
:i.y c t s, 

Midiit meg értecte volna íL JÓSEF 
> Erzsébet fo Hertz eg AíTzony halálát, .így 

ízóllott: Hát ugyan ezt fa meg kellett érnem 
eletemben! ™ A* volt azEg végezése, 'ho^y 
meg érje Ií. JÓSEF, 'Br^séhec H.-AíTzony 
•halálár : de nem el temettetését. Nem 
tölt egéíízsn 48 óra belé, a' H. Aflzo-ny ki 
.-múlása után: hogy meg fzűnt IU jósef is 
közöttünk a* lenni, a* ki vőlr. Tudniillik 
• ' Herrzeg AíTzony ezen folyt* hónapnak 
ág-dikán, reszeeíi 6 órakor végezte-életének 
rövid pállyéját, íí. J'óseí pedig ao-dikon, 
reggeli o'-odrei órakor bizonyította ffieg.pét-
.l'.jyval, hogy ámbár fokát bízott is reája 

irályok Királlyá 4 ugyan tsitk még is Em
ber vólc 1' meg hólt, Ékként kettős gyaízba 
borúit a* Betsi Udvar* mert egyfzerre két 
Nagy Halott feküdt sfinsk Palotájában. — 
Sielly elmét háborító, és ízivet febhetó efe-
ter'inkább lehet erezni, mint voltaképpen. 
ld ín agy arázni. — A' H. Ailzony teste 19-
OÍken reggel koporsóba tétetett, melly az 
Udvari Kápolnába le vitetvén*? olt e'ggy *> 
gtádits rnagaííagú fekete pofztóval be vont.t 
íüióra illettetett. Ennek felette, azon for-
mára, misit a'Királyi fzékek falsít, A-SZS~ 
geietű fekete"'báríony íapsrlat függött, kö-
vúcxzs külömbíízo nagyíagű ej/Kr gyertya 
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tanok voltak 3 foroíTan rakva, úgy mind-
azáltal, 'hogy az azokban égő viafz gyertyák 
mind egy lineába estek egymáflal: mivel 5 
leg nagyobb gyertyatartók a' földre voltak 
foeíyhetve, a' kiffebbek egy grááíttsal felf-
lyebb, áMeg kiffebbek ismét leg feÜyÜíy 
mindjárt a'koporsó er&rinyában. A5 koporsé 
mellé voltak fekete bárfony párnákra téve 
a9 fo Hertzegi füveg*, a' Toskánáí Korona> 
és a' kerefztes Dámák Rendjének jele. h: 
be menetel mindénnek meg volt engedve $ 
és ugyan azért'Szertelen vök kívülről, a*-to- • 
löngás *). A* könyörgő órákra feles fiám
mal fel gyülekezett a' Pápíagon kívül a* fo 
Hemeíleg mindV-két Nemből. - ^ Belől a1 

Kápolnában 3 rendbéli Strázsák...vékák, %y~ 
mint Magyar 's NémetJXe*^1"2^r és-má* 
közőnféges" KatoiiakT^Az el takarífiatása a* 
H. AflTáonynak'• *#-dikon lett'5 éstréli 6 és- f. 
éra között 5 melly mitsoda pompával ment lé

gyen 

*]) Pénteken esett, hogy a' mint tolakodott róhú 
a5 nép! tehát a8 randeletlenség el távoztatására Ml 
•állíttatott Granatérösoknak eggyike mtsg talált 
lökni a puskáéival egy Méfzárost, a' ki fel im 
dáíván a5 Katona • t*elekedetén, ki ragadja oldala 
.mellől kését, és hoz£á ízur amahoz, 8s meg is 
íabesííétte m ortJüáját. A' Méfzárös azoakal még 
'fogatott*' , 
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gyén véghez» valamint a1 Tsáízlté i$ q$-
fcliRen estve ugyan azon idó tájban, annak 
le írását a'jovó Postára halafztjuk. Tsupán 
ezeket jegyezzük móft meg , hogy a' Tsá-
fzár teste tsak a' temetése napján volt ki 
léve az Udvari Kápolnában * 4 grádits ma-
gaíTagú állóra, melly mellett 4 SoroíTan val
tak az ezüst gyertya tartók rakta. A' fő 
H. Aflzony testét aranyos hintón hozták f 
az úgy neveztetett Edelknábok *) Veres ara
nyos ruhában jöttek a'hintó elótt 5 a' Io~ 
•raknak is veres fserjfzámok volt; annak jelen
tésére,, hogy Véíetíen hólt még a'tí. Aíl^on. El
lenben 6 Felíége restét egéífzen fekete h:ntóra 
iénék [,s aj r. A5 fp_ H. Aflzony koporsója hin^ 
faja előtt nem jött több két hintó 11 ai^e.gy 4. és 
é.gy_f> loi'as.j a* Tskfzáré élete-.pedig három 
a lovas közönféges, 1 lovas pompás, és két 
(5 lovas még pompásabb hintók jötték. 

Foglalatos volt II. JÖSEF rrfmcl halálig* 
Minekutánná faját kivánfagárá fel fedezték 

(Ja vól-

'') így'neveztetnek azok & többnyire"'fundátzión 
, lévő Tanulók közzííl ki válogatóét ifrj'á".- Gró

fok, és Bárók, a* kik az ' Üd^ar'' örvendetes 
pompái alkalmatoíTágával V ,eg"y ,forraa;fzéIes arány 
pafzomántos veres ruhákban 5 & fzövamu alkalma-

'•' töffágokkal pedig feketébben "ítofdük még jelenni 
$5 a' Fej«deíem tlptt mennek. 
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volna ma? az-Orvosok, hogy nints.többé 
remétiyíég ékre meg tarthatása felöl; maga 
Is érzette vo-lea, hova tovább való neheze» 
dését: még akkor -Sem Szönt meg? a* Status
ról gondoskodói; egyfzersmind pedig bú
csúzgatott, kiktől SzemcllyeíTen, kiktől pedig 
Írás által, így p. o, SzeméllyeiTen .vette vég 
bűtsuját £6* Vezér B. Laudontól; és fó Vezér 
•Gr.. Hadiktól3 *s másoktól is. írásban bú-
ísuzott H, Kamikétól *) , az Özvegy H* 
JLichienjtein Ferentzncrölj ízületért Chanclos 
Grófnétól, a meg boldogult fó Hertzegnc 
Gond riíeiqj erői,'.*.*) (Öbetíle Hofmeiíterinn) 

*s egye-

*} Hértseg':írt&.^lá; igeá ..yjg^dbf' a' maga' égéfzfe-
' géfe; azért' is keíulí"'V betegeket; .--más réfzroi 
mmámi el követ egéfzíégének fenn tartására; 
testét gyakran dörgölted, lovagol, 's mindenben 
mértékletes. jszzeí azt nyeri , hogy mar ezen 
hónapnak' 2-dikán máit go efztendos: még is tsak 
néha néha>:esik változása. : Irfódzik is a' haláltól, 
;•• rölla hallajei': fem akar %y; annyira; hogy ha 

• ,j»idim .vajaiitelly fz$rette íkeméllyéknek ki má-
iisokat akarják ötésére adai, tsak ezzel a'; ki 

. fejez&Grl éla«k előtte^ jE' 'fi ez niuts többé "A1 

FÍ%CW, — Azt--is más baízédek közzé ' ízövik 
. me$terségeffen, - •• • , '• • 
**) Ennek, a' f& fíertsegné korul el kfeVetett hív 
• • |ön4os,koíi,isáérí ? ÍO^OOO forintot adott ajándékba, 

