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Béts. 
Á5 legjobb Fejedelmek fem "találhatják 

fnmdenkor kedveket átallyában az Alattvalók
nak. — / / . Leápold viííza állította á' régi 
Adózás formáját, a mim jelentettük4 Alsó 
Auftriában, és már az Onafus vizén fellyűl 
valóban is 9 a' Rendeknek eggyezo" kiváníi-
gára. Ezek áldják is fundamentomos kéré
sekre hajlott Fejedelmeket. De ugyan ak
kor békéteienkeciik az adózó Nép , Jósef 
Rendeléseinek fel bontásáért, és ízázankéát 
tsoportGzik^ef^, az azoknak további meg 
tartásokat tárgyazó KérÓ-Levelekkel;'ám
bátor meg ígérte elóre a' Király, ki adott 
Végzéseiben, hogy a' Had eí múlván igye
kezik az Adózásra nézve minden ki tapogat
ható hibákat, a"' Rendekkel eggyét énv®* 
meg orvosolni; 's jóllehet aJ Felső Aujirmi 
Rendek is éppen azt az ajánlást tették Alatt
valóik könnyebbitésekre> á' mellyét táAléő 
Auftrmaky hogy t. i. földjeiktől iziritén úgy 
kívánják ok is ezentúl a fejedeimi Adót fi
zetni j mint alatt valóik : méllynel fogva 4 
érezhetőképpen kevesebb fog éniiekutanria 
esni, a'kiméit fejedelmi Adóból eggy egg-y 
Adófizetőre, mint eddig.—A'Király , mint 
mondjak, botsátott ugyan tálára egynehá
nyat maga eleibe, az emiitett Kérők koz-
ml: de á' többeket mind a* Tartomány 
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Kormány Székéhez igazíttatta. Valóban h t 
mindenikkel akart volna fzeméllyeíren be* 
izélleni, úgy mi ideje fem maradna az ezen 
zűrzavaros időkben fenn forgó nagy dol* 
goknak meg fontolására. Mert más tekin
tetbéli Kérők is olíy fzámmal jelennek meg 
előtte, hogy ámbár Ferent%_ FŐ Hertzeg ál* 
tal is adat maga Képében Hétfőn és Tsörör-
tökön Audientziát, tulajdon maga is ád két 
napokon, úgymint Kedden és Pénteken; 
még is hol 300, hol fokkal többen is for
dulnak meg nálla * az emiitett napokon , 
kik előtte egy vagy két nappal fel fzokták 
neveiket Íratni. 

A* mit a' Német Birodalomnak minden 
Tsáfzári Városai is meg tselekedtek: elmúl** 
hatatlan köteleflegének tartotta Béts Városa 
is tellyesíteni; t. í. meg boldogult Fejedéi* 
mének IX Jósef Tsáfzárnak emlékezetére 
az el múlt hónapnak 28-29. és 30-dik napjain 
halotti pompát tartani. Ezen alkalmatoffágra 
kéfzült az 2L Caftrúm Doloris, mellyról kö
zelebb tettünk volt egy Szóval emlékezetet. 
j£z, magaffágára nézve, fzintén a' Templom 
tetejét érte, kiterjedésére nézve pedig egéfz* 
fzen el foglalta a' Templom közepén álló 
négy Ofzlopok tágas közét. Formája négy 
fzegü volt; három gráditsú fundamentumon 
állott, és az Qgéffz alkötványbaa egy méltó-
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l lgösj de mind a' négy oldalról falak nélkül 
lévő 3 tsupáii Ofzlópoköri álló Templomot 
lehetett fzeinlélnL Mind a* négy fzegíetéri-
á' pompás Alkotváriyrtak négy négy Öfzlöpök 
Szemléltették* méllyéknek két belsője* négy 
fzegű; á 'két külső pedig gömBölyeg vóltj 
Fellyűl aranyozott virágokkal ki tzifrázvá* 
alól is meg aranyózvái A5 négy négy Öfz-
lopok előtt állott mindén fzégléteri égy meg 
aranyozott Urna (temető fazék)* ezüst 
kérűl kötővel. Ezeknek eránnyában alább 
ültek 4 fejér ruhás Aífzöny KépeL Áz Al-
kotvány elő réfzének jobb fzegletén ülő sisa° 
kos Kép ábrázolta a' Törvény tétélt, melly 
jobb kezében borostyán köfzorűt $ a' balban, 
pedig olaj ágat tartott * *s ügyari ázzál egy 
iiágy arányos Könyvre támafzködöttj melly 
höíízával -állóit fel á5 tzömbjám A' bal fzegle
tén ült az Erős íelkuségnek Képé, riieily 
ölében éggy Öfzlopot tartott; —- As másik 
réfznek jobb fzegíetéri fzémléltétett a' Keres
kedés és Földmivelés fzabadfágának ábráza- l 

