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Auftriai Belgyiom. 
Ezen folyó Mártzius Hónapnak 2-dikán 

íily írásokat bocsátottak az Auftriai Belgium
nak igazfágofan való közönféges Kormányo
zol, F. Maria Kriftina Herczegné, ?s Hit
vese F. Albert Píertzeg, az oda való Ren
dekhez : 

„ O Fellege, a' Magyar és Tseli Or-
fzági Király, a' mi Bátyánk, Sógorunk, 's 
moílani FÖnk, meg küldötte hozzánk Flo-
rent^iáhól^ egy Kurír által, írásban, maga 
gondolatait, a' mellyekkél van Belgyiom 
erántt, és meg hagyta nékünk, hogy adnánk 
azokat értésekre a} Belgyiomi Tartományok' 
becsületre méltó Rendjeinek, és több Lako
sainak; azon írásnak vélek való közlése, és 
közönfégeffé való tétele által ? mellyet Ő 
Felfége, még Nagy Hencegi Fővel kéfzitett, 
olly véggel, hogy az, a' meg boldogult Tsá^ 
fzárnak halála után ki adsttaílek. Ugyanazon 
efetre reményíeget vettünk O Felfégétól az 
eránt, hogy a'közönféges Kormányozóíágot 
nékünk fogja ajánlani, mellynek várása mellett 
sietünk a' Királyi parancsolatokhoz képest a* 
fellyebb emiitett írásnak meg küldéfével.' 

Bízik a' Király, hogy az Urak meg gyózettet-
vénazOjó gondolatai felöl, úgy fognak róla 
ítélni, mint illik; hozzája hajólnak, és femmi te
kintetben tóle meg nem vonják 9 a'mivel tar* 
tojnak nékie. A a „Melly 
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„Melly • Szerentséseknek tartjuk' magun
kat , hegy mi közönféges ki hirdetői lehetünk 
eggy illyen Uralkodónak, már külömben te 
előttünk rég időtől fogva külöuöflen esmér etes 
gondolatainak, és egyenes fzivtiíégének, a* 
mellvért következésképpen jót állhatunk. •— 
Melly Szerencsések- vagyunk, hogy az Ő hoz* 
zánk bötsárort leg első parancsolatja által, 
eggy .olly tselekedetre kívánja Szolgálatunkat 
halznáioi, melly hatfratóífan vonhatja az Urak 
,fziveiket 6hozzája,3s kaptsolhatja is el válafzt-
hatatlanul, és így a' mi óhajtásainkat is be 
Töltheti, úgymint a* mellynek tárgya tsupán 
az i meg háboríthatatlan böldogSág, mellyben 
bizonnyal "réfzeitetni fogja O ezen Tartomá
ny oko t , ha igaz fziv vei hozzája téréndenek." 

„Az a5 Szíves és állhatatos hajlandóság, 
mellyel voltunk mi Szakadatlanul a' Belga 
Nemzet erántt, és ti melly felől az Urak fem 
kételkedhetnek, eléggé meg győzheti az Ura
kat a' felől, mítsoda érzékenységekkel tely-
lyesedik ebben a'Szempillantásban Szivünk, 
és minemű fzerentsének lennénk mi réfzesei, 
ha az Urak "(st5 mint nem is képzelhetjük kü
lömben), .eggy olly egyeneflen és tifztán gon
dolkodó Fejedelem ajánlásának, 's magához 
való hívogatásának el fogadása által, módot 
's alkalmatoflagot Szolgáltatnak nekünk arra , 
hogy Hozzájok viflza terheltünk, Közöttök a* 

Tar-
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Tartomány javán mmikálódhaiTttnk, és mind 
Inkább inkább meg győzhéífük az Urakat 
azon indulatainkról, meilyekkei eddig is vi* 
fel ettünk eránttok, ezentúl is meg nem ízü-
nfink lenni.u Bonn i Mártz. 1790. 

Mária. Albert. 
Következik a' 11. Leomold maga ki nyilatkoztatása. 

O Fellege, a 'FÓHerzeg, és Toskánai 
Nagy Henzeg jelenti a5 JBelgyiomi Rendeknek 
voltaképpen, hogy O azok evántt, a' meliyek 
Belgyiomban estek, fohá fenem utasíttatott, 
fem pedig meg nem kérdetett; hogy tehát Ö 
ferti egy fem más utón nem vett tsak ieg kiiTebb 

p is mind azokban, valamellyek ott a'-Tsá-
fzár uralkodása alatt -történtének 5 és különöf-
fen a'dolgok fórjának fel bontásában; sót. el
lenben, a'mi magát illeti a''Nagy Hertzeget, 
tellyefíeggel nem hagyhatta helyben az ott 
egynehány efztendóktől fogva el követett újjí-
tásokat, főképpen az Örvendetes Bemenetelen 
(Joyeufe JEntrée *J , a* Privilégiumokon és 
külön külön a5 Tartományok Rendtartásaikon 

A a a ej-

') Minekelőtte az Uralkodó Bvdhrntzia és himliivg 
Tartomániryaínak Kormányozásához fog, meg 
kell nékie esküdni az Ősi fzabadfágökat magokbaa 
foglaló 59 Tzikkelyekre. -— A' Joyeuft ~ Entrée 
iwvezec alatt értetnek az'enüitett Tzikkeljtk. 
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ejtett minden'férelmeket; nem hagyta jóvá 
nevezeteden a' Tanátsnak és Rendeknek el tör
lését, a'köz. Pap nevelő Háznak fel állítását, 
az'Universuásnak-.másuvá által való tételét? 
a' Püspökök Hatalmokba és JuíTaikba való avat
kozást, az Apátúrfágoknak el törlését, vala
mint minden végzéseket, fzabad akarat fzerént 
való rontásokat, eróízakoskodásokat, mely* 
lyek majd egy, majd más idő ízakafzokban 
vitettek véghez, és a' mellyek nem tsak közön-
fégeffen minden Törvényekkel, hanem külö-
nöíFen a' Tartomány Törvénnyeivel és fzabad-
fágaival is ellenkeznek. Nem volt íbha tetz-
tzése fzerént, a' Kerület Kapitánnyaira és az 
adó fizetésre nézve ki tsináltt új Forma is , és 
különöffen a*házaknak felkutatása, azerőfzak 
tételek, puíztitások, és több illy fzerentsétlen 
rendeletlenfégek, mellyek azon alkalmatöflag-
gal mentek végbe, midőn a' Katonafágot a* 
Tartomány ellen fel fegyverkeztették 's neki 
tüzesítették: holott az egyedül a5 Tartomány
nak a' külső ellenfégek ellen való oitalmazója 
tartozik lenni." 

„ A' Nagy Hertzeg közönfégeffen jelenti, 
hogy O nem tsak nem hagyja helyben mind 
ezen lépéseket, hanem ezen kivul azt is vallya, 
hogy O Belgyiomot mindenkor ágy tartotta 
's tartja még most is, mint eggyet az Aufiriai 
Ház' leg derekabb Tartománnyal közzül. 

An-
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Annak igazgatása formáját tökéletesnek találta9 

úgy hogy az a' Birodalom több Tar tora ány-
nyainakis muílra gyanánt lehetne , a' mint az 
ez eránt való értelmét még 1779-ben a' Tsá-
fzárné 's Királyné életében, mind Szóval',, 
mind írásban is ki nyilatkoztatta." 