&_fú Jfeaegíié 'pedig, l'od» Rjání&|íQ£& fléXi 
ha-
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*$ egyebektől Végre , minekutánna maga 
meg mondotta volna, hogy már 24 órát el 
nem íög érni, efzebe jutott, ' hogy m% el 
nem bútsuzott kedves Sáraijától Gr. Rofek-
herg'tvi, azért Ü mindjárt" pennát kap, 's 
hozzá fog az íráshoz; de tsak egy fórt írha
tott ie: már többé nem bírta a' kezét, pa» 
ranrsolta azcrt egynek a' jelen lévők közzül* 
hogy írja, majd, diktálja. Diktálta is, és 
olly fzivre ható ki fejezésekkel élt, hogy a" 
kik hallották, mindnyájan könyveitek. En
gedelmet kért a' Gróftól az eráatt,' h®gy 
nem maga keze írását küldheti hozzá. Ugyan 
csak maga irta alája a' nevét; de nem lehet 
azt meg esmérni. — Tsendeífen .ülve múlt 
ki a'Világból; minekutánna- könyörgött 's 
Generális Abfoluizióc kért volna a', maga 
gyóntató Papjától. (E* nem Fater Márton^ 
hanem János Péter J, 

1L JöSEF, kedves Nemzetünk eránt 
vonfzott indulatjának' végső, de örök időkre 
fenn maradandó Tanubizonyíagai az itt kö
vetkező Viflza - írások, mellyek közzül az 
e!s8t irta a' F. K. Helytartó Tanátshoz; a* 
másikat minden Vármegyékhez, ezen fply6 
efztendöben Jan, ag-dikln; 

II. 

halálakor a' maga ezüsbftl kéfzukt fűsiílköd$ 
0!tíj/tó\ mh qztísj t övekke l eggyiitu 
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I|. lQSETf.-!§ ^ L , -„A*, Mi Magya* 
ISTe-mzetüiik eránt vonfz6. Átyai haj 1 andós§? 
gunknak nyilván, való, jelenfégéíil, Kegy cl-
meíTen arra határaztuk .magunkam, hogy min^ 
4enV | r ni egy éknek ígéretet tegyünk a\ ma
gunk Királyi fzavunkal a? er&nt,« hogy a'jövá 
1791-dik efz|endŐhen Qrfzág Gyűlést fogunk 
tartani, és'hogy az alatt k £ közönféges é$ 
törvényes dolgoknak ki Szolgáltatását, abba 
az, állapotba tökéileteíTen viíTza heíyherjüka' 
a.mellyben találtuk ml azt t^go-ban, a'mi-
doa,.az Özvegy Ts.áfzárné, és Apoftoli Ki-
fáiynéaak a .̂ipi kedves Anyánknak -nieg ha-. 
lálozása után, hozz | fogtunk azOrfzág.Kor-
fnányozásához. Áj ez eránr mjwilen..Vár,me~. 
gyekhez jntézett, Ylííza - írást kli^l küldjük. 
Mi.néktek- k^TO&H^w^utaJ&J^ety párban ezen 
kegyejmes, parantsplat mellett., "-Eogy Ti î  
$z emiitett Vármegyéknek ezen Mi Királyt 
akaratunkat tudtokra, adjátok 9 és egyízers* 
mind fzükfeges ^Rendeléseket tegyetek . az; 
éránt9 -hogy a* további Végzésedig íemmi 
is* a'nioíianj dolgok folyaraatjából, mindéig' 
rendeletlenfégekneíc, el hántásokra nézve-% 

me% ne válíoztatodjon, minthogy Mi úgy i§ 
fi végest ük snár ? .liogy Májusnak, éls6 nap
jáig miaqeii s$z előboén! mivqkába fog viflza 
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ÍL JÓSEF *$ a31. MmthogyM az Or-
fiág Gyűléséhez , raellynek tartatását már 
m el múlt efztendöben, Dee. ig-dikán, Ki* 
ráiyi ízavunkra fogadtunk vók, az 1723-dik 
efztendei Orfzág Gyűlésének 2-dik tzikkelyé-
ben el végeztetett törvényes meg koronáz-
tatás, és az Orfzág Gyűlése eránt való Ren
delésnek (inaugurale Diploma) kiadásán* 
ián akartunk hozzá kezdeni, 's következés
képpen ezen Orfzág Gyűlésben fzeméllyeíFen 
jelen akartunk lenni: arra való nézve gon-

f doltuk Mi jónak, annak hékeíTéges időkre 
vsió halafztfcát, hogy meg menekedvén % 
Had gondjaitól, *s ki épülvén a' Rajtunk lé-
rá betegfégbél , egéíTzen az Orfzág* azon 
4olgainak el intézésére adháfluk magunkat, 
mellyek elől fognak kerülni az Orfzág Gyű-
lésében* Mindazáltal, hogy Ti, a' meg nem 
határozott időre lejendő várakozás által 9 
femmi nyúghatatlankodásnak heílyt ne ad-
feafíatok: el végeztük, hogy a'jövő" 1791-dik 
efztendón túl nem fogjuk as Orfzág Gyűlése 
fartatását halafzrani. Éhez képest biztosokká 
íefzüok benneteket, a' Maguük Királyi Szá
munka!, hogy Mi, a'következő efztenáőben 
ssalhatadaniil Orfzág Gyűlést fogunk hirdetni 
*£ az Orfzág Törvénnyeinek értelmek fzerénc 
fártani. Hogy pedig a5 Magyar. Nemiéi 
$£áo;^val6 Atyai gondolatiakat m% bővebb 
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mértékben nyilván valóvá t e l í t i k , és rnégs 
az OrSzág Gyűlése tartatásáig-is, mellynek 
olly kevés-a* köze, egéílzen bé tellyesítbeS-
sük a5 Ti kívánságaitokat: ónként való indtV 
latunkból arra határaztuk magunkat, hogy 
az-Ocfzágot illető, és a' törvényes dolgok
nak közönféges kiszolgáltatását,, ezen'eSz- ' 
tendöben-, Májusnak elsó napjától fogyást 
Számlálván, tökélletefíen abba az állapotba 
belyhejjük ismét, -4L mellyben voltak azok2 . 
midőn Mi, 1780-ban, néhai Felf. TsáSzárné 
és Aportól! Királyné, a* Mi kedves Anyánk- , 
nak ki múlása urán, az OrSzágláshoz kezdet-
tünk. Jóllehet Mi, ezen időtol fogva, a" 
közönféges ki Szolgáltatásnak némelly ágait, 
a' Közjó elő mozdítására intézett Szándékkal* 
és olly reményíe^gSTme^valtoztattuk, hogy. 
Tinéktek is meg fognak azon változtatások 
tettzeni, a'magatok tapaSztalása után: mivel 
mindazáltal most értésünkre esik, hogy Ti 
az elébbetti ki Szolgáltatás módját fellyébb 
betsülitek, és annak fenn tartásában keresi
tek *s találjátok meg elégedésteket) tehát 
ezen réfzben fem hátráltatja velünk Semmi is 
kivánSágtoknak bé töltését: mert, mivel a* 
mi minden kiráníagainknak és törekedéseink-
nek egyedül való tárgya, a* mi Uralkodásunk 
alá bízatott, népeknek boldogfága : tehát leg 
tettzésünk Szerént valóbb ut is az minekünk^ 

mely* 
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mellyen MI a* Nemzetnek közönféges ítélete 
Szerént leg bátoríágosabban tzélunkhoz jut
hatunk. Éhez képest akarjuk," hogy mihelyt 
az Örfzágnak Vármegyéi, a' közönféges és 
magános Gyűlésekben, £ dolgok el intézése 
módjára; nem külömben a' Tifztvifelóknek 
törvényes válafztására nézve, a'magok döb
beni hatalmokat, melíyeket a1 Törvények 
után bírnak, ismét meg kapják; egyízersmind 
a* Kir. ízabad Városok és ízabad Diftriktusok 
is a* magok régi mivóltokba ismét vifíza ál
líttatnak: tehát a' mi Orfzáglásunknak kez
detéről fogva ki jött minden más Rendelések 
is , mellyek a' közönféges vélekedés fzerént \ 
ellenkezőknek láttzanának lenni az Orfzág 
Törvémiyeivel, meg fztinjenek azok lenni 9 

a' mik voltak, 5s a' magok erejeket el vefzeífék* 
Akarjuk mindazáltal, hogy mind addig, míg 
a? moítáni Rendelésekre nézve, mellyek e-
ránt már mi a'fzükféges parantsolatokat meg 
tettük, a' további Rendelés kezetekbe nem 
megy; ne hogy € közönféges ki fzolgáltatás 
valameily zűrzavarba hozódjon: magatoktól 
Semminek végét ne fzákaíTzátok, és mind 
addigi míg-a'föTs.pány hozzá foghat a'maga 
hivatalához, az eddig ' való fő íspányoknak 
engedelmeskedjetek, ' Többire abba határo
zódik akaratnak, hogy az egymás el törése 
erlot vúb parantsolatunk5 a* Plébániáknak 
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hogy1 létek eráné való végezésemk» és a* mit 
Mi a'Jobbágyoknak jajokra rendeltünk, as 

vélek yalq b|aásra-, e$-az alatt valőílgnak 
kötelére nézve, tellyes erejekben meg ma^ 
radjanak; mivel külömben is ezen Rendelés 
az Qrízág Törvénnyeivel meg eggyez, '« 
a' terméfzeti egyeneffégen fundáltatott; a* 
Plébániáknak elintézése pedig Nékünk, mint 
az Anyafzentegyház'-fő Patrónusának, köte-
leffégünkben állott: egyéharánt pedig, meg 
vagyunk felőle gyozettetve, hogy Titeket s 

tulajdon egyenes gondoíkozástoknak módja 
arra bír, hogy ezen Rendelésekben tökein 
letétien meg nyíigofztok. Hogy végre lem-
mi eL. ne ..maradjon.-.a' Ti kivánfágtoknak e-
géÖzen..vai6 tellyesedésebók- -meg~parantsol-
tujk-, hogy &% Or.MgrTzent "Koronája, és •a" 
több drágaságok 9 a" mellyeket Mi, darab, 
idóra a" mi límu tartó Házunkba' hozattunk 
véül «• W** miséi hamarébb Budára, as ml 
Királyi. Várunkba. yiteíTen«k, és -ottv a" ^ör -
vények- fserént, öria£eöeo.ek.;'-a* minthogy 
flik parancsolatot is adtunk eggy alkalmatos 
fcaliynek arra a5 végre Illendőképpen lejendS 
el kéízfoetése felöl, A&aüó Törvények fze-
fént tett ezen Rendeléseink által vefzitek av 

Magyar 'Nemzet eráat vonfzó Atyai izerete-
tünknek új jelenfégét; de egy ízers mindannál 
meg másolhatatlan, és örök időkre - ki ter-
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jedöTanúbiasonyságátis," hogy tnWéí a*Tor-
vény tévé hatalom az'Orfzágnak fan<Íáinen« 
tqmos; Törvénnyel által 9 / a ' Fejedelem'* és 
a' Rendek között egy formán nagyon fel 
ofztva: Mi a' Rendeknek Jufbkat éppen azon 
móddal fenn akarjuk tartani, és olly férelem 
nélkül fogjuk azt a1 Mi utánnunk Követke* 
zóinknek által adni, valamint az a'Mi Eleink-
írói fzáliott Reánk. Bizodalmunk vagyon 
Nékünk is az eránt, hogy T i , ezen folyó 
efztendobéli Táborozás alkalmátoíTágával az 
Orfzágnak bátorfágban lehető maradásáért, 
egybe gyűjtött feregeknek; táplálásokra meg 
kívántató gabonának fzolgálcatésa, 's azoknak 
új katonákkal való dregbitése által, a' Ti 
előttetek leg erányoffabbaak tettzó módon 
egéíFz kéfzséggel fegíttségére fogtok lenni 
&'-Hazának.**' -

Franf^ia Qrfeág* 
As Nemzet Gyűlésének betsüíetére váló 

végezéssk közzöl eggy az, melly által az cl 
múlt jan. 16-dikán, az Orfzágbéli Zsidóság
nak egy réfze a* polgári just msg nyerte. 

' Az, Autimi Püspök volt, $'ki az Orfzág pol
gári áUaporja el Intézése eránt fel állíttatott 
Komifsiónak nevében5 az;említett Zsidóság 
mellett Í7Mlott9 kinek élo-adásához képest, 
meg határom a5 Nemzet Gyűlése, 9i hogy 
Fta&tzia Ojfzágban-minden úgy 'neveztetett 

Por-
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Portiigalliai «, Spanyol és Avignoni Zsidók* 
aninden eddig való juflaiknak, következés
képpen £ valóíagos polgári juíToknak'bir'to-
kában is továbbra is meg maradjanak, ha kti-•" 
lömben az. a' végre meg kívántató tulajdon-
iagokkál birnafc." Tudniillik á? meg nevezett 
^sídók mii? if fo-dlkíoi fogva úgy tartattak 
az Orízágban, mint Polgárok.: kiknek Privi-
légyicjfnaik mind annyifeor m.eg újjíttattak, 
valahányfzor az Uralkodó változott. Ő né-
kiek nem voltak feni különös• Törvénnyeik s 

lem Törvény ízékeik, és fzintúgy fizettek 
minden adót , valamint más Tagjai az Or-
Szagnak. De ugyan azért voksok is volt az 
Orfzág Gyűlésére való Deputatusoknak vá-
lafztásában. Moft is a' Nemzet ferdéi kö-
xö-tt kéfzek. Szolgálatot tenni, még pedig a* 
napoknak 's óráknak minden külömbfége nél-
jt&l. Egy.Gergely nevezetű Pap Űr (Abbé 
Gíegoire *% a kimar fokfzor fel vétte'a'Zsi-' 

dók-

*) ÁVúé tulajdonképpen Apátiirat jelentene; hanem 
már mt $$y közönséges Titalusfá lett ez Frantzia 
Qrfzágbaa, hogy nem tssk minden iffjő világi 
Papnak meg adják becsületből, hanem még oly~ 
lyannak is» a' tó (»ég nem Pap 5 nints is, meg b©̂  

- rot?áI!í?-£ a5 ftje, hanem fekete vagy viola, fziuű 
ínhát visel, .^.ollyan forma nyakra valója van, 
mint as Papoknak 5 mellyel matatni a-kirja,' Jioĝ p 
néM h '/ íhfdgn vagyoa vágyódása 
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á|íknak ügyöket közönfégeiTen, nagy indu
lattal fzóllott ez úttal ismellettek 5 és jelen
tést tett annak rövid idén lejendö vittatása 
eránt, -hogy a' Nemzet Gyűlése hafooló vé
gezése tegyen az egéffs Zsidófág eránt, mint 
tett a' Portugalliai 9 Spanyol és •. Avignoni 
Zsidók eránt. 