lója, írieliyriek fejét kerek kalap fedte 5 jobb 
kezében fárlót; a* balban pedig egy zöld 
ágat tartott; - ^ A' 4-dik fzegíetéri ülő Kép
nek jobb kezében Kir. Páltza 's égő rhétses 
volt; a'térdjén egy bagoly állott* ^Vigyá" 
^őságnák jelentésére, — Ezen elő fzámláít 
Mlpek között következendő írások olvastat-

' Ú ú i . takj, 
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tak, a* mellyek" arany betűkkel fekete Táb* 
Iákra voltak rajtolva. Elől; 

P . 
A. X. 4X 

D. Iofepho I I . Aug. Rom. Imp. DD, Francífci I. ef 
Mariae Thereíiae Augg. Filio. Germ, Hung. Bob. Dalra» ' 
Croat. Siav, Gal, Lod, Regi, Arehí Duci. Auftí, 

Bal kéz felöl: 
In Vita. Ingenii, Acie. Mémoriae. Vi . Summa. Prae-
dito. Itinerum. Experieatia, Hominum, Vfu. Mirifice. 
Exornato Faftus. P.ompae. Luxus. Imertiae. ígnaviae. 
ÖíbrL Infimis. Quibusque. Cívium. Et, Éxterorumv 
Comi Affabili. É . Regum. Fortuna. Nil.'Nifi. Curas, 
Ad, Se: Pertinere, Arbitranti A. Regni, Exordio Ad. 
Éxtremmu. Spifituirí. Negotiis. Vníce. Vacanti, Labo-
íum, Domi, Militiaeque. Patieatifíimo. 

Jobb kéz felél: 
In. Morte, Ad, Summi. Rerum. • Arbitri Nutum. Pa-
ratiffimo. Inter. Morbi. Moleílias. Cafusque. Adver-
iiffimos, Mente. Conflante. Sereso. Pulcherrima. Ckrí-* 
flianae. Philoíbphiae. Exempla. Edenti, Supremis. Prin-
cípis Fratris Amíci. Commilitouis. OÉcíis. Saaéíe* 
Funéto. Religionis. Praeíküis. Oinnibus. Vltre. ÉXpe-
titis. Munitö. Fatale. Momentum, Oculo. Xrmorte?, 
Spectanti, 

Hátúiról ? a' nagy Oltár felé: 
S. P. Q. Civitatis. Vitidob, Suburbanis Commodis, Or-
namentis, Delkiis. Ab. Eo Auótis. Immatura. Tanti. 
Í*rineipis. Fato. lllacruinans Sacro. ChriíHanorusrt* 
Ritu, Parentat. Anno MDCCXC. IV. III. Éf. Prid* 
Kai. Májas. 

