéfei után, minekutánna mint^ 
eggy tizennégy mért-foldet folyt, Hellemba 
alatt a' Dunaba fzakad. Közel az eredeté-; 
hez találtatnak benne pifztrangok, alább pe-
dig jó ízű tsukák: azért példa befzéddé vált 

, a? Aíagyarpkaál; Biitia pöMtyj0 ? T.ifza ke* 
; •/- ' - ' tSe~ 
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tségéje , Jjpp% tsiékája jó-böjt, ha Sze* 
remi borban főtt. Ennek partján két felöl 
vágynak minteggy bármint2 helyfégek: mel-
ly ek ben nem kevés károkat okoz a' víznek 
ki-áradása. Vagyon rajta két derék ko híd; 
eggyik Rárp's mellett Nógrád Vármegyében, 
a' máfik pedig Ságnál Hont Vármegyében. 

VI. Tifza; a' Dunába fzakad Tétele 
né.I, négy mért-főiddel Bglgradon fellyül; 
de erről alább bővebben. — 

• VII. A' Bánátból a'Dunába fzakadnak 
a' Tömös, Karafza, és Néra vize , melly 
fok arany homokot hömpölyögte! - le i$a-> 
gával. 

A ! Találós Mefe vólt QyertvjCi; a' Re;-, 
tett Szó Búza, meliybol ki-telik M , zab 

Találós Mess. 
Ila Isten az, a' ki tsudát tétet !s téfzen 5 

Isten vagyok 's léfzek míg a' világ léfzent 

Vólt is az az idő, hogy hívtak Istennek; 
Noha a'Kereiztyén már nem esmér ennek. 

Pedig tsudát a' mint tettem , ma is téfzek: 
Mert a'fzívből minden bút egybe ki-véfzek 

Kréíust ha akarom ma tefzem Irufsá, 
A' nyomorult Irust helyébe Kréfufsá. 

Sok meg-holt élővé én erőm altal lett: 
Sok élvén már iqcg-hólt, Iliy tsudát hol 

's ki-tett ? 
' ' ' El- ' 
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Élni nálam nélkül nem lehet; de még is 
A' ki nagyon fzeret vefzedelmes az is. 

Dorogról. 

Rejtett. Szó. 
Ha egyenest futok, eggy nagy Apostolnak 

Nevéről mind három tagjaim lantolnak. 
De ha meg-fordítafz., tsak a' vizek fzínén 

Uízkálok , vagy -azok partjain ülök éh. 

Őrülj kedves haza! tapfoljatok anyai 
nyelveteket fzereto nagy lelkű Hazafijak ! — 
Megvan már eggy réfze annak, a' mire tör 
rekedtünk, fel-emeltetett fziptén a' földig 
le-tapodtatott Nemzetünk 's Anyai nyelvünk 
a' porból, A' Kegyelmes Felleg meg-en^ 
gedte már, hogy az egéfz Qrtzágban a' Pol-
gári dolgok Magyarul follyanak: a' Törvén 
nyes dolgok is tsak addig folytattatnak De-; 
ákiíl, míg eggy kevéssé jobban bővíttetik 
nyelvünk, 's azoknak folytatáíqkra alkalma-
tofsá tétetik. —- Lám nem hijjában kezdetr 
tünk ez előtt egynehány efztendökkel nyel-
vünk' pallérozáfához! — nem hafzontalan 
ferkengettünk ennek fzeretetére mindeneket, 
valakiknek ereikben Magyar vér tsergedez! 
— Lám nem hijjában írtuk Gyűjteményünk-
nek kezdetében is, hogy jobb valaha mint 
jbhafem, 's reményijük is, hogy meg lefz' a $ 

a' mi-
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a' mivel mindenkor bíztattuk magunkat, hogy 
a' mi Literatúránk 20. efztendok alatt még 
az Ánglusok előtt is esméretes lefz'. — Az 
Egek fzaporítsálc a' nemes elméjű 's jó igye-
kazetü Hazafi) akat, fzaporítsák az azokat 
boldogító Mecénáfokat! ! Valamint már eb-, 
ben bé tellyefíttetett azOrfzágnak alázatos ké-
rése, úgy meg-lefz' a' máíik is, hogy t. i, a' 
Norma ,. melly vagy elébb vagy kéfobb a' 
mi Anyai nyelvünknek halálos lett volna, 
vagy egéfzen meg-fziinik, 's az a' temérdek 
költség , mellyel e' miatt a'fzegényfég ter-
heltetik, más hafznosabb végekre fordíttatik; 
vagy ha meg marad a' Normában az a' mi 
jó van benne, leg-alább minden Nemzeti 
Oskolákban tsupán Magyarul fognak a' gyer-
mekek minden nekik hafznos és fziikféges 
tudományokra taníttatni. ' A' Városi Osko-
lákban is, mint régenten, á' Magyar lefz' a' 
f ő , második a' Deák, mellyet nékünk fzor-
galmatofan kell tanúinunk mind azért, mert 
minden régi Leveleink, Törvényeink, fzabad-
fágainkDeák nyelven vágynák; mind azétr, 
mert a'' több Európai Orfzágokban is, mint 
a' bőltsefségnek -eggyik kútfeje , fzórgalma-
tofan taníttatik az , a' kiknek ha mi példá-
jokat nem követnénk , úgy önként íietnénk 
viítza a' tudatlanfágra. A' Német nyelv a-
zért a' nemesebb é& nagyra igyekező Ifjak-
nak különös órákon tanítuthatik , hogy ab-

