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MÖNUMfcvttIM TRTUMPHALÉ 
I Q Ü I S T R I HUNGAR. MiLfT[A£ TORMÁÉ 

PipST 

EDITA EGREGII MÁRTIS SPECIMINA 
ÉRECTUM 

AB ÁMORÉ PÁTRIÁÉ y 
.--•" C Á R M Í N E Í L L U S T R A T U M 

iátS I'OAN. RADÍJNGER Alumn. Sémin. Geit, Pustienfc-

f 7 8 9* 

Áetérna kudurii cöniita Pátriáé 
Amore Möles fursrit ia aethera* 

Intraque nubes faera Equzftri 
Fannonidum Monumenta Turmaé i ) 

Laté coruícat, Stenimata gioriae 
For'temque Áuorum éernite íangiunem § 

Laetí Minores ! ét tríumphos 
Tergeminis iteraté pü'goís. • 

ínfculpta Virtus pe£toré Pöfterurti 
fíeróas'zQtérnó aére poteníms, 

Saxoué, MerhpJiitáéúe 1) c'larat 
Turre, Semirámioue Muro-. 

Hanc non Ölympi, non tirepidae latui 
öttípefeit Ofiae, nec tritügi Tatrae9 

Sed rnbx Themifiocles nouellr.j 
Attonm propé lacrimabunc 

i ) Videnda eft eífigies expreflk et ad Hadi Történe
tek addita Cóiumnaeí, vbi iafcriptus Basi Titulus-, 
eui, et a quo erecta fit? 

Ü) prodigíofae Aegypti Pyvhmidá, vt píuritnurn fafram 
QÜ ®jmm oíie»tati#n«m trro fundámento habebaipt. 
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Ad Poecile orís 3) , fulmína Praelií 
Quando, et Threiffae 4) cornua Cyntkiae 

Decníía cement, Parmorrarnque 
Párta Patriim ac Proauum Tropaea. — 

O , qui merentem fürgére defoper 
Caeli pauimentum facls, inclytű 

Ámor, f) Columnam^ fac, precor, me 
Non hiimiii tetigifTe plectro 

Beneominaror Militiae Düces, 
Quos pulchra monftrat Pannonis indice, 

Clio pererínat, adprobatque 
Mars y patulo et probat Őrbe Fáma: 6) 

# # # , # # 
Videtis ? Vt ferro latus, vt facrüm 
Caput fmaragdis fub Diademate' 

EfFulguratí circum remifto 
Vt rutilant Charites Seueiro! 

Hoc diua vultu Pannonis adíldet; 
(Armata quali Pallas in Áegide 

Refedit olím, quuin'''TÓ'nafítfr 
Exfiliit fata fronté Diua.) 

Paf praeíiantem gígnere Martio 
Campoque Pubem, et par modulo artium 

Formare; par d-andis* coiendísue 
logeniis, animisque, Mater. 

Tefíis 

3) Portícus apud Athmienfis, iu qua praeclara belli 
facinora, jjucumque imagines in proeraium Vir~ 
tHtis, et exeraplum poíteritatis, collccabaníuiv 
Vid. Cor. Nep, in Mílüad. c, 6. 

4) Threieii, Tbraces, Bejfí, Gtt&e, Odryfíh Coneanl 
Aemonii pro Tunis in decursu pomaatur. 

5) Vatriae fciiicet. 
6) confr, expiicatio Colmanae p . 381. A *> 
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Téüls Cdrnoenae fit rotulus 7) meae, 
Qui fe Parentis fceptrigerae finu 

Euoluit, Hic Heroas hunná 
Ecce refert, Eqüitesque Dextra! 

Quisx ille Ductor primus in ordine ? - ^ 
Hunc laeta vidít caede Meadia 8) 

Hunc Bella Réka 9) quum cruentis 
Eriperet fera figna Bejffís. 