,, Tudja O azt, miként -az Örvendetes Ré, 
menetel izerént vallást tett a' Belgyiomi Feje
delem az erántt", hogy az alatta lévők nékie 
Semminemű dolog eránt való ktváíiíagát vagy 
akaratját ne legyenek kötelesek teílyesíteni, 
mihelyt maga meg nem tartja a5 Kötést, 
mellyre meg esküdt közönfcgeflen: de hífzi 
azt is, hogy az 6 Privilégiomaiknak az emii
tett Fejedelem által lett megfértódésébol nem 
háromolhat valamelly kár annak Örökösére, 
's annak minden más Európai Matalmaífágok 
által meg erófsíttetett Kötéseknek erejek ize
rént való rendes Követőjére az Uralkodásban? 
ele a' ki leg kiííebb réfzt Tem vett fem egy, 
fem más módon azon Bántásokban, mellyek 
eránt' méltó panaflzpk vagyon a' Belgáknak, 
H a5 mellyeket nem hogy eízközlött volna; 
hanem inkább foha is jóvá nem hagyott, és 
morc meg fordít, tölök el áll, és róliok vég
képpen le mond.<c 

„Bizodalma van a' Nagy Hertzegnek, 
hogy mivel az Ó dolga vaíófággal úgy vagyon, 
mint az elo adás tartja3 és a8 Belgyiomi Ren

dek 
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dek az 6 gondolkozásának módját helybe 
hagyják; tehát ok is hajlani fognak hozzája, 
?s nem fogják kcttségbe hozni abbéli igazía-
gát , hogy Ó, fem magára, fem az Uralko
dásban való Fel-Váltóira nézve, azon JuíTbk-
rolle nem mondhat 5 mellyeknék a' fzületés 
által Örököse. O femmit nem kivan egyebet, 
hanem hogy a* Belgyiomi Rendekkel igaz 
eggyeűegre Icpheííen, 's vélek eggyet értvén 

•teheííe, a 'mi tenni való, Meg vagyon O 
arról gyözettetve, hogy a' Fejedelem egye
dül, a' mása népének javára állíttatott elól, 
és ha ktiiömben tselekeízik , meg nem állhat^ 
hogy, minekutánna a'Fejedelem meg esmer-
tetett a'néptől Uralkodónak, ss méltóíagában 
meg erősíttetett: egyedül a' Törvények' és 
á* Tartomány'igazgatásának már egyfzer meg 
vetett 'fundamentumai fzerént orfzágolhat 9s 
tartozik orízágoini, hogy O a' Rendeknek 
Szabad meg eggyezések nélkül leg' kifíebb 
változtatást fem tehet; hogy 6' femmi adót 
nsm vethet a 'Tartományra, hanemha a5 

Rendeknek fzabad meg eggyezésekból, a'kik 
egyedül efztendei fel fegéÜes formául fognak 
arra reá állani, és tsupán akkor fogják azt 
több időre is adni, ha tökclleteííen meg mu* 
tatődik nékiek, mi végre, kívántatnak azok> 
*$ meg várhatja a* Nemzet9 hogy arról , va
jamint a' több jövedelemről i§ Szoros Számot, 

adaí-
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adaífon az Uralkodó, maga Mimiiére! által, 
az efztendo végén.l< 