Az Alkotvány oldalain körös környül 
ki voltak azon Tartományoknak Tzimereik 

'1ZV*« 
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Színeivé, mellyekeh II: Jősef uralkodott. 
Közepén az Alkotványnak állott egy meg 
aranyozott Koporsó, kék, és Tzimerekkei 
jegyes Tartón. Ezen Tartó Szegleteinél 4 
ízomorű Y fej eket bánatnak erefztett Római 
Vitézek Szemléltettek. A5 Koporsó oldalain 
halál fök voltak meg ezüstözött materiából 
ki formálva. Felette, középen állott eggy 
ezüst FeSzület, két ógö "gyertyák között* 
Oldalvást helyhettek óarany párnák, mely-
lyeken a' TsáSzári, Magyar és Tseh Koro
nák tündöklöttek, a* FÖ Hertzegi Süveggel, 
az arany gyapjas és a* Sz. litván 's Terésia 
Rendjebéli első rangú Vitézeknek Tzimereik-
kel, egy Kalappal és Karddal eggyüct. A \ 
mennyezeten ki volt Színeivé .a1 Halhatatlan
ság Képe fejér ruhában, kék palásttal körűi 
kerítve, "s fellegek felett lebegve, melly 
bal kezében pálma ágat, a* jobban pedig 
á>- meg boldogult Tsáfzárnak Melly-Képét 
tartotta» mellyet egy Szomorú Szárnyas An
gyal Segített fogni a* Halhatatlanfág Képének; 
fellyűl a' Jósef Képén Szárnyalt egy más 
Angyal, melly kezében , éppen a' Kép feje 
felett, boroftyán kofzorút tartott*, a* Kép 
alatt egy Sas Szemléltetett. — Az Alkot
ványnak görabölyeg teteje felett ki volt for
málva a' Jósef Emblémája (emlékeztető' jele), 
%ymint as levegó égben függó Világ Golyó 
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|>jsar mellyre kerefztűl eggy olaj ágakkal k§m 
ritett Kormány, és borostyánnal környül veft 
Kard volt illetve, Ezek között fellyul láttatott 
az Iften Szeme, ditsöffégnek liigáraival kör
nyúl vetetve. Két felöl a' JósefSymbolum% 
olvastatott: Virtute et Exemplo. A* tető* 
nek 4 fzegjereie győzedelmi Ofzlopok eke* 
siették; oldalait pedig nagy Tsáfzári Tzi-
rr írek, melyeknek mindenikét két két Griff 
rnacsr rartotta. Ezen Tzimerek alatt olvas-
tstí'ík , a' tnár említettekkel eggyütt hafonlo 
foítnijú következendő írások. Elöl: OrbL 
Datus. HL Id. Martiam MDCCXLL -~ 
Jobb oldalról? Succejjlt. -Patti XV. KaL 
Septemhres. MBCCLXV. Bal felöl: Suc* 
cejjit Jidatri 1IL Kalend. Jtyecemhres. 
MDCCLlXX Hátúiról: Coeta. Reddi* 
tus X. Kai Martias. MDCCXC.. «i-: Az 

. egéíTz Alkoivaoyt 1/11 nagy ezüst- gyertya 
tanókban égó; víafz gyertyák világosították^ 
Ezen kivül több égett még 400 víafz gyer
tyánál a* Templom boltozatjából függó" 3^ 
Lnízrerekben. —• A' halotti pompához lett 
egyéb hozzá kéfzitése a' Templomnak ab
ból állott , hogy annak a? nagy Oltár 
eránnyában való réfze egéíTzen a'roítélyig* 
rnetly azt a'Templomnak több réfzérol e| 
yálafztja, bé vóít vonva feketével, valamint: 
az Ofzlopok és Oltárok is. A'fekete bork 

|4N 
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ték Tsáfzárr Tzimerekkel meg rakatott. Á9 

nagy Oltár borítékja közepére \ ízokas Szé» 
rént , egy arannyal elegyes j6 forma nagy» 
ságú darab pofztó volt illetve, mellynek ka» 
zepén, mind hoíízára, mind ízeiére nézve, 
kerefztűl menő's egy nagy Kerefztet formáló 
Tsifc, ezüst fonalakból kéfzíiif* A' több 
Öltárok'-borítékjaira fejér Kerefztek voltak 
varrva, mellyeket, valamint a' nagy Oltá
ron valót is , Tsáfzári Tzimerek ékesítettek. 
— Formaruhás Polgári Strázsák voltak a* 
Caítrum Doloris körül , és a' nagy Oltárhoz-
való be menetelnél fzámoflan ki állítva, min
den meg történhető rendeletienfégnek el tá-
voztatására. 

Orfova mell ól azt a* fzomorú hírt írják, 
hogy Gladovában Ápr. ao-dikán, délelőtti 9 
órakor a* puskaporos Torony meg gyuládig *s 
belőle 1^00 mázsa puskapor fzörnyű dtirranáf-
fal fel vetődött, és mind az épületekben, mind 
pedig Vitézeinkben igen tetemes kárt okozott; 
28 emberünk oda van; ^9 pedig majd kif-
íebb, majd nagyobb férelmet fzenvedett: 
kiknek fzámok közzül hogy Ob. Gr. Nemes 
űr is legyen, érzékeny fájdalommal értettük. 
*~.Az ilíyen Vitéznek élete, különös aján
déka az Egeknek, 

