
H A D I 
ÉS MAS N E V E Z E T E S 

TÖRTÉNETEK. 

Költ B&TSBEN, Mártziusnak 5-dik Napjáa,-
í 7 9 o-dik Efetendoben, 

ég az el múlt Jan. 21-dikén méltóztatott 
eggy, írásainkból is esméretes vitézfégü els6 
Major Úr, betses Levelét Oláh Orfzágbói 
hozzánk utasítani: de azt , kezünkhöz későn 
lett érkezése miatt, az el múlt Postánál elébb 
nem közölhettük volna; a' midőn pedig a* 
halaíztás nélkül meg irandó dolgok íbkfága 
meg akadályoztatott bennünket annak (va
lamint még más két kedves írásoknak is) 
közlésében. Most tehát, bár késótskén is , 
ugyan tsak kívántuk azt, munkánknak ezen 
Darabjába bé iktatni, mind i nagy érdemű 
író eránt tartozott háládatoíTágunknak ez 
által iehetó meg bizonyítására 5 mind pedig, 

Ü pir@Í 
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mivel olly dolgok vágynak benn«> mellyé 
ket mmt fem lefiz, reracnyfégtink Szerént, 
unalmas dolog olvasni.. —*• így következnek 
a3 Levél ízavai:, , 

.. '„ Most a' Jalomitxji vize mellett lévő 
S%lobo%ie. nevű Klastromban, s éhez közel 
való néhány helyfégekb-en "fekfzem, eggy 
Székely Oíztályommul, *s egy gyalog Bata-
Honnal az Oroj\ Reg, jéfaól, mellynek Kor
mány ozója Oberfter Lairk^ Űr. Az elél 
vigyázóink, kik i.-Tzúg (Tsom'6 *).Húfzár-

*?) A' Tsi^oí* koránt fem . olly tzéllal fordítottuk 
Wsomónak; valamint mostanában a* Refcviptumol 
Fijfza•- Írásnak , a* Vrésidmst Elclülinek's SL t. 
mintha az efféle fzóllások formájú a' Haza aya~"' 
kába akarnánk'vakmerően várni* — Az uj j , és 

t eddig fzoliásban nem véli fzóknak hé hozása* 
nem egy két Ember dolga. -~. Ezek tsak próbák í' 
kedves Hazánkfiainak felelők 5s több ollyanök 
etánt való ítélet tételeket nem tsak kedveflei 
veíTzük; hanem egéiXz indulattal ki is keYjük*-^ 
Háládatos őrömnek érzékenységivel vettük nent 
igen régiben, egy nagy érdemit Urnák Marasvd~. 
sárhelyr'öl tett hafznos jelentését az eránt, hogy 
Móld-vábm fekvő JAJJZÍ Városáaak valóságos 
Magyar neve: GyÁjiz Vásár; azon Oláh Orfzágl 
Városnak pedig ?; mellyet mi, mások után, Dsur~ 

^isovnak, Gyurisodnak Hevesiünk egyaehány vz+ 
' bmi • Fekete Gyirgyó*'<—'- Az illően oktatásokból 
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fögbol 2 és Stepliáni aoo fzabad akaratú ka* 
töíiáiból állanak, 6 oránnyira vágynak tó* 
lünk, Silijiria, Rofovaia és Hirföva Török 
eróífégekkel által ellenben , a' mellyek *s 
említett vigyázóhik között, tsupán a9 Daná
nak két ágú folyása ragyán. —- Dee. 14-kén 
által tsaptak vala a9 Törökök SiUjlriánál* 
rnelly Dref%trának is neveztetik; de á* mii-
iáktól viíTza hajtattak, jan, 7-díkén, ugyan 
ts.ak Silifiriahől 3 Törökök jöttek vala Kelé-
hás nevű falu éleibe-^ 's a1 párton mtg áll*' 
váa által kiáltoztak: de éfzre vévén katonáin
kat, viílza rugaízkodtak. *** Erailláhafi^ 
Tsurtsóban (Fekete GyergyóJ, Turmá-
%un9 m'élly eroíTége'k innen á* Dunán vagy* 
nak, Oláh Orfzágban s Törökök tartózkod
nak : de magókat nem is mutatják., —- Jan* 
a-dikától fogva g-óikig 9 meg jártam ,- egy 
Tsomó Székely fiúfzárokkal, .'a9 Duna mely-
lyékét, Siliftriánál ei kezdrén, a* Jal@müx& 
vizének Dunába, vaíó fzakadásáigé Jártamban 
költőmben fohol eilenSégét nem láttam. *-• 
tSiliJiriánálés Hirfovánál fántzol a3 Török j 
•eleget lövöldös a5 Duna' partján ; • de erre 
feera igyekezik jóm 5 sőt , a5 mint ncmeílyek 

• .' % U % . bizo-
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bizonyítják, a** Basáktól .parantsolatjok va
gyon, hogy az Oláh réízre ne jöjjenek. 
mellyet igen fziveííen meg is tselekefznek: 
so£ a5 múk napokban mind fzekere hátán 
volt Bulgár iáhan a' Törökíég ; moít ugyan 

. kezdett már tseodefedni. —- A' Tatárkhán^ 
ezer Tatárral, Hirfováho^ érkezett a' na
pokban. •— M i , moft egéflz Oláh Orfyág-
"han jól élünk, fzükfégünk íemmiben nintsen; 
a' Brailla Rajából (kerületből) egynehány 
ezer ízekér fzénát el hordattunk ^ és fenki 
fém állott élőnkbe. " 

S z e r v i a. 
Negödin, Febr. 6-dikán -.1790.. ?5M'a 

harmad napja, hogy Verfet%röl, hoffzas 
hideglelésem után, valahára idé érkezhettem. 
Sajnállom9 hogy azon erős, és nagy követ
kezésekre fzolgálő bajvivásban jelen nem le
hettem, melly éppen ma egy hónapja tarta
tott a' Törökökkel; nyomós reméhyfégem 

• vagyon mindazáltal, hogy még a'napokban 
helyre, hozhatom, a' mit 'akkor, akaratom 
ellen el kellett múlatnom: mert tsak el lehet 
gondolni, hogy mindent el fognak követni 
á' Törökök, a* Krajna viílza vehetcséert; 
mind azért, mivel ezen 70 helyfégekbol álló 
kerület a? Török Szultánná móringja, vagy 
is jegy jófzága; mind pedig, hogy annál 
fogva Orsovát meg fzabadíthaílák; és végre 

mi-
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mivel Seraskier Jujfuf Basa feje van belé 
kötve, ha minket ki nem vetkeztet ezen 
fzép környék birtokából. — Itt ma olly nagy 
és örvendetes emlékezetű dolog ment vég
hez, melly ezt a' napot valófágos inneppé 
változtatta. E' vala ugyan is az a5 nevezetes 
nap, mellyen ama bátor fzivü okos Vezér 
Mélt. Oberiler Liptay Úr, azon érdemes 
fzeméllyeket, kegyes Fejedelmünk nevében, 
voltaképpen meg vigafztalta, a' kik Jan. 6-
kán magokat olly ditsó' módra meg külöm-
bözrerték; ki ofztván nékiek a' tsata eggyik 
helyen, a'népnek jelen lécében, azon kegye
lem jeleit, mellyekkel méltóztatott O Fel-
fége az emiitett Vitézeket, Oberfter öNagy-
íága hathatós ajánláfára meg jutalmaztatni. 
Mindeneknek előtte, Fó Srázsamester S%arm 

vasj .Ürnak *) mellyére illette a M, Terésia 
je- . 

*) Ezen Vitéz Ur ( így ír a' Levél író érdemes 
Tifzt U r ) ' Mehádiánál is álmélkodásra méltó 
dolgokat tselekedett; de fenki feni volt, a' ki 
ritka érdemeit igazán 's méltó rajzoláffal eleib? 
adta volna O Felségének: hanem újjabban meg 
mutatott vitézségének bezzeg akadt jgaz Szemle-
lője. Mert ha, fzintén rend kivül valók voltak, 
a' melly eket véghez vitt Major Szarvasy Úr ; 
bizonnyal Oberíler Liptay Ur is majd éppen példa 
nélkül való dolgot tselekedett, midőn tsak nem 
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jeles Rtíidjének Kereffctjé-t. — Érdem pénzt 
•19-an kaptak a' diadalmas féregből; úgymint: 
az Erdödy Htifzárjai közzűl: Verner Miklós, 
Láng Fülöp Strázsarn esterek; Gvldberger 
Dániel, S^egö Zsigmond, Bene József, 
Qergits József, Matyók Ferentz,: Kováts 
Mihály* 's Vhfi Paí Káprálok; és Gerse 
Mihály -Közetríber, ezüst érdem pénzzel 
ajándékoztattak; N"űgy György Kaprai pe-* 
digj- ki érmek előtte ezüstöt nyert vók5 mo? 
ítan aranyat kapott helyette. — A1 Pálfy 
Reg. jéfol: Fallits János Strázsamester. —* 
j¥ Német Bánátiból % a* Canta C\arán% 

Ráki Rnefevich. A9 Pattantyúsok közzűl; 
Hermán János. Az Oláh ;s' Rát% Reg. bóh 
Strázsamester Ivanovicli^ Kápr. Savo-MUla^ 
feeho. A9 Lattermanébó'l: Kápr. -Retting V 
Hopfner Közlegény. Ezek mindnyájan ezüít 
érdem pénzzel tifzteltettek meg. — Örö-
mere 's különös difzére Szolgálhat valóban 
Redves Hazánknak azon jeles, tangóét 5; raelly 
ezt a1 napot fok nagy napoknál- örvendetef? 
Sebbé tette:- mert -hogy egy Magyar Oberft 
Laidinánt Űmak (zavara, minden Tanáts 

tar

áz egéíz győzedelem ditsösfégét Szarvasy Úrrs 
trillázta, mellyel valébaa a' maga ditsosfégét mé| 
nagyobbra. tetczte? 
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fartás nélkül s Terésia .Rendjével tifttellyea 
meg valakit a* Fejedelem',, 's 19 érdem pén^c 
kí ofztogattaflori — az hallatlan {lolog. — 
A' Törökök, kik Viáinben (Bödön) laknak* 
mind eddig fem hiízík 9 hogy okét egy voíx 
Oberftlaidinánt verte volna meg;_ hanem azt 
tartják, hogy annak, (az Ö fzólláscknak 
tnc<J]a fzerént) egy nagy Basának kellett 
lenni. — Minemű indulattal vette légyen 
JLaudón fo Vezér f Qberfter Líptqy úrnaka 

ditsÓ győzedelme eránt hozzája tett jelenté
lét , tökélletaíTeri rneg bizonyította azt, 'í$ 
Oberfter Úrhoz, jan. ao-dikán adott felele
tévei. Ennek valóságos párját, úgymint a3 

mellyel a' fo Vezérnek faját Leveléből ma
gam, irtam Je, ide zárom *). •— Hát az a* 

nagy 

*} Ez az: „Maga f®gja tudni Nagyságod, mine
mű joaeg-.elégedésfel legyek az eránt, valamit az 
XJTