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Béts. 
Maga Oíx Gr. Auerfpergi (a ki a' Báaden* 

Durlaek Reg, jebéli Batalionnal, egéfz télen 
által fjemmel tartotta volt Ujj Orsovát) ér
kezett ezen hónapnak 20-dikán * dél után* 
ezzal a'jelenténél Ő Fellegéhez, hogy mi-
nekutlmna meg fejtették a' meg nevezett 
Várbéliek, az Odromhoz való derekas ke-
ízületeinket: már Apr. n-dikén kívántak al
kudni; 16-dikcm pedig meg is kéfzült a« 
eggyeíTég, mellynek ereje fzerént az ellen* 
fég ízabadon botsáttatott, és Bödönig el is 
kísértetett. — Több Tzikkelyeircl az egy-
gyeííégnek, valamint a' Várban találtatott 
eggyetmásrólis, ezentúl fog még a' FÓ Hadi 
*Tanáts egéfz Tudósírást venni és adni. 

M i , minekelőtte azt közölhetnénk is * 
kívántunk némelly dolgokat jelenteni* mely* 
lyeket fellyebb emiitett Üb, Gróf Úrnak be± 
ízedéből tudunk: A' Várat oltalmazott Tö
rök Katonák nem igén feles fzámmai voltak^ 
hanem mind válogatott Vitézek, úgy nevez-
tetett Dely. Basák; Kormányösójok tsak 
valami sf efztendós iffjú Ember vók. Afz* 
fzonyok 5s gyermekek is fzorúltak volt bé 
a* Várba, — Egyéb marhán kivűi, mintegy 
50 egéfzséges, és jól tartott lovaik voltak 
a Várbelieknek, 
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Azt is befzéllette az Oberfíer Úr* hogy 
JíáUfátnálkltú rándultak volt nem igen ré* 
glben a' Dunán, 3 Tsajkákkal a* Törökök9 
Oláh Qrfaágnak pépünk által el foglalt ré-
fzébe: de Toskán.a Húfzárjaink, *s Savója, 
DtagöhyoíFaínk által $ legényes magok viíe* 
lése után is, olly diadalmaffan vúTza.Veret* 
tettek, hogy 3 Hajó jött: de tsak kettő me
hetett viííza, az is nagy nehezen, és fok 
hijjaval; Még a'vízbe is meíTze be mentek 
Vitézeink az ellenfég után , h meg is fes
tették valami joTsalmás vérével a'Duaa üő* 
ke vizét. A' mieink közzíü kevésea estek. el. 

írhatjuk végte,. az Oberfier Űr ízavt 
után, hogy a* moft legutóbb vók okos nagy 
Vezér Ga^i Hajfan többe níntsen.. Hala 
lát okozta abból Származott nagy meg há-
borodása, hogy az ó' jó Tanáts adásainak 
meg vetésévél, reá hagyta magát IIL Sze
lim a5 PrüJJ\us9 Svéd, Anglus és Lengyet 
Udvaroknak biztató fugallásaik által vetetni $ 
még 3-dik húzombéli háborúnak is kezdésé
re, \ a' kívánt békeíTéget tárgyszó, mát„ 
egéfz télen által folytatott tanátskozlsnak 
Ő vele az el múlt Februáriusban lett félbe 
fzakafztatására. Tudta jól az öreg nagy Ve
zér, melly nehéz körayulállásokban legyeit 
Hazája, 's azért javallottá mind untalan a* 
BékeíTégeL Hajlott is Szavára Szelim darafe 
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Ideig* Annál ke'Fervesebbcn esett neki, 's 
tshetett is , hogy a' hafznos Tanácsnak bé 
vételével, nem kívánta a' Szultán maga ve* 
fzedelmét meg elózni. •-— Meg esik az efféle 
dolog nem tsak Konfiánt^inápolyban; ha~ 
nem másutt is: de ugyan az -eíFéle dolog 
refzketteti meg ofztán a Thronust nem tsak 
Konfiant^inápolyhan: hanem másutt is. 

Elobbeni Levelünkben, azt irtuk vóle 
jLaudonunkról, hogy a' hideg ki borzögattas 
moft örömmel jelenthetjük, hogy egy, ter* 
snéfzetéhez alkalmaztatott igen hathatos or* 
voííag, vele egy fzernpillantásban elhagyatta 
a' hideget. — Ezen hafználatos orvofíag vólc 
az Újj Orfúváről /vett örvendetes hír. Mi-* 
dón ezt meg vitték volna az 6íz Vezérnek $ 
éppen nálla volt Orvos Lebmaeher Űr> \ 
tígyan ez befzélli, hogy a' hír hallása ©lótc 
hidegleléíFen vert az öfz Vezér pulfusa; de 
mihelyt azt vehette, egéíTzen meg változott 
a* vére járása, 5s hidege el távozott. -*• 
Üjj erófsító' fáer gyanánt volt, el hiíFzük» 
annak értése is az 6fz Vezérnek ( ha ugyan 
Igaz), a' mit mi egy Triejli Levélből olvas* 
tünk, hogy az Orozok Bulgáriának neve* 
izetes Városát Várnát el foglalták* 

Ujj Orfovinák el foglalásából, nem tsak Lúudőrt 
Vezérünknek kéfzűlt orvosfága; hanem fok érdemeá 
Vitég«iakaek is könnyít©, élefzt© '$ erősít© íkerek $ 

M> k % m 
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ha igaz az,-hogy minden jó Katonára uézm az emlí
tett hármas ereje vagyon a'meg tifzteí© jutalomnak. — 
Ugyan is az Orjh-va kézre jutását efzkozlö hív fára» 
oozás, Fo Vezér H. Coburg ajánlására, F. M. h.Qu 
Vartenslei ennek a' Therésia Rendje Commeudátorai 
Keréfztjét "érdemiette;. Ob. Gr, Auerfpergnek, ugyan 
azon Rend' kifTebb Keréfztjét; öláh-íllyr. Reg. béli 
Major Macbavácz; Burlacb-béli Major Claumetz, és 
Kap. Kulos; 01áh-Illyr4 Alhadnagy Geyer, Bauer-^ 
je-vfchich, és Záfzlótartó Sokovicb Uraknak eggy egy 
foggal való fellyebfe lépést. — Minden Tifzteknek 
végre, kik a' télen által Orfovát fzemmel tartották \ 
az új Háborúhoz meg kívántató magok fel kéfzítéséi 
könnyítő legeden kivul, egy hónapi rend fcivűl való 
fizetést, 's ugyan annyi felesleg valót azAltifztek-
aek, azon eggy eggy Aranyon kivi'ü ? mellyet a Koa 
Emberek is miadnyájan kaptak. 

Itt a* napokban új Tél váltotta fel a'tavafzi Nya
rat. —. De meg jegyezte magát Április, mindjárt 
kezdetében, a' maga komorságáról, a' Horvát és Bos
nyák •> a' Szeremi és Szervié, a' Bánáti 's Krajnai fzé~ 
lekea is. — A3 kemény fzél és nagy hó okozta egy 
réfzént, hogy g' Bojznyákok,. Klucb mellől, hová 
Mártz. 3o-dikára Öfzve feregíettek vóh, reá nem 
ronthattak Likai Regementünknek jobb fzárayára, a' 
mint kéfziíltek. — Supaneknél i lábnyi magaílágá 
hóban állottak a' fátorok, Ajar. elein, 's a' hidsg, 
Tél közepével vetekedett, miat ezt Ob. . Auerjperg 
IJT is bizonyítfya. Mert éppen Eétshe lett el indu
lása előtt, Bukarefibol jővén viííza az Allion hegyén.;, 
ollyba tettzett nélú* mintha Sxemsen Orfzágbóí Sxir 
htriftki vetődött ráJna„ 

Magyar 
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Magy a r Orj\ ág, 
' A* Magyar és Erdély Orfxági Papi, 

Tudományi, és Fimdátziókat illető Dolgok* 
'•a F. Kantzellána, nem pedig különös Ud-
^ vari Kömmiflziók elébe valók fognak ezen
túl lenni. 

A' két F6 Törvény Székei Magyar Or-
fzágnak, úgymint a1 Hetes (Septeniviralis) 
H Kir. Táblák, már egéílzen viífza állíttat
tak előbbeni állapotjokba; Ebez képest az 
első Bírái lefznek ezentúl: Az Orfzág Pi> 
mafla és Efztergomi Érsek Kard. H.-Battyá* 
ni; Kalotsai Érsek Gr. Kolonits ő Excel ja. 