„Ezen Fundamemomos Igazíágoknál 
fogva ? ajánlja a'Nagy Hertzeg a' Beígyiomi 
Rendeknek közöníegeííen, és különöííen niin* 
den Tartománynak, az Örvendetes Bé mene
telnek, és minden külön külön való Prívilé-
gyioraajknak tellyes meg erősítését. £* felett 
fogadja, hogy minden nicg törrénttekróí 
eggy átaílyaban egéflzen és . teilyeiíéggcl el 
felejtkezik, 's ígéri, hogy íenkí rutáok 5 $* 
már el múlt dolgok közzűl vaíamellyíkért, 
vagy egy, vagy más módon visgálódai, azt 
háborgatni 's hántani nem lehet; hogy az 
elobbeni igazgatás alatt Tzolgált Személlyek 
közzül egy feni folytathatja tovább a1 maga 
hivatalát, vagy léphet újjolag régiTifztícgé-
be, a' Rendeknek jóvá hagyások nélkül; hogy 
valamint az Igaz fáz ki izolaáltatására, íizv 
más üres hivatalokra is , idegent nem ich'ét 
alkalmaztatni, és hogy a'fóvebb'"hivatalokra 
tsupán azon 3 Személlyek közzűl fog válafz-
tani a' Fejedelem, a' kiket, a' Tartományok
nak Rendjei fognak ki mutamí; hogy a" Köz* 
-Kormányozóknak vagy a' Fejedelem Házá
ból , -vagy ízületeit Belgáknak kelletik min
denkor lenni; hogy Ü Mmifierek, és a' Ka
tonai Seregnek Vezére fzületett Belgák,- & 
a'Köz. Kprmányozóknak alatrok legyenek;. 
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hogy a' Rendek* meg eggyezésekkel fognak 
új Regementek fel állíttatni , azok a' Tarto
mányok' neveikről fognak neveztetni, Tiízt-
jeik Hazafiakból válafztatni, és a'Tartomány 
Rendjeinek ElŐ-mutatására fellyebb emeltetni; 
hogy a5 Katonafág a5 Fejedelemnek, és a* 
Rendeknek fog meg esküdni, és a* Rendek
akar atj ok nélkül fenimi név vagy fzin alatt 
2L Tartományban , vagy a' Tartományon kí
vül ez vagy amaz végre nem fordíttatnánk, 
hanem tsak a* külső ellenfégek ellen való 
oltalmazásra, és a'Tartományban a'jó rend
nek fenn tartására, ha mikor vagy avRen
dek, vagy a'Városi Tanátsok kívánnák írá
sok által illy végre a'feregéket; hogy a' 
Papi dolgokra nézve, minden a* Püspökök 
által fog el igazítódni, a' kiknek hatalmok
ban leffz, magok köztt Nemzeti Gyűlést, 
valamint különös és Megyebeli Zsinatokat is 
tartani, az Ekklésiai Fenyítéknek, magok 
el látások fzerént lehető fenn tartása végQUj 
hogy a' különös Pap nevelő Házaik a' Me
gyéknek az 6 Fö Hatalmok alatt maradnak, 
Semmit nem tartozván függeni a3 kormányozó 
Széktől; a'közönf Pap nevelő Házról pedig 
femmi fzó nem fog többé lenni; hogy az 
Apátúrfágok, Káptalanok, és a 'még moft 
meg levő Társafágok örökre, és minden 
mellesleg való reájok Vigyázó* nélkül, a' 

* ma-
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magok valófágokban meg állanak, és a'Papi 
KaíTza a'Rendek kezébe fog, a'vele való 
bánás végett, álral adatni; fiogy a5 főbb 
Dolgok a' minden Tartományoknak Depu-
tátusaikból álló Közönf. Rendek által fognak 
meg visgáítatni, a5 kik magok tettzések fze-
rént, a5 kormányozó Széknek előbbi enge
delme nélkül eggyüvé gyűlhetnek, hogy 
a' Fejedelem, a' Köz. Rendek' meg eggye-
zések nélkül femmi új Törvényt nem hozhat; 
hogy minden Törvénynek, vagy új Rende
lésnek tsak akkor lehet Törvényi kötelező 
ereje, ha az külön külön 'minden Tartomány 
Tanáttsa által töfvénveffen meg; erősíttetik, 
rnelly is ez eránt meg kérdheti a'Rendeket. 
Azon életre, ha valamelíy nehézfég adná 
elól abban magát, nem íeffz a' Törvénynek 
mind addig femmi ereje, míg a' dolog a1 

Rendek eleibe nem megy; hogy a*Közönf. 
Rendekké öfzve gyűlt Rendjei minden Tar
tományoknak, valahányfzor magokat meg 
bántattaknak találják, mind annyifzor ellent 
állhatnakr és a'magok panaífzaikat, értel
meiket fel fedező írásaikat, és akármelly 
elő-mutatásaikat, a* mint magoknak fog 
tettzeni,' mindenkor, és minden dologban, 
írásaik, vagy DeputátuíTaik által egyenefTen 
£ Fejedelemhez küldhetik, Veiébe terjefzt-
heuk^ nem lévén fzükfég előre a'Korma-