Magyar 
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Magyar Or'föág. 
Nagy örömünk, hogy kedves Hazánk 

méltó Leányai' Magyarosodásának réíz Ü$~ 
rént ízemmel látott Tanúi, réíz fzerént , más 
jo Hazafiaknak velünk közlött Tudósításaiké 
nál fogva, Hirdetői lehetünk. Magunk ta? 
pafztalasunk után , tehetünk M, B. Rádayné 
és jándrásyné Aflzonyíágokról bizönyiágof| 
mert volt" fzerentsenk, kívánatos Magyar 
öltözetekben fzemlélni ezen ékeíTégeit Ha
zánknak; mikor a\Játék néző helyben, m 
egéfz Gyülekezetnek ízeméit magokra von? 
ták. M. Báró Orf{i Lőrintznének, ízületetr 
Traun Gróf Afízonynak- tsak moft lest el 
érkezésével, g Magyar Grátziákat fog Bém 
Városa meg nevezett Hazánk Leányaiban 
fzemlélni. —- „ Már a* Szegedi Dámák is 
(így ír eggy érdemes Hazafi) Magyar öltö
zetet vették fel magokraj még pedig olly 
QV'QS fel tétellel, hogy mivel yelek egyedül 
a,9 Haza5, 's Nemzetek* valófágos fzeretete té? 
tette le kölcsönözött Robajaikat: íem Béts-
nek 5 fem Parisnak tzifraságai nem lefznek 
ezentúl elégféges@&, Őket Magyar AmázonI 
öltözetekből ki vetkeztetni, — Pétsról is 
|zt értjük eggy érdemes barátunktól, hogy 
ott tellyeííéggel nera újság többé., ékes Ma
gyar gerézdes Főkötőket látni azon Fejeken^ 

. jnettyekeij; tsak' ksvéííel is ez. ejőtt fdegea 
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földről'Szállított Tslpke- és Fodor -Tornyok 
ingadoztak, A' Ruhában való Majmozás' el 
hagyására öfztönöző ditséretes példát leg 
elsőben is TT. Pethőné, Jefoenfckyné, Kis* 
faludiné, Özvegy Hojtsi Katalin, Nedei%-
kiné, Jankovitsné, és T/tntné AíTzonyfágok 
adták. — Nem hányták ugyan meg el.né-
mellyek (így folytatja Levelét az í ró) az 
Idegen öltözetnek minden lafantzos darabjait; 
ellenek mindazáltal nagyot vétenénk azok* 
nak is , hanemha azt hinnénk, hogy Ők is 
bizonyoífan nem tsak félig meddig, hanem 
egéífzen kivannak mentől előbb meg térni 
Nemzetekhez, ?s tsupán egy fziveket nem 
fogják az Idegen és a' Haza köztt fel ofztani? 

Magyarok is lenni, nem is. a 

Ezen kedves Materiáról való írásunkat 
fok réfzben kedvesebbé és hafználatosabbá 
teízi, úgy hifizüfc, egy fundamenromos okos
kodásfal 5s ditséretes vallás tétellel' egybe 
köttetett buzgó kiváníágnak ide iktatása, meíiy 
olly Nagy Haza - Leányától fzármazott, ki 
édes Hazája kebelén kivül, ritka tulajdon
sági által nyertt Hertzegi fényeflegtol kör-
nyül vétetve fem fzűnt meg igaz Magyaros-
ián gondolkozni 's érezni. Értjük H. Hoheru 
iáimét, ízületett Revit^ky Bárónét., ki is 

. e z t írj a Kupfer\e llből, N é m e t Ö r té ág n ajc 
frankóniai Kernleréböl5 hozzánk közelebb 
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botsátani méltóztatott igen betsesLevelében? 
„ Hogy Hazánk' Fiai és Leányai újra Nem* 
zetünk* öltözetének viselésében kezdenek 
gyönyörködni, azt én jeles és fzent dolog
nak tartom. ímhol minden Nemzet ragafz*-
kodik a' maga ösi fzokásaihoz, és fel van 
a* maga ruházatja nemével. Miért majmoz-
son a* Magyar más Nemzetet? holott való* 
ban nints fzebb öltözet, a' mi fzép Magyar 
Ruhánknál, akár Férjfinak, akár AíTzony* 
nak. Óhajtom azonban fzi/emból, hogy 
kedves Hazánk' Fiai és Leányai a' régi Ma* 
gyár öltözettel öltözzék fel a* hajdani Ma* 
gyáros egyenefféget *s tünd&klo tifzta erkbí* 
tsöt is. így bizonyoíTan rajta marad édes 
Hazánkon az Egek áldása. *' 