Ceííere magnó VETSEY-o Duce, 
Ve Solis aeítu Carpathicae niues; 

Ruére fracti, ceu bipenni, auc 
Turbine atro ruit ieta Süüa* 

Ah! quot repertos Mártis adoreis 
Auguftae Honores proximus occupas 

Inuiete FÁBRí! non cano, quod 
Bottufii didicere nuper, 10) 

Tuo quíd aufu, quid celeri manu r 
Poífinr cateruae. Te Duce Jaff^ia^ 1$) 

Quum tardat Ivfyüandi curfum, 
Promta Aquilis patefecit arces». 

Te bellicoíis Mminibus trucem 
Stupebat in certamine Chotynum: 1%) 

Gíadova fiexit $ dum minaci 
^ Diluuiem meditaris igrii. 13) 

; N a Nec 

7) Memhrana , - cui inferipta Ducum Hung, nomina , 
talis rotulus e pluribus membranis coagmeatatus in 
Archiu. Gamerae Hung. habetuf, vbi ea notata 
habentur, qnae fuperioribus aiinis circa amiflidnsmi 
Belgrádi acra íuat, Vid« Colojfni éxcuíus H„T. 

§) Acra 111. Barouis vide .fis K. % p. i-go*—139. 
9) Siha nonymmlMdmdia in Bmztxx, conf. Chartám 

Geogr, ad H. T» • : 
10) Boítusan Moldauíae p, 21 H. T« 
í i ) hums.. occupat.io kgüar Ibid. g, sa» 
12) 22—z&. 
5S.V H 9 T S p , | i 8 * 
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Nec Tu FlLŐ-nem, Patria, Thrácibus 4 
Nec aeuiternis laudibus eximis 

Formidolofum Ottona: poíl hos 
Nobilis 5* Aemoniaequé fronti N 

Incidere enfem et mérgére fanguine 
Pernix MJESZARÖS PrincipU eniínet 

Práéóonió 14). Nec Xu íiterís 
AlmeNEMES 1 j ) , fó$$ Tú KÉPÍRÓ 16) 

Qüocum. maíiipli fulgureie eqiíwm 
S.piimant capiítris, inde BOROS-ius 

"Hitte gfandis ictom KOSZTOLÁNYI 
, Euibrat; .17) infremtiere longum 

Strati pudendö Bijiones irnpetu. 
Qoántus víds híd, quaotus equis 
'.'Sudor! veíecundas SerctJius 18) 

. Attonitas retinébat vndas, 
Rifitque.s tergo quod timör addídit 
Alair, quod Hunnus verberat vngula, 

Qui deeolorauere caudas9 19) 
Odtyfios, íioe elade victor. 

VILHORSZIÍY tandem et fub rotuli finu 
Ducutó CoroniSj quera Velites amanc 

Princepsque, K Í E N M A Y E R U S ardens* 
Pannokidis meruere fáfceSi 

Heti 

14) p. s í6 . item S71. 
15) p. 24—26. 
lé) $>. 22—24—:2Ő* 161. ací Foksern et Martinestjei 

Vid. Map. minor. H. T. Valmbks %% Mali* 
17) Vid. ibid. 1. c. 
lg) Vid. Map. G. ÜUQC citat. 
19) equinas* Vexilla Tureica, de Kis elsjttfter 

Decsji Ofmanogr* a-di&'"Réüébéu• §. 153. .. 
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Heti raagaa Fatruta facta red'ucere* • 
Coruinianas, Kinisias quoque 

' Dignum Genus! NÁDÁSDI-jdarum 
FÁLFY-adumque referre Laudes. ao) 

Ezen Verseknek Szerzője T. Radíinger 
1 Gr Fó. Vezér Laudon és; Cohurg, Hadi Tár-

í?a§áter Hohenlohe % és F* M. £,.'« Wartens^ 
iehen Urakról is írt igen kellemetes Deák 
Verseket: de azoknak közlés?: más alkalma,? 
sosfagokra tartjuk. 