ban 
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ban is egéfzen idegenek ne-légyenek — A' 
mi Hazánkfijai magok fem akarják a' magok 
Nemzeti béily egeket el-hagyni, 's aztfemfze-
retik, hogy valaha áz 6 maradékaik le-vet-
kezzék azt. — Örömmel képzelheti min-
den jó lelkű Hazafi, hogy tíz efztendö alatt 
minden Pap Ne velöHázakban, Min de ridegek-
ben ( Umverfitas ) 's nagy ! oskolákban a' 
Bőltselkedésnek minden réfzei Magyarul fog-
nak hallattatni Nemzetünknek örökös ditső-
fégére, a' mint már a' Dllgonitsok, Hof-
vdthok, Molnárok, MdUj-ások, Rátzok, 
's egyéb Bőltsek meg-mutatták, hogy nints 
a' Tudománynak eggy réize is> mellyet ma-
gyarul ne lehetne tanítani, ízint úgy mint 
Németül. — Örömmel képzelhetik a' Ne-
mes fzívíi Hazafijak, hogy a' mi régi Kirá-
lyainknak ditsőféges lakó helyeikben, Orfzá-
gunknak Anya Várofaiban, Budán Pesten 
's egyébütt, nem fziikfég lefz' futtogniok mi-
kor Magyarul befzéllnek, hanem ezeknek út-
ízáin is az Anya nyelvnek kell lenni az u* 
ralkodó nyelvnek — A' mellyet is hogy 
foha többé femmi vifzoníagfág meg-he váí-
toztatta*on, a' mint fok T. Vármegyékből 
halijuk, a következendő Orfzág - Gyűlésé-
ben a' K. Kegyelmes Fellegnek akaratjával, 
változhatatlan Törvényül tétettetik ez: i -
fzör. Hogy mind a' Polgári mind a' Törvé-
nyes dolgok örökké Magyar és Erdély Or-

fzág-
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fzágban Magyarul follyanak. 2-fzor Hogy 
foha fenki ittfemmi hivatalt ne vifelhefsen, 
a' ki a' Magyar nyelvet tökélletefen nem 
tudja. 3-fzor. Hogy minden Oskolákban a' 
tanításnak efzköze a' Magyar nyelv légyen. — 

£ Magyar Afjzonyfágoknák dítséretekre. 
Ti Szabólts Vármegyéből túdófíttatuak, 

hogy ott az Úri AÍTzonyfágok a' bóbitát 
mind el-hányták, 's magyar főkötőket vi- ' 
felnek. DítsérendŐ példával ment elő ma-
ga a' Tekintetes Vicé Ispánné AíFzony, T. 
Szemere Klára A (Tzony, a' ki a' maga nagy 
böltsefségéért 's Anyai nyelvének 's azon í-
rattatott Könyveknekfzeretetekéít, az egéfz 
Hazának tifzteletét meg-érdemli. — T . Nóg-
rád és más T. Vármegyékből is írják, hogy 
valamint a' Férjfijak, úgy a' nagyobb rangú 
és bóltsefségű AÍTzonyfágok már a' magok 
régi bőrökbe villza búttak, 's el-hitették ma-
gokkal , hogy az egéfz Európa fzemei előtt 
nem lehetnek ők foha derekabb emberek* 
mintha mind öltözetek' mind nyelvek' mind 
fzokások' 's erköksökre nézve Magyarok 

• maradnak. —1 Itt Komáromban a' Nem^s 
Bálokban , minjl a' Férjfijak mind az- Úri 
AÍTyonyfágok tsupa Magyar ruhákban jelen-
nek meg, 's ha a' vitéz Hunyadi 's Mátyás 
fel-támadnának, még Ők is tapfolnának ör&» 

mök* 
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mökben illy fok fzép Magyarfágnak eggy 
helyen való fzemléléfére. — Ha a' mi Ma-
gyar AÍTzonyfágaink e' dítséretes példát min-
denütt követni fogják, V kivált pedig a' 
Bálokban 's egyéb mulatságokban magya-
rul befzélléni nem fzégyenlenek: úgy be-
fogják gyógyítani a' febeket, mellyeket Ha-
zánknak 's Nemzetünknek okoztak, 's még 
inkább el-hitetik velünk, hogy ha Aflzony 
által jött-bé a' világra a' bűn, a' Szabadító is 
Aűzonytói fzülettetett. —' 

Németty virágok valamint a Bonóniai 
kövek fényeskednek á fetétben. 

Baggren Svéciában tapafztalta az el-
múlt efztendőben Juliusbaa és Augufz tusban, 
hoffzas, tifzta 's meleg napok után, hogy az 
a' virág, mellyet *a' Frantziák Souc^nak a' 
Deákok pedig Cctlendulának neveznek, a' 
napnak el-enyéfzése után fényes fúgárökat 
botsátott ki-magából valamint a' Bonóniai 
kövek, vagy a' redves fák. — Ajánltatik a* 
Túdófoknak, kivált pedig a' kertéfzkedésben 
's virágokban gyönyörködő Dámáknak bő-
vebb tapafztaláfaikra. — 
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