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"Meg - tiSzteltetett Magyarok, 
Tsak ugyan a' tellyesede bé , Gróf Efzterhazy 

Ferentz Ürra nézve , a' mit előffzör jelentettünk: 
volt felőle: hogy t. i. a' Nápolyi Udvarhoz fog 
menni KÖvettségben. Már kezénél is vagyon az 
erről fzóiló Tsáfz. Királyi Dekrétum (Végzés) ,-
melly et, Státus -Referendárius Báró Spielmann Ür 
vitt hozzája az el-múltt Tsötörtökön estvö. A' 
jövő Februáiiusban fog meg-indulni Nápoly felé. 
Az A t t y á ezen derék G r ó f Úrnak, Néhai 
Gróf Efzterhazy Miklós Úr, az Oro/z Udvarnál 
viselt Köveííséget. 

Nádor - íspáay ö Kir. FŐ Hertzegsége' ujjon 
nan yálaíztatott Udvari Fő Mesterét Gr. Szapáry 
János Urat, Tsáfzári, és egyízersimud Ts. Kir. 
belső titok Tawátsosságra méltóztatta ö Felsége; 
a' melly méltóságos Hivataloknak fel-vételével 
mondáin fzokott Hil- formáját, íiarátson második 
napján tiz órakor tette le a' Felség előtt ö Ex-
cellentziája. 

Azon fényes Jlpartementha.ii ( Udvari Társa
ságban ) , melly Dec. í ^d ikán , úgymint Ferentz 
Fő H. Kis-AÍTzonykáia' meg-kerefzteltetése napján 
tartatott vóit az Udvarban, jelen volt, a' töhb 
Magyar Dámák között , Mél. Gr. I Ifjabb fíácfay 
Gedeon Urnák kedves Hitvese M. Fáy Susámia. 
Affzony ő Nsága is ; és e' volt ő Nságára nézve 
első zsengéje azon Ts. lur. kegyelemnek, melly 
fzerént Apartcmentsmaíjíg ( ü d v . Társaságokba 
bé járható Dániává) 'tétetett. M. Gr. Zichy Fe-
rentzué, ízületeit Kollovráth Gr. AÜ'zony ő Éxc.ja 
által mutattatott bé ö Nsága mind a' F. Tsáf'zár-
néoak , mind az egéfz F . Udvarnak, 's az Udvari 
Társaságnak. —» Az Udv. Társaságokba való be
járhatóság, oliy tisztelet, melly re fzületett Gróf-
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Afízonyokat se méltóztat az Udvar; hanemha 
régi Famíliákból valók. 

Az Uhlnnus Oíztályoknak fzámát, hatról 
négyre fzáliítüUu lé ó Felsége; *s mind a' négy 
Oíztálynak egy fzinü forma-ruhát adott, úgy
mint: zöld lengyel dolmányt, vagy réklit, király 
fzin veres rneliyre • valót; 's magyar nadrágot, 
és lengyel süveget. Moli tehát az Úhlánusok egéíz 
egy különös Regementet formálnak, mellynek tu« 
lasdonos (Propnetarius; Geueralissává tetteöFels* 
Q.ÁÍtffzd/o.í Urat j hogy ez áltaí i$ meg jutalmaztat
na fia nérninémuképpen azon vitézi érdemeit a' 
Generális Úrnak, mellyeket közelebb gyűjtött volt 
ez , Moldva és Oláh Orjzágokban a' Torok ellen 
folytatott fzerentsés hadakozásban. 

A ' N s Beregh Pármegy #i Fő- Ispányságnak 
moítani Ki - ízoijiáhatójál (Aíftmniftrátqrát) M. 
Pogány Lajos Urat rendelie a' Felség , Fiúméi 
Gubernátor Pá/zthory Sándor ő Nagysága' helyé
be Referendáriussá , a' Fels. Magyar Kantzellá-
riához. 

Amaz esmeretes Vitézt Major Szarvasy Urat, 
előbb földes Urasa'ggal tifzieite meg jó Királyunk, 
két Falukat ajándékozván nékie a' Bánátban; 
m'oft ismét nékie adta a' maga Testőrzői között 
azt a' Fő Strázsa- Mesteri Méltóságot, a' mellyet 
Gróf Páljfy Leápold ö Nsága viselt vala, és a' 
roeílyre , nem egy, sem két fő fzármazású, 's 
jeles érdemű Tiízt Urak, és Gavallérok vágya
koztak. 

A' F. Magyar Kántzelláriánál már 53 efzten-
döktől fogva híveii ízolgáló Udvari Koncipifla, 
JS« Markovitíky Pál Urnák érdemeit méltó tekin
tetbe vévén ö Felsége, eggy , arany lántzrói füg
gő arany emlékeztető pénzt küldött ízámara, 
Kántzeilánus Gróf Páljfy ö Kxcell, jához , ki is 
magához hivatván a' meg élemedett Tifztviselöt, 
e lőadta rövideden a'Felségnek hozzája mutatott 
kedvességét, 's azzal nyakába függefztette az 
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arany Iántzot, ncmeíly Üfi Vendégeinek jelen
létekben. Négy veukilentz aranyra betsilltetik az 
arany lántz, a' pénzzel eggyütt. 

Nem híjában folyamodtak ő Felségéhez azon 
kilentz érdemes Tifzt Urak , kikről említettük 
közelebbi Levelünkben , hogy 1,50 forint fizeté-
setskével küldettek vala el a 'Ns Magyar Testőrzői 
Seregtől , a' mellynél sok efztendöktöl fogva 
fzolgáltanak. A' kik kozzülök Kurirságot visel
tének, mind négy négy ízáz forint fizetést nyer
tek; a' többek pedig három három ízázat. — 
Különösen Eernátk Urat, Kapitányi tifztes seggel 
botsátotia a' Felség nyugodalomra. 

Török István Úrról éppen most értjük , hogy 
meg fog maradni a' Gárdánál, mint Kapitány 6 
Hgsége' Adjutántja. 

Tsáfz. Kit. Rendelések. 
Ezen hónapnak 12-dikén, következendő ér

telmű igen nevezetes parantsoiatját küldötte Ö 
Felsége a' Tse/i és Aujiriai Udvari Kántzellariá-
fioz : hogy t. i. minden örökös Német Tartomá
nyoknak Kormányozói, tartozzanak ezentúl mind 
azt fzorgalmatosan, és íz ép renddel fe! -jegyeim, 
*s hónaponként egyenesen ö Felségéhez magahoz 
meg - küldeni, valaminek tsak tudása meg kivan-
tátik a' végre, hogy ö Felsége a' maga Tarto-
mánnyainak mind közönséges, mind különös es-
méretére juthaüon. 

Ugyan l ad ikén , más parantsolatot is adott-
ki ö Felsége, mellynek ez az értelme: hogy ha 
az Udvari Székek' Fejei, valamelly rendetlensé
get, vagy késedelmességet Vetettek éízre , az ő 
alattok lévő Tartományi Székek körül: leg ottan 
eggyUdvari Tanátsost küldjenek oda, a' ki hala
dék nélkül orvosollya a' hibát , 's a' dolgoknak 
további jobb folyamattyok erátit terjeílze a' maga 
vélekedését ö Felsége eleibe. Tartozik továbbá 
a i Udvari Szék, az alatta lévő Tartományi Székek 
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Hivat alok ál tal , a' Kerületekbéli mindéi* Hiva; 
talóknak nyomás és foganatos visgálásokat m ű 
téteim, a' nagyobb Tartományokban ugyan három, 
a'kiffebbekben pedig két eíztendők alatt. 

Bétsi Anekdota. 
A' madár is kívánkozik ki a' kalitzkából —-

hát a' gondolkodni tudó Ember hogy' ne vágya-
korina ki a' maga fog-házából! — Ki i& mutatta, 
valóban az Ember, a 'maga terméízeti ízabads í-
gának viííza-fzcrzésében eieitöl fogva, hogy ö 
ezer Mester. Alig lehet azonban eggyét eggyet 
hason}6 elmés fortélyt olvasni , mint a' minemű-
veí•közelebb Szabadította ki magát, egy Fogoly, 
de a* ki nem völi vasban, az ide való fenyíték-
házból ( Zuchthaus). Történik t. i . , hogy m*g-
halnak kettes az ö rab-társai kozzül. A' ké t . 
hó;l Í testet bé-?efzik estvéüg , az a' végre ren
deltetett kamarába. Mit tsiuáí a' ravafz Fogoly? 
Fogja biz ő magát, 's bé lopódik a' halottas 
kamarába; fel-öleli az eggyik hóltt lesiet, 's bé 
hdybeti azt a' maga ágyába; maga pedig a" 
másik hóltr. test mellé el rtyúí, mint vaiamelly 
hóltt. Esfre, ei-jonek a' imioít- hordozók; ftl-
tefzik a' két testei a' fedeles, és bőivel cgéíhxn 
bé-vont.t fzekérre , 's meg • indulnak a' temeiö 
felé. Minthogy a'temető jó tova van a'Városon 
kivül, meg (zomjúhoztak kéltség kivüi a5 haiott-
viv'-k, 's ízokás fzerént bé" mentek .-kortanára. 
£Ivén ezen jó alkalmatossággal a' hóltt eleven., 
le lomikodik -á' ízekérről , 's meg - fcelei. — 
Mbu'tíHtánna meg-békéltek vóína a' turkokkal a* 
halóit-vivők , felülnek a' ízekéire, 's mendegél
nek a' temető felé. Oda érvén a' sírhoz , be
nyúlnak a' fzekérbe, 's hát Isak egy lehlet talál
nak. Hirt adnak tehát más nap reggel a'fenyiték 
házba. A' fő Gondviselő, egybe gyűjteti miud-
járt a' foglyokat: hát látja, hogy három liéjjá-
vál vágynak. Az el illuntott foglyot jól esmérte 
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folt már álrnosságáról a' fö Gondviselő , moíí is 
tsak azí gondolta tehát felöie, hogy inig alufzik, 
Erre• nű'i-vv., el küld érette egy Polilzáj Káplárt, 
ki is üdékkel akarván fel-költeni az aluvót, jót 
von vagy kettőt a5 hó Itt te.sire. — Midőn látná, 
hogy az még tsak meg se mottzaii: tapalztja, 's 
hát az alvó helyett, egy meg - merevedett hideg 
testet talál. Hirré adja a' dolgot a' fö Gond-

» viselőnek: 's ekkor tudóda ki , a' meg - ízökött 
Fogolynak még tsak nem is kép^eltt prakti
kája. 

Már jó ideje, hogy Morva Orízág Depmátzi-
ója itt napoí. Van itt eggy más JSthnt-t Tarf'-rvá: 
nvi Deputátzió i s ; melíy igen különös, és ren» 
<3éu kivül való dolgokat kér ö Felségétől Igen 
figyelmeznek ezeknek kérésévé Bétsben minden fe
l é ; minthogy oilyan az , hogy akármerre düííyon 
elr nagy következéseket efzköz dhet. Reményijük, 
hogy errö' ilágosabban í'zóllhatunk az újj elzten-
döben. 

Áz "Erdélyi Orfzág Gyűlés Deputátusait, Feb-
rúárius' közepe tájjára várják ide. 

A' Bétsbe jövÖ Török Követ ma érkezik Sze-
benb\ Úgy irják, hogy minden Stá;zióra négy 
fzáz lovat kivan. Eledelére, a' többek között 150 
marha lábat, és 25 nyelvet. 

Ma dél után, nagy siettséggel küldött ö Fel
sége egyKurir t—Gr. Schaffgots* fzeméllyében — 
Brüjjzelbd. — Minden itr, vagy másutt lévő Tifzt 
Urak, kik a' Belgyiomban lévő Regementekhez 
tartoznak, parantsolatot vettek, hogy késedelem 
nélkül indúllyanak a' magok Regementjeikhez. — 
Vévén ezen parantsolatot Gróf Nádas dy Magyar 
Gránátéros Kapitány Úr i s , nyakra főre el - laka 
a" lakodalmát Gróf Hoyos Kis - AOTzonnyal , 's 
kedves Menyaflzonyát fzándé kőzik magával el* 
vinni Belgyiomba* 

Frantzia 
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Frantzia O rjt á g. 

Az új Koníritutzió ellen való főbb ellenvetések 
közzü! eggy az,, hogy .moftan még több adót 
fizet, a' JNép, mint ennekelötte. Ezen ellenvetést 
meg - tzáfolta már, jó ideje, a* Grenoblei Kerület; 
moít közelebb pedig a' LG Gard nevezetű Depar-
tement ( Orfzág-Olztállya ) , melly egy réfzs azon 
Tartománynak, a' melly ez előtt LanguGdociá-
uak neveztetett. Ki - tettzik t. i. világosan ezen 
ÍDepartement' e lő-adásából , hogy 1789-ben, 's 
a' fellyebb való Orfzáglás alat t , 532796,3 livrára 
ment, a' mit pénzűi fizettek a' Gardi Departe-
ment* Lakosai; moít nem fizetnek többet 436-075 
livránál; melly summát ha ki-vefziink az tiób-
beniböl: 965S88 livra leílz a' maradék. Hozzá
adván éhez azt az 1200000 livraf, u.eüyet riéz-
mába fizetett efztendöuként a' Gardi' JJepai ttmmt, 
l á tn i -va ló , hogy annak rendes adóját 2165888 
livrával fzállította alább az új Konítitutzió ; kö
vetkezésképpen minthogy 320000 re Izámlálják 
a' Gardi Departemenf Lakosait: egy főre , hét 
livrával esik kevesebb rendes a d ó , mint volt az 
elobbeni. E' felett, nem üzen a' Nép azokat a* 
rendkivülvaló adókat, mell vek a' sóra, dohány
r a , vasra, bőrre 's a' t. voltak vetve: nem fizeti 
a' külömbkiilömbféle vámokat is, mellyeket vet-
tek ez előtt, a' Wiiosokba bé-vi t t , 's egy Tarto
mányból , más Tartományba í'zállított porté
káktól. 

Ezen e lő-adásból , következendő nevezetes 
jegyzéseket kívántunk még közleni; 1.) Azt 
mondja a' Departement' Kormányfzéke , fiĉ gy a í 
adónak közönséges fel ofztása után, tiz napra 
mindjárt bé-ment annak két harmad rélze, 2.) 
H dan , a' Kapitálifták semmit se fizettek egye
nesen (directe) a' magok kapitalistáiktól; de 
imoft már, az új Konítitutzió ízerént, ők is a ' 
öiíig^k sre^ekhe* kéjpest viselik a' köz-terhet. 
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g.) Az élőbbem*Igazgatás alatt , 113 millió Hvvába 
került a' Státusnak az adó' bé-ízedése ; most 
pedig, nem keröl többe 33 milliónál: mellyhez 
képest többet veí'z bé most a' Státus , mint ennek 
előtte; ámbár kevesebb tereli fekfzik a' Népen. 
Még inkább fog pedig kevesedni ezen tereh , ha 
el-halnak a1 penzionálft Papi 's Világi Személy-
lyek. 4.) Magának különösen a' Gardi Veparte-
mentnak 90 ezer livráva! könnyebbül a' térbe : 
ha a' maga Diftriktusainak fiámat nyóltzról négy
ig fogja le-ízállítani. 

Dec. 14-dikén meg jelent maga a' Király a* 
Nemzet Gyűlésében's több nyomós elö adásai kö
zött hathatós ki fejezésekkel bizonyitottla , hogy ö 
mindenkor változhatatlan indulattal fog viseltetni 
az új Konítitutzióhoz. Jelentette azt is , hogy ipt 
azon Német Orfzági Fejedelmeknek, kik meg 
fzenvedik a' magok Státusaikban , a' ki költözőt 
Frantziáknak hadi kélzület - tételeiket, hogy ha a* 
jövő Januáriusnak is-dik-g fzéiiyel uem olzlat-
tvák a' nálok tartózkodó fegyveres Frantziákat; 
úgy fogja őket nézni Frantzia Orfzág mint El
lenségeit. — A' Király után lzóllott a' hadi dol
gokra ügyelő Minifter, 's elö adta, hogy ha a' 
fzükség úgy fogja kívánni , ki állhai 150 ezer Etm-
ber, Fayette, Luckner, és hochambeau Generáli* 
soknak vezérlések alatt. 

Svéd Orfzág , és Koblentz. 
Azt irják Stokholmbol, hogy ?' Király meg

változtatta légyér* a' maga ízándékát, az Orfzág' 
Rendjeinek öfzve-hivása eránt; 's más elzközöket 
talált fel, mellyek által segíthelíen a" közönséges 
Kintstárnak beteges állapotján. — Írják azt is, 
hogy újra ^iquisgránumba kélzül. — Kéttség-
kivűl a' ki- költözött Frantziák' dolgában, kikhez 
változhatatlan indulattal viseltetik. Hathatósan 
meg • bíztatta ö , ez eránt a' Frantzia Királyi 
Hertzegeket, B. Ömrifiiema állal i s , ka kövei tség-
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ben küldött a' Frantzia Hertzegekhez, így í'zóllott 
t. i. a' többek között B. Oeonjiierna azon befóé-
dében , mell j e l felelt H. JJroglienek, az öí'zve-
sereglett Koblentzi Frantzia Nemesség' Szófzóiló-
jának : „ Azon nagy ízivü Királyi Herlzegeknéí 
kereste a' (Svéd) Király, a' Bourbonok (Frantzia 
Királyok') Trónu; í t , k ik , ennek meg - alázása 
ellen protestáltanak azon ditsö Vitézeknél, kik 
a'KiráljiSzéknek oltalmazásáért kéízek magokát 
fe l - áldozni. Az a' ízembe - tiino bizonyság, 
melljet adnak a' Türenneknekf és sok wiás Héro-
soknak ( Nagy - Vitézeknek ) Maradékaik , zálog 
gyanánt lehet ő nékisk az eránt, hogy a' Gufiáv 
Jídoif Unokája' ( a ' Svéd Király) fzive soha sem 
fog változást fzenvedni, az ö erántok viseltető 
érzékenységben. — Midőn látta a' (Svéd) Király, 
hogy egy Fejedelem-AíTzooy, a' ki nagyon ért 
minden m a g a tselekedeteinek tzimerezéséhez 
( karakterizálásához) , meg -előzte őtet ezen 
nemes pállya- futásban: nem annyira vetélkedés
ből , mint a' ditsősségnek nemes kívánásából, 
követse annak (t . i. az Orofz Tsáfzárnénak) 
nyomdokait ." Ezek voltak B. Oxenftierna í'zavai. 
A ' H. Broglié1 BefzédébŐl, tsupán ezen kifejezé
seket enilítjük : ,»Eggy oliy Király' tulajdona 
kéltség kivül az a ' j u s , hogy ő minden Hatal
masságok' (Potentátok7, vagy Potentzidk,J ügyét 
oltalmazza * ) , a' kinek fejét győzedelmi korona 
ékesíti, és a 'kinek bölts Törvénnyel, mellyeket 
Ő okosan tud végre - hajtani (exsequálni) , az 
ö Alatt valóinak tsendességet, és boldogságot 
efzközölnek." — Minthogy az algíri Be) (Feje
delem) hadat indított Svéd Orfzdg ellen : erre 
nézve három Fregátokat küldött a' Király a' 
közép-tengerre, oiellyek óltalmul leheíTenek a' 

Svéd 

*) A' Frantzia Királf ügyében. 
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áve cl kereskedő-hajóknak , az Algir - béliek 
ellen. 

Elegyes Tört én etek. 
A' Spanyol Udvar még most sem hifzi, hogy 

fzabad volna a' Frantzia Király. — Nem hiízik 
a' Kobltmtzbenlévő Frantzia Hertzegek is; 's ugyan 
erre nézve azt felelték közelebb a' Frantzia Ki
rály vilTza hivó írására, hogy ok nem engedel
meskedhetnek ollyan Királyi parancsolatnak,- mel-
lyet tudnak, hogy nem ízabad akarattól ízárüsa-
zútt. 

Az Orofz Tsáfzárné fel akarja forgatni a' 
Frantzia Könítilutzioc; a' Lengyel KőriftitUtiÓ El
lenség; is az ő oltalma alatt dolgoznak Jajjy Vá
rosában, kik között tök*; Potocki, és Rzevvufkl 
Urak, 

Az Artésiai Grófnak (a* Frantzia Király' 
jffjabbik testvér Öltsenek ) 'a 'Fiából is ki tör már 
az Attya' tertnéízete. Még tsak \6 ei'ztendös t. i. 
az iíf'jú Hertzeg, 's már is tele van vitézi tűzzel. 
Azt mondja a' minap Turinban (a' hol neveltetik) 
a' Komornyikjának, hogy ö Koblantzbr: í'zeretne 
menni — annyi pinzt tett félre a' zseb béli pén
zéből, a' mennyi elégedendő fog lenni az útra. — 
Koblentzbe érvén, nem nyilatkoztatja- ki magát 
mindjárt az Attyának; hanem majd tsak akkor, 
midőn ő is ki fog annak vezérlése alat t , több 
Frantzia Vitézekkel eggyütt állani a' Alárs'' meze
jére. A' Komornyik meg-jelentette e' dolgot az 
íffjú Hertzeg' Nagy Attyának , a' Szardíniái Király
nak. E z , egér - utat adott a' Hertzegnek ; de 
rendeléseket tet t , hogy minekutánna néhány 
ínértfőidet el-menénd a' Hertzeg: tartoztassák-
le , *s küldjék viífza Turinba. Ügy is lett. Az 
iffjú Hertzeg el-iiíantott; 's midőn mar tizenkét 
mértfőidre lett volna Tarintól, rá esmértek, 's 
nagy kéntelen viSTza kellett néki indulni Turiri 
felé; A' Szardíniái Király, ki jöit eleibe a' Vá
rosból, ezen nagy remünységü Unokájának, 's 

mi-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Ü34 M * r <o $A$ 
roinekutánna atyai karjai közzé fzorította v6]na„ 
viííza vitte azt. nagy Örömmé! a' maga palotá
jába. 

Bizonyos nagy Fejedelemhez , oda megy 
rem régiben eggy Ember, V k é r i , hogy adna ö 
uekie valameilv tiíztséget a' helyett, a* mellyböi 
ki-esett. — Reménysége volt az Embernek meg-
Jjaigattatása eránt; de meíly igen el-hűlt. bele, 
midőn a' Fejedelemtől íily kedveden válaízt ka
pott i „ Kerned . közönséges hely en bejzéllette, 
hogy én, mindenre Igen fi öl ( Ja ) Jelelek. Tehát 
már ezentúl Nemmel, fogok Jelelni, ,s ezt éppen 
Kémeden kezdem-el." — Letzke telik ezen pél
dából, az olíy fzabad -fzáiúaknak , kiknek egéí'z-
•fzen természetekké változtatta a' roffz fzokás azt 
a' fertelmes, és veízedelmes vétket, az Ember-
fzóllást; és a 'kik egyre rágalmazzák a'Fejedel
meket i s , a' midőn ezek találnak a' nyelvökre 
kerülni. 

Temesvárrá\ még két hónapokkal ez előtt ér
kezett már egy Camerdlis KormniHzió ; 's a' mint 
e'folyó hónapnak i^-kán i r ták, más Kommiílzió-
kat is vártak még oda, 

Közönségesen fzóllván, a' Kántorság, nem 
a' leg- zsírosabb hivatalok közzül való; de a* 
bezzeg a' Teátromi fö Olafz Éneklöség. — Marra 
üievezetüOlaíz Éneklő Afízony, két efzt.alatt30 ezer 
fontjierlingnél, az az, a' mi pénzünk fzerént 200, 70 
ezer, és 750 forintoknál többet keresett Londonban. 
Ez most Velentzébcyó\ljingliábél, *s a' Sz. SámueC 
Teátromában léfzen első Éneklő. — Majfoli Te-
noriíla, kinek felséges zengedezéseit még most a' 
Eétsi Publikum tsudállya, ha ki-telik itt. az eíz-
tendeje, Madritba fog menni két ezer arany ef'z-
tendei fizetésre. Ennyit a' Tsafzár is meg-igért 
nékie, tsak maradjon; de minthogy előbb köte
lezte magát a' Spanyol Udvarhoz, nem akarta 
fzavát meg - másolni. — Giuliáni Ceciliának , ki 
a' fzomorú énekes Játékokban énekel, ezer két 

fzázi 
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fzá*z; Tomeóni AÍTzonyságnak pedig, ki a' víg-
énekes Játékokban a'" fö* éneklő Aíízony (Príma 
Donna), ezer aranyat iizet ó Tsáizári 's Királyi 
Felsége. 

# * * * 
* * # * * 

Meg-Ígértük volt , hogy a' Laxenburgban 
tartatott Kurrujfzelnek rajzolatját , 's bővebb le
írását fogjuk 'közleni Érd. Olvasóinkat. ígére
tünket — a' Mettzö' késedelmezése miá — tsak 
moít tellyesíthetjük. — Ezen pompás múlattságot 
Ferent* Fő Hertzeg adta Júliusnak 3-dikán (Va
sárnap nap ) a' Lax&nburgi Kertben , a' hová te
mérdek Nép takarodott k i , már jó eleve Béts 
Városából. Kezdődött a' mulattság , estvéli ha
todfél órakor. Ekkor t. i. meg indultak a' tizen
két Vitézek , egy sátorból a' gyakorlás' helyére. 
Elöltök lovaglottak két Heroldok; azután a' két 
Ha r t z -B i r ák : Gróf Scha/gots , és Gróf Kaunitz 
Ernejt; továbbá a' trombitások , és dobosok. — 
Tizenketten voltak a' Vitézek, 's három külön
bőz) fzakafzokra ofztották fel magokat. Minde
nik fzakafznak más más záí'zlót vittek előtte, o l l j 
fzinüt t. i . , a' millyen különböző ízinil régi vitézi 
öltözetekben dífzeskedtek a' bárom ízakaízok. 
Az első fzakafznak : fejér, és láng fzin; a' máso
diknak: kék , és fejér; a' harmadiknak végre: 
veres, és fekete fzin volt az öltözete. Minden 
Vitéz után egy Pais (Schild) vivő, és két lováíz 
lovagiott. Az első négy Vitézeknek, fejér; a* 
másod rendbélieknek, holló ízinű; a' harmadik 
rendbélieknek pedig pej paripáik voltak. — Trom
bitások, és dobosok végezték a' pompás mene
telt. Mind Öfzve több lovasok voltak hatvannal. 
Felette pompás, és ízemet gyönyörködtető sort 
formáltak. A' menetel, egy győzedelmi kapun 
kereíztüí lett, — Midőn T s á f z á r n é ö Felsége* 
néző helye elibe érkeztek volna a' Vitézek: le-
fzállottak paripáikról, \s úgy várták a' magolt 
Dániáiknak, a' néző helyről való ie-jöveteleket. 

Min-
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Mindenik Vitéznek vóít ugyan is eggy egy Dá-
mája, a' ki hasonló módra vóít maga neméhez 
képest fel-öltözve, mint a' Vitéze, Minden Dá
mát két Gavallér hozott le , karjánál fogva ; ' I 
két Szoba- leány kisért. Le érkezvén a' Dámák, 
mindenik egy pantallért fíiggeízíeít a' maga Vi
téze' nyakába, E' meg-lévén, ismét, lóra ültek 
a' Vitézek, rú előíTzör is a' fejér és láng ízinűek 
kezdették el a' vitézi gyakorlást, meíiy abból 
állott; hogy a'gyakorló helyet körös körül nyar
galták, 's a' nyargaíás közben, előbb ugyan lán-
dsával fzurdosíák ie a' karókról a' Török vagy 
Szeretsen fejeket; azután él- vetett rövid dárdák
kal hajigálták le; továbbá fejfzévtd; végre-pedig 
karddal vágták le azokat. Feren/z Fő Hertzeg, 
igen vitézül forgatta magát. Az első rendbeli 4 
Vitézeket, fel - váltották a' másod rendbeliek;, 
ezeket ismét a 'harmadik fzakafz. Kéffzer tette 
minden Vitéz, az elő - fzámláftt gyakorlásokat.' 
Utóllyára ki állottak mind a' 12 Vitézek ,1' gya
korló hely' közepére, 's paripássan egy , kontra-
tántzot jártak; melly valóban igéiti méhó volt a' 
látásra. Ennek végződésével, vi!>?ont a' Tsáfzár-
né' néző helyéhez mentek; ott paripáikról le-
fzállotíak, 's mindeniknek eggy éggy arany pénzt 
függefztet,t a' nyakába, vitézségének jutalmaid a' 
J3ámája. El vévén a' jutáimat, fel ültek lovaik
ra, 's hasonló renddel, mint a' minémüvel jöttek, 
vifTza tértek sátoraikba. Tovább tartott eggy 
óránál ezen jeles , és méltán emlékezetet érdemlő 
mulattság. — 

Magyar és Német nyelven mettzettettiik - ki 
a'Rajzolat alá a' magyarázatokat, azért: hogy 

1 mivel idegen nagy Gavallérok' 's> Dámák' kezé
ben is forog már ezen Rajzolat; 's ezután még 
inkább fog forogni: ennél fogva akaratjok ellen 
is meg- tanúllyanak némelly Magyar fzókat az 
idegen Méltóságok, 's Anyai Nyelvünket laffanként 
betsulni kezdjék. 
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# * * * 
* * * * * 

Kép-ráma-mustrákkal, már jó ideje, hogy 
kedveskedtünk érdemes Olvasóinknak ; némellyek-
nek közzillük, minthogy kívánták, valóságos rámá
kat is küldöttünk le, mellyék a' le- rajza Itt mus
trák fzerént kéfzűltek. Hogy az említett mustrák
nak annál közönségesebb hafznok lehejfen: fzüksé-
gesnek ítéltük, ha mind rövideden is, tsak ugyan 

fzóllani itt Jelötök valamit, siz A betűvel jegyes 
muftra, közönséges; a1 B betű alatt levő pedig 
mesterségesebb rámát ábrázol. ^íz A beíüjii rámán: 
az I és 2 fzú'mokkái megjeleltt re'fz, gömbölyűén; 
az 5 e's 6 fzámokkal jegyes pedig laposan hagyatik. 

'Erre enyvezik ö ' 3 es ^.fzámos réfzt.' 
^ mesterségesebb rámákban, a g h , e's i k 

(ez, ü d m betűk alatt nagyobb formában vagyon 
elö - adva) réfzek közzé az a Q üres helyre jö
hetnek külöinbkülömbféle tzifraságok. 1 Ilyenek a? 
p q , r s , I u , v w , x y brtűkkel meg jegyzettek. 
yf 7 éi 1 betűkkel jegyes figurák , már kefz ráma-
ágakat ábráiéinak. •— A' tzifraságokon kivül valá 
réjzeiket a"" rámáknak , lehet kéfzíttetni tserefznye, 

fzilva , fiit, avagy rósa , brasiliai , ás mahoni drá
gább fákból; á* tzifraságokat pedig jávor, es ketshe-
rágó fáiból, yf tsillago/é vegét meg lelket barní
tani , tsak fél órág melrg (ineg-melegítetl) hámok
ban kell tartani, yf ráma ágaknak veres fzint lehet 
adni, pátzolás által. A* mesterségesebb rámák9 

fzegeleteire olivan tsillagoh jöhetnek , mint a mil-
lyéneket az a, b, c, d, e, f, figurák ábrázolnak. 

Ha xi kép nyóltzad rétü : úgy a' ráma • ág no 
legyen fzélesebb egy kis ujnyinál ; két ujnyinál 

fzélesebb, 'Js egynél vastazább pedig soha se le
gyen, : ha mindjárt eggy árkus nagyságú is a* 
kép. 

Ide 
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Ide zárjuk azon emlékeztető pénzeknek rézre 
mettzett képeit i s , mellyeket édes Hazánk vere
tett a' Nápolyi Felségek' tifzteletekre. Ezen 
rézre mettzett képeket már le küldötte Gróf Szé
chényi Ferentz ö Excel 1. ja a' Nemes Vármegyék
nek, anyai nyelvünkön irtt Levele mellett, meliy-
ben a' többek között érzékeny fzívvel emlékezik 
H. Battyáni Primás ö Eminentziája', H. EJzter-
iiázy Antal Ns Testőrző Kapitány , és Gr. t'áljfy 
Károly Kántzeilárius ö Kegyelmességek' áldozat* 
jaikró! , mellyeket t. i. ezen pénzek' veret:élé
sére tettek a' meg nevezett Méltóságok; kik kö
zött az első ezer tallérra vitte, elöíTzör tett igé
retét. Meg nevezi azon Udvarokat, 's Mell ósá
gokat i s , a' mellyeknek adot t , és fog adni a* 
N e m z e t ' nevében, és mennyit az emlékeztető 
pénzek közzfil: 
A? Felséges Tsáízári Királyi Udvarnak 12 nagy 

arany, 24 nagy ezüst, 50 kis a any , és 300 
kis ezüst pénzeket. 

A' Felséges Nápolyi Királyi Udvarnak, ugyan 
ennyit, 

A' Fels. Majlandi (Mediolánumi) Udvarnak, 3 
nagy a rany , 6 nagy ezüst, 20 kis ar. 100 
kis ezüst pénzeket. 

A' Felséget Florentziai Udvarnak, ugyan 
ennyit. 

A' Felséges Turini ( vagy Szardíniái) Udvarnak, 
ugyan ennyit. 

A' Felséges Pármai Udvarnak, két nagy arany, 
6 nagy ezüst, 20 kis arany, 100 kis ezüst 
pénzeket. • 

A' 
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A' Szentséges Római Udvarnak, két nagy arany, 
4 nagy ezüst, 10 kis arany , 100 kis ezüst 
pénzeket. 

Királyi Fő-Hertzeg Nádor - Ispánynak, 1 nagy 
arany, a nagy ezüst, 4 kis arany, 10 kis 
ezüst pénzeket. 

Hertzeg Kaunitz ö Kegyelmességének, 1 nagy 
arany, 1 nagy ezüst, 1 kis arany , í kis ezüst 
pénzeket. 

Báró Spielmann Titkos Tanátsoa Úrnak, 1 nagy 
ezüst, 2 kis arany, 4 kis ezüst pénzeket. 
„ Ezen utói említett ke't Méltóságok, különös 

„ kéfzséggel, "'s Hazánk"' ditsösstigét tárgyazó fára-
„ dozással jártak el, á" fenn említett Udvarokhoz 
„ jzölló, 's kegyelmes Felségünknek önnön maga 
,., keze vonósával meg- erössített ajánló Leveleknek, 
„ meg -j'z erz és ében. " 

Ezen ajánló Levelekben , igen Pzép ki-fejezé-
sekkel í'zóll. Tsáfzár ö Felsége a' Magyar Nem
zetről , 's hathatósan ajánlja azt a' fenn meg
nevezett Udvaroknak, Gróf Széchényi ö Exc. val 
eggyütt. A' JSápolyi Felségeknek, különösen Ír
tak mind ö Felsége, mind jó Nádor lspányunk; 
és még a'boríték-irások is, tulajdon kezek- írásai, 
ö Felsége, frantzíáúl irta a' Levél' tzimjét: á Sas 
Majejié &e. Jó Nádor - lspányunk pedig Deák 
nyelven: Sereuiffimo Ferdinando IV. Regi utrius-
que Sieiliae, Avunculo meo &o. Meg - bizonyí
totta ezen írásában is a' mi kegyes Nádor - lspá
nyunk , melly buzgó" indulatul viseltessék Nem
zetünkhöz, 

%r 
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Egy nagy arany pénz, 20 arany for. kr . 
nehézségű, aranyát 4 forint-,.40 £/•«/• 
ízárra jzámlálván, téfzen •—: — — 93, 20. 

/*.'«y /íűtg^ ezüst pénz, g-aofél lat ne~ 
hézsegü. Latját 2 forintra Jzámlálván, 
tg^erc — _ — _ _ _ _ _ _ 5> „ . 

i%y A"W arany pénz, 2 arany ne . 
hézségü. JÍrfmnyát 4for- 4° ktajtzár
ra Jzámlálván, té/zen — — — — 9. 20. 

i£gy Í"W ezüst pénz, 1̂ /4 ^ nehéz
ségű. Latját 2 forintra fzámlálván, 

Tudományi Dolgok. 
Ptfli ProfeíTzor Schwardtner Ür ' fizetésének 

két fzáz forintokkal lett meg fzaporí t ta tásáról , 
apnaU'utanba vettünk éppen egy tudósí tás t : minek 
ujtánna emlékeztünk vo lna a r ró l D d d árkusunk
ban. — Az említett tudósí tásban semmi emléke
zet sinlsen azon munkájából T . Schivardtner Úr
n a k , mel l je t irt : De Gcnte Croviaca; hanem így 
van a' dolog e l ő - a d v a : hogy még a' bóldogú' t t 
Korniács Professzor Urnák meg volt már ígérve 
fizetése' nagvobb í t á sa .— Ezt; roofi kérte Schivard-
ncr Ur , a ' ki helyébe következei t uéhai Komides 
Urnák r

 ?s meg is nyer te ö Felségétől . 
Botilde Homemann Aífzony, és a ' mos toha 

L e á n y a — mind ketten Koppenhágaiak — annyi ra 
vitték a' hirn - v a r r á s ' mesterségét , hogy a? Bf-rlini 
Kir. Akadémia f e l -ve t t e őket "fionorária (üévvet , 
vagy betsüleifaöl v a l ó ) Tag ja inak . 

Küldjük T . Vérségi XJv'' Éaek je i t , rae l l jek a' 
Musikárői j'rt't árkushoz t a r toznak . 

&öft Béisben , Decemberaek 30-dik &apjáp, 
fjQi-rfik efztendoben 

Vége az ötödik , és utolsó Szakafznak. 
•• Ezen utólfó Szafeafznak Muta tó Táb lá já t nem 

fokára meg küldjük nénielly meg igért t Jegyze
tekkel eggyütt . 
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