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ö Felségé i- 6 hónapokkal Kibánta rriég; 
meg toldani, azon Közöníégei Engedelem* 
aek (Generalpardon) Júliusnak első' nap
jáig határozott idejét, melly már az elóbbenl 
igazgatás alatt igértetett vóit, a* magok hon* 
nyaikat el hagyott ,Auftriai Birodalombéli 
Polgároknak, Ezen Királyi Ajánlás fzerénfj 
akar Katonának való vitetés félelméből j akar 
más okokból vette legyen magát valaki ide
gen Földre: tsak térjen viíföa elöbbeni he-
lyére a* jövó Detzemb. utolsó napjáig — 
nem tsak femmi bántódása nem leízen; ha
nem attól íem tarthat, hogy a' jelen lévé 
Háborúban Katonának el fog vitetni. 

A'Felf. Királyné, egy gyémántos, és 
faját Képével ékeskedő drága Qyüriivel 
ajándékozta meg Gr. Károlyiné é Excel* 
lentziáját. 

Egy, ízoigáíatban.lévő Nagy Generális 
Úrnak Leveléből, ezeket közölhetjük: 

„ A' Prüffziai Király, Slésiáha lett be érkezésé 
után el járta Glatz Tartománnyának a' ízéíeit, 's azon 
igen meg haragudott, hogy Tseb Orfzdg felöl nagy-
Vágásokat (Verhau) fcéfzíttetvén a* Kormányozó, 
felette fok kárt tetetett áz erdőkben. Áz étrilitett 
Tartományból Levéleket küldőt* mindenfelé Branden-
btirgiába, hogy áz útban lév'ö Katonaság leg ottan 
meg állapodjon a' Levél vételével." — Ezek, iníricl 
meg annyi elSre való Hírmondói, a' Jfzerefltséileti 
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meg kéfzűlendÖ EggyefFégnek; ineíiy erántt az el 
múlt Mártziusnak utolsó napjától fogva í í . Leopold^ 
és IL Wilhelm mind ketten 3 3 Le.velet írtak tulajdon 
kezekkel egymásnak; miként tselekedtek volt Mária 
Tkerésia, és Fridrik i s , annak idejében, BM ariára 
nézve. 

Ezen hónapnak 6-dikán, éjjeli n óra 
tájban érkezett Bukurestbölllenzeg Heffen* 
Hamburg *), a' Mavrojeni meg vereteséről 
való bővebb Tudósításfal. Ezt még az Udvar 
ki nem adatta nyomtatásban. 

Különös meg illetodéíTel értettük, hogy 
Gen. Bubenhofen-t (ki eggy igen derék 
Vitéz volt) T\etún **) Várának meg fzál-

iása 

") A'meg nevezett Hertzeg , valami 21 efztendos 
fzép Iffjú Ür. Kapitáuyi ranggal fzolgál a' Stein 
Gyalog Reg. jében. Azt befzéllette ( nem igen 
örömeit befzéllett ugyan.; taíám azért, mivel fá
radt vol t ) hogy a' íantzból mind addig ki nem 
akartak mozdulni a' Törökök, mig Bajonettal raj
tok nem meutek Vitézeink. — A' mieink 30-an 
estének el , kik közzűl való Gr. Clari is, a' Jordis 
Regijéből* febetpedig 110-en kaptak..— A'TÖ-
rökök„j^,öoo-en víSítak. — Gen. Aufj e/z-nek 
már fokán, halálát költötték volt: ellenben, a* 
hi'ft hozott fíertzeg Ur . azt mondja, hpgy $ 
látta fenn járni Bukarestben. 

**) Török Horvát Otföágban fekfzik* 
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iása alkalmatofligával, hasba lőtte az ellen
ség. Már meg is holt febjében. Közönfé-
geííea fájlalják ,ezen Úrnak el estét mind 
azok, valakik elótt esmeretesek voltak ér
demei. ' 

Gróf ViÜwrfyky, a* ki tavaly, mint 
Toslána Hufzár Obriftüeut. annyi jelek 
adta volt vitézségének; most pedig már .a* 
Vurmfer Reg. jében Oberfteri méltósággal 
fényeskedett: Generálságra hivattatott viííza 
a' maga Hazájába, Lengyel Orfzágba; Oíly 
fenyegetésfel, hogy ha meg veténdi £ hi
vatalt : örökségét el fogja vefztenij és fem-
mi pénzt nem reménylhet ezentúl Lengyel 
ürfzágból. 

Magyar Orf^ág, 
Buda Júl 3'dikán. 

Már Jun. jg-dikától fogva nem volt KÖzÖafég# 
Orfzág Gyűlése: azólta mind tsak az O Felsége 
eleibe bé mutatandó Pontoknak öfzve - fzedésében 
foglalatoskodtak a' Rendek. E* végre közíötték a* 
Ns Vármegyék' Küldöttjeik egymásfai azon Hagyó-
másokat, meílyékkel Ök el vágynak magok Küldő-
jeiktol botsáttatva. £zen egybe vetett HagyomásoJE-
ból fzedettek ki néhánjr kerületi Gyűlésekben, az 
emiitett Pentok, mellyeknek el rendelésekre, 's 
illendőképpen való fel tételékre, ki valafctattak mind 
a' 4 Kerületekből néhány érdemes Hazafiak. Kéttség 
kívül ma vagy holnap kéfzen fognak ezek az Urak 
Jenai, eleikbe adott munkájukkal. Következésképpen 
a' jövő hét elein újra kerületi GyuJéssk fognak tar-
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tatni, és az ezeket követendő Orfzág Gyűlésében, 
fog az ügy neveztetett Inauguraie Diploma kéfzíttetni. 

<&» *» **- ~>-~ -^ -t* •—• Trentsénnek egéíTzeii 
el égett a' belső Városa^ Oda & Vármegye Háza9 
f$ mist hallaták v na ég a' Leveles Ház is — Bazinndk 
külsft Városában is meg eméfztett egynehány házakat 

-*-—r — — ~ — — — Budán harmadfél 
forintról háromra nevekedett már a' fzéna mázsája* 
A' zabnak Pozsoni méreje pedig még annál is feljr-
Jyebb. 

Hont Vármegyéből, így ír egy buzgó 
Hazafi í -"' • 
„ <V már nagy réfzént aluvó félben volt 

Hazafiúi tüz, íeí gerjedt minden rcízeiben 
a'Magyar Hazának. Ezen tűznek éledése9 
ujj életet kezdett adni Orfzág fzerte a' Ma
gyar Nyelvnek is, még ott i s , a' hol igen 
meg fzünt volt az hangzani, eggy idötót 
fogva. Ertem Felso .Magyar Orfzágot, a* 
hol tellyes igyekezettel rsjía vágynak mát 
most a' Magyar. Nyéknek virágzó áüaporbé 
való hozásán. Ez, annyivalis hükfégesebb : 
mivel a' Hazafiúi buzgósfígnak. tüze, és a' 
Nyelv,, köksönöífen vefzik egymástól az 
eievcnedést. Mennyire éleíztette mind ket

tőt, 

Gyűjtemény Jelzet: 



%&<£S£>&& • -ai 

töt, *s élefzti most h naponként az Uraknak 
hív fáradozások, 5s ízíves iparkodások: látja 
ezt minden, a' kinek ízeméi vágynak as lá
tásra. Mivel pedig a* flaza' boldogságát f. 
úgy a* mint telhetik kitol kitol, efzköz!enis 
minden igaz Hazafinak fö' körelefiege: kivan-
tani én is fel tenni valamit, a' Nemzeti Nyelv
nek egéfz Famíliákba *s Házakba való leg 
könnyebb, és ugyan azért leg is alkalma-
toflfabb be férkeztetéséról." 