'relátusi Rendből: MM. Pethö és Kondi 
névvérPyspokök, (Az útóbbik-//. Leopold 
által tétetett azzá). Az Orfzág Bárói köz-
zül: Orfzág Bírája M, Gr. Zichy,Károly és 
Tárnokmester Vég Péter Ő Excell.jok. A5 

Magnási Rendből: Gr. Zsigrai és Gv.Brun-
fzyik; T ' —« — B. -'Ráday, Majtltényi 
és tS^így Urak. A* Nemesi Rendből mind 
meg maradnak az eddig való Birák. — A' Kir, 
Táblánál Elölülőnek, Király Képének maradi 
ilrményiXjt Ó Excell. ja. Köz-Bírók —• á* 
Prelátusi Rendből; FŐtifzteL Görget és Ro-
sos Kanonok Urak; '— a' Bárói Rendből; 
MM. Almásy Pál, és B. Revay Urak; — 
ítélő Mesterek: T T . Komis, Németh és 
Át%él Urak, —< A' Kir. helytartó Tanársnáí 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



5íp # 3 ^ 2 * « # 

Papi Tanatsnokká lett, M.- néVvet Ffopöfc 
Mitterhóicher Űr. 

N's Nógrád Vármegye Záfzló * Aílyár^ 
a* Ns S\ékesfej érv ár megyéé váltotta fel ezen 
hónapnak i6-dikán, Koronánk' örizetében* 
Említett Székesfejérvármegye Záfzló.- Allya, 
34 Nemesekből áll, B. Perényi Imre Úrnak 
kormányozása alatt, kiknek Fórmarubájok; 
fekete prémes zöld mente, 's-veres dolmány 
és nadrág:- aranyra* 

A? Magyar és. Erdély örfzágí Udvari. 
Kantzellária el küldözte már a* jövő Jutiiua-
siak 6 dikán, a* Budán tartandó Orfzág Gyűlé
sire hívogató Leveleket az Orfzág Rendjei-* 
liez. — Az ide iktatott, egy Bétshen tartóz* 
kodó M. Gróf Úthoz vagyon intézve;:" 

II. X E O P O L D , líten kegyelméből•> 
Magyar , Tseh, Dalmata, Horvát, és 
, Tót Orfzágoknak *s a* t, Apoftoli Királlyá; 
^Lufiriának FŐ Hertzege 's a' t« 

„Tekintetes, és Nagyíágos Gróf, MU 
nékünk kedves Hívünk. Minekutáiina tetz-
tzett volna az Ifteni V é g e z é s n e k, Q 
Felfégét, a* Római Tsáfzárt, és Német 9 

$fagyar, Tseh% Dalmata, Horvát'$ Tót; 
Jiálits és hodoméria Ofízágokriak is Após* 
toli Királlyát, II Jósef Urat 9 a' mi kedves 
Bátyánkat, az el múlt Febr, hónapnak ao-dik 
napján ezen halandó életből ki fzóllítani; és 
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mivel femmi Gyermeket nem hagyott maga 
után: tehát Mi, mint mindjárt utánna való9 

mind Atyára, mind. Anyára nézve Testvér 
Öttse,: '* ugyan azért az 1723-dik efztendö-
ben tartatott Közönt Gyűlésének Magyar 
Qrfzágnak -első és második Tzikkelyeiben a 