Az előre botsátott fzép Deák Verseket* 
kívántuk ezen gyönyörű Magyar Versekkel 
be fejezni, meíly éknek Szerzője ama* fzé-
ieíien ki rerjedett tudományú nagy Hazai 
Fő TifztelendŐ Bélaki&i Apátíir 3í&kiát) 
János Úr. 
^ _ __ _ «_ __ — _ Tartsam 
Benneteket Fejedelmünknek íöbb több örömére, 
A' Seregek, Magyarok, 's & Nemzetek Istent! ««*" 

fzállyon 
Áldás, álhatatos, víg , Mennyei, földi fz&rentse 
Rátok; kcdv.es. Hazánk, 's Fejedelmünk Ofelopi l -=* 

gyoztön 
Győzzetek; irtsátok, takaríttsátok líj az árdáz 
Szorafzédot; fuííbn, mint a' por előttetek, Hémus 
Bértzes , havas tetején, és a' nagy tengereken -túl, 

Q méltó Magyarok, kiknek fzaperíttsa.% fegíttst 
0rfz£gunk, féregét, fzámmal, tartásíkl, erővel, 

Q 

20).. Magna, yefertk^fuB&Fat/um^ laüJtes^ue^ -Vi-rg* 
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Ó méltók, kiknek neveket mind egybe fzedeííe, 
És aranyos betűvel fénylő táblákra vereííe 
Édes Atyánk, JOSEF. Minket ki az Özmani lántztóís 
A' Mahomet dühödött, és már régólta tapafztakt 
Ostoritól meg ment: 's ezután is menteni kéfzi'ü. 

Éilyen mind JÓSEF, mind teilyes Tábora véle! 
Trombita fzólly! dob örülly! ágyúk durrogjatok 

erre! 
Áldás, hálaadás az eget kerekíttse repülve! 

Eéts. 
O Felsége egéfzségb.éli környül állásai 

hozzák magokkal, hogy most fzűntelen kö
rülötte vágynak Báró Störk, Quarin (Báróvá 
tétetett közelebb, és ÍO/OOO forinttal meg 
ajándékoztatott), 's Bramhilla Orvos Urak5 

és ollykor Rarth Úr is, a1 ki különöíTsn fzem 
gyógyító Orvosa fOculfsta) 6 FélségéneL 
Ezen meg nevezett Uraktól eggy árallyibans 

kívánta egynehány napokkal ez előtt Ó Fel
sége, hogy aciják állapotja felél való ítélet
tételeket* és azt tegyék fel írásba ís. -— Meg 
tselekedték: és az írás el küldetett Flórén^ 
txjába, Leopold fo Hertz éghez: mellynek 
vételével alig ha meg nem fog indulni Béts 
felé a* fo Hertzeg. Az üti kéfzületekre nem 
fog fok idő kívántatni: mert azok még az 
el múlt efztendőben meg tétettek, akkor t, 
i midőn hírt vett volna as fó Hertzeg, egy
kori igen nagy el nehezedéséről Ő Felségé
nek. 

Mivel 
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Mivel nem engedik az Ö Felsége erő-
t elenségei, hogy a* mostani zűrzavaros idók-
beamaga tartsa a* Kormányt: bízta azt Bl 
Kaunit^9 H. Stahrenherg, G. Lacy, 's G. 
Rofenberg Miniftereire. Ezen 4 főből álló 
Gyűlésnek Titoknokja , Udvari Tanátsos 
Spielrnan Úr, kinek efztendeí fizetése lO/OOO 
forint} a* Regístrátoré pedig 7000. 

Eggy érdemes Tifzt Úr, a ki moft ér
kezett fel ide Horvát Orfzágból, azt befzélii, 
hogy valahol kerefzral jött Bétai^, Horvátf 

és Magyar Qvízkg.rkfzeiii, mindenütt fzembe 
tűnőképpen lehetett tapafztalni az O Felsége 
kegyeitneíTégének értéséből fzármazott örven-
dezést. Sok helyeken meg is lőtték a5 hat
hatós meg vigafztálratás' örömét. 

A' napokban ebédjére hívott egy Ma
gyar Lovas Tifzt Urat H, Kaunit^ Midőn 
meg jelent volna a' Tifzt Úr , hozzá ment 
a' Hertzeg, és meg nézegetvén tététől fogva 
talpig, majd egéfíz egy fertályig befzélge-
tett, nagy elevenséggel és hathatósíaggal, 
a' Magyar vitézi öltözetnek , más öltöze» 
tek felett való hafznos és dífzes voltáról.' — 
Meg mutogatta a* meg győzodésig, hogy 
annak nintsen leg kiffebb réfze is ki vető, a' 
minek nagy fzembe tűnő hafzna ne volna, 
vagy a ' jó íznek regulái fzerént, éppen odá 
lie illene, á' hol vari, — Ugyan azon alkál

in a-
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snatosfággal, meg iijjitotta -c* a* nagy, Re ÍN 
tzeg azon nemes vallás tételét, mellyet más 
xnásízor is tett kedves Nemzetünk felöl, hogy 
r. i. tsak a* Magyar és az Anglus Nemzetek 
érdemlik meg tulajdonképpen a' Nemzet 
nevezetet. —. Ezeket tudjuk egy nagy Mél? 
tóságú Gróf Űr jó Hazánkfiától, a' ki maga is 
hivatalos volt akkor a5 Hertz^eg aSztalához, 
snidón ezek történtek. 

A' StaBf^ gyalog és lovas jegeméinek 
felállítása, mellyról emlékeztünk volt% &\ 
fog maradni: as puskapor erántt is paran
csolatot adott ki az el múlt héten Ő Felfége-^ 
hogy kevefebb méttékben kéfzíttefíek, mint 
az elort. — Az efféle hirek újra néminemű 
reményíéget nyújtanak. 

Gróf Kolonits Úr meg kapta már a* 
Vurmj\er Húfzárjai között a9 Majorságot.— 
Ezen rangra méltóztatott közelebb, a' Gxhí 
Mf%terhá%_i Imre Múfzár Reg. jében StepJiaits 
Ür,, kinek példájában is meg bizonyította a5 

Fejedelem 3 hogy más valarnelly tekintetért, 
nem halafztja £ valóságos érdem meg jutal-
paztatását, *— —» '*é ~^ á c ~ *-*• 
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F. M. Lieutenántokká lettek közelebb: 
Prágai Komendáns Generáimájor Elmpt, és 
Pattantyús Generálmájor Maurer Urak. 

Regementeket kaptak im* e' követke
zendők: F. M. L. Gr. Harrachy a' Tsáfzár 
nevéc vifelo könnyű Lovas Regtmentet; azon 
Vasas Reg. et pedig, raeliy ennél fogva meg 
fzűnt Harrach-k lenni, 'F. M. L. Valüs; a* 
Pallcívicini gyalog Reg. jét , F. M. L. Hueff; 
a' Wolffenbüttelkt, F. M.)L Kheul; t? Fá~ 
hrisét, F. M. L. Gr. D^kon; a' 'Langloís-
ét, Gem. Máj. J o r & í a.' R U £/r/Í/ *> 
Dragonyos Reg. jét pedig F. M. L. Bailíct 

uv 

*3 Ez haza metat Belgyiombá« a' hol már most a* 
Hadi TanátSMaJk Fej*. El ttíenetele előtt, v^ém,-
fsak a' jfcegeiBentrol mondott le , mzllyst Q Fel-
fége kevéffel- az előtt adott vélt néki; hanem 
a* Szent Istyáa itendj* ICerefetjét is viflzu kül
dötte. 
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Jaffyhöl írják, hogy Bulgakov Jan. g* 
dikén; B. Thugutt pedig 11-dikén ért oda, 
— H. Potemkin ízintúgy meg nyerte a5 

Moldvaiaknak fziveket, mint H. Coburg an 
Oláh Orfzágiakét. 

Magyar Qrfcág. 
Vétóról igy ír nagy érdemű FrofeíTof 

Ki $ Marton Úr: 
55 Vát^Magyar Püspöki Város, a1 maga 

tsekólységére nézve, nem kiíTebb fzeretetet 
mutatott -a* katonasághoz, mint Pest vagy 
Buda. Mert midőn parancsolatot vett volna, 
hogy Karácson havának n-dik napjára, az 
Orofxs Splényi9 Rcifcky. , Durlach, és 
jyAlton Keg.jeinek ezer's egynehány Gra-
natéroíTai téli Szállásra ide fognak jönni: 
azonnal a Tanáts rendelést tett, hogy a' med
dig ez a' nép itt fog múlatni, a' köz embe
reknek minden napra fél krajtzirral nagyob-
bíttaffék a'Város KaíTzájábóI Gázsljok, melly 
is minden nap f 00 krajtzárnál többre megyén 
raU fel. Ezen kívül mind a1 három Kafzár-
mákba, melly ékbe fzállandó vala a* nép* 
azon fán kívül,, mellyet kellé vala adnia* még 
myoltz nyoltz ölet ajándékozott a' Város* 
Hafonlóképpen a* fzalma, ágybéli és más élés
re való fzükséges dolgokhoz, mellyeket tar
tozik vala adni, még fél annyit adott aján
dékul KülönöíTen a' Lakosok is dicsérete* 
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indulattal voltak a5 Katonasághoz; meri ezek
nek tsak nem mindent ólrsóbban adtak, mi&t 
más vevőknek. Hlyen vala a' Városbeli Pol
gármester Domhay Űr, a' ki az előtt f kraj-
tzáron mérette a9 borának itzéjér: míhellyt 
pedig a'katonák be érkeztek, azonnal 8 akós 
hordót tsapra üttetvén, ezeknek 1 garason 
mérette. Illyen vók Pent^ Timár Úr, a' ki 
ezen egéílz népet "égy napon megakarván 
vendégelni, mindeggyiknek elegendő tehén 
húst, és kápoíztát bőven fzolgáltátott; Kra-
kovk^er Serfőző Űr pedig, azon napon 
mindnyáj oknak elegendő fért adott. A' Tífzt 
Urak is jobb helyre kaptak i t t , mint fem 
óhajthatták volna: mert azon kívül, hogy 
M. Báró Splényi Püspökünk ezeknek nagy 
réfzét majd minden nap vendégelte; a* nagy 
Prépost is , M. Zérdahely'Űr, fő TifzteL 
Modoityiy és több Káptalanbéli Urak némelly 
Tifzteknek fzabad afztak adtak. A* Világi 
Urak közzűl különös emlékezetet érdemel 
HamisÚi, a*ki mindennap kettőt, hármat, 
de gyakran ötöt, hatot is traktált. — Nem 
tsuda tehát, hogy Febr. első napján, midőn 
Béts felé indultának, mind Tifztek, mind 
köz emberek úgy váltanak meg Vát%tól9 

mint édes Szüleik* házaiktól. Azt vallották, 
hogy foha nem vók £ Katonaságnak jobb 
^blga j mint itt. Vát^ azt a* hafznát vette 
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jó téteménnyénsk 9 hogy mksíéí hólnapaáí 
tovább, annyi ember kozzül-tsak egy fem 
találkozott,, a' ki vajamelly. liktlerűéget vitt 
volna véghez; noha minden fel? (zabádon 
jártak. Az is emlékezetre méltó «, a* míc 
egy Frankfurt (Moenus mellől) tájáról 
való Hadnagy Űr í zajából hallottam': hogy 
6 írnoka Magyar Orízágbart vagyon^ Hazá
járól el felejtkezett; mert itt •ollyas valami 
vagyon, &* mi az embernek, ízi vét '*s lelkét 
magahoz húzza. Ez, mi legyen , meg nem 
mondotta; de akar mi légyen, elég az,-
hogy Hazánknak 's Nemzetnnknek ditsolfé* 
gére ízolgál.u 

Véretekéről (Beregh Vármegyéből). 
ezen Tudósítást'vettük. „ I t t az élet, a? 

mostani időhöz képest a igen olcsó: mert &*' 
zabnak köplit 6 marj, meg vehetjük; a' gár 
bpnának 4 fo,r.; a' búzának 7 for. 5 és az ár
pának 9 marj. A5 húsnak fontja $ pénz; 1% 
tojásért 3 krajtzárt fizetünk ; egy. pár tskke. 
iq krajtzár. " — 

Méltán örülhet, 3s ditsekedherik veleFr. 
Orfzág, hogy még a* kebeléből távol lévő 
Fial. is: meg emlékeznek róla, V.kívánjak 
ízorúk. állapotjában. fegíteni,; mint most 
kozelebl) a5Kónftáht%iriéipoíyhanf és rTüriis~ 
\an (Afrikában) lakozó, Franula. Kalmárok; 

JtJSfch 
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cselekedtek. Azok t. i; 12,000 *)J ezek. 
bedig 16,0001-ivrat küldöttek ajándékba {4a-
2,íyoknak, —- MI is örveodezVeés dítsekedvé 
jelenthetjük'kedves Hazánknak, hogy javára 
irányzott Szíves igyekezetünknek hathatós 
élő mozdítása által» nem tsak tulajdonképpen 
való Magzati törekednek boldogságát mun
kálódni **)? hanem ollyanis, a" kit idegenek 
közzűl fogadott kebelébe. Ez, eggy Indi-
gena, de a* Magyar nyelvet valamint befzélío, 
ixg-f betsülo Vérette buzgó G r ó f ú r , -a' kí 
"1% áraifyöt ajánlott a* Magyar iJíteraturá-
nak általunk lefcető virágoftatására; melly 
15 aranyokat 40 íg fog pótolni az emiitett 
M. Gróf Urnák Titoknokja. 

Eggy jó_ fzivü érdemes Hazafi ezeket 
írja Küj\egrol-9 Febr. 3-dikán hozzánk látási-
cani-méltóztatott betses Levelébeni 

*} Ezen i2/ő«o Livráaak, a' Konílantzinápolyi . ' 
Franízia Kalmárság, és még más ityooo-neky. 
egy nevezetlen Fzmtz'úmk réfzérol való el fo
gadása erántt z^y Fzép kérő Levelet küldött a* 
Konftantzinápolyi Frantzia Kó'vet, Gr. ChoifeuU 
Goujfier^ a' Nemzet Gyűlésének^ 

'**). Közelebb lehetne egy Nagyfzomhati nagy lelkű 
Hazafit, és más éhez hasonlót Budáról meg ne
veznünk: ha a' meg nevezés bántás gyanánt »e*» 
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„ A'Farsangi napok minden vigafíággaí 
töltetnek nálunk. Mái napon is Bál tartat
ván , fzép Számmal jelentek meg benne a' fó 
Rendek. Az eddig fzokásban volt Menüett 
Német* és Contra Tántzokon kívül, volt 
Nemzeti Magyar *, és Lengyel Tántz is.-™-
Az itt helyheztetett Diftrictualis K. Táblá
nak első Affeflbra T . Sc(entpéteri Malik Fe^ 
rentz Úr, N. Vasvármegyei első Vitzeispány 
T. Boros Ferentz Úr hitves Társával, T s 

Lukafalvai Zárka Polyxena AíTzonyfággal 
leg elóíízör jártak Magyar Tántzot, 's ke^ 
gyes tekintetekkel, ékes legesekkel, kelle
metes módjukkal, és ritka rendtartásokkal 
több jeles párokat is a5 lejtőre gerjefztettek. 
Valóban öröm és vigafllg ez, a' Magyar 
Nemzetnek, a' mikor iíly nagy érdemekkel 
tellyes fő rendű' Személlyek Házaik ínjainak 
és Kisaffzonyainak illy követésre méltó ör
vendetes példát nyújtanak* — Meg is adják 
még azt az Egek 9 hogy a' Magyar Nemzet
nek el hanyatlott hajdani fzép fzokási ^ eléb-
bsni helyekre és betsskbe viflza állíttatnak^ 
meilynek eleven bizonságai i-ben; hogy aẑ  
eddig módiban volt külső nemzeti ruha he-
iyett 9 már most Magyar öltözetben jelen-
gémek meg az igaz Flazafíak a5 múlattságok-
fiak helyein. 2-fzors az eddig kívánva fe 
-hftUptt ékes Magyar Nyelvet minden Társa* 
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sigokban Szólják. — Örülj, és örvendezz 
Magyar Nemzet!€í 
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A* Történetek' írói is el járták Bétshert 
egynehány Magyar Urakkal eggyütt a' Kállai 
kettőt, 5s ittak is a* jó Hazafiak* egészsé
gekért. 

Portug a Ili a. 
Jan. 2-dikán tartatott leg első Ülése a* 

Klaftromok dolgában fel állíttatott tanács
kozó Gyúléinek, a* mellyben a'végeztetett, 
hogy végire kell járni, mennyire mehet a' 
Portugalliai minden Klaftrombélieknek ízá-
mok, valamint fzmtén a5 jövedelmek is. •—• 
Az ollyan Klaftromokat, mellyekben keve
sen laknak, más végekre kelletik fordítani; 

•^£ a' moíl b ennek lévő Barátokat pedig vagy 
* a' magok Rendjeknek más Klaílromaikba kell 

küldeni; vagy pedig világi Papokká tenni* 
Végre a5 jófzágos Klaftromoknak felesleg 
való jövedelmeket, a' jófzag nélkül valók 
között fel keli ofztani, 's ezentúl £ koldulást 
nem kell nékiek meg engedni *) 

Olafx, Orf^ág. 
Úgy irják RomáhőI9 hogy a* Pápa eggy 

írást (Breve) bötsátett a' Beígjwmi Püspö
kökhöz, mellyben jobbágyi kötél efíegeket, 
és tartozott engedelmeífégeket igen hátha-
tóíTan fzivekre kötötte, Ca-

*) Ezeket a' Bétsi Udvari Újságból vettük* 
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•Cágiiqftr& dolgában mát fmjcl 6ő fzé* 
.raéilyeket fogtak cl. Jani ié-díkitól fogv* 
naponként kérdőre vonják, és a5 feleleteit 
mind untalan e!6 kéri a* Pápa. 
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Azon két Magyar Tflftf*' JVótáfe» méllyeket Feb» 
5-dikén küldöttünk, azok kö'zzűl tralók, melíyeket 
ERZSÉBET fő Herízeg Affzonynak, azon alkalma-
tófiaggal ajánlott eggy áüortzásMagyar; midőn 1.788-
dík ,-efztend. Jan. 3i*dikéii, Hitvtsévd FBRENTZ 
£ö Hertzeggel, fzep Magyar ruhában jelent vóloa meg 
a' Redutban; Ki lett légyen az álíortzás Magyar: 
snáig fem ttidátik, Ázt írhatjuk, hogy a'fo fíertzeg-
fiének igen meg tettzettek a' Nóták j és gyakorta Is 
múlatta magát vélek a' Xlaviklrdiumán. ~ Ha mi is 
a küldöttekkel kedvefféget uláiándunk: többekkel is 
kedveskedni el liem múlatunk* 

A* íö Hertzegnenek ajánlott Tántz Nótáknak 
e* volt a' tzinijek: Contredanfes Hongraifes póar le 
Cíavecin pré.fentées a Son AlteíTe Royale Madame 
V Afcbiduchefle Elifabct-, á loccaíion, qil" Eííe 
párat avec 'Son Alteíle'Royale-Monfeigneur l'Archi-
duc en habit Hongrois k la Redoute ee 31 Jaav. 1788* 
Far un Masque Hongrois* 

Az elobbeni Postával küldöttünk a' Mutató Táb
lából ismét egy fél árkusnyit: a jöv& Postával meg 
fogjuk küldeni a* még hátra maradott réfzt is , a' hom^ 
íok irásfal, egy rövid elöl járó Befzéddel, és némeiljf 
itibák* fel jegyzésével 's ra«g jobbításával eggy üti* 

Költ Métsbtn, -Febr* 12. napj. 1790, 
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