„Senki fem fogja talám ellenzeni5 há 
azt állítom, hogy Trentsén, Turót^j, Liptó$ 
S^epes, Sáros és több felsó Vármegyéknek 
gyökeres Fc> Nemeseinél, a' Magyar Nyeíy 
volt hajdan a5 házi Nyelv. — De ki mozdí
totta tehát ezt ki, azon Nemes Házakból? 
•*—• valóban nem más; hanem — a' házi Tsé-
lédek — mert, bár más tekintetben Szolgák, 
V Szolgálók is azok: de a' Nyelv dolgában 
ék az Urak a' Háznál. A* mint, a' Kotsis , 
az inas, és a* Szobaleány, £ Dajkával Ma~ 
gyár, Tót* vagy Német : as fzerént változik 
az egéfz Ház is által Magyarrá, Tóttá vagy 
Németté; úgy kell ennek járni, mint amazok 
fújják. Ez, tapafztaláson épület Igazság— 
A' mi történt a* felsó Vármegyékben a* Tót 
Tselédek miáj ugyan ar történt másutt a5 

Német 's Frantziák miatt. Innen van , hogy 
fok Fó' Embereink meg fzóllalhttnának as 

Regensburgi, vagy Párisi Gyűlésekben; — 
Nemzeti Nyelveket pedig tsak alig' törtetik, 
vagy talám éppea nem is értik — mellyet 
ofztán most tulajdon magoktól is fzégyenle-
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nek. Látom, hogy ezen hibának meg or
voslására fok helyeken Magyar Nyelv* Mes
tereket vefznek fel — e' jó : de Tselédeket 
is Magyarokat kellene fel vermí; mert küíöm-
Ben a' mit építenek egy felöl, azt más felöl 
magok el rontják; a 'mit nyernek a* réven, 
el vefztik azt a'* vámon, —*" Mennek is már 
némelly felföldi Uraságok e' réfzben köve
tésre méltó jó példával elöl: mert tsak ma
gából S^aúhrnár Vármegyéből, több Magyar 
Tseléd takarodott kívánságokra bozzájok 
200-ig valónál. — Már tavaly, Eperjesen 
létemben, édes érzékenségekkel t e l t eméi , 
midőn hallottam, melly tifztán beízéllnek 
magyarul a* Tábla Előlülójev M. S\irmay 
Úr' Fiai: és ez honnan volt? Nem onnan 
bizonnyára egyedül, hogy az Úr és az Afz-
fzony tökélletes Magyarok (mert hány Ma
gyar Szüléknek Magzataik siketek a'Magyar 
Nyelvnek értésére, 's némák annak befzéi-
lésére); hanem mivel több volt az emiitett 
Űr' Házánál a' Magyar', mint fem a' Tót 
Tseléd. — Erre a' Kérdésre: „ Hát a,' Tót 
Tselédet hova teflzük?" könnyű a* Felelet: 
„ L e k e h az Alföldre küldeni.'* — De azt 
mondod: ha igaz az , hogy a* Tseléd a* 
házi nyelvnek Mestere — félő, hogy a* 
Tói Tseléd Dehret^ent f Ketskemétet vagy 
Kőröst is Tóttá ne tegye. Soha fem kell 
ettől tartani Barátom: mert tsak úgy történ
hetne e ' m e g , ha a*Tőt Tseléd nagyobb 
fiámmal fogna ezentúl lenni av- Alföldön, 
mint a* Magyar —• .annyit'" pedig bajoskás 

vól* 
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volna egyfzerre le küldeni* És így inkább 
lehetne reményleni, hogy a' fzüíetett Tőt 
Tselédek is fzintén úgy neki magyarosod
nának oda le ; valamint ide fel, előbbeni 
Uraik és AíTzonyaik." 

=Ns Somogy Vármegyének, FŐ Kintsünk 
Örizetére fel állított fzép Serege, fegy
verben lejendő maga gyakorlása végett 
Kaposvárra fereglett Jún. 6-dik napjára. 
Minekelőtte hozzáfogott volna a* gya
korláshoz, eggy ékes és fontos Befzé-
det tartott hozzája eteö Kapitánnyá T, 
Ja nkovits János Úr 5 mellynek ez a* 
íummája: 

Nemes Pajtás Uraimék! 
„Eggyes akaratból állottunk öfzve meg 

vígafztaltatott Hazánk* ditsoíTégére , 's drága 
Kintsünknek a5Magyar Koronának Őrzésére: 
engedjék-meg tehát Pajtás Uraim, hogy én 
ezen Ns Sereghez való tifzteletemet nyiíván 
valóvá teheífem, *s. köteleífégemet meg bi« 
zonyíthaíTam. Ha tsupán külső formáját 
vefzem is fel ezen Ns Seregnek : úgy is elé
gedendő okokat találok annak tifztel étére ?s 
azon való örömre, hogy én is Tagjának 
mondhatom ennek magamat; sőt Pajtás U~ 
raimnak köz akaratjukkal, Kapitánnyáyá is 
válaíztattam. — Leg elsőben is fzemembe 
tűnik a' fejér Forgó, melly veres Kalpa-
gunkat édesíti. Ez jelenti Nemzetünknek, 
a' fok vérontások köztt meg bizonyított hív 
Vitézségét, A' zöld és veres fzin arra em-
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lékezret bennünket, hogy.ha fok k^lso' % 
belső elleníégei voltak is kedves Hazánknak; 
de mind ez ideig is tsak ugy^n végire nem 
járhattak. Ditsó Eleinknek a* zöld pázsiton 
ontott vérek okozta, hogy valamint a' pá
zsit , — Bár a* telnek hervafztó hidege 
által formájából ki vetetik r ' s majd egéífz 
életétől meg fofztatík is; ugyan tsak i.dé 
változásával újra meg éíed , 's a' fárga fzint 
zölddel tseréli fel: úgy Hazánk is nyoma
tott ; de el nem nyömattathatott. -~ Ha te
kintem Menténken az arany lántzolást: lá
tom benne az igaz Fzeretetnek *s baráttság-
nak képét, melly akként kapcsolja egybe 
a'ifzíveket, miként eggyesülnek -a1Iktitz 
Szemek egymáflal. Míg egymásból függe-
nek a* lántz: fzemek: addig mondhatjuk a' 
Jántzot lantznak; addig tefx a'Haza is eggy , 
Égéflzef, 's tsak addig is bóldó'g az, míg 
a' Hazafiakat egy fziv 's eggy értelem köti 
öfzve. — Ás Kard 's Fegyver 9 Nemeífég 
TTzimere; Hazánkat, J£irálYUnkat, Betsüle-
tünket, 5s Szabadságaikat védelmező efzköz* 
^~ A* Tarsolyunkon lévő Bagoly, melly 
fzájában mezíteletf Kardot tart, Őrállói kö-
teleííégünket adja élőnkbe. > - Ezekből,-a* 
melly eket mond«ttám, nyilván való, hogy 
kiki magával hordozza kozzüiünk azon ha
zafiúi \s ÖrálíSi édes tartozásra öfztönözŐ 
jeleket j melíyeknél fogva tökélleteífen hi-
ízem, hogy én öíly boldog Társaságnak 
vagyok reízese 5 meilyben fó Törvény as 

Bí?ol€s Vér; fó jutalöip a' betsötet; fó' bün-
1&M 
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tetés pedig a" fzégyen. •— Azért távol lé
gyen tólem, hogy én magamat,az Uraknál 
fellyebb valónak tartanain,' Egyedül úgy 
nézem magamar • mint a' magunk köztt el 
Intézett tzéF végbe vitelére válafztatotx egy-
gyik efzközr. Minden utasító ízavam kérés" 
és az Uraknak köz akararjok az én kíván
ságom 's a' t. -r-r A' gyakorlás 4 napokig 
tartott , mellyeknek eggyikén T. Festetits 
Lajos Ür közel lévő erdejében az egéfz Se
reget gazdag föiöstökömmei meg vendé' 
gelte< Vége lévén, a' gyakorlásnak, el ofz-
lőtt a 'Sereg: hanem ladikra , mind egy 
fikíig Lengyeltótiba termett, holott .is T. 
Lengyel Antal Or éppen akkor tartotta neve. 
napjátg 's a1 honnan 3 egéfz napokig el 
feni erefztette a'Sereget. —- Lengyeltótiból 
Buda felé indult;.a Ns Sereg. Útjában Se* 
mesen"B. Hunyaáy ; Fokon pedig a' N. Vef%j 
.prémi Káptalan által vendégelteterr meg. »*•' 
Jún. af-dikén váltotta (el a* N. S^athrnár 
Vármegyei Őrállókat, Szent Koronánk őri
zetében. 

Ezeta dífzes Seregnek F5 fíor.mányozója: Gróf 
Ladányi Smidsgh L^fzló Ür ; első Kapitánnyal.: Pri-
bérű Jankoiits Jknos^ és Lengyeltóti Lengyel Antal 
Urak; íiiásodik Kapitánnyal: Doraonyai Vég István, 
és Zichi Zichy József Urak; Főhadnaggyal: Alapi 
Csák József, Sasdi Somsits József, Rosti Ferentz, 
Szalalovoi Csapódj Gá&ör, és Vifzlói Dezső Imre 
Urak, kik feözzííl az utol említett-, Kafízatartói hiva
talt is viselj Záfzlótartói: Ko^áis Antal, és Vajda 
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Zsigmond Urak; Vfezér Segédjei« Tolnai Festetits 
Antal és Lajos Urak, két Testvérek. A' köz Vité^ 
zek, Alhadnagyi Ranggal, ím', e' következendők: 

Antal Ignátz , Antal Károly , Szentgyörgyi Arm~ 
prufter Imre, Jyvai József, Babits Dániel, Bosnyák 
János , Borötzfi Antal, Börzsönyi Börzsönyi István, 
Felesi Czindery Vintze, Cserneki Vezsoffy János, 
Dótzi János, Palótzi Horváth Ádám, Hunkár Láfzló, 
Keneílei. Kenejjey Károly, Kováts Láfzló , MacLaráfz 
Láfzló, Kaposmérei Mérey Ignátz, János és Zsig
mond, Nitzki Nitzky Jakab, N. Sághi Sághy Mihály, 
Síári Sdry István, Nádasi Sárkozy István és János * 
Smodits Mihály, Somogy vári Somogyi János és Sán
dor , Somogyi György, Japrai Spijfits István és Sán
dor , Stefiits József, Szálai Szalay Antal, Ferentz, 
György és János, Svastits Antal, Nagytanyi lányi 
Láfzló, Taffy György, Vajda Zsigmond , Nagyváll 
Vály János , Vlasits Antal, Farádi VÖrÖs Pál és Sándor, 
's Zaborízki Zaborfzky Mihály Urak. 

Három jeles Úrfiak is nevelik a' Sereg 
meg nevezett Tagjainak fzámát; úgymint: 
Festetits Jknos , Inkey Károly, és Jankovits 
János Úrfiak. Az első: T. Festetits Láfzló 
Úr* Fia, *s a' fenn említett két Vezér-Segé
deknek Testvérje; a5 második: T . Inkey 
Károly Úrnak; i harmadik: Kapitány T. 
Jankovits Úrnak a' Fia. — Budára lett 
érkezésével pedig a' Seregnek, Tolnai Fes~ 
tetits Antal, és Sárvári Felsővidéki S^é-
tséni Lajos Iffjú Gróf Urak is közzé állottak. 
— Káplánja:. FÓtifztL Kapuvári Vefzprémi 
Káptaknbélí úr. —- Formaruhája : zöld 

Men-
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Mente, fekete prémmel; a* Mentével egy 
fzinü Tsizma; és veres Melyrevaló: mind 
aranyra. Továbbá veres tetejű Kalpag, fe
jér bokrétával; veres Tsótár; *sfekete Tar
soly, fzéles arany pafzomintal. Az urazó 
Ruha: bór Tsákó, zöld ing, és lábra való. 
A* Lováfzoké: kék. 

A* Ns Báts Vármegyei- Záfzlóallynak, 
Júí. 3-dikán volt fzerentséje ki állani, a* §z. 
Korona Őrizetére , T. Rudnits Úrnak kor-
mányozása alatt. 

, Szeged, Jun. ag-dikán. „Nállunk a* 
gyiiladások igen nagy pufztitásokat tefznek*). 
Ma egy hete virradóra egy ház *s egy kortsma 
égett el. A! kortsmában egy borivónak meg 

• gyúladt a' ruhája, és lábáról a' körmei is le 
égtek. Ki fzaladhatott ugyan a' lángok köz-

zül; 

*) Ugyan ezt írják festről és BudaróL -— Nagy 
tűz vélt az el múlt hónapnak 20-dikán Slésiának 
Ttoppau nevezetű Városában is ; nielly az egéfz 
Várost hamuvá tette volna, ha a' Katonaság nem 
lett volna. -— Éppen az nap támadott Lemberghett 
is. De i t t , ámbár az úttzák fzoroffak voltak, 
és a' nagy fzárazság miá igen fziikon lehetett 
vizet kapni: még is tsupán 4 ház leve z lángok 
prédájává. Ezt is a' Katonaságnak lehet főkép-
pen kcLzönni. — Örülhet 11. Levpald* hogy ©Uy 
Vitézei vágynak, kiknek buzgósága még a'ter~ 
méfzeti tüzö'n is diadalmaskodik* 
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2Ö1: de ugyan tsak negyed napra meg hólt* 
A* múlt Tsötörtökön 8 hazak ismét fenékig 
égték; ásóira pedig majd mindennap támad 
tüz. Okát tellyeíTéggel el nem, gondolhat
juk. — Az illyen ízomorú példák fel ger-
jefzthetnének már egyfzer bennünket, az 
©Ilyan könnyű efzközöknek miibe való vé
telére, mellyek által a' tüz miatt való gya-
kör meg károsodások ha egéflfzen nem is, 
avagy tsak réfz fzerént el háríttathatnának. 
illyenek volnának p. o.'V többek között: ha 
az épületek rendben tsinákatnának; nem pe
dig imitt amort el Szórva" hevernének; ha 
az udvarok tágaíTan hagyatnának, és élo 
fákkal be ültettetnének ; elégedendő kutak 
kéfzíttetnének, viz hordó fzekerek tartat
nának ; bor vedrek és vizi puskák fzereztet* 
nének 's a* r. A' pipát ha ege (ízen nem le
het is el tiltani * } , az ugyan tsak nagy tar
talék lenne, ha tellyefieggel meg nem en

ged* 

*) l Jakab Angliai Király, nagy adó - fizetésfel 
akarta" ki irtani Orfzágából a' dohány ozást. — 
Mufzhi Orfzágban pedig az orrát vágták el 1684 
ben, a' ki dohányozott. Még fem lett meg , 
í'era i t t , fem átnőtt, a' mire törekedett az Ural
kodó. — Magyar Orfzágban', a' hol a' Dohány 
termefztés olly virágjában van, 's akarják i s , 
hogy legyen: ellenkezne magával a'Törvényadó 

* némelly réfzben, midőn a* dohány ozást •tilal
mazná. 1 
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gedtetnék, azoknak kupakok nélkül való 
tartása." 

Ns Sáros Vármegyének Záfzlóallya* Juó.'ax* 
dikén indult meg, őrállói hivatalának tellyesitésére 
Eperjesről Buda felé, hová ezen hónapnak i-dikére" 
bé is fog férkezní. Máflzor többet fzóllunk ezen 
Nemes Seregről; most ts(ak azt említjük felőle, hogy 
az olly jeles 40 Vitézekből áil, kiket fénylő Fami-
liájokon kívül, fzenaéllyes minéműségeik is kivált* 
képpen való módon tzimereznek. Betses neveik így 
következnek: 

B» Paíotsai Horváth József, Kapivári Kapy Jó
zsef, Okölitsáni Okolitsányi János, Berzevitzi Berze-
vitzy János, Péchiújfaivai PécbyJózsef, Szirmai SÍSÍV-
toay József*, Péchiújfaivai Véchy Sándor, Roskovánl 
Kosbanányi Miklós , Iffjabb Kapivárai Kapy József, 
Lipóczi Keczer Láízló, Cserneki De-ff'hffy Jártos, Ber-
thóti Berthóty Gábor, Szentiváni Szenthányi Márk^ 
Komlóskerefztesi • Fejérváry György, Cserneki Def» 

foffy Gáspár, Lipóczi Keczer József, Meríti Pillér 
IgnátZ, Botfalvai Botth György, JRafzlavjczai Rajz-
laviczy György , Asgúthi Kört-véljesy Sándor, Adám~ 
földei BornemijzaGábor, Tábvári Tuby Károly, Gom-
bosfalvai Gombos Ferentz, Gómbosfalvai Gombos Ant., 
Kukőmezéi Kükbmezey Mátyás , Lucskai Bánó András, 
N, Szeletséni Kádas István, Csehfalvai Pulfzky Sám., 
Cserneki Deffbffy Sándor, Cserneki Deff'bjfy Ferentz, 
Lipóczi Keczer Márk , Lemesi F'űzy Ferentz, Bért-
kóti Bertbéty Antal, Budaméri Űjbazy Sámuel, S.zé-
nyei Mer/e József, Péchiújfaivai Pécby Antal, Mécz-
nw Sámuel, Ludomévfzky'József, Ganczaugh P&l,.Ká
rolyi Láfzlo. Káplán T. Parbamer Űr 'Piarista. Seb
orvos Klenyovjzky Antal* 

Brdé'fy 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



30 # « < » * * 

Erd ily O rf^á g. 
Kolosvár, Jun. ag-dikán. „Itten kép

zelhetetlen, és felette való'.'Szárazság ural
kodik; úgy fzollván mi fzéna 's gabona fe 
lefíz egéífz Erdélyben. Erezzük is már en
nek fzomorú következését: mert ezen bő
ségnek Városában i s , Kolosvárott, a* bú
zának vékája 6 , 's a' török búzáé 3 marj ás; 
pedig a' boldog időkben 8 garason lehetett 
ám itt a' leg tifztábh búzának is vékáját kap
ni ; valamint a' török buzaét (tengeri, ku-
koritza) a , 3 garason.— Még a' 14 eíz-
rendös Székely Irrjatskákat is vifzik b$ Kato
náknak Oláh Orfzágba. -— Nagyok Erdély-
hen külsőképpen is az Orfzág Gyűléséhez 
való kéfzűletekv melly Kolosvár ott fog tar
tatni, Kiki kéfzítteti forsához képest a'dí* 
ízes Magyar öltözeteket. — — — —̂  

megyének Formaruhája, egéflzen kék, réfz 
Szerént íelyem, réfz ízerént pedig arany 
sinórra; Mentéje prémje bárány bor; gomb
jaifárgák; Tsizmája fekete, 's Tsákója va
gyon. Másutt majd mindenütt íarga Tsiz-
mát és veres Nadrágot viselnek a'FÖ Ren
dek. Kolosvármegyében ezek is kékben je
leskednek arany kéfzűletteí. Nyereg taka-
rójok veres leíTz, gazdag arany pafzománt-
tal..— Gr. JSfemeS:,; a Gládovai puskapor' 
fel gyúladásakor nem volt ott. Más Nemes 
fogott lenni, a' ki ott meg febesedett. — 
Qb. Gr. Nemesné, és TosKána Húlzar Máj. 
Urményiné) Bukuresihé mentek volt a* 
télen> kedvesUÉktek' Párjaiknak látogatá

sa-



sara, H. Cohurg igen fziveíTen lárta gyakor 
izben ezen két derék Magyar Dámákat, *s 
a' leg első múlattságban is azzal tifztelte 
meg, hogy vélek tántzolt mindeneknek előt
te önnön maga a' fíertzeg." 

Frantzia. Orf^ág. 
Nem csak a' közönséges dolgok folytatása alkal-

matofí'ágával, nem fognak ezentúl élni a' Frantziák 
Hertzegi, Grófi 's más illjen Titulusokkal: hanem 
foha fem. Az el múlt hónapnak 19-dikén tartatott 
Illésben t, i. el végeztetett, hogy mivel egy fzabad 
Státusban az örökös Nem efFégnek helye nem lehet: 
tehát ennekutánna elégedjenek meg Frantzia Orfz^g-
nak minden Polgári, a' magok Familiájaikaak tulaj
don nevezetekkel, é# magokat fe tzimerek, fe tse-
lédjeiknek ruháik által (melíyek azonban a' Nemzet
nek Júl. 14-dikén tartandó Nagy Innepeig meg ma
radhatnak) ne küíömböztefFék egymástól. Az emii
tett Végzésnek ereje fzerént, ü r . Mirabeau tsupán 
Riquetti Úrnak fog ezután hivattatni; mimthogy ez á* 
Familiának talajdon neve j Mirabeau~nak ptdig a* 
Jófzágáról nevezte volt magát eddig. — A' Bétsi 
Frantzia Követ is illy felüi irásfal kapott már köze
lebb Parisból Levelet: <i Mr Mr Noailles, ci-de-vant 
Marquis de Nooillds. az az: Noailles, ez eWtt Marquis 
Noailles \.lfna\. Nem külo'mben egy Bétsben múlató 
Xffjú Frantzia Hertzeghez i s , illy tzimmel érkezett 
mostanában onnan hazái Levél: Valt ez clttt fíertzeg 
Val Úrnak. (Ezen iffjú fíertzeget, fíufzári öltö
zetbea láttuk néhány izben). 

lengjél Orf^ág. 
A' most folyó Gyűlése ezen Örfzágnak, mát 

tsak a' jóV5 Jan, 25-dikéig fog tartani, '$ 6 hetekkel 
S3Í 
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azután, az az Mártziusban, ismét más rendes ÓyfiUÉ 
fog kezdődni Lithvániának Grodno nevű Városábaö* 
— Biztosok vágynak ki rendelve, a' kik minekutána! 
derekaffan meg hányták vetették rólna ezen Kérdést; 
Hogy' lehetnének leg hafznosabbak az Orfzág Gy&lé* 
sei; tartoznak bé admi gondoltjaikat í Rendeknek. 

A'Magyar Mufeum érdemes Kiadóinak Tudósítások,. 
i ) Ezen Gyűjteménynek tárgya a* Magyar 

Nyelvnek ki-miveiésé, gyaraplttása; és a' Tudomá
nyoknak Hazánkban való terjefetéseo 

2) Ezen Gyűjteménybe, minden t* mosi-mondott 
tárgyra fzolgálható kissebb-fzabású, jól-kéfzült, 's 
nyomtatásra-méltó munkák be-fogadtatnak, '$ közre 
botsáttatnak, akárkik legyenek azoknak SzerzŐjik £ 
tsak fz sbad Pofiin, a z a z , frankónn (mindazáltal a3 

Szerzők' neveinek aláírásával) hozzánk bé kőidet-
téflének. 

3) A' ki adásban még most íemmi bizonyos iáot 
nem tarthatunk. A' mint a' bé ku'dendÖ miln'kárskák 
6 vagy 7 árkusra fzaporodnak, úgy erefztiíak közre 
aggy egy Negyedet; a' millyen négy Negyed oíztápí 
egy Kötetet fog tenni. 

4) '.Találtatik' festene *Éü$M\ 'Kaffan, 'Y'tó'bb 
nevezetes 'Magyar Varasokban. -* Egy Kötetnek tó 
árra aö Kr,. -, '•'. • 

K&k Bétshen?'Júliusnak 9 dik napján 1.79$* 