a1 Fejedelem és Rendek Szabad akaratjokból 
meg állított Következés rendje • Szerént tör-
TényeíTen következtünk volna helyébe em]i« 
tett jó emlékezetű Bátyánknak, azon Magyar 
Orfzágnakj és %-% ahoz kaptsolt Réfzeknek 
igazgatásában: Erre nézve, a9 Királyi Kö* 
•vétkezésről hozott Törvényeknek tellyesíté* 
ién akarván Igazgatásunkat kezdeni , as Nádor 
Ispány válafztását tárgyazó elól járó Ren
delésnek ki adására; a' Magyar Nemzetnek 
tartozott meg esküvésre; és egyízersmlnd 
a' Mi Királyi Meg - Koronlztatásunkra; an» 
fiakutánna pedig mind azoknak fel találására 
9s azokról való tanátskozásra nézve, mely* 
lyek a* Mi Magyar Orfzagunknak haíznára* 
és elö menttére, 's a' Magyar Nemzetnek 
örökös Szeretet* és bizodalom' kötelével Hoz
nánk lehető foglalására alkaímarosok *s hajfe-
nosok fognak lenni: el végeztük, hogy az 
emiitett Magyar Orízágunk' 's az ah<&z kap^ 
tsolt Réfzek' minden Rendjeinek, ,ax mi Sza
bad és Királyi Városunkba Budába lejendo* 
közöinréges Egy begy ülés eket', avagy é Dk« 
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iát ? a* Pünköst urán következő i-dík Vasár-
napra, vagy az ezen folyó Eízmidoben kö
vetkezendő Június Hónapnak 6-dik napjára 
tegyük's hírdeíTuk, és azt, líten éltetvén , 
ízernéllyeíTen kormányozzuk, Annakokáért 
értésedre adjuk Néked, 's parantsoljuk ke-
gyelmeffen? ezen Levelünk rendiben, hogy 
aJ fellyebb ki tett napra, és helyre ízemély-
lyeíTen megjelenni, és otr, as mi több Hír 
veinkkel, az Orízág', és az ahoz kaptsoltt 
Réízek* Státusaival és Rendjeivel egjgyütr,- a* 
Köz -jónak elo mozdítására, és az Orízágnak 
további meg tartására tzéíozó Királyi Fel-* 
Tétejeiülíet bővebben meg érteni; azok eránp 
közre tanátskozni; és Minket* egyedül a' Köz-
Jóra eráiiyzott kegyelmes fzándékainknak el 
érésében ? a* Te Alattvalói buzgóíágod fze-
rént, fegífeni, tartsad köteleífégednek; az 
ez erkity közönféges Orízág Gyűlésében 
ki fzafeott büntetésnek alatta külömben nem 
is tselekedvén. Hozzád többire Királyi K|r 
gyeímünkel továbbra is kegyeffen viíeltetoj 
meg nem fzününk. — Adatott a' Mi Aufiriai 
FÖ Hertzegi Városunkban, Bétshen:9 Mártzius 
Hónapnak hufzonkilentzedlk Napján, Urunk 
Születése urán Ezer hét Száz Küentzvenedik 
3f£fztendÓben. 

j[j,eúp old, m. k. 
; Gr, Pálfy Károly, 

púj\úkary Sándor* 
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Egy, Szegeden lakozó jó1 fzivu Hazafi 
igy ír,- hozzánk közelebb bocsátott 'betses 
Reveiében: 

„ A'' múlt Szombaton , úgymint Április-
nek lo-dikén 9 érkezett le Rétshoi 'Gróf 
Pálfy Lépőid Ő Ekfzrzellentzíája, a' mi óhaj* 
rotc FÖ Ispiny Urunk: kinek is nlö" el foga
dására^ ezen Nemes Tsongrád Vármegyé
nek Tagjai Szegeden öfzve gyűlvén, magok 
között iily rendeléseket tettek, hogy: T. 
Kókai FÓ Szolgabíró 0~r, Ó ivkiztzellentzia-
jának Ketskemétre eleibe mennyen; T. Ká~ 
ráf^lílvka néhai Vitze'Ispány-Úr, S\eged 
Városának érdemes Polgármesterével Miller 
Sebeftény Orral, Kistelek nevű helyíegben 
várakozzon Ó Ékfztzelkntziajara ; a' több Né
ni effeg pedig, melly'Lo^aiTá,^bőT álla, *é ket-
féi határnál, (a ' Várostól egy kis mértföld
nyire) , a' maga Záízioja alatt tartózkodjék; 
nem külömben a''Ns-Város Lovas Serege is 
maga Záízioja alatt. Ez így meg levén, a* 
nevezett Szombaton reggel-ió óra tájban'ki 
indúlánk a' Városból. A' városi Lovafiagnak 
eggyik felét formáló felső" Városiak, mind* 
nyájan világos kék, veres rókás mentében; 
az alsó Városiak pedig íétét kék hafonló ve
res rókás mentében, és tsákós fövegben je
lentek meg. Igazgató Kapiránnyök azonban, 
Miller -Rókus Ür, több tifzti Társaival egy-
gyetemben, többnyire mind zöld mentében, 
veres nadrágban, nyestes kalpagban vóitak 

' fel öltözve. Á* városi Lovaíiágnak lzáma 
mintegy roo-ra terjedett, kik íalfe lépések-
M , hárman hárman követték úrjokat a* Vá

ró 
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roson kerefztűh Ezt nem igen meffzerot 
követte.-a' Ns Vármegyének lovas Serege a 
mellynek eggyik réfze • 12 Setét kék öltözetű* 
fekete füvegú; a* másik réfze világos kék * 
egyenlő aranyos öltözetben, magas kótsagf 
tollas, és vitézkötéses kalpagban dífzeskedd 
veres fujtásos Lovasokból állott: amaz ugyan 
Al-Biró Bellit^ai Pál ÓV kormányozása; ez 
pedig T. N. Martony Dávid Űr' Kapitány-
íaga alatt, a' ki is 6 Ekfztzell. ját , mintegy 
délutánnl 3 óra tájban lett el érkezésével, Iá 
háton, kezében ki vontt kardot tartva, meg 
köfzöntötte, és as Ns Vármegyének, Ó Ekfz
tzell. jának viíTza jöveteléből fzármazott Örö
mét nyilvánfágoíía tette. Továbbat, mint? 
egy f o lépésnyi meífzefégre , Kernyi Sándor 
Űr, Ns Szeged Városának érdemes Tanáts*. 
nokja, fogadta p Ekfztzeií. ját egy fontos 
Magyar Befzédáel. Ezt fel váltotta eggy 
.öröm .kiáltás:' Éljen Gróf Pálfy Lépőid/ 
s rendben, fzapora lépésekkel a3 Város felg 

vííTzá indálánk. —"De., melly nagy erófza-
kot fzenvédett fzívünk, a' midőn közelebb' 
róllátánk, hogy a'Váres közepén, majd tsak 
nem a* Templom tetejét érdeklik a* lángok! —r 
Örömünk^ melly o Excellentziajának hozzánk; 
lett érkezéséből fzármazott, fzomor&fágra ; 
vígfágunka nyughatatlanfágra változott. - ^ 
Faripáink is , mértékletes járásokat el hagy*, 
ván, vágtatva siettek haza felé. Bé érénk 
a* Városba; de a' fzámos nép helyett, tsak 
az eggyes, borongó fzeméilyeket láttuk £ 
érőm kiáltások helyett pedig, félre vert 
harangoknak rettentő hangjait hallottuk, r— 
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Itt n'étnellyek könyves fzemekkel; amott meg 
fojtott keservekké! teüyes Lakosok állottak. 
A' Vár oldalán ropogtak ugyan V'mozsarak, 
mellyek öröm jelenrésre voltak el kéfzítve; 
de tnóft a' fzerentsétlenfégnek híradását is 
©gyfzersmind végbe vitték.— Tűz támadott 
V Városban, V s ' nagy fzéltöl éliefztetvén, 
g házakat hamuvá tett, és fok ezer forint 
ára 'károkat' okozott! -— Ezen váratlan efet 
gátlona meg: hogy Ö Ekfztzellentziáját fel 
tételünk ízérént nem fogadhattuk; «gyan 
tsak azért, még a5 kiknek házaik's jófzágaik 
a' harapós lángoknak torkokbán voltak is , 
a' fórt azok fe bontották el , míglen ó Ekfz* 
tzellentziáját Szállására hé nem vezettük: ki is 
Öröm, de egyfzersmind fzánakozásfal tellyes 
ábrázattyával meg mutatta, melly igen fzi-
•éré--hatott légyen mind '.örömünk-,, mind 
pedig fzerentsétienfégünk. 

Más nap, a' Ns Vármegyének Tifztjei 
H óra tájban; harmad nap pedig Ns S^c 
ged Városának Elöljárói tették udvarlásokat, 
likét melly vaiófágos Hazafiúi fzeretettel fo
gadott légyen a9 Mélt. FÓ Ispány Úr: érzé
keny 'feivünk, clo és {safhatatlan bizonyía* 
gunk. — Ápril. 20-dikán léfzen a7 Ns Vár
megye' közöriféges Gyűlése, a* melly mi
képpen fog végbe vítetödni, fogom Jcözleni/* 

S\ombathelyrol irn e' következéndőket 
Srta hozzánk ezen hónapnak 15-dikén eggy 
érdemes Barátunk: „ T . N. Vasvármegyé^ 
mk.f az előbbi helyre való viflza álííttatás 

ve-
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végett tartandó Gyűlésének ideje „ Ápr. 1$* 
dikére vóít előre meg határozva. Alioz ke-
pest már' .'13 dl kon nagy, fsammal bé- -Sereg
lettek ide Szombathelyre, úgymint'a' Gyű
lés fzokott helyére, a* T. N. Rendek, vala
mint a' N. Vármegye 6 Diftriktusabéli ékef-
ien öltözött 's válogatott lovakon difzeskedo 
Ns Lovaflag is; melly roinekutánna az emli* 
tett napon a' Vármegye Háza eleibe , Tábla 
Biró Farkas Láfzló 5