Meg érdemli az emiitett Hertzeg Afz* 
fzonynak maga tulajdon Kezével fel tett 
egéfz Levele, hogy azzal írásunkat ékesíts-
tsük: „Meg vallom, hogy nagy örömöm 
vagyon a} Hadi és más nevezetes Történe* 
tekben, mellyekbol távol létemben is kedves 
Hazám dolgait olvashatom. Valóban ez a9 

moftani idő láttatik Hazánknak féhyeífégét 
magával hozni: úgymint a* mellyben nem 
ts&w £ Török Háború aikalmatoííagávaí ei 
követett vkézfégek kedves Hazánkfiainak hai
ti atatlanítj a Nemzetünket; hanem a1 fzép 
Tudományokban való meg betsülhetetlen 

elő 
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fl6 menetel is. — Mind ezeket koronám 
meg boldogult Fejedelmünk, kedves Hazánk 
fohálzkodásainak meg haigatása, 's Qrfzá-
gimk' leg drágább Kíntsének és Javának: 
Szabadságfoknak 's régi Rendtartásainknak, 
Koronánkkal eggyütt lett viíTza engedése 
által; melly dolog annál nagyobb ditsóíTé-
gére van a' mi Hazánknak, hogy nem párt 
ütésfel érte óhajtott tzéllyát Nemzetünk, 
mint mások tselekedtek; hanem régi Magyar 
hívfége által kénfzerítette boldogult Feledel
münket, helyes kivánfágainak tellyesírésére. 
— Adjalften, hogy Nemzetünk öröme mér* 
tékleteííégben maradjon, és valami módon 
fel fuvalkodtfágra, 's az Idegeneknek, fő
képpen a* Német Nemzetnék gyűlölésére 's 
meg vetésére ne fordúllyön; melly által va» 
lóban nagy kárt tenne moftan virágzó híré
ben az idegen Orfzágokban. De igen ártana 
ezzel más réfzról is magának; mert mi , a* 
körayül állásokhoz képest, a* Németekkel 
való Társalkodás nélkül el nem lehetünk — 
úgymint a'kikkel egy Fejünk vagyon, olly 
Fejünk, a'ki Német fzármazású lévén, Nem
zetünket fzereti, és betsűli. Mi is fzereíTük 
tehát reá nézve is a* Német Nemzeten Úgy 
is minden Nemzetnek van jó és roíTz réfze. 
A1 jót fzeretni; a' roíTzat pedig gyűlölni keli 
akárkiben, minden nemzeti tekintet nélkúL 

Azért 
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—• Azért fájdalommal olvastam én itten eggy 
Újságban, hogy egy Hazámfia minden Né
met Könyvekéi, mellyeket a' Fia Könyvei 
között talált, meg égetett *). — Adja lílen, 
hogy ezen példát többen ne köveflek. ** 

( I t t következett a'Magyar öltözet eránt való, de 
már elÖre böteátött Tzikkely.) 

„Véget vetek Levelemnek, m'ellyben. 
igaz. Magyar indulatomat nyilván valóvá 
akartam tenni, hogy az által ismét 'emléke
zetekbe juflak kedves Hazámfiainak s kiket: 
íften oltalmába ajánlván». maradok 's a51. *5 

; • j6i 

*) Ml is•olvastunk olíyast % Hamburgi Újságban „ 
tniitha Magyar Örfzágnak egy bizonyos "Várme* 
gyéjében annyira törnéeek a' Német-nyelv-ellen, 
kogy becsületes Embernek íbakpjáir^foSbé tar
tani, a' ki németül beikéH, í~ Az efféle hirielé-
sekre azt mondhatja kedves Hazánk, a' mit az 
Évangyéíiom!?élí Gazda mondott volt, a' tifztf 
búzája közzé hintett konkolyról: „ Valamelly 
Ellen/égem tsetekedte azt. ** — Úgy tapafztallyuk 
gondos visgálódásunkat bőven meg jutalmaztató 
örömünkre, hogy tized réfzek fem igaz azoa 
költeményeknek, mellyeket Nemzetünk' betste*-
költésére hinteget az álnok irigy fég. -—De ugyan 
ezért Őrizkedjünk is foorgalmatoíTan, hogy ma.-
giiiik k g kiffebb alkalmatofTágot fe fzolgáltaíTunfe 
$ rágalmazásra és tmfolkodh.m:, 
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Jól tudja ezen gyönyörű Levél írója , 
%̂  bölts és jó fzivű Hertzegné, miben állyon 
tíz iga%* 's miben .ár tsak névvel Ha^ai S^e* 
retet, — Ezen, reméayfcgünk- fzerént igen 
kedves és foganatos-Matériáról, a* jövő al-
kalmatoflaggal kívánunk valamit értekezni. 

Nemes Pofon Vármegyének Szék rajjí-
tó Gyűlése tartatott az el múlt Áprilisnek 
27-dikén, mellyben minemű érdemes Haza
fiakkal ültettetett légyen bé a' Vármegye 
Táblája, ezen itt következő Laiftromból meg 
íettzik: Első Vitze Ispánja lett T. Be?zyov-
flky Mihály Űr. Másodikká: T. Galgót?y 
Antal Ür. — Nótáriusokká válafztattak: $i-
viándy György, Tapoltsány Zsigmond, 
Cseffalvay JVsef, és Klobusit^ky Öftffe. — 
Fiskálisokká: Palásty Imre $ és Basák fí& 
ván Urak. — Közönféges Kaffka-Tartóvá-: 
Sv^hy Adalbert úr, — AJ Pofoni Járásban 
Té Bíróvá: Dóka Mihály Űr; Al Bíróvá: 
Nagy litván űr. Különös Kaflza-Tartóvá i 
Ernyei Úr. —» A' Nagyfcombati Járásban í 
Takáts Ferentz, Palásty Antal, és Mihes 
Mihály Urak nyerték el a' Fő - és Albirói 's 
különös Kaflzatartói Hivatalokat.- — A* S^e-
redi Járásban: Farkas Sándor, Tehety An
tal, és S\etsey jósef Urak. — A' Felsőfej,-
geti Járásban: Zsidó Jósef,- Csemes Pál, és 

•' • < üd? ' --
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Udvar noky Urak* — Az Ahófcigetiherti 
Vermes Sándor * Kúhsár Tamás, és Kraj-
tsenits Péter Urak. — A' Hegyeri túl lévő 
Járásbari végre: Stermenf\kyJános, Homo-
ky Alexius, és Zaic£ Jósef Urak; -— Szám
vevővé lett? Simont sits Jósef Úr4 

Gyórf Apr* 26-dikán* „Éppen ma irt* 
dúl ki innen $ M*. Gróf ÉfcterhájJ János Úr 
vezérlése alatt, ezen Ns Vármegyének i% 
Nemesekből álló Záfzló - Allya * hogy magát 
holnapi napon Áts nevezetű helyíégben a* 
Ns Komárorri Vármegye Záfzló •Allyávaí, 
öfzve kaptsolhaffa, mellyet 40 Nemesek for
máinak* Ezen öfzveféggel 6% Személlyejíboi 
állandó eggyesített Záízlóally 29-diken fogja, 
fel váltani a5 Ns S^ékésfejérvármegyééij 
Koronánk önzésében. —' A' Győr Várnie^yel 
Záfzlóallynak öltözete % világoj.js^'mentg 
és nadrág j fok rendű arany fujtásíai ki hány
va ; fzalma fzin mellyre való \ meily külö-
nöííen illik a' kékhez; fekete bárfonySü^eg, 
arany pafzomanttal gazdagon ki varrva, *s 
hafonló vitéz kotéíTel,, és íugár kótsag toll 
bokrétával fel ékesítve.*5 

Nagy Mélt. Gróf Károlyi Antal Űr Ő 
Excellentziájának> Ns S^athmár Vármegye 
F& Ispánnyának, 's a' t. az említett Várme
gyében, érdemeihez's mékófágához iVÍea-
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lóképpen lett fogadtatásáról, 5s egéíTz.Üri 
Házával való nagy meg tifzteltetéséröl, vala
mint a3 meg nevezett Nagy Mélt. Fö íspány 
Ür* Elólülése alatt tartatott Szék újjító Gyű
lés' végbe meneteléről, léfzen fzerentsénk* 
következendő Levelünkbea vóltaképpenvaló 
Tudósítást tenni, 

TUDÓSI TAS* 
Egy Tudós jó Hazánkfia, arra ferkenti általunk 

Bukarest körül fekvő Vezéreinket/ hogy kérnének 
engedelmet az oda való Metropolitától, azon Kony v-
Tárnak meg fzemlelésére, melly a' St Conftantmus 
öreg Templománál vagyon. Tudom (úgymond -az 
emiitett érdemes Hazafi), mert voltam ott, hogy fok 
Régifégek vágynak benne* Nékünk nem mutattak meg 
mindent. A' Vezérek nyertesebbek lennének; tsak 
akarják. Talám Magyar dolgokra is akadhatnának. 

A ' melly érdemes Hazafiak, a' Mindenes Gyujtc 
menynek két eíso Negyedjeit meg kivánják fzerezni; 
eggyütt a' kettőt 36 garasért hellybeö meg vehetik; 
ugyan annyiért a' távolabb Lakozóknak is le fognak 
Pestre a' Vásár alkalmatoflágával küldŐdni. 

A' Pesti Universitásban, D i p l o m a t i k á t tanító 
S-vávtner Márton £Tr, illy homlok irásá Könyvét fogja 
JövÖ Pesti Vásárra világ eleibe botsátani: JntrdduBÍQ 
in Artem Diplomáikam, praecipue Hungaricam; ha ugyan 
elegendő ízámmal találkoznak, a' kik a Szerzőnek 
ezen új Tudományra nézve való igyekezetét támo
gatni kivánván, első Júniusig Pestre, a' Kir Univer-
sitás Könyv - Tárjába, 1, for. el£ pénft fopaií úta-
.^itanie 
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Egy Mélt. Báró Úrnak, általunk Már íz. 26-kiú 
jelentett hazafiúi kívánsága fz'erént j Magyar Köntösbe 
fogja Öltöztetni Véltéi Brútujfát, Pápán lakozó Inge-
nieur Kováts Ferentz Ur, eggy, Hazáján valóba fe-
gíthetÖ* dé fégíteni is akaró buzgó Hazánkfia. ~ 
Kéfzen is vágynak az emiitett Úrnál több'jeles és igen 
ííafzna vehető fordított munkák. Azok között: Gróf 
Fies'kónak Genovai Pártütése i mellyerírt Schiller Fri* 
drik; és a' Leffzitig' Náthánja. Valamint 

Az Eho Ember el esésének iDuránd Dávidból valé 
fzereatsés Fordítójánál, 's az Utazó Lélek' Tudós 
Szerzőjénél is Retskeméten>••: Céfar Halála nevet viseíé 
ditsöíl'éges fzomórú Jkék& Valternak. 

Ezeket azért említjük, hogy alkalmatoíTágot nyúj
tsunk Hazánk' Ofzlop Embereinek, a' fenn emiitett 
M Báró Ur' buzgóságának követhetésére* és enné! 
fogva, azon nagy reményfégeket nyújtó boldog tzél-
n^k elo mozdítására, hogy a' jövő Gyűlése alkalma-
to'flagáyal a'-Magyar Hazának, Magyar Játék néz© 
Hely nyittattathaííék. Tellyes bizodalommal is 
gynnk erán.tta , hogyt Nemzetünk' örJaJs^riTSIzimt 's 
állandó ditsÖííégét tái'gyazój>i«űtésiink nem léfzeti 
sikereden, Hazánknak--azon Naggyaira nézve, a' kik 
a' Magyart tzimerezÖ 's meg is illető külső fényes-
fégnek, a'fokra ki nem terjedhető Záfzlóallybéliek 
(Banderisták) által is lehető efzkö'zlésére, fok fzáá 
Aranyokat Önként fei áldozni, nyereségeknek Y di-
ísÖíTégeknek tartották* 

* 
Az ide zartt Híradását Ns Fíiskuti Lánderer Mi-

kí\y Urnák, tartozott ajánlásfal közöllyük az érde-s 
jrs&s Közönséggel. 

fl'ólt Bftshen ?, Májusnak 4-dik napjáfcfe 
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