/ nyo-
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nyozó Széktől az erántt engedelmet kérni 9 

és a'Minifíereket, vagy magát is a' Közöní. 
Kormányozot efzközül fel venni; hogy a* 
Kormányozó Szék, a' Rendeknek fzabad és 
tellyes meg eggyezések nélkül, Semmi pénzt 
el nem küldhet a' Tartományból; azon kí
vül , a' mi a5 Korona JóSzágaiból bé jön, a* 
Tartomány több jövedelmét magában a1 Tar
tományban kell hafználni, 's a' Fejedelem 
fzolgálatjára tsupán SzükSég idején fordítani; 
hogy mind arra, valami a'-Rendeknek, a* 
Tartományon belől való el intézéséhez tar
tozik, különöíTen a' mi az adókat's azoknak 
fel ofztását, a' Tartomány jövedelmét, a' 
vámokat, dézm'ákat, '$ a' t. valamint az 
Ispotályokkal 9 és Fundátziókkal való bá
nást is illeti, a? külömbkülömbféleTartomá
nyoknak Rendjei fognak vigyázni, *s úgy 
bánni, a' mint magok feg jobbnak fogják 
ítélni, és a5 kormányozó Szék tellyeííéggel 
nem tartozik magát abba belé avatni. To
vábbá fzabadon tehetnek a* Rendek minden 
közép rendű Hivatalbélieket a' Tartomány
ban. " —' 

„Ezek azok a' Feltételek, mellyeket 
gjánl Ö Feífége a' Belgyiomi Rendeknek; 
Szabadokká haggya mindazáltal, hogy még 
ezekhez akarmelly más Ragafztékot, vagy 
Tzikkelyt is hozzája adhaffanak, a' mcllyet 

fzük-
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ízükfégesnek, hafznosnak és alkalmatosnak 
fognák ítélni, a' végre , hogy az -által, a* 
magok Tartotnánnyoknak állandó tsendeífé-
gét és boldogfágát jó lábra helyheztetheííék. 
Priviiégyiomaiknak inig Sértését,'a' funda-
mentőm oknak, mellyen állanak, meg tán-
torítását, 's ízabadfágoknak el rontását még 
a' következendő Uralkodókra nézve is lehe
tetlenné; tegyek." — Mit kívánhatnak ezek-
nél többet i Belgák!!! 

Bcts. 
Tegnap előtt némelly írásait égettette 

meg a* meg boldogult Fejedelemnek (mint 
befzéllik) II. Leopold Király. -— Hirtelen 
kereízrol akartak h papirosoknak el égeté
sén esni, a* kikre bízatott volt a5 dolog: 
azért is olly fokát tettek a' tűzre egyfzerre, 
hogy a'láng magaflan fel ment a1 kéménybe, 
is Ü füst vastagon, omlott belolle. Ugyan * 
azért a* harangokat is fére .verték. — A9 -
Nemes Magyar Testőrzökön, lovas és gyalog 
Katonákon kívül, fok nép fel Sereglett az 
Udvarba; annyival is inkább, mivel remény
iette', hogy talám ez alkalmátofíaggal Szem
lélheti avagy tsak az ablakból ki könyökölve 
az új Fejedelmet, kinek látásához mind ed
dig nem lehetett fzeréntséje. — De nem le
hetett ez úttal is, —A' lárma esett délutánm 
4 óra -tájban. 

Az 
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Az emiitett napon, drága fzép Magyar 
öltözetben jelent meg Magyar Orfzág Bírája 
Gróf Zichy Károlyné 6 Excelt ja fzületett 
Khevenhüller Grófné, a' Magyarokat betsűlo 
's fzereto H. Kaunit^ ebédjén. 

