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Febr. n-öikéa, Gróf Keglevks Jóseí 
ű r , -az első- Koróda Öxz&t Ö Felségénél 
lévén, kérdi tőle a' Fejedelem: minemű vé-
gezés lett légyen & Korona le vitelének ideje 
eránt ? A' meg -nevezeti Gróf úr így felek 
az Ő Felsége kérdésére: úgy intéztük .(úgy 
mond) Gróf Pálfy Károly £ó" Cancellárius-
fal, hog^ Febr.. ig dikán dél elótt indktaífék 
ki Bétsböly ha Felségednek is úgy fog tetz« 
czeni. Igen is 5 monda Ő Felsége, hanem, 
megkívánom, hogy egéflz .pompával Szál-
littaffék le Budára. Minekokáért f Nemes 
Magyar Testedzőt s úgymint egy Kapitányt,, 
és négy Hadnagyot; nem külömben % Udvari 
"Titoknokot vegyenek magok mellé Gróf 
Uraímék (a ' Korona Orsók), A" Nemes 
Magyar TestÓrzóknek hárma 9 t, i. a5 'Kapi
tány , két Hadnaggyal eggyütt, menjenek 
elól, 4 lovas hintón. Ezt köveíTe eggy 6 
lovas hintó } mellyen csupán a* Korona le» 
gyen 3 az Orfzág'.több drágaságaival (-Cle-
pódium) eggyütt, melleitek pedig mindun
talan a nemes TestórzÖ lovagoljon. A* két 
Korona Orzék, két Titoknokkal eggyütt, 
mindjárt a' Korona hintaja után menjenek* 
4 lovas -hintón: utánnok a* Komornyikok ?s 
tselédek. Első* nap háljanak Köptsénhsn - a* 
JL Mfeterhá%i IUstéllyában$ más n%$Györ~ 

O hen 
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heti a' Püspöknél; harmadik nap , ki térvéti 
a' Posta útról , vegyék útjokat Efctergórtt 
felé, 's ott a5 Káptalannál állktsák meg éjt* 
fzakára a* Korona hintaját; 4-dik nap le ér-

* hétnek Ef\tergomról Budára., V a' Korona 
Örzok mind addig ott maradjanak, míg a* 
Korona helye tökélleteíTen el nem kéfzűl, 
t. u a'' S^. Zsigmond Kápolnája jobb oldalán 
lévő kerek Kápolnátskában. -— Ezentúl az 
erántt is rendelést tett aJ Fejedelem, hogy 
mind azon Vármegyékből * ) , mellyeken 
által Fog Szállíttatni a' Korona, Deputátus 
Urak jöjjenek ki eleibe a' Szélekig, annak 
illendő fogadására. A*.több tzeremoniár, 
jobban tudja (úgymond Ő Felsége) Gróf 
Uram,- mint én. Azt is meg parancsoltatta 
O Felsége, hogy a 'mcf/ helyeken Katonák 
fognak feküdni, azok is a'Korona mellé ren-
delteíTenek: ámbár Nemes Magyar Testőrző 
akkor is fog mellette maradni.—Holnap fog 
é KORONA, a'-SSE. ISTVÁN Palástjával, 
Kardjával 'sVt. az arra rendeltetett ládába bé 
tetetni; Tsötörtökön 10 ór. pedig útnak indíts 
tárni. Minden Postán 26 ló leííz eíóre ki ren* 

4vi* 

*) Ezek Mojbn, Gyfo, Kantom, EfzíevgQm \ % 
-Paí Vármegyék* 
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'tíelvé. —* A9 le menendő Udvari Titoknokok 
Gróf Pálfy Jósef Űr?. a* £6 Cancellárius Úr 
öregebbik• Fiaj és Néveri Úr, Presidialis 
Szekretárius-, az ÜZ , maga a' fo Cancellárius 
Ur mellett iévá Titoknok. — A5 Nemes Ma
gyar Testorgök közzul ezek fognak le menni 5 
'Bátsrnegyey, Stermenföky -, 2Lsigárd>y $ és 
§Udci Hadnagy Urak, 

