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J3 é t s. 
Néhai 77. JöJ?e/ Tsáfzár eggy írást kül

dött El Kaunit%hozi negyed nappal halála 
előtt, és kívánta az erántt a' Hertzég értel
mét meg tudni, meilyet ekként jelentett ki 
írásban a' Hertzeg: 

„ A ' midőn? felséged* faeméílyére nézve, fáj
dalom fogja el fzívemet, mellynek hozzája vonfzo 
érzékeny hajlandóságát régtől fogva esméri Felséged; 
Hgyan azon időben felettébb nagy álmélkodást 's ki
váltképpen vaio Örömet Szerzett bennem ezen írásotska 
foglalatjának el olvasása, meilyet éti, akartekintfem 
belső mivoltát, akar a' fzemjíillaníást gondoljam, melly-
ben kéfzült az: Remeknek találom. — Máltóztaffék 
Felséged a' maga leg öregebb és leg hívebb fzelgájá-
aak, könyhállatásait kegyelmeffen el fogadni. tt 

Kaunitk RiHherg* 
A* Tsáfzárnak ezen írásra adott felelete í 

te Kedves Barátom \ Meg indáival az Urnák ki 
fejezésein, mit mondhatok az ífteaí gondviselés' Y Í -
gezéseire -egyebet; hanem, hogy magamat azoknak 
alája botsátom. •— Magára nézve, fogadja el az Vt 
tőlem, a' leg tökéli etefíebb háládatoffág, a' leg na
gyobbra való betsulés, és a' leg igazabb meg hivés 
eránt való biztosa tételét, meilyet az Ur mindenek 
felett megérdemel; éshiddje el, hogy vajmi-nehezen 
esik nékem, midÖn arról kell gondolkodnom, hogy 
az Ur taiáttsával többé nem élhetek. — Ölelem a& 
Urat, és ajánlom az Urnák illy vefeedelmes fzem-
pillantásokban az én Hazámat, mellynek: dolga anayirst 
fzivemea van énnékem.w 

Jósef. 

Q Q Kivan* 

d 
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Kívántuk a5 magok eredeti valóságok
ban Is közleni ezen két nevezetes Levélkéket: 
• v „ Avee le tendre attachement, que Vötre Majeíté 

aie connoit depuis leag tems, pour Sa Perfonne bien 
de'uleareufement affectée,,. et en mérne temps avec la 
plus grand admiration je ns puisqu'aplaudire au con-
t«rau decette mimite, que je trouve un Chef d^euvre 
Telativement au fond non moins, qu'au moment-j.au-
quel Elle a été dietée. Daigaés accueilíir avec bonté 
les laraies du plus ancien, et.du plus attaché d® Vos 
Serviteur." Kaunitz R. 

Reponfe de l'Émpereur. 
„Mon eher Ami! Touché de Vos eiípreíTions, 

que puis je dire'áux Decréts de la Providence, que 
m'y foumettre. Pour Vous, recevés t@ute raiiuraaee 
de la plui parfaite reeonnohTance de, la plus haute 
eftirae, et de la plus vraie confiance, que Vous me
ri tés aü deílus de tous, et croyés, qu'il m'en coute 
de devon* penfer a ne plus joúir de Vos lumieres, je 
Vous embrafie, et Vous xecommande dans ces momens 
fi daogereux ma Patrie^ qui me tieat fi fórt & coeur." 

Jojhph 
4 , - . . . . ' . * v *** 

~ j - * * 

••Néhai, nagy, és. kedves emlékezetű 
Gf'bf-Hadik András FÓ Vezér halálára, 
Denfc "híres Versfzerző álra! kéfzitett Ver
sek". 
HÁDIKÍI ad tiimulum puliié .inv'ifere forores, 

Relligio,' Virtus belliea, priíca Fides. 
Coelic®las Jiabuiti me conciliánte, favmteé 

Dixit-y et accendit lampada Rellígio. 

Hqfii-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 

http://moment-j.au


&0<S»S# m 
Hqftihus effeci metuendumf belíica Virtus 

Dixic, et ad tumulum laurea Sertá dedít. 
Frifca Fides: Hominum, duce me, fibi cor» 

da paravit* 
Dixic, et appendit cor tumulo -niveum* 

Quarca fuperveniens; me veigaleatus amavit 
Díxit, ethaec Scripfitpro tumulo Sophias > 

HÁDIKíOS, Superi! íí. vobis tolütis, intet 
,_, Degere terrigeras longius haud voiupe efh 

A' Belgrádi Levelek fzerént, Május 
végéig, mind Belgrád', mind $£emendri& 
oliy'karba fognak állíttatni, hogy a' $\er» 
viai feregeinknek, mellyek (a* mint van a* 
híre) tsak óltalmazólag fogják az idén ma
gokat tartani, -bátorságos helyek leheífen, 
a* meg nevezett két Várakban. •—• Losnit^a 
és Lesnh%_ából9 nem külömben a' több hely* 
ségetból is a' Sábat^i *) kerületnek, egéfe 
Sábatxjg viíTza vonta magát népünk* 

Temesvárról azt írták ezen hónapnak 
lo-dikén, hogy már akkor az egéfz Bánáti 
féreg úgy öfzve vonta magát, hogyMehá* 
diától fogva, Supanekig > Onnan a' Dunáa 
kerefzrül Gládováig, és a* Timok vize 
mellett Negodinig, egy Lántzöt formált, 

C c % úgy 

*} s&fatii (asm Szabatsj az igaz »§Y» 
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úgy hogy, magát kevés napok alatt 6Í2?e 
vonhatta ? GíaÁovánál Táborba: fzálhatottö 

és elébb nyomulhatott Bödön ellen.. A' fo 
Kvártély azon közben Supanekhen vol t / 
a5 hová F. M. L. Gr. Wartenslehen Űr még 
é-díkon el érkezett — H. Coburgot vártád 
a' Bödönre való menetellel, a' ki féregének 
nagy réfzével induló félben is volt. -*- O 
Orsováho^ már akkor 12'Tsajkák érkeztek* 
mellyeknek némellyikén 4 , némellyikén 6 
ágyúk 's egynéhány mozsarak voltak: még 
több Tsajkákar is vártak. -— Orsovát az 
alatt, tsak ízemmel fogják tartani, mint 
eddig* 

Ka/fa, Ezen búcsúzó Befzédet Ts. Kin 
"'Tanácsos' és "V. íspány Fái Fay 'Ágoston 
Úr mondotta az öfzve gyültt Ns Abaúj és 
Torna Vármegyékhez, BÓjtmáshav, elsó 
napján 1.790. 

Nagy Méltóságú F'6 íspány ? 

és Ádminifirátor Úr! 
Tekintetes Nemes Vármegye ! 

„Még örök emlékezetet érdemlő Mária 
Terésia Felleges Aíízonyunknak Uralkodása 
alatt,. ItTjúíagomnak zsengéjében, ezen Ts 
Ns Vármegye fzolgálattyára érdemesnek ítél
tetvén, majd nem 13 efztendeig viseltt fzol-
gáiatom, 1784-dik eíztendőre ki terjedett.— 
Vég bútsúc vévén, akkor már, eléggé viseltt 

hiva-
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hivatalaimtól, nyugodalmas életre helyhez^ 
tettem magamat olly fel tétellel, hogy a* 
T. N. Vármegyét tovább, hivatalbéli köte-
leííégbol, nem fzolgálom; hanem, mint tse-
kély Tagja, a' Közjónak eló' mozdításában, 
tőlem telhető kéíz voltomat el nem húzom* 
—- Azonban, midőn tsendés életemet (-Ö 
Fellege ingyen Kegyelméből már Konsíliá-
riusi karakterrel is meg jutalmaztatván) leg 
nagyobb nyugodalomban így folytattam 
volna, a' világi dolgoknak forgandófága, ei 
fztkafztá annak fonalát, és én véletlenül9 
minden gondolatom ellen, ezen T . N , Vár* 
megyében, 'Felféges Uralkodónk Dekrétuma 
által , Ordin. V. ispánnak rendeltettem-" — 
Mi okozta légyen ezen történetet,, könnyen 
által értheti a' T. N, Vármegye,1 ha a'köz. 
dolgoknak német nyelven , és régi fzoká-
sinktól egéfízen külömböző új módon va!6 ; 
folyamattyának bé hozására elméjét viíTz-a 
fordítani méltóztatik. — Mindazonáltal nem. 
tsak ezen, hanem izélés ez* Otfzághak min* 
den Vármegyéit, .'egy móddal érvén ebbéli; 
¥elí. új Rendelés, melíynek, még az én be' 
lépésem előtt, meg vMt vetve tz-ágya; 
-*~ valamint.a' F. ParatitsoUtn&k engedelmes- " 
kedni tartoztam: % y az emiitett Decretalfe 
V. Ispányi Hivatalt annál .ibátrabban' vállal
tam fel; hogy én erre nem első fordíttat
tam: c? következendő dolgokat pedig által 
nem láthattam. — De miaekutánna három 
egéflz efzrendeig és négy hónapig, ezen 
terhes és valóban vefzedelmes Hivatalt —? 
fok érzékeny ízorongttisok között, már vi» 
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seltem: bőven meg tanultam, és tapafz?a» 
lásfal tapafztaltam. ennek fúllyát, izetleníé-
gé t , és fzámralan feleletnek terhével öfzve 
kaptsoltt állapottyát, rnelly miatt óhajtottam 
fzabaclúlásomat; de jő módját feni nem lát
tam* fém fél riem találtam mind eddig. -i~ 
El jött azonban már azon örvendetes ido, 
meílyben Felf. Urunknak örökös ditsoííégre 
méltó fzívbéli indulatjából,. meg fértódött 
yégi Szokásai és Törvényei édes Hazánknak, 
*s ezekkel- a* T."N. Vármegye köz. dolgainak 
döbbeni mód fzerént való folyamatja lábra 
állíttatnak. Ezen leg főbb igazfagon fundált, 
i*. törvényes- fzabí:'Hágáinkat és ízokásaínkat 
helyre állító Királyi kegyelmes Levél, kivántt 
aika-lmatoííágót nyújt énnekem, hogy annak 
hirdetése után, a' mennyiben eddig hivata-
]omat törvénytelenül viseltem • rólhí, mint 
Igaz Hazafi j nagy örömmel és kéfzféggel 
le.ipondjak,''s cdes Hazámnak botránkozás 
$$£& lévO követ el liengentcsem, " 

s ,El bmsíízván tehát hivatalomtól, sót 
mai rfaptól fogva viselni -fem kívánván, égy" 
gyetlen eggy utolsó kérésem az, méltóztas-
fék a* T*-.$".. 'Váraiegye tekintetbe venni, 
hogy én V külömbféle utakon vett, és fok-
izor keményen fenyegető Felf. Parantsola-
tokkal le lévén kötelezve, azokat fem nem 
"változtathattam, fém ellenekre nem tehet
tem; hanem tstk, mint arra rendeltt efzköz, 
¥§k engedelmeíféggel tellyesíteni kéntelenít-
tettem. W mellett még is nem tsak az igaz-
íí^m ki fzolgáltatríí mindenkor kívántam; 
ksheoi nx ilkadóféget is fzemem elótt hor-
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dozvári, a'hatalmas habokkal hányatott kör. 
és különös ügyeket, tólem telhetőképpen, 
mentegettem 's intézgettem. -— Tudva tehát 
és magamtól Senkinek ártani nem akarván, 
ha gyarlóságomból vétettem 3. mentegemre 
Szolgái-, hogy én is Ember vagyok 5 a' ki 
Számtalan Sok elő fordált dolgokban, min
den Segíttség nélkül, több kedves Hazám-
fiainak 's jó akaróimnak távol létében, ma-
gánoífan könnyen hibázhattam. — Ha mind
azonáltal, az én terhes utóbbi Szelgálajorn, 
meg ízünést nem engedd nyughatatlanía^otríj 
veízedelemben forgott, bersűletem, és a' T. 
N. Vármegyének, mint Nemzetiségem haj
dani féfzkének Szereteriért, Javaimban érzett 
Sok káraimnak tapaSítalása, még íem elége
dendő áldozat a' T. Státusok előtt ? talám 
meg Szerzi ósi és közelebb való Atyáimnak 
ezen T. N. Vármegyében érdemesebben 
folytatott Vitze IspánySága, a* T. StáüisoM* 
nak fejenként való további grátziáját és íiáj? 
landóSágát; mellybe, nem más végből,:ha
nem további köz társaságú Szeretetben való 
életemre nézve,, magamat alázatofSan aján
lom. *É 

Pest. 
Ay , . . < ? * - '*: 

PESTI eVBÉTSI MAGYAR JÓAKARÓÍMHO? 
I n t é z e t t 

H Á L Á A D Á S ö l . i -

• B É T S I fellegekbfil fínlB Atya%ÍV^. ' -
'S Hazátokon kivűl élö Hazafiak:! 
Haldokló Nyelvünknek bölts fel é'lefztoi! / 
Bággyack Nemzetünknek új ferkenget&i! 

0?« 
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C:•:;:•:•• ÍTi el pirulva . 
Újságban iktatva, 
I l ly fzívesíegteket 
Szép ébreíztésteket 

Mert ha illy aprólék 
Hegy ki hirdettefíék, 
Mi igyekezetet; 
Hogy illy áitséretet 

D® Titeket illet 
Kiknek itt meg. tettzett 
Tinéktek koízönvén, : 

°S Ismeretlen- lévén, 

Nem az éta érdemem; 
Szemes , b-ölts értelem, 
Volt oka, rend kiviil, 
*$ minden tudtom nélkül. 

Bllyttek miadeggyig! 
Vigye magas Égig, 
Szép Irásiíokkal 
Jó példáitokkal 

olvastam nevemet 
's tsekély érdememet: 
mi nagyon köfz<mnyemi 
miképpen tifzteHyem ? 

méltónak láttzatott, 
V ágy magafztaltatctt: . 
mi er'őt kiméllyek, 
jobban érdemellyek ? 

fó hálaadásom, 
kis iparkodásom; > 
íiogy meg 'betsűltetteM, 
így meg ismertettem. 

hanem jó fzívetek, 
mellyel yezérltetek» 
h©gy meg ditsértetaém» 
ki kiresíttetáém. 

Fáma. Neveteket 
a' kik Nemzetieket, 
fzépen oktattyátok ; 
jóra buzdíttyátok. 

Minden jót kiváuó Szolgátok 
Gróf Cziráky Antal. 

N. Gombáról így ír eggy érdemes Ba
rátunk : , ,Ns Som@gy Vármegyének, Febr 
%fi a&. és 27-dik napjain, Kapósban tar

tozónk Gyűlésében magam is jelen 
:atnjr! holott ezeket láttam és hallottam: 

filőí " is el olvastatott az elobbeni tíyűlés-
ből H- Felleghez nyújtott Felelet; azután 
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a Fejedelemnek kegyelmes Ajánlása. To
vábbá M; Gr. Zsigrai Úrnak, úgymint ezen N. 
Vármegye FŐ íspánnyának, a' Vármegyéhez 
Sopronhói küldött gyönyörű Magyar Levele, 
mellyben jelentette a' meg nevezett Gróf 
Ür abból Származott tellyes őrömét, hogy 
hivatalja fel - vételével, Hazáját is elóbbeni 
ditsólTégébe, 's mékóíagába láthatja viflza 
lepni; magát as T. N. Vármegyének elób
beni fziveííégébe ajánlotta 9 *s kérte,, hogy 
a'jReftauratioval femmit nem hirtelenkedvén, 
várják meg le menetelte, mellyet öregfége 
's er kedése miatt, a jövő tavafzra ha-
lafztott. A' Levélnek olvasása alatt változ
tak örömökben a' magvar ortzák, és fokak-
nak fzemeik fénylenek a' gördülő félben le
vő könyvektől. Annak el olvasása után pe
dig, a'fok fel kiáltásokkal bizonykották ő-
römöket, melfy meg lévén, 4 érdemes Férj-
fiakat, név fzerént M. G. Smidek András, 
T. Festetits Lajos, TY De%sö Imre 's T. 
Gál Antal Urakat, váfafztott ki a' N. Vár
megye, kiket képében az emiitett FŐ Ispány 
Úr' tifzteletére 9s arra való kérésére küldött, 
hogy a* Vármegyét élőbbem Sorjába minél 
elébb vifíia helyhetni méltóztaíTon. — Eze
ket követte N. Hont és Nógrád Vármegyék
nek ezen N. Vármegyével 9 valamint más 

több 
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több N. Vármegyékkel is *) közlött felele
teiknek el olvasása. Á' Hont Vármegyéé 
deákul volt írva: de tsupán azon okból, 
hogy ezt tulajdon valóságában maga olvas-
haíTa el a' Felfég, Nem tudtam , ha ékeíFen 
Szóllását, Hiftoriákban való jártaffágát vagy 
bólts okoskodását tsudálíyam e' inkább az 
írónak: mert mind ezek láttattak egymásfal 
vetélkedni az emiitett Feleletben. — Nó
grád Vármegye Felelete is fzép svóit, és 
igen tettzett különöílen benne, azon buzgó 
jelentése az említettN. Vármegyének, melly 
Szerént azt ígéri, hogy tellyes erővel rajra 
fog az Orfzág Gyűlésén lenni, a* Magyar 
Nyelvnek minden Polgári 's Törvényes Dol
gok* folytatására val© fel vetettetésén. ~*•'• 
Midőn ez is végbe ment volna: közelebbről 
látott maga dolgához a' Vármegye; az ed
dig volt Tifztviselőket le tette : de ismét 
törvényeífen ugyan tsak azokat válafztotta, 
3s meg erősítvén, döbbeni helyekre viíTza 
ültette. -— M. Gr. Smidek András Úr intette 
a? N. Vármegyét, hogy, türtőztetvén örö
mét, a'még meg nem fogott madárról fe-
rényen gondolkozzon. -— A' fok tanátsko-

zás 

*) Nógrád Vármegye, tsak a' ^második Feleletét 
fcttclötte. ,-.•,.. 
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zás között, fzó volt a' Tűredelemről: ez 
elled a' nevezet ellen nem tsak a' mieink; 
hanem magok a' Proteílans Urak is ki keltek, 
és azt ítélték egy fzívvel lélekkel mindnyá
jan, hogy egy Magyarnak , nem tsak tűrni 
kell töhb Magyar Véreit, mint valamelly 
Zsidékat; hanem, a Vallás külömbjégére 
való tekintetet félre tévén, mint f^erelmes 
Polgár Társakat, V ugyan a\pn eggy 
Jujfoknak Réfoe]feit9 f^eretni, betsulni és 
ölelni. — IÍIy ki nyilatkoztatásfal élt Hont 
Vármegye is a' maga Feleletébén." 

(Adják az Egek, hogy Nemzetünk, 
maga fokfzori 's közelebbi kárán tanúiván, 
foha többé azon boldogtalan és gyalázatos 
időket ne engedje viíTza térni, meiiyékben 
félni kellett & Magyarnak a' Magyartól, 
á* Vallás miá; az Orfzág Gyűlésein pedig 
majd leg inkább a' Vallás eránt való nehéz
ségek (gravaminaReligionis) forgottak fenn. 
— Ha a' vallásbéli bnzgolkodás annyira el 
nem ragadott volna fókákat közzűlünk, hogy 
a' Proteílans hív Magyar Hazafiakat fzíntén 
Pogányoknál alább valóknak nézzék ?s ül
dözzék : nem talált volna bennünket olíy fok 
gonofz. — Deugyan azért, ne tsak 'Szóvá! 
vallyuk ezután, hogy Atyafiak *s eggyek 
vagyunk; hanem mutaíTuk, meg azt tseleke-
dettelis: egéflz Hazánk' 's édes Nemzetünk* 

ki 
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állandó javlra, és diízére. — Nagy efzkö~ 
zök lehetnek, a' Magyar fzíveknek átallyá-
bari való egybe kaptsoltatására, a' Lelki 
Atyák, i J^eretetnek prédikáiiása, 's ma
gok példájukkal, való tanítása által, méllyre 
külömben is rendeltettek attól, a' kinek ké
pében követtséget viselnek Ember Társaik 
között. — Mitsoda indulatokkal kellyea 
fel ruháztatva lenni minden igaz Cathólicus. 
Papnak, követésre való példával mentek 
elól e' réfzben Primas Battyéni jósef ö Emi-
nentziája, és Egri Püspök Ejy^erhá^i Ká
roly Ó Excellentziája. A' Primas azt vall ya* 
nem régiben Gróf Forgáts Miklós ,Ő ExcelL. 
hoz adott feleletében, hogy ő minden Haza
fiakat, legyenek ez vagy amaz vallásúak , 
egy formán ölel ; és kéri az említett Gróf 
Urat , hogy ő Emin. jának ezen indulatjáról 
*s jó gondolatjárói igyekezzen azokat meg 
győzni, a' kiknek talám valamelly kéttségek 
találna az eránt lenni. —- Az Egri Püspök 
magához ízóllított, a' N . Heves Vármegye 
közönf. Gyűlésekor, egy Ref. AíFzeíTzor 
Urat, és kezét meg fogván, maga mellé 
•ültette, illy atyafiságos ki fejezésM tévén 
nyilván valóvá minden Proteftans Hazafi 
Társai eránt való belső érzékenyfégeit: Vé* 
rek vagyunk, eggyéknek kell lennünk. —? 
Ha iniadei* Magyar Catholica& Papok azo®. 

'Lé" 
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Lélekt-61 fognak, tellyes reményfégünk fze-
íént , vezéreltetni, mint a' millyentól vezé
reltetnek az emiitett Nagy Méítófágú, és 
minden tifzteletre méltó FÖ Papok: az á ' jó 
Lélek fogja akkor meg fzállani az egéfz Ma
gyar Római Cathol.Anyafzeníegyházatis. — 
MidÖn látják a' Ref. és Evang. Magyarok, 
hogy nem tsak nem gyűlölik 5s üldözik már 
ókét Cathol. Polgár Társaik; hanem ízeretik 
?s betsűlikis: ókfem fognak többé rólők ide
genkedni. Példa erre közelebb az is, a'mit 
eggy érdemes Úrnak Szombathelyről hoz
zánk botsátott betses Leveléből olvastunk 
nagy örömmel, hogy t. i. raidoa az említett 
helyen N. Vas Vármegye, Mártz. 3-dikán. 
közönféges Hálaadást tartott volna, Koro
nánknak fzerentséíTen haza lett érkezéséért, 
.a' Proteftans Urak is meg jelentek a' Kato
likusokkal eggyütt, a' Szentegyházban, e-
gyenlő Hazafiúi buzgóíaggal.) 

A' Nagy Gombai Levélből kívántuk 
még ezen következendő Tzikkelyt ide ik
tatni: „ A ' miílyen nagy volt ezen a' réfcen 
az idegen öltözetekre nézve való majmozás; 
Szintén ollyan nagy már most, még a* pa* 
tyoíatos népben is , az ősi Magyar öltözet-* 
nek betsülése, mellyre hathatóíTan indította 
á' mi Szépeinket három derék Haza Leá
nyainak dúséretes példa adások. Történt 

> t» la 
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t. u hogy T. Festetiús Lajos Űr eggy" igeit 
buzgó és Haza ízerető Magyar Úr *) Bált 
hirdettetett, az utolsó farsangi napokra, 
mellyre a' Vármegyebéli elő keíőv Uraságok 
's Aflzonyságok fzámofían öfzve fereglettek* 
Hétfőn, midőn már leg nagyobb divatjában 
volt a3 Támz , meg jelennek M. Gróf Fes* 
tetits, Gréfen Regementjebéli Oberftlieu-
tenánt Úr' Hitvese, Mélr. Saller Judith 
Afízony, és T. De%s'ő Imre Úr* házas Társa 
T . Rojli Juítína Afízony, a* ki igQü híres 
Magyar Tántzos; és T. Gál Frantzka Kis-
Afízony, régi difzes Magyar öltözetekben, a* 
kikre az egéíz múlató Társaság elbámulván, 
állórtzás fzeméllyekröl gondolkozott: de 
czék'tsak hamar nagy tifzteletiel kijelentek, 
hogy ők éppen nem maskarának vették fel 
a* rajtok lévő öltözetet, melly Eleinknek 
bántódások nélkül meg nem eshetne; ha
nem inkább az azokhoz való tifzteiet, '$ 
azoknak követésekre el fzántt állhatatos igye
kezet indította Őket, a' Magyar ruhában, 
illy közönféges öröm helyen való meg je

le-

*) Ezen nagy Hazafi fzáp tulajdonságainak' boldog 
réfzeséit feles Vfzámmai lehetne afról a réfzrol 
elöl"fzátníálnunké..- Illyea a többek között Iffjá 
Gróf Jtesttíits János Ür» 
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lenesre s és ezután a'fog lenni, a ' leg be-
tseíTebb . és kedveííebb ruhájok '*). Ezen 
ki nyilatkoztatás úgy fel buzdította a' több 
Aíízonyfágokat 's Kisaffzonyokat is , hogy 
mindnyájan el tökéilették magokban, a' Ma
gyar Ruhának fel vételét, 's még pedig más 
napra kelvén, a* Férjfiak péidájok fzeréntr 

Ók is mindnyájan egy fzint válafztottak ru
hának, **— Jó eü&öz lenne az, a' ruhában 
való nagy bujálkodás ellen is, ha az ékes 
AíTzonyi Nem más N. Vármegyékben is kö
vetné, a' N. Somogy Vármegyebélinek 
példáját. — Ezt, meg leííz e', vagy feih, 
nem ígérhetjük; mert nem vagyunk erántta 
plenipotentziázva; azt mind inkább, hogy 
a* ,Magyar öltözet közöriSéges és állandó 
leíi'z a' Magyar Dámák között is. Mert fok 
felöl értettük iily magok ki nyilatkoztat!-
sokat: hogy Jel vef^ik^a' Magyar Ruhát; 
és nem mojt iejfc, mikor le tef(ifc. — Igaz, 
hogy egy Deák példa beízéd , Férj fiak 

ny i , 

f) Ezen meg sevizett, tlfzteletre 's fzeretetre taéító 
g HaZa Leányai, nem tsak a'Magyar Öltözet
nek , hanem még a' ízép JVÍagyar Könyveknek is 
nagy líedvell'é'ik — a' mi igyekezetünknek is 
fzives elöl. moz'ditéik, mellyrol köteleííegunknek 
tartottuk, az egéfo Haza előtt, háládatos föívvel , 
vallást tenni.- ,-. / ' , > 
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virtusának láttatik , állítani • , az óWiatá* 
tqffágot: —- — de ha Magyar Dámák 
ellen akar valaki prébálni,- akkor egy deák 
példa befzéd5. Törvényt nem fzabhat. •— 
Magyar példa befzéd pedig ollyan nints, a' 
meliy ki rekefztené a' Magyar Dámákat az 
állhatatojfágnak bírásából! 

# 
Német Birodalom, 

A' jövő Júliusban fog T s á f z á r Válafztás lenni 
FranHfurthan* Erre, kötelesfége fzerént, hivogat-
tatta is már a' Birodalom' FÖ Kantzelláriusfa, a' Mo-

Válafztó Hertzeg, 3 arra a' végre ki válafz-
tott Követek által, a több Válafztó Hertzegeket. 

J E L E N T É S. 
Kggy Hazáját 's.a' Tudományolut fzeretö Mélt. 

Báró Ur , ezen fzép ajánlást tefzi álfa^HakJTudós 
Hazánkfijaihoz, hogy, ha közzulök valaki Brutní 
nevezeti'i fzomofú Játékát Voltévnak, (fel tévén, 
ho^y mág nints fordítva) - - - Frantziából, 

Magyarra l e $&M*'- t e h á t a Z e m l i t e í t
f W&*> B á r ó 

t T r t kéfz lefzen költséget adni, a fordított Munká
nak ki nyomtattatására; még epedig úgy, hogy â  
Nyomtatványok mind a' Fordítóéi legyenek. — A ' 
melly érdemes Hazafi el tökéili magát a fordításra, 
méltóztaílek nékünk fzándékát meg írni, hegy töb
ben ne találjanak benne dolgozni. 
Költ Bétsim , Mártziusnak 26-dik napján. 
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