 3s Fo Bíró Hertelendy 
János Urak vezérlések alatt, ki állott., 's a* 
Zaízlokat által vette válna: több Mélréfá-
gokkal eggyiHi, M. Püspök Sfi.ly János Űr 
lakó . helyében jelen íévé Prímás H. Rattyáni 
Josef 0 Kniinentziajának tifzteletére ment ; aa 

tifzte]et tétel'után', ismét fzép renddel viííza 
tért, vs fzállásra a' Városban fzéflfeT takaró-* 
d'ott. Minemű'iiidálatta! fogadra légyen Or-
fzágunk Primáfia ezen jeles Sereget, annak 
minden késséget ki rekefzto jelenfége az, 
líogy azt a' Palotába maga eleibe fejenként 
fel kivánta. Más napra kelvén, fel kereke
dett a'Nemesi Lovas Sereg, fzáraos Urafá* 
gokkal eggyütt, nem külömben a5 Vármegye 
rendes Katonái is , Hadnaggyok Mártinkon 
viis Márton Űr Vezetőjükkel, 's mentek az 
égy neveztetett Sorok - Majorig ( a1 Város
hoz eggy óránnyira), örökös Fö Ispanyunk 
H. B.attyáni Lajos Úrnak eleibÜ £l érkez

vén , 
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t^ü Fü Ispány Ó Hertzegfége; hozzája FŐ-
tifztel. Boros Iftván Kanonok Űr, a' I Y N S 
Vármegye nevében, fzép Befzédet mondott* 
Végeiévén a' fogadás pompájának, meg In
dult az egéfz Gyülekezet a' Város (GÍQ , mely-
lyen kivűl5 az úgy neveztetett Per inai Hid-
'nál, a9 Városi Magyar és Német Polgárfág 
várakozott fegyverben, 's muzsika fzpvai. 
Itt újjolag a' Város Notáriuíía, Eberli Antal 
Űr, Befzédet tartott FŐ Ispány Ó Herrzegfé-
géhez, a' Város nevében. Innen a'. Város 
piattzán kerefztűl egyeneíTen a' Magyar Tem
plomba lett a' menetel, holott minekutánna 
a' Jövel S^ent Lélek Ur Ijlen el énekelte
tett volna: a* Státusok egybe gyűltek a'Vár
megye Házához, és előífzör is Prímás Ó Emi-
nentziáját, annakutánna pedig FŐ Ispány Ö 
Hertzegfégét, Deputátusok által, magok kö-
zibe hivták. Ezentúl a' Felicg.es Rendelés 
mellett, Püspök S^ily ö Nagyfítga, fok Vu 
vát kiáltások között, Ő Hertzegfégét Fő Is-
pányi Székibe helyheztette. Következett a* 
Ns Vármegye Táblájának törvényes Tifzíek* 
kel való be ültetése: Első Vitze Ispátiynak, 
mind maga, mind Eleinek méltó érdemeire 
nézve, meg hagyattatott T. Boros Ferents 
ü r ; második V. Ispánynak tetetett T. Vajda 
Antal Úr. — FŐ Bírákká választattak: Mer* 
tekndi János', és Iftván; Nicrky íghátz; 
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Csekonks Imre; Si(ládovits Károly; Y —r' 
— — Cyífwyi Fercntz Urak. — Al Bírák* 
ká: Nagy Iftván, Tóth János (a ' T. Diftr* 
Tábla mellett, V. Regiílrátóri hivatalt érdem
mel vifelt), Lepits Jósef, Vittnyédi Péter, 
Saly Károly, S^defiá Jósef, Gombos An« 
tal , De/e Sándor, Kre%ár Pál, Itonw Fe» 
rentz, Tokát s Ferentz, és Egervári litván 
Urak. — Első és második FiskáliíFa: Gát 
Gábor, és Medgyesy lílván Urak. — Exa-
ktorrá t Tevely Imre Úr. — Tábla Bíráinak 
neveztettek, a* Grófok közzM: Sfétseny 
Ferentz, 's íftjabb Battyáni Fülöp ö Excel-
lentziájok; 'BattyániFerentz és Károly, Fe* 

Jietits György, Erd'ődy Lajos, S^ápáry 
Péter ö Nagyfágok. A9 Nemesek közzűb 
Horváth Zsigmond ^Nagyíaga^ ésTT.JLtf-
domerfcky Iftván, S^elejiei János, Kernért 
Pál, 's Balogh Jósef Urak. — Ezen napon 
nagy Vendégféget adott FÖ Ispány Ö Her-
tzegfége, a* Vármegye Házánál, a' Battyáni 
Udvarban, a'Pufzta Pintzében, *s a' fzürke 
BaránykánáL Meg látogatott rendre minden 
Táblákat, — 's moft egy fzóval tsak azt 
jegyzem meg ezen Hertzegróí, hogy j6 
Hazafifágát fok jelek által tette nyilván va
lóvá. — Az itt jelen volt Hazánk több igás 
Fiainak *s Leányainak jeles tetteiket, lehet 
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MáíFzor többet.65 

(El is várjuk nyomós bizodalommal 4 
őzen kedves ígéretnek olly formán lejendá 
tellyesítését, hogy annál fogva a'Vármegye 
azon érdemes Tífztjeit is meg nevezheíTük, 
kiket moft a* többekkel eg'gytitc említenünk 
nem lehetett,— Magunkról Ítélvén* hiíTzük 
tökélleteflcn, hogy igen kedves dolgot-tse* 
lekefzünk minden jó érzékenyfégű Hazánk
fiainak , ha Őket a* Ns Vármegyék' Záfzió-
Allyaikbélieknek *$ Tábla Tifztjeiknek meg 
nevezhetések által, Hazánk1 Nemesi Família-
jíval, név 's érdem izerént, nagy réfzénc 
meg esmertethetjük.) 

Horváth Orf^ág. 
Az új Bánja Horváth, Dalmatái és 

Tét Orfzágoknak, Kir. Kamarás és F. M. 
L, Gróf Erdődy János Úr Ő Excellentzíája, 
belső titkos Tanátsosnak is válafztatott egy* 
ízersmind a' Királytól; melly tekintetben ai 
el múlt Vasárnap, magának Ő Felfégének s 

le is tette a' hitet. 
A' Báni Táblának Birái im5 e' követke

zendők; — *' Magnási Rendből: Gr. Ser-*: 
magé, és Vojhffy Urak; a' Prelátus! R«n4* 
bői: Pullay Kanonok Úr; a' Nemesi Rend
ből végre: Kannotay, Dollovát^ és Tifctar 
fataky Urak. 

A' Törvény Széknek Elölülője: Mélr. 
Páfxtery Úr; ** l ö a - B k ö k : Pfepeüch§ 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



,f«p * o € 3 f t * 

Bedekövich, Lukavfihy és Petrovloh Urak* 
— -Felesleg valók i Luketich. és Koremti 
Urak* 

* 
* * 

Az 4%'áfi hegye tájján, oily nagy Földindulás 
íróit, ezen hónapnak 6-dika éjffzakáján, ho^y â  
&*i&f& Regementjének két Batalionjai, az emiitett 
hegyen, és Snpanehnél lévő föld-kunybojaikból miad 
ki fzaladoztak. — Ugyan 6-dikán ezen hónapnak * 
estvéli 9 óra tájban, Szebenben is olJy mértékben ren
gett, alföld* hogy néhány falak meg hasadoztak, és 
az egéfe Város fzertelen meg rémült. 

# 
* *; : 

Látván a' Bödöni Basa, romlását tár'gyaző dere-
kas kéfzűleteinket, KonftmtZinápóljM küldötte még 
az el múlt hónapban két embereit, ezen kérésfel * 
hogy a' Diván minél előbb küldjön fegíttséget • mert 
-a' Város vefzedelemben forog: pedig & Sznviai'és 
Oláh Orfaági Kereskedőknek a' Lelke oda takarította 
a' fok kintset* 

T . Horváth Ignátz Ur , ezt a', minden Magyar* 
nak fzű'kséges munkát botsátotta közelebb Bétsbeti 
Világ eleibe: Ch. Aug. Eeck etc. Jus publicum Hun-' 
gaviae, Cüni Notis ÁuÜorís, & Öbferv. Jof. Benzúv* 
- - A' Könyv találtatik Bétsben, és Hazánk' mindé* 
nevezetes Városaiban. — Arra i forint. 

Költ Bétsben , Ápriíisnek 23-dik nspjáu. 
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