Febr. ia-díke .éjtízakáján5 igen röŰzút 
lett O .Felsége •: rriéílvré nézve el'ébbi Mn-
fiékát meg változtatta *)•, és a'következendő 
napon.) az ide való nagyobb Uraságoknak 
*elen tétekben ^ dél előtti i2-d fél órakor* 
ttieg gyónt» V.4£ pltfew Szentséget fel vertéé 

Ö % Eseti 

*í Ügy akarta U k á5 jó fzi'vü Féjettfele'tft, hogy-
tíiajd tsak a! Farsang 'el tölttével fogja -g gyónást, 
és a' Szentséggel való élést mindenek 'tudtára 
véghez vinni: n® hogy miatta nív Jobbágyai ,"á* 
níagok málattságalkban ínég akadályoz tartanak^. 
fokán pedig" meg is kárösíttáíTatiak; a' melly va
lóban most mindenik még "történt; öleit mindjárt 
Febf. 13-dikán parantsőht adatott ki? hogy 0 
Felségéért harmad napig közönséges Könyörgések 
ta&affanaki aVmelly ido alatt a játék nézÖ helyek 
gárva maradnak>• a' Redutok, Bálok, muzsikák 
*s. tántzók meg fzüuiiék* ~- —» — ' -*~ • - i • 
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>— Ezen. fzomorú pompája fzent ízerefűoaí* 
illy'móddal kéízült meg, ** ment véghez. 
Reggeli 8-^9 óra felé » el járták az úgy. ne* 
veztetett Kammérfurirok, az Udvar emberei, 
minden nagyobb Uraságökat azzal • a'jelent-
téflel, .hogy dél előtti M órára jelennének 
meg az Udvarban, mivel O Felsége a'Szén*' 
tsferel akar élni. Ezen--liir-adásnak & lett 
a'következése, hogy i i óra tájban egymást 
érte a5 temérdek hintó az Udvar körül. Az 
Uraságok oízve gyülekezvén az, úgy nevez*' 
tetett arany Szálába , abból ízép renddel az 
Udvari-Kápolnába mentek, a* honnan ismét 
a' Szentséggel eggyiu-t víffza indultak. A" 
Szentséget hozta az Udvari Plébánus-S kit 6 
Kaputzirmsok, • és i^y'án annyi Augustiniá* 
fui'sok kísértek, Ezé¥"ttttn 'f5tt"Wéreht^ f$ 
Hertzeg , tsak magánoítan^ mivel a' tö Hery 
tzegné 9 fnoítani környúl állásaihoz képest* 
ineg nem jelenhetett. A' fo Hertzeget kö* 
vették & több jelen lévő Méltóságok, kik 
közzöl as titkos Tanátsos Urak mind égő gyér* 
tyá'kat tartottak kezeikben. Magához O Fel* 
régéhez nem ment be fenki, a' Szentséget 
fivé Plébánnson«, és. eggy'Augustiniánuson 
Páter Mártonon kívül, a 'kr gyóntató T^apj a 
ö Felségének. Maga a' fÓ° Hertzeg is tsak 
az ajtóban állapodott meg j a*'több Méltósá
gok pedig «' mái gíTilkeu arany Szálában $ 

melly 
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melly mindjárt az Ő Felsége lakó-Szobája 
melleit rogyom Végbe ntenvén a' Szent 
tzeremónia, hafonló pompával viflza vitetett 
a1 Szentség a.'Kápolnába, mint a' mi Ily ennél 
onnan ki hozatott volt. — Ezen Szomorú 
alkalmatofíagra fel gyülekeztek fok fö Afz-
ízonyságok is. Az Uraságok között leheteti 
Szemlélni a9 két oíz Vezért, B. JLaudont^ és -. 
Gr. Hadikot, kik már mind ketten jobban 
vágynak. Jelen voltak itt fok Szép Húfzár 
Tíízt Urak is * és többen 20 magyaroífan 
öltözött Magyar Hertzegeknél 's Grófoknál* 