A' Pofonyi Dámák meg kérték a' na
pokban Vitze Cancellarius Gróf Teleki Sa
mu eme ŐExeelL ját , fzületett Bethlen Gróf-
nét, hogy a maga jeles Magyar öltözeteiből 
engedne eggyet mustrául, mellynek formá
jára kéfzíttethetnének Ók is magoknak, a' jó 
íz regulái 5s tettzések fzerént való Magyar 
köntösöket. — A* Közbenjárójuk volt S%é-
tsény Grófné 6 Excell. ja. Meg nyerték, 
a* mit kértek. — Igen jó helyen kereskedtek 
a5 magyarosodni kéízúló Dámák, ruhára 
nézve; ée a5 küíömbkülömbféle gyönyörű 
Magyar Könyvek erántt is lehetne ott tanátsot 

*• kérdeni, lehetne eggy igaz virtusokkal ékes
kedő FÖ AíFzonyfágnak is formáját venni. 

Ezen Hónapnak 16-dikán, dél előtt, 
adták bé a? Fejedelemnek, az Alsó-Aujlriai 
Rendek azon Reprefentátziót, mellyet a'leg 
közelebb tartott közönf. Tartományi Gyűlé
sekben kéfzítettek. 

Ezek után, a' Galüt^iai Rendeknek 4 
Küldöttjeiket, név fzerént H. Jahlonovfeky 
Stanislaust, OJfolinf^ky Jósef, Potocky 
Miklós, és Batowsky Grófokat botsátotta 

» a 
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a5 Király magához, 's vélek nagy kegyel-
rneííéggel méitózratott befzélleni. — Az 
említett Deputátus Urak (úgy befzéllik itt) 
abba járnak, hogy Galit\iának 's Lodorríe-
ridnakP Magyar Orfzággal való egybe kap-
tsoltatását meg nyerheííék. 

Nemzetünknek 's a' Katonai Rendnek is 
néminémúkeppen betstelenfégére fzolgáló 
gonofzíágot vittek ̂  véghez ezen hónapnak 
16-dikán, két vagy három magyar Grana-
térosok. T.i. estvéli 10 óra tájban., a'belső 
és külső Város között, két Polgárnak az 
útját el állották; eggyiket halva, á'másikat 
pedig véreíTen hagyták : tsak hogy a' pénzt, 
melíy azon két fzerentsétleneknél taíálánd 
lenni, magokévá teheflek. — Nagyon el fe
lejtették ezen gonofztévok, mi végre tart 
Katonát a' Státus: t. i. a' külső és belső bá-
torfágnak fenn tartására! 

* 

T. Fehér György, Pqfonyi Nevendék 
Pap Űr, ezen itt következő Versekkel; — 
mint maga, és az egéfz T. Nevendék Pap-
fág háládatcífágának áldozatjával, kívánta, 
T. Pét^eli Jósef űr ' buzgó Hazafifágát, az 
egéfz Haza előtt JOS.EF Napjára meg tifz-
íelni: 

ARANY 

Ráday Gyűjtemény 
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ARA N Y AL MA, 
A' Sans-Souci-i Filofofus' képzelödéseí 

fzerént. 
Mi foványok vagytok miniden gyümölcseink, 

Mellyeket nevelnek termékeny mezeink! 
Hogy ha egybe verlek ama Szép almával, 

Mellyet Hespéria termett nagy, fzámával. 
Arany gyümölcs volt az tsuda kéíztetéűel, 

Hódítta fziveket, első rá nézéíTel5 

Kik többre betsülcék az igaz kincseket, 
JVÍint másféle minden kényes gyümöltseker. 

El jutván T\ipria Szigete ízeiére 
Enéás is fz-ert tett ennek gyümölcsére. 

Midőn két galambot követ 6 reptökben* 
Arany alma ágot talál az ernyőkben .*). 

'S illy drága gyümölcsöt kinek áldozának? 
Halavány árnyékok* gyáfzos ÁíTzonyának. 