Ama hires Oöttingai ProfeÜbr Schlö?^er. 
Űr így itél a* Frantzia Orfzági Történetek
től ( Staats AridéigÜ nevet visel6 folyó mun-
kajának f a-dik v darabjában): „ Ideje volna 
már valahára, azokat £ tsudalatos ítéletekéi 
helyre hozni, a' mcllyek feiitt amott hallat
nak 's olvastatnak Német Orfzágbaa a' Fr. 
Orízági történétek. felöl, i ) A' fó' változás 
Fr. Orízágban (Haupt - Revolútion ) , melly-
hez minden meg vi.Iagos9.dott. Lakosai &'Vi
lágnak fzerentsét kivannak annak a' ^-gy 
(Frantzia) Nemzetnek 9 az, a* melly történt 
Jul. 14-dikén *). %,) Ezen változás meg ke* 
íz-ülése alkalmatofí&gáv al estek rendeletlsnfé-
gek; és hol lehet Státus változást- azok ^nél
kül gondolni M'kor a7 fene belé-kap- a' test
be*, nem ró>zsa v-lzzel •svócvAtiák azt , és ha 

•- : O s U -

*) A' midSa t..,u a' níp' a?on- Uraikéi!iának V2* 
Iic?^íűr íséilyőlízíggirta, mellynek Ves/re Bem 

r̂  
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ömlqtt iV tftt ártatlan vér (jóllehet ez fokkal 
•k'evefebb volt, mint az, a' mennyit XIV. 
Lajos eggy Igazfágtaían hadban ontott ) Ti 
reátok h krornöl az, hatalmatoknak batárt 
iiehi Szabó Uralkodók (Despoták), és'ai'TÍ 
gyalázatos efzközeítekre, a* kik fzük'íegeíTé 
tettétek ezt a' változást. §.J Az azután való 
zenebonáknak, meliyeket a* valóságos és 
költött fzükíeg okozott, olly kevés közök 
Vagyon a'vákózálTal, mint aJ halas aífzönyok 
negedeíTégéknek. 4.) A'Király ellen való 
Októberi ©rófzak tételek fem tartoznak a' 
változáshoz; kéttség kívül —-- a9 követke
zendő idő fel fogja azt fedezni —~• valamé\f 
párt ütés ...vók azoknak, as fündanien-torna^ 
liielly ha meg üéisf fojtóciott volna, talárri 
a Nemzetet i$':éppen olly vetóieiemhe 
hozta volna az, mint aMurályc. 5.} A3izc~ 
yentséíTen . meg- ke fiúit. változás által hatal-
rhokban áll moft a* .Fra.ntziáknak , hogy 
a \ _ .̂ -£- legjobb igazgatás- formáját állít-
tsák fel magok közötti. . Ha -nem1 tselekefzik' 
ok ezt, és az eggy;oldalról nagy munkával 
fel emelt faekeret *•• a*- más .oldalra egéíFzeri 
fel -borítják;-.'ha az ö határok nélkül .'.volt 
hatalmú Eíráílyokfjól tsupa Dogét <*.} tií-
nálnák; és midőn éket enn.eklu'tánna- fem mi 
(Monarchiciw--*) Orofzlányok fzéllyel nem 
téphetik J -meg engedik magokat a': (Demö-

*)'Dogénak Révezt(i,tí&. a,* •• Vtnétziai ésGSnuai Köz, 
; '•íj'-éfeágofcbaa'-'az «lsi feemély^ a*''kinek, mind 
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c'táncus) bogaraktól enni: tartsák magok* 
feak a' változást 5 i Yilkg azt fogja mind 
moű, mind jövendőben mondani, „nenri 
volt •a"' Frantsia Nemzet, méltó reá, ..hogy 

'te"Ég ^ i y Szép változást, engedjen nékie. ** 
ígen nagy reményfégét nyújt-a* váltó* 

sasnak boldog vége felöl az* a* mit a'Király 
®zen hónapnak 4-dikén tselekedett.. Midőn 
még ' alig kezdett volna hozgá a'.Nemzet 
Gyűlése a' maga foglalatoskodásához, eggy 
írást kapott az Elölülő a'Királyról, meljynek 
«' volt az-értelme: „jelentem elól ülő Uram-
fsak, hogy cn ma dél -előtt 11 óra tájban a" 
Nemzet Gyűlésébe fogok menni; de minden 
tzeremónia nclkűi kívánom* hogy.fogadja
nak. " Ezen Írásnak fel olvasására teli to
rokkal kiáltotta minden fzáj: Elljen a'Király^ 
^s el végezodotr, .hogy Beputátusokat küld
jenek eleibe a' Királynak;* a5 ki- a* jelenteti 
órán minden pompa nélkül meg is. jelent,. 
tsűpTn a* maga Minijftérélvei eggyütt, és az 
Elölülőnek helyére állott. Jobb keze felől 
maradott az Elölülő; bal felől- pedig a' Min> 
Ikrek, helyhették magokat. Ezek is állottak, 
'valamint minden más Jelenlévők; A'Király 
«gy nevezetes Bsfzédet mondott, a7 melly-
feen azt nyilatkoztatta ki4 -hogy mind.azt^ 

'»—;—— , — ; •—— • — > ' " ' — - " • . • - — * — < — « * 1 . 

kettősek Hertzegi Titulusig vagyon; :de & KözSnl. 
Társaságokat a' Nemeiíégger eggyütt korjnányoz-
iák . A'Gé.nuai Dégss ntiáden két e&tfnd'Sbera 
változik;. Éppen ezen' fqlyó éfzteadőbeti, az 
el múltján, n~dikén tették tg%y ujjat, Aíexáme 
Vcdlmicini nevezenit. 

*P Monarchia tulajdonképpeít ollyan igazgatás for.« 
' .üli ját- jelent,; a' hol eggy-Uralkodó'- vagyon* 

Bemocratia pedig, .a- hol,, a* nép .a'fjtstjásél jtüig 
a' Státus ú.QlgéMok el intézéséé 
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a'mit as Nemzet Gyűlése olly hirtelen véghe*t 
vitt, 6is el múlhatatlanul s ámbár tsak kííam* 
ként, tselekedte volna azt; minekokáéft Ó 
ss Nemzet Gyűlése munkálódásait 's azon 
sinór ménékeket, rnellyeket az követ azok* 
ban, egéíízen jókká haggyá > és minden ere
jéből oltalmazza'sm-eg tártja a'Nemzet Gyű* 
lése által meg határazott igazgatás formáját. 
Nagy meg indulásokat 's el ragadtacásokat 
jelentettek minden jelen-lévók a'Király Be-* 
ízedé hallására. Midón-el távozott volná a* 
Király a5 Nemzet Gyűléséből, fí&raos'.Dfc;* 
p.urátnsok kisérték viífza a5 maga Palotá
jába. -A*-Királyné, és az egéífz Királyi Fa« 
rnilia elébe ment a' Királynak a5 Palota kapu
jáig. Itt meg. ölelte a'Királyné a' Királyt, 
és igy ízóllott-a' Depurátusokhoz : ,, Az én 
érzékeny-legem nem külőmbÖzik, a* Királyé
tól, te.llyes. -Szivemből" akarom, a" mit Ö a9 

maga népe eránt való izeretetb57"rse]ekedetf« 
Itr vagyon az én-Fiam,• •-•Semmit'"'el nem fo
gok- múlatni, hogy jó eleve Szivébe plán
tálhattam az Attya virtusait.*6 A''Nemzet 
Gyűfése újra Deputátusokat küldött ezentúl 
a* Fellegekhez <> a5 Nemzet háládatos voltá
nak meg bizonyítására, és meg határozta, 
h6gy minden Tag külöaöííen -es^üvéSel kö
telezze arra magát, hogy Ö a' Nemzet, a* 
Törvény és a* Király\ eránt hív leífz, *s az 
újj igazgatás formájának fenn maradásán igye* 
keziií fog. K* mindjárt meg lett ott hely
ben, és ágy-buzogtak valakik jelen 'voltak , 
hogy ezertmkénc kiabállak alkarokból: Én 
eskü^úm^ melly kiáltást moll &t egMz Ffan-
rzía Orfzág viílza ekhózza. 
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DitsÓ Eleihez lett költözése- előtt, M~ 
som rendeléseket tett Néhai Nagy Emléke
zetű- II. JOSEF Fejedelmünk,. a' maga maj
dan meg hidegülendő tetemeivel való bánás 
éránt. i'-fzör Hogy hólt testét fel ne bon
tsák *)» a-feor Hogy tsuplo 24 órákig tar* 
tsák azt az Udvari Kápolna közepén ki téve, 
és így mindjárt halála után más nap el te-
oieííek. 3-fzor Hogy koporsója, Szüléinek 
lábaikhoz helyheztetteíTék.' — Az eísö, és 
utolsó .kiváníag bé tellyesíttetett; a* a-diknak 
egéíízen való bé tellyesítésében, akadályt 
tett a' közben esó Vasárnap. Ugyan csak 
tellyesíttetett réfz fzerént* Mert nem téte
tett ki **) az Ö Felfége tefte. Vasárnap eft-
vénél előbb, és más nap azonnal el temet
tetett. Estvéli 7-edíél órára rendeltetett a* 
temetés pompája. Erre nézve 9 már déiu-
íánni 4 órakor ki állott a' Katonafág, az 
Udvartól fogva a' Kapucinusok Templomáig 
két Sorjában* *s ekként egy közép utat ké-
Mtett 5 mellyen as testet akadály nélkül el 
lehetne hozni, Az említett Templom előtt 
i s , egy nagy kerületet formált a* katonaiig^ 

r meíly-

>3 Nem engedi* méhü Erzsihtt íh H. Aflionyösk 
• testét is fel bontatni. 

**•) Hogy' feküdt Ö Felfége a2 üdvari Kápolna 
h'ózs^é'.n azt Rajzolatban...is fogjuk nem- fokára 

; fesmléketűl * é$ -siiatta ögysa, afekor h$Y%üh?® 

K 
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mellybe tsak Szemelve "bötsáttattak bé tm 
emberek. Ötödfél óira tájban öSzve gyüls 
az' egéi'z Pápfag, az az minden belső, ésv 

külső Városi Piébánusök, magok Káplánjaik*' 
-kai eggytitt, külön Kerefztek alatt. Tö* 

, vábba, minden Szerzetesek, és a'Nevén* 
dék Pap Urak az Augurtiniánusok Templo
mába, melly az Udvari fő Templom: a' 
honnan 5 óra tájban égő gyertyákkal ki in-
dúlának Szép rendben a' Kaputzinusok Tem
plomához, mellybe mindazáltal annak Szűk 
volta miá bé nem takarodhattak; hanem, 
előtte el menvén, haza tértek. Tsak a' Ka
putzinusok mentek tulajdon Templomjukon 
kereíztul, a* magok Klaftromjokba. Ugyan 
ezen Klaftromnak ebédlő Száljába öfzve gyűl
tek 6 óra tájban V leg főbb Uraságok * 
valami 8 Apátúrakkal eggyütt. A'fő Dámák 
mindjárt első érkezésekkel helyet foglaltak 
a' Számokra ki rendelt fzékekben. T. i. az 
efféle Temetések aíkalmátoíSágával az azo
kat meg előző napokon, a* Templom köze
péről a'Székek kihordatnak; a 'Templom 
falai 's az Oltárok fekete poSztóvai bé vonat
nak , gyertyákkal ?s Tzimerekkel ki rakatnak, 
a* fal mellé egy felől a' Gavallérok, más 
felől.pedig a* Dámák Számára két rendben 
hoíTzára Székek helyheztetnek, azok is fe
kete pofztóvai bé vonatnak; a 'Templom 
közepére egy hoífzu ?s Széles aSztal forma 
tétetik (melly az Ő Felf. temetésekor fekete 
pofztóvai volt bé vonva),,, melléje 6 magas 
gyertya tartók állíttatnák, gyertyákkal fel 
kéfzítvej's Tzimerekkel meg rakva. j-e^A* 
Té r í t é s r e renddcldő, az az a' 7-edfél óra 

ú 
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é tejvért* tóf jött á2,Udvartól9 ho%f meg,, 
^egy^jkeyts-vlMkózáííal, legyének a* fó MM-
: töAg^k'V-'i^iVeí 'Hogy _ éppen akkor érkezett ' • 
• Liéöpoííi'ól égy Kurír* aT kit ismét Levéllé! 
haladék nélkül vi-ífiza kelletett .bötsátam. ^* 
Ht:t óra,mif meg volt, a? .nidén L*! J Ü Í I -

• tetétt .al Koporsó %z Udvari Katfökából*.Js 
az Üdvari".Pléííánus. által meg' áldatván* J p 
arra készíttetett hintóba be tét éten* 

Foljtaiáfa következik* 

ÍÉKÉ^^MÍagyat ö'rf^ág..-
Szóllqttuak. Hazánk* drága Krntsénék;t 

% fzehtséges Magyaf Koronának, Bétsbol 
lett pompás kiindulásáról: ízóllunk . most 
annak j az Örízág határán j 5s beilyébb á* 
Haza kebelében* repesó ötömmel^ 's. méltó 
tífzteiettel leri fogadtatásírók,, Szabad Kin 
Poson VOLTOSA•••Vá)á>. a* hová a* Haza tér i ". • 
Korona eleibe menendő fébír, és / alsóbb [ 

£endű -Mágyárfág eggyüvé "'Sereglett. • Már 
dél eiátti^-edtel ófá tájban $ ezen hónapnak 
i t-díkán, :pfzve./gyülekezett a5 Vármegye 
kébeiébeuV 9s másunnan Való ízámos .Ng* ; 

fneíTég, a* magok Igazgatójok T. Fleirchá~ . 
éher Úr által vezettetett Posótii Törvény 
Tanulókkal j '$ a* Város Öé^ütátüsival egy-

• -gyütt, átiljában tsirtos Magyar öltözetben* 
ló háton, T . elsó Vttze íspárty Makripödáry 
Ürriak f6 kórmányözása alatt, Magyar Öi» 
fzág-. elsó/'£rsekje, Cárdinalis és Hertzeg 
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•Bdityáni Úr Palotája eleibe, II Is fgga éi* 
ackeoy Szívvel vette illy-Szép meg tiíztélte* 
tesét. Az -Érsektől, M. Gr. Forgács Miklós 
Úr Palotájához ifidűlt az emiitett difzes- féreg, 
%%gyán onnan, magyar muzsikának-zengése 
tltít , lobogó Záfzlókksl, £ Dunln f fiajó« 
kon által költözött, A* NemeíTég két 00* 
•tályokra vélt fél ofztva | a* Magnásí Rend ' 
pedig, melly pompás öltözetével, *s lóri 
•való 'kéfzaletéFely közönSégea • bámulásnak 
•tárgyivá-lett', 'M. Gr. ForgdisMiklós Úrnak 
vezérlése alatt, különös Záfzló allyát £ot* 
;mált, vés 3 hajókon takarodott által a*, vizeik 
^lindenik Rendnek voltak Trombitásfai, *§ 
tiok is mind mag-yaröí&n öltözve. A' Má
gnás! Rend köizil kinek kinek két Húfzáf 
lovaglotc utanná. — A* Magyar Dámák ís 
tneg bizonyították',' hogy valósággal Haza-

- Leányán mert Hazai Szereteteknek érzékeny* 
fégétól •indíttatván, ki vetkeztek az idege-. 
•pektol költsonözött köntöseikből, és fel vS 
<trén Eleiknek tifztes öltözeteket, Ők is ko* 
xsíkra rakodtak, 's-meg tiíztelésére indultait 
azon' Koronának 9 mellynek -árnyékában. 
tsendeffen efzik as Magyar Kenyeret. Né-
melly fő AíTzonyságokaakj, és KisaíTzon^ók* 
nak fejeik réfz herém vertse réfz- Sxerént 
pedig fekete bársonyból kéfzftltt, -arany 

forgóval, kótiag tollú 5 és'.té föggó gazdag 
vi« 
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vitéz kösésSei ft)tziifráz.ott..kalpagokk&l ékes* 
keikekj kurta fetét kék mentéj eíknek r t ó 
tzai, ss arany pafzomátictól. tiig láttiott-ak'j 
ugyan • azon fzíná Szoknyáiknak; allyaítis<, 

. t* régi íz fzerént, arany pafzománt kerítette* 
Ezek, az el indulás előtt § .ottan ottan meg ; -; ' 
jelentek t* M, Gróf Forgat $ Úr Palotája fö* 
lyosóján, és nem győztek bé telni látások* 

a' német AíTzonyíagok 5 tsudálkozváa 
fajta, miként mehettek reá a* Magyar Dá* • 
mák, hogy hozzá hafonlíthatatlán öltözete* 

, ket a* némettel fel tserélheíTék, Átaljábaa 
örömmel tellyes érzékenységeket gerjelztcft 
mindeneknek fzivekben a/ több Magyar Dá<̂  
máknak Is kellemetes öltözete , 's az által ' 

• .valóban nevekedett kellemeteífégö tekintete*' 
Mert ezek közzűl mind • e^gylkben meg el«-

,,¥enedett • a' Dugonits Etelkája, — A* Dunán 
Utal takarodott mind két nembéli nagyobb 
és kiííebb .rangú. Magyarság, 12 óra után 
meg indult a" Duna partján ;iévd falúból, es 
Warkasfatvánál (Wolfsthal} az Orfzág ha^ 
farán' meg telepedett, a* hol egynehány fá= 
fórok is vonattattak. Három és 4 ora kö« 
Mött érkezett el az óhajtott, és igen fok, te* 
kintétekben'méltán 4 r % a Kintse^öerzágunk*- / 
fiák, melly látásra durrogni kezdtek a* külön 
ktílön helyekre el.rako.tr- mozsarak, és meg 
jgóllajíak Pűson Városinak mindeu h.a*ang-
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| ii . FBrifzt. M» B. Prényi Efztérgötfrf Ka* 
nonqk'úr$ fontos Magyar Beízedet mondottg 
mel,íy a* Sz» Koronához s annak Őrzőihez* 
|s a* jelen lévő Rendékhez rólt intézve. Ef 
meglévén, meg mdúlt as Koronával az egéflz; 
#rvendezó fokafág >-* a* Lovafllg mind kf 
fáit karddal *- *s öröm kiáltások ; ágya 
durrogások, Trombita haríogááok között, 
•játját Kaptáén felé intézte 9 mellynek határán 
rövid ékes Befzéddel fogadta volna Fótifzt, 
Győri Prépoft Oeíger Máty.Úr *) a? fzení 
Koronát, és annak két MéJ; Őrzőit% ha $ | 

*) Ezen Urat,. $z: el múlt- Győri Jür,.Canvi&Ms* 
ítiak utolsó Elöljárójával T. Horvát András» e* 
Moíbny; Plét/ágos _X, IfVi/s; Ferentz T'iC Kano
sok Urakkal eggyiitt,, a' (jyöri Püspöki iVff« 
gyének nagy érdemi! & Páíztora-N, Fengkr J ó -
$ef Úr ki|ldÖtté> a* fzent Koronának illendőbb 

" fogadása végett, a* Köppséni határra; hogy ezen 
nemes tselekedete által,, a' ditso Koronához való* 
fjazgóságáról Magyar Nemzetünk eránt viseltető 
tifzteletérol '$ különöshajlandóságáról kit kit 
annyival hathatófiahbaa meg gyQzheíiea^ —• JEzek9 

valamint azok is , mellyek Fatiízt, Géger Úrról 
olvastatnak, egy nagy ; érdemi! XJr álta] velünk 
%aráttsá^pflan közlött Levélnek fzavai. XJgjm 
•$zon Le^ élből olvastuk, hogy fáradhatatlan igye* 
Isezettel vagyon á' megN vevezm INI* Puspok Vf 
f^elvtiak taaáláslfe* 1;:-
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Mfltergűmi Káptalantól küldetett Orttor* hit* 
hatos Befzédének hoíTzas volta, és a* nagy 
ízeinek alkalma ti aníága, meg nem* gátolta 
volna ezen ditséretes fzándékot. Á* Köptséni-
Eaftély Kapujához lett érkezésével a* Szent 
Koíonának, Fifc. Ferent%i Mihály Űr tartott 
eggy jeles rövid Béliedet, melly idó' alatt 
hirteleníéggel ki fogta a' Köptséni Esküdtfég 
a' Korona hintájából a' lovakát, *s maga vonta 
fel azt a' Kaftélyba'; a* Ládát pedig, mellybe 
rejtezett ez a' Eints % a*fÖ Rendek emelték 
ie a' hintóról, 's vitték az arra ki rendeltt 
Szálba, a* ho| i Rendek kivánfag'va a* KQ« 
róna, Tartójából ki vétetett y QS hogy a5 jelen 
lévők közzűl kinek kinek fzerentséje leheflea 
ezen Kintsnek 'Szemléléséhez, valami eggy 
óráig fedél nélkül tartatott, E" réfzben is 
kedvek telvén a'Rendeknek, köteleflegeknek 
tartották , meg adni a* Mindenhatónak édes 
Nemzetünkkel közlött kegyelmteíTégéétt, a* 
tartozott hálaadásnak adaját, és a' jó Feje
delemnek meg tartásáért efedezní. Ezen kö-
téleííégnek buzgó tellyeáiésére a* Szentegy
házba gyülekeztek , honnan meg j térvéri f 

afztalokhoz , ültek , ...— ' — . — - w. —-
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•Korona egéffis éjtfzaka meg fzünés nélkül 
őriztetett; reggel Ismét közönleges nézésre 
ki töretett, ?s azzal ládájába viíTza helyhez-? 
tetvéo a'fő Rendek által, hintájába vitetett;! 

és aV határig kísértetett, — Meg térvén Üf 
kisérésből, Misere mentek a' Rendek % melly 
után m. általok adott ai^misna a* Köpts.éni 
fzegényfég között .fel oízt&dotr, *— Inner> 
Bétshol némelly Német Urak is voltak le % 

a Korona 'fogadása pompájának fzemlelésére.% 
Ezek nem győzik kibeízéllni magokat, *sazs 
trallyák s, hogy életekben nem láttak ©llyaii 
pompát. Nagyon rettzett nekiek a* férjfiűi, 
és aíTzonyi Magyar öltözet; a' -mexítelen.. 
fegyvereknek villogtatása; a* paripák ugrat-
palása — egy fzóval minden, 

Gy Őr Városa minémö Házai fzetetetls 
*s buzgóságát bizonyította fzentséges Koro
nánknak méltófágához intézett fogadásában 

• ss an-
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h annak érdemlett meg' tifzcelésében, az£ 
Czen itt következő Levélből, reménylyük s 

nagy meg elegedével' *s belső" örömmel oU 
vasharja,- és réményfégünk fzarént fogja isi 
©Ivasni minden igaz Hazafi 's Haza Leánya. 

Szabad Királyi Győr Városa, olly kéfzü-
lettel ülte a* Haza kebelébe vifiza térő' Ma
gyar Koronának örömlnnepét, hogy a'Ha-
za'fhu buzgóságnak jelesebb példái közzé fzám* 
Hálhatni Nemzetünk újulásán fel éledett érzé-~ 
sér. Már tsak azon örvendetes hírnek hal
lására, hogy olly drága Kints közelget fe* 
léje: tapsoló örömét tette nyilván valóvá az 
ggéíTz Város, £ fzomfzéd vidékkel eggyüttv. 
A' Szent Koronát, melly elért Gy'ér Vár« 
megyének határán a'lovagló Nemeííeg, Gróf 
Mf%térhá%i' és j&sietks Uraknak vezérlések 
alatt, nagyságosán jeleskedett, a' kulsö Vá» 
ros,végén, Magyar öltözetben fel fegyver* 
kez\re, várta két Z&feió alatt az Újvárosi 
Polgárság, Hevfmel Tanátsbéli Űr, mint má-
fodik fó Strázsamester Kormányozó]ával egy* 
gyütt. Az ott ki Sütetetr mozsaraknak dur~ 
ranásokra., leg ottan ropogtak a' Város Bás
tyáin lévő több mozsarak Is ágyúk; meg 
húzattak minden Tornyokban a'harangok. 
A* belső Varason, vagy is a9 Váron kivűlg 
fegyverben állott a* belső Városi Polgársága 
Hege dús Tanátsbéli Úrnak, V Város Kapi* 
tánny&nak, mint eísö fö Strázsamesternek 
vezérlése alatt. Elöl volt a? Magyar Polgár
ság két Záfzíó alatt, azt követte nyomban 
$ német Polgárság, ugyan ez is két Zhfz\ó 
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alatt, A'Nemzeti QskolabéK íróság is ott 
kinn állott fórban, és ezekkel az Öröm kiál* 
tásokkal íidvözlötte a* fzent Koronát: Éljen 
d Magyar fcalads ág ! A* Bétsi kapu eiött 
lévó hídnak végén állott a* jPapság, 's a* 
Nemes Káptalan, p a p i ékes öltözet* 
ben, 's aVbé menetelkor éppen a' Koronád 
fiak hintaja előtt jött mind párosan, a* Püs
pöki ezüst Kerefzt alatt. Szinte a' kapu tö« 
•vében két felöl rendben állott a* Győri Ta* 
íiáts * ékes Magyar öltözetben, és meg 
hajlott mély tifztelettel a' Szent Koronának. 
A ' Záfzlók mellett mindenütt zengedezett 
a* Dob , Sip, Trombita, és egyéb mfezel 
fúvó muzsika Szer. Éppen a* Korona hin
taját Magyar Nótákat pengető Hegedűsök 
követték. Köz-be közbe így kiáltotta örömét 
a' minden réfzrol Öfzve tódúlt nép: Éljen d 
Magyar f^abadság / A* Deák Oskolabéli 
Ifjúság ott fenn válafztotta helyét a Püspöki 
.Várban. 

Tsak igazat tart az a* mondás : Nints 
'érőm üröm nélkül* Szinte a' kapun való 
által, menetelben zűrzavar támadott 9 melly 
az egéfz népet bámulásba hozta, a' Pap
ságnak és a*-Nemefí¥gnek egyenetlenfége 
miatt. A' NemeíTég azt kívánta, hogy a* 
Korona, a' Városnak főbb úttzáin vitetvén, 
az Öreg Templomba helyheztettefTék.; azért 
is arra vette az egéfz pompa járás az utat, 
A' Papság nem akart a' NemeíTégnek en
gedni , és az oldalról álló népre ütvén, a' 
kaputól egyeneífen a'Várba törte rövidebb 
útját. A- mke-a5: jtorofia>iel: hn a', Püspök 
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Ipflletéhez, és már fzinte le vételéhez fog-í 
tak; ott termett más oldalról aVNemefteg, 
és meg illetődvén meg tsalattatásán, fel 
klalrott nagy izovéh nem engedjük, nem 
engedjük; a% Öreg ^Templomban vagyon^ 
tt helye s a\pn a^ Oltáron, a\ hol S%etit 
Láfzió Király Kaponyája iif^teltetik 9 d 
melly Főn valaha e£ a" $%_ent Korona mái* 
meg nyugodott. Itt a* Korona Őrzők arr* 
hajlónak, és a' NemeíTegnek kívánsága Sze-
fént, ezt a5 drága Kintset ki tették, a' tifz-
telettél oda járuló népnek élő Szemeivel 
való nézésére, Ezek fzjnre hatod fél ór* 
tájban estek, Míhelyest be íetétedett, az 
egéíz Város imieplő világosítások által mint
egy vetekedni látfzarott a? fényes nappaL 
ElőFzQr i$ a* Város Háza ablakain mindenütt 
a' két ízárnyakon két két hegyeién végződé 
kofzorús, és világokkal tsillogó Ofzlopok 
láttattak* Ezt köv/ette í Rajzoló Oskola. 

„ A? közép ablakon kékes egén arany lángú 
nap ragyogott, melíyet ez a' fenn írás te
téz etú Napuntf yirradása; alatta pedig • 
ez olvastatott: Egünk! derülése. A' két 
közelebb való ablak tsak égő gyertyákká! 
világosodon-; a* két fzéls$n pedig ezek a* 
fenn írások tetfzettek ragyogó lángokkal: 
Törvényünk! ereje. Hazánk! újulása. S\á~ 
hadság épsége. Nemzetünk! élete. Ezen 
Oskolának Tanítója, ama fzép igyekezetei" 
ről már az egéfz Hazában esméretes Férfiú 
Tifztelendő^Méyqy Miklós Úr, itt is külÖ-
nöíTen meg mutatta, mi igen érez a' fzive 
i ' Magyarságért, Miaekutánna így fel éke* 
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síteite- v&lna Oskoláját i, ngym azokat a9 

Magyar Hegedűsöket, már elére meg idead
ván, . kik a5-be járó pompánál a*. Korona 
hintaját .-követték, a' tanuló apróbb IfF'úság-
tiak is muzsikát tartatott. Az egéíz Város
ban egyedül nálla lévén a* Mtgyar Hég<t-
'dúsök, mind oda gyűlt nem tsak a' Pot-
gárfág, hanem a' Nemenegnek is N a g y o t 
bada. Mindnyájan örömmel nézték, 's E-
vált a5 Nemesek közzűl Sokan Tifzt. Révaj 
Urat meg ölelték és csókolták, hogy maga 
ezen alkalmatoíTággal tifzteíTéges Magyar 
ruhában lévén, ' ( mellyet •'a* Papfág is na
gyobb illendöféggel meg vifelhet Hazánk* 
ban, mint fem a* németet) a9 kisdedekbea 
is úgy e l é g e t t e a' Magyar érzést, és.Ko* 
rónánk* Haza térése idejének ezzel az in* 
nepléflei is mélyebben igyekezett Szíveikbe 
be oltani örvendetes emlékezetét. Onnan 
azután ki indultak muzsika Szóval a' Püspök 
Udvarába ,> a* hová az Udvari Kápolnába 
Utal vitetett a* Korona hálásra, és egéííz 
éjjel f egyéb orállókon kivűl, £ .Nemefleg
nek- fzinéböl óránként más más két Férfiú
tól , és Szintén úgy a' Tanátsból cs a' Va
rosnak Eleiből annyi más más Polgártól őriz
tetett ki vont karddal. Ott, T. Révqy Ür 
ts Kápolnának eránnyában ismét három Ma
gyar Nótát vonatott. Szűk volt a' különv 
ben tagos Udvar a* nagy fokafághak, snelly 
az iffjúfágot követte, és eggyüít zengette 
ezen örvendező kiáltást: Éljen a Jföagyar 
Szabadság! Megjárták azután muzsika 
Szóval a' Városnak .minden főbb inzáit. -y 

Öröta 
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Őr&m vók lkni9 miként a? Városiakkal f ég 
fiéhány Nemesekkel,. a* falukból bé jött fziK 
-fos és boískoros pór nep is. járta áftffówfe 
V. magyar tántzor a* térséges úftzákőti. Járt 
fel 's alá egyéb mezei fávó muzsika Is.. Ne* 
•ezeteffen vezetett eggyet a* Tanárának és 
V Polgárfágnak fzine, kik a' kisded IfrTű* 
figot i? tántzoló Palotájokban meg látogatták 
volt, csmegjárrák nállok a5Verbunkost.— 
A'-Püspöknci volt azon kivűl a' fo muzsika 
a' vatsora alatt.- Ez a1 Nagyiig a* Korona 
Kísérőit, egyéb hivatalos Vendégekkei egy* 
gyéremben s mind az első, mind. a' második 
áizralriál, olly "kéftületteLfogadta, .a'.mins. 
eggy örömest vendéglő Nagyfiútól ki tel* 
betett, és &' mint az illyen jeles inneplés 
kívánhatta. — Voltak á* Városban, -a* már 
emiitetteken kivűl; egyéb nevezetesebb vi* 
lágosítások i s , : meilyek irgyan T. R.évay 
X)no\ fzármazták. Úo^kr Patikáros Úrnál 
iá tmrott ékes. fzinekkel< ki;írva á'" Magyar 
Korona* alatta Magyar ©rfzág 'Tzimere* 
•s két felöl e következő' írások; jobbról: 
'Óhajtásunk* T^élja, Seh&nlC Orvoslása* 
Balról: PanafxunlC S\Ünete« , Ör&tíiünfe? 
Kezdete. ••'«— Mülkr Könyvkötő- Úratl , a3 

felső renden lévő közép ablakon fényiére 
arany fzinben. a* Korona; felett volt ez az-
Itás: Mediviva Libertás; alatta : ,-Hung^• 
rorum .Vita* \ Az alsó renden8 hol a? Ma-. 
gyár. olvasó Könyvház "vagyon.,,, mellytól 
volt már ' ditséretes említés %? HadiTöcii> 
ncieKben* ez az írás olvastatott: A: jő^ai: 
Könyv olvqfás ntveii a $%ah%d$ág* :J/r^ 
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$ét. Hafonlóképpen volt a* Korona Űőfiil*-
der Kereskedő'Grnáí illyen írásokkal, feláll 
Regni Saláé. .alól:.. LégUM \R6bur'_ Ü£ 
leg fzebbet látott kt ember Plat\er Keres
kedő .-úrnaí. Mind,a9, négy ablaka .példázó 
képekkel ékeskedett. Az" elsőn látízatoft.á* 
Békeffég Temploma f á1 hova índúlrak ofoj 
fa hágókkal a* kegyes Szüzek.. Itt felűí -ejt 

..az írás volt:, Redlvwct Securkas. A" má
sodikon az Égben lebegett M a g y a r Qf* 

• fzág Tzíniete 9 alatta á' Tengeren ' voltak Ht 
ride *s tova járó 3s portékákkal terhes hajók* 
Itt iliyen írás olvastatott* Anima• Cötnmzf* 
ciorurh. Á* harmadik j hálaadó Áldozatot 
mutatott iilyén ífáílak Plátato Coélö* Á* 
negyediken* két baráttságoíTan Ófzvé. fögő* 
dott kéz tóit $ illyen Iraffah Córicöfdi Ma* 
nii. K Bétsi kapunak eltenében, Pithef 
Doktéff-^j* i a* magéi fzallao&a 4u íratta á' 
Magyar Koronát nagyfágos kárpittal* melly 
korál ezek V Versek olvastattak (aVmága 
elme fzüleményé, mivel ö á* Tudományok
ban gyönyörködő eggy Úr) : Felici Jatü 
Regni Diaderftá reaeinptum .* Praesidiú 
íiujus Getis Hungafa iutá titánét. Á' nagy 
piatzón lévő Kávé Ház is mutatta két abla
kain a' Magyar Koronát, és középen az ajtó 
felett' a' Tzimért. Végtéré .á' Várban is ra
gyogott egy magas ablakról az Udvari Ká
polna feíett* a* hol a' Korona volt* ez a' 
fenn írás: Sacrae Regni Coronae Refiiiu-
tat* •"••"* • s>, • v*>)ifl 

;/kMikor- a' Koronát 'az Őre^; Tempíöm-
' feaa le.tették* Féüfgú Hellosi Kanonok XJt 
l . ."*.. *' ". ékes' 
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ékes Magyar Befzédet tartott, melly tellyes 
íróit hazafiúi érzésfel. Más nap 7 óra tájban 
"reggel, meg ollyan pompával, millyennel 
a* múlt estvé fogadták, el kísérték'a''Koro
nát-, a' fegyverben álló Polgáriig, a' Ne-
meííég, és a' Papfág, nem külömben maga 
a' Püspök is-6 lovas inneplé hintajában. Ki 
©fztatott azután a' fzegények között aőö 
forintot. A' múlt estve, a' Városnak töBo 
VigaíTágai között, a' köz nép fzámára két 
nagy hordóból bort is folyattak egy migá* 
fan fel épült állásról. Holnap, úgy mint 
Vasárnap, a* Szent Koronának fzerentsés 
meg nyeréséért, az Öreg .Templomban ma* 
ga ar Püspök az Anyaízentegy háznak háláld 
Énekét fogja tartani* -— Eggyezó' buzgó-
fággal fogjuk ar íejendő áldozaton az Iftent 
azért is kérni, hogy Koronánk* meg téré
sével, egyebekben is boldogítson a* kegyes 
irgalmú Szent Felfég, a' mik híjával vagyon 
még. a* Magyar Nagyság.'** 

Ns Foson Vármegye most is magyarul 
hívogatja a' fóbb Js alsóbb.Rendeket, a' jő* 
VÖ Mártziüának élsó' napján tartandó Gyű* 
íésre. A' hívogató, és nevezeteífen eggy 
itt múlató Magyar Gróf Ürhoz intézett Le
vélnek párját kívántuk e'következendő fa
rokban ide iktatni í 

Méltóságos Gróf, 
nalgy jő kegyes Uram! 

Felféges Urunknak ezen Tekintetes Vár
megye Státüsihöz és Rendéihez küldött ke
gyelmes Referiprama kezemhez érkezvén g 

m e % 
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meüy által tudniillík^Felféges Fejedelmink 
Hozzánk mint hív Jobbágyihoz való ízsjre- : 

cetének élo bizonyságául nem tsák Ösi fza* : 

badság.iokat Ónként viíTza adni,- az Qrfzág; . 
Dolgainak intézését,, a'Törvény folyamatján>. 
.és az igazság • Szolgáltatásit jövő Május '.Hó
napnak elsó' napjától fogva az eíobbeoi rendre 
és módra helyheztetni; hanem mint Orizág 
Gyűlésének jövő 179- • Efztendóben okvecet* 
jenül lejendé tartását; úgy nem külömbea 
Orízágunk'Sz. Koronájának voríd napok a'art 
Budára .való által vitelét, Királyi ízavávai 
ígérni méltóztatik: Hogy tehát ezen.Ö-Í:ven- s 
deres kegyelmes Végzését Felféges Urunknak* 
melíyet kéttség kívül kíki közzűlünk ez,-el'Ótt 

• el keferedett Szivünknek örömre fordult -Ha* 
zafíúi érzékenységével és hátáadásSal fogadj 
édes Hazánk régi bé vett fzokása fzerént a* 
Tekintetes-Státusnkriák és Remiéinek hirdetni 
jeheífen, /.a* következendő Mártzius Hónap
nak első napján Posonhan Generális Gyűlés 
tartatni fog; mellyre Tiíztem hivatalához 
képest Nagyságodat alázatoífan invitálom és 
kegyeflegébe ajánlott állhatatoíTan maradok 

Nagyságodnak 
Posonhan, ii-áik F-ebr. 

1 7 9 ©. , ;aíázatos Szolgája. 
Makripodáry Miklós^ 

elsó Vitzeispányv 
aiaatti«g*wiwiiii»iniiiniiiini'iiiiiiin^i»iniiwiiwii aaimmmttauámáa 

Mív femmi nem hátráltathatja, az Élst SzáUfit 
• bé kömtéséti mivel mind a* Mutató Tábla, mind "a* 

Titulus meg van küldve. 
A'244-dikLevél végén* a'.iqooo. helyett íooeeXft 

teli @1V3|HI« ,. 
W3U Wdém » Föflf* segítik napját*^ . 
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