Flór emuidba Febr. 6-dikán küldetett el 
a' Kurír, hová, éjjel nappal menvén, négy 
ege Xz napok aktt érhetett eL Leápold' nagy 
Hertzegetai-dikre várják Bétsbe.;; még elébb 
Maximilián Hertz eget, és Chrijtina H. Afz-
Czónyt, Férjével Albert Hertzeggel eggyütr* 

. Az Ó Felsége nyavalyája, mint Szomo
rúan értettük, a' fzáraz betegfégnek, vak-
in elly: hideggel járó neme* Gyakorta • olly 
fziv fzqrúlas vagyon Q. Felségén, 's ágy el 
fogódik a' mellyé, hogy alig vehet lélekzerer. 
E 3 | éjtfzakának idején Szokott rajta l'eg in
kább m^g.esai. Nappal többnyire könnyebb 
ben .vagyon, úgy annyira 9 hogy foglalatos
kodik \$. . Azon nap is , mellyen as Szentsé
get fel vette, két Testvérjének írt Levelűket, 
úgymint a* Frant\ia Qrfoági, és Neápolid 
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Királynéknak, és 3 ide való MíniítereknoK. 
tzcdulátskákat. 

Azon'4 Conferentz - Minifterek, .kikre 
bfeta az erotelenkedó' Fejedelem ez idó* íze. 
rent a5 Stánis Kormánnyát, mindjárt az O 
pelsége lakó fzobája mellett tanátskoznak % 

hogy ha mit végeznek, azt leg ottan eleibe 
terjefzrheífék O Felségének; vagy a' miben 
kívántatik, meg kérdheffék. 

Áz ide való Udvari újságban ki vágynak 
téve kedves Hazánkbéíi némelly Vármegyék 
Fóispánnyamak faetses neveik. Ezek azok' 

Arad Yármegy. Fóispánnyai Almásy 
Fal Űr. 

Bihar Varmu Gr. Tele.ky. Sámuel, M*«? 
gyár és Erdély Orfzági Udvari Vitze Can 
cellárius Úr. 

Borsod Várm, Gr, Majláth, Magyar 
és Erdély Orfzági Udvari Vitze Cancéllárius 
Ún 

Csanád Vktm. B. Prónqy hkklo Úr. 
Ef^tergom Várm. Card. Primas Báty* 

tyáni jósef Úr. 
Máramaros Várm. Groí Haller Jósef 

Űr. 
Nykrd Várm, Gr. Forgáts Miklós Úr.,. 
Temes Várm. FÖíspánnya , és Temesi 

Qxó(t; Báró Splényi Űr. 

Thúróti 
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Thárótzi Várm. az örökös FÓIspáoy: 
B. Révqy Simon Űr. 

Tolna Várm, Gr, Gyory Úr. 
Unghvár Várm. Gróf Sztáray Filep 

János úr. 
Vas Várm. az örökös Főispany Her-

izeg Banyára Lajos Úr. 
FÓispányi méltósággal lefznek: 

Békés Várm, B. Orí^i Jósef Úr. 
Beregh Várra. Pogány Lajos Úr. 
'Honth Várm. Gr. T^apáry Pál Úr. 
Szála Várm. Gr. Efzjterkázj Cafim. Űr. 