Hogy ha a* Szerencse annyira Szeretne.,. 
Hogye'fzép kincséből vélem réfzt vecetne, 

Jobb gondját viíelném fzep ajándékának; 
Nem áldoznám é:n fel azt Proferpinánák. 

Eggy olly nagy Hazafit keresnék izékében, 
Kinek egéfz Haza tapfol örömében; 

A' hív Hazafiak borostyánt ültetnek , 
Mellyet Unokáink fejére tehetnek; 

*S el 

*) Asnús 27 Könyv. 190 j* 

Gyűjtemény Jelzet: 778 



*S el fáradhatatlan példás mimkásfága. 
~--P.ÉTZELI-é lenne arany alma ága. 

Lengjél Orf^ág. 
A* Király, Febr. 26-dikán, egy. Szép 

Befzédet.niondort az Orfzág Gyűlésében, 
mellyben, Hazájához vonfz® indulatjának 
fontos ki nyilatkoztatása mellett, minden
nemű drága Köveit, a* Sereg' fel állítására 
meg kívántató költség* pótlására ajánlotta, 
és az Orfzág5' Naggyait is a' maga példája 
követésére indította. — Ezen gyönyörű, 
és minden Király Szájába illó Befzcdekén 
végezte fzavait; £ n , és a 'Nemzet , tsak 
Eggyet, és nem Kettőt tefzünk, meílyról, 
a 'mint reménylem,, ''.egéfízen meg lefznek 
az Urak (a5 Rendek) gyözetretve. — Igen 
f©k Követői találkoztak a' Királynak, — 
Urak, és Aflzonyfágok. 

JELENTÉS. 
Az el múlt Hónapban egy fzép Magyarsággal 

kéfzűlt Tudósítás jött ki Széevíin, Erdélyorfzág* 
* . baa, 

Ráday Gyűjtemény 
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ban, a' mellyben egy Társaság: Erdélyi Magyar Hír
vivő nevezet alatt kívánja munkáját az elő - fizető 
Uraknak .Poftáti megküldeni, Aprilisnek eleitől fogva 
ugyan Júniusnak végéig, minden héten egyfzer i for, 
30 kr. ért; Júliustól fogva pedig Detzember végéig, 
minden héten kétfzer, 3 forintért, és így az első 9 
hónapok alatt 1 Aranyért. — A' pénzt illyen bőrkék 
irás alatt lehet Szelénbe fzállítani: A* K. F'ó Vájta. Hi
vatalhoz Nagy Szebenbe. A* melly érdemes Hazafiak 
pedig valamelly jelentéseket, vagy Tudósításokat kí
vánnak az emiitett Társasággal közleni, Leveleiket 
illy felül irásfal méítóztaffanak utasítani: Az Erdélyi 
Magyar Hirvi-vo íróinak adaffék* N. Szeben Hocbmei-
jier Márton Könyv nyomtatón ál* — Míg a' Had fog 
tartani: addig kiváltképpen a'hadi Történetek meg 
írásában leílz foglalatos a'Társaság: de a'Had elmúlt-
tával is fogja hafznos 's ditséretes tzélú munkáját 
folytatni, az ol.ly dolgoknak közre botsátása által, 
mellyek a'Tudományok , ősi Törvénnyeink, a' fzabád 
•mesterfégek., mezei gazdaság és a' kereskedés rendjébe 
tartoznak. Mind ezekhez fog járulni Nemzetünk 
Naggyai' viselt dolgaiknak előadása is. — Ezen nemes 
fzándéknak hathatós elÖ mozdítását, kedves Hazánk
fiainak buzgó indúlatjokba ajánljuk. 

A' 546-dik Levélén az íjty helyett: 1784 kell 
olvasni; a' Febr. jg-dika helyett. 17-fit; a' 19-dik 
helyett 18-at. 

Költ Bétsben , Mártziusnak 19-dik napjára, 

«^«. ,, -?)**• 
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