A' Gróf Efzíerházi Imre Magyar Lo-
vadainak kormányozó Oberfterekké lett a? 
Reg. nefc eddig volt Obefülieut* ja -Dév<zy. 
Űr '*), Az Oberíll .fíigot utáana meg nyerte 

Bon-

*) Ob. Dévay Urnák illyen méltó le Írását olvafluk 
a' Prágai Újságban : Eggy ollyan Ember, a' kit 
sem tsak különös vitéz érdemeiért; hanem a'maga 
fzeretetre méltó fzeméllyes tulajdonságáért is ked
veli az egéffz Regement. Valahol lakott eddig 
ezen Ur, mindenütt fzembe tiinÖ bizonyságait 
adta a'vallás eránt, fzin mutatás nélkül való buz-
géságának, és eggy Emberek kó'zzé ill©.Ember~ 
Jiez való maga viselésélek, melly által Papnak» 
Katonának 's Polgárnak fzivét magához hóáu 
totía« 
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Bonbáty űr , kit az- első Májorílgbaü" Báré 
&\entkefef%ty. t)i váltott fel 

Erdélyben meghirdettetett', hogy Oláh 
Grfzágnak mind az Olt vizén tű i , mind p e 
dig az innen való réízébcl, fzabad léízea 
ennekiitánna, a* kér kormányozó Hertzegek-
nek, Coburg k$ Hohenlohe-n&k meg eggyé-
késekből, minden portékát által ízáílítanl 
Erdélybe ? vaiamellyek tsak nem éppen tt 
közönféges eleí'égek közzé tartoznak: mint 
p. Q. gyapjút, bort, viafzt, mézet, kordo
vánt 9. 's af t. Marhát nem fzabad ki vinni; 
de fertéseket igen. — Nagy öíztöa ez as? 
Erdély örfzági Kereskedőknek, hogy kettős 
myereféggel te rh inek viífza ezentúl Oláía 
Orlzágbó! Hazájokba. 

Brüff\elb'ál írják, hogy három felé 
mennek a5 gondolatok , az Aujlrlai nevet ti 
hagyni kéízült Belgyiomban. A9 Papfág a • 
karja ugyan a3 polgári Szabadíágot; de a'? 

mellett azt is, hogy a1 Római Udvarrói le
gyen függésben , még pedig vak Függésbea 

A' fo Nemeffég olly igazga^ 
tis formáját kívánna, mint a' Venét^iai, af, 
az ,• hogy ó knne minden mindenekben. — 

ét 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



W 'polgári Rend'Fráatzia Orfzlgot forgatja 
maga előtt mustrául. A ' Fapfágaak efzelóje 
a' Mekleni Érsek j %* fo Nemeífégnek H. N 
jíremberg. Vandemoot a' Polgárfággal; 
l^andermers pedig a' Nemefleggel tart. -—. . 
A9 külömbözó kivánfágok egymásba ütköz
nek; és a' hármas vhTzás tzélokrsi vezető 
irak is terméfzet fzerént. kerefzt makká 
válnak* .r— Á melly Orf\ág magában meg 
tsqfonlik) el pufytúl a^f 

. Hollandi a, 
Az el múlt Jan. 10 díkán, kerülő Leve* 

let küldött a' kormányozó Szék minden felé, 
hogy az efzfendónként elöl fordulni Szokott 
Böjt 5 a5 következendő Mári'ziusnak 17-dikén 
s&ostan is meg tartaííé-k. Az emiitett paran
csolatban illyen forma ki fejezésékkel él a* 
kormányozó Szék : *,'Az el múlt efzr.endoe 
kiváltképpen nevezetes efztendejévd tettek 
csen közön leges Társaságnak a5 reánk .vigyá
zott Ifte'ni. gondviselés jóságának ízembe tüao 
bizonyíágai. A' midőn • Európának fok re-
ízeit 9 a* Lakosok között támadott viífza vo
nások, a* Státusoknak farkokból lett k? moz-
dírtatások? a' pufztító ' hadak, és a' rend 
títiá. való fzükfég,. zűrzavarnak és nymorú-
slgfiak néxo helyeivé változtatták': tőlünk 

a' 
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a' Mindenhatónak védelmező karja mind 
ezen gonofzokat el fordította. Külső h belső 
békeíTég és tsendefíeg volt a5 mi íbrsunk: U 
kereskedés, melly a* mi boldogságunknak 
gazdag kútfejé, hova tovább nagyobb virág
jában kezd lenni; a3 téli időnek nagy réfzéht 
engedelmes volta fokát könnyített a' Szegé
nyeken; és nagyot fegírett külOnöífen az 
ojLlyan Polgárokon, kik tifzteííéges -munkáik 
inán várják élelmeket: arathatták végre ezen 
közönf, Társaságnak minden Lakosai tellyes 
mértékben a* Szabadságnak, bátorfágnak és 
a' bovíégnek *) édes gyümöltseit, eggy olly 
mérsékelt uralkodásnak árnyékában, a' melly-
nek siíior mértéke a' Tartomány állapotjának 
régi 's Törvényül lévő el intézése, és az 
okofíag fzava után valaTíalgatás. — Igye
kezzünk ezen alkalmatoííagot arra fordítani, 
hogy az Égnek oltalmát esdekléseink által 
továbbra is Hazánknak meg nyerheífük, és 
Kérjük as Mindenhatót, hogy ofzlaíTa el mind 
azon fellegeket, mellyek a' mi ideig való-
boldogfágunknak égét meg homályosítják, 

i r 

es 

*) Annyi gabonát öfzve fzedett volt Hojlandía, 
hogy még ipost is nagy bovfégiben vagyon an« 
aak; pedig már lo millié ayereséget hajtott be 
fe.elöle magánaké 



és fzakaffza végét mind azon egyénetlenfé-
geknek, mellyekec a* réfzre való hajtás oko-? 
zot t ." <-*; Magának a? kormányozó Széknek; 
ezen intéséből nyilván ki tettzlk, hogy ep* 
pen nem fun'datnentom nélkül valók azok 
a* fok felöl való hír adások, mellyek fzercnt 
az úgy neveztetett Patrióták nem egefizeti 
úgy gondolkoznak még belől, mint talám 
kívülről miitarják magokat; sót. inkább meg 
most is titkos tanátskozásokat tartanak, mi
ként emelheílek (el: fejeiket, mellyeket If* 
Wilhelm PruíTzíai"-Király hatalmas keze le 
nyomott volt. 

Bártsak ízemek előtt tartanák aJ Hol
landusok' Izüntelén' a' magok fymbolumjo-
kat: Concordia, res párrae crefcontv A% 
z'ggyeffég (£ hit úrit is nagyra neveli. -—-De 
közönféges Letzkéjek lehet ez minden más 
nagyobb és kiííebb, akárroelly névvel ne
vezendő Társaságoknak is. 

Anglia. 
Az el múlt Jan. ai-dikén kezdődött itt 

*3 Orfzag Gyűlése ( P a r k m e n t * ) , melly-
ben 

"•) Az Angliai és Skótziai, egy fzoval Nagy Bri
tanniai Orfz4g Gyi'ilésérol fPm'HmuntJ raoft 

- ; ts*k 
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bén a" Király 'mindéneknek elörte iliyen he~ 
Sícdet 'mondott as Felső és Alsó Ház Tag= 
fáihoz' a* maga Királyi Székiből» 

„Uraim (Wlyhrds) cs Nemesek! (Gént-
lemen). A* ntiőita az Urakat itt az- Orfzág 
Gyűlésében utólfzor 'láttam magam előtt t 
as fzárazon való hadakozásnak folyamatja^ 
és Európa külömbküiömbfélc réfeemek belsó-

l i la* 

tsak azt jegyezzük meg,; hegy az a3 JfiCiVá̂ ióî . 
a' Tth'ú és.Alsó Házból áll. Minden réfznek 
egy Voksa vagyon, és a5 három, Voksoknak meg 
e.ggyezések nélkül nem lehet femra.it meg állítani; 
ellenben a' mi egyfzer azok által meg határozta-.. 
totr, az Törvénnyé válik. A' felső Házhoz-
tartoznak a' CanterJimji és Yorki két Ersekjel az 
Orfzágnak, annak 24 Püspökjei; valami 200-
Angliai, és 16 Shátziai Lordok, világi fo Kerne
tek. Az alsó Házban vágynak az Angliai, és. 
Shóíziai Grófságoknak, Városoknak, Helysé
geknek, ki kotö helyeknek, és â  két Angliai Fö 
Oskoláknak * úgymint az Qxonittminak (Oxfordja 
és a' Cantahigiainak ( Cambridge) JDepmátusfai 
fzam ízeréat 558, Ezeknek Titulusok:. Gentle-* 
men, Nemesek. Az Orízág Gyűlése fzokott 
rend fzerént tartatni a' Vejf.núinfteri ( Londonnak 
egy fŐ ráíze) Királyi Palotában. A' két Ház-. 
sak Szálja mindjárt egymás mellett vagyon; ba~ 
Eem a" felsőé egynehány grácütsokkal fdlyebb 
esik; mint az alséé. 
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•aíiapöíja olly történeteket Szült > a5 mellyek 
az én figyelmeteífégemnek kiváltképpen való 
tárgyaivá leitek. A' midori azonban más 
Tartományok' tsendefíegeknek fel bomlását 
valóságos meg iueiödéfíel Szemlélem: mond-
hatom az Uraknak igen nagy megelégedés--
ÍQK 'Hogy rolniién küIsÖHataltnaffágok arról 
•tefzhek engemet bizonyoÍías hogy az.-én 
-Grfzágaim erántt jó gondolatokkal vágynak* 
Meg Is vagyok győzettenre, hogy az Urak 
velem eggyütt háladatoílajgnak eleven érzé-
kenyfégtvel tellyesednek meg az ífíení gond-
"vifelésnek jőílga erántt, a* melly az én -alat
tam lévőket a* békeílegböl hova tovább áradó 
áldásoknak, es azon megbetsülheteden'hafz-
xröknak birtokában meg hagyja, a'melly ék
nek 'kútfeje a* mi ••Tartományunk dolgainak 
--hozzá haSonlithat-átlan el 'intézése. • 

..{Itc meg feólíííoíta az-aJsó Ház Tagjait.) ' 
Parsnts ólatokat adtam ki az eránt, hogy 

mind azon költségeknek Laliimmá közöltet-
fek az Urakkal, a9mellyek ezen efztendébcn 
meg fognak kívántatni •: és-énnékem erős bi
zodalmam vagyon, "hogy az Urak telíyefleg-
gel nem fogják ellenzeni mind azt, valamit 
a' Státus dolgai folytatásának külombkülömb 
Féle ágai meg kivánnake 
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( I t t ismét .a' felső 's egyfzersiiiínd az alsó Máz Tag
jait fzóilítja meg.) 

Mivel-az Orfzágnak fok réfzeiben néni 
követték azon Rendeléseket* mellyekéc üt 
élőbbem Orfzág Gyűlése adott ki a' gabo
nával való kereskedés eránt: tehát méltán 
lehetett tőle tartani, hogy annyi gabona 
Fog az Orízágból ki takaríttatni, 's ellenben a* 
bé hordás annyira meg akadályozratódni* 
hogy annak igen vefzedelmes következései 
lehetnek. Ezen környül állások között el 
múlhatatlanul fzükfégesnek láttam, hogy olly 
rendeléseket tegyek haladék nélkül, mely-
lyeknél fogva némelly gabona nemeinek hé 
hozása meg könny eb bkteífék *'• ki vitele pe
dig, meg akadályoztaííék *). É'végre- egybe 
gyűjtvén az. én titkos Tanátsomat 9 p&rantsq-
latot adtaoi ki, meüynek. párját fogom kö* 
zöketni az Urakkal, ssáNÉHÜ 

i SU' 

^} Spanyol Orfzág is jutalmakat tett fel azoknak $ 
a'kik gabonát fognak az Orfzágöa bé fzáílítatjs:j 
ellenben mindent "el követ, hogy annak ki hor
dását meg akadályoztáíía. Esnek oka, a' gabo
nának ízük volta, mellyel; erez az egyíík Orfzág * 
Még némelly Tartományokban külonüs Kominis-
siókat is állított fel a" Király, bizonyos ele! 
kelő magános fzemélye'kbol, a' • kik teüyes "ere-
jekbol vigyázzanak reá, hogy a' fzükség felette 
m ne hatalmazzon* *-*> Orfeág Attyákos : iílé 
goadoikQdás! .., 
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TTsupán a5 még az én kivánfágom 5 hogy 
kz Urak mind azon tárgy okról lejendó ta-
nátskozásokban, mellyek figyelmeteíTégek-
nek méltó tzéljai fognak lenni, ennek urán
ná is olly buzgúságokat bizonyíttsák meg 
a* köz jó eránt, mint á'• miílyent rontattak 
mind ekkoráig; a'-mellynek boldog követ
kezései a5 kozönféges jövedelemnek Szapo
rodása,- a kereskedésnek, 's a-'tartomány-
béli kézi mesterfégeknek terjedése, és az én 
népemnek kczoníéges Söldogfága. 

El yégezvén a' Király á'-'befzédet, ki 
ment az Örízág Gyűléséből: a' két Ház is 
el oízlort, és a7 fzokás fzerértt mlndeggyík* 
ben meg izó-dalc --eggy egy Lord, a' felső
ben ugyan Lord Fáimöuth ; az alsóban pe^ 
dig Lord Valletort, "és a* Királyhoz inté
zendő koízönetet víttatták, rnellyre mind 
a' két Ház reá is állott. — Lord Falmoutk 
fzav'ű között nevezetének kiváltképpen ezek: 
nIgazán fájlalja a' Király, hogy olly egye-
netlenfégek uralkodnak a' fzomízéd Tarto
mányokban , mellyek minket is fzánákozásra 
indíthatnak, jóllehet más téliről nem igen 
érdemlik meg ok azt* és bizonyos tekintet
ben 'nem lehet meg elégedés nélkül ízem* 
lelni, hogy azok> a'kik mindég kéízak vol
tak a' mi fzerentsérienfégeinket magok hafz* 
nokra fordítani ,.- most Önnön magok kéote-
leníttetíiek azokat tapafztainj." 
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si4 fe*í^5^ 

Az egéflz tengeri ereje Angliának állott 
volt az el műk efzté-ndónek utolsó, napján 
4ao -ktilömbküiörnbféie- nagyfágú hajókból* 
— Azt meg kel! engedni Angliának, hogy 
ehó a* tengeri Hatalmaflagok között,. . 

Kitsinben múlt -el, hogy .fser emséden* 
fég nem érte a* Királyt az el múlt Jan. Í S « 
dikéru .Tudniillik a* mint éppen az Orfzág 
Gyűlésébe-ment ¥ö!na a' maga lakó Palotája 
kertjén kereíztiil; történt » hogy-eggy ob* 
sitos Hadnagy, a3 ki mar régóltától fogva 
adta jeleit! cfzeloíTégének» egy nagydarab 
követ lökött a'Király - kotsija felé; de íze* 
rentsére -még is. tsak az ajtaja fáját találta 
annak Ezen- boldogtalant leg ottan meg
fogták, kérdőre vonták, és űgy.. találtak, 
hogy egéfli_b^lón<L .*— Az, iHyen példa fel 
Serkenthetné az Ánglusokat annyival is in* 
kább, mivel e* már második * ) , hogy na
gyobb gondjok legyen az ollyan fzeren* 
tsétlenekre, £ kik eíméjekben lett meg há-
borodások által, meg fztmtek azok lenni 
valósággal, a' kiknek láttzanak külsőképpen, 
—- Az éfz tefzi az embert. 

•*) Már egyfzer eggy efzevefzett Aflzoay fzitite 
refztűl -fzárta a' Királyt. 
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Hétfőre virradóra 'igen roíí'zál lett Ö Felsége: 
agyán azért Bétföa reggel maga kiválttá az ut@ls@ 
Kenetet. 
Költ Bétstetti Febr. t£, ippj. if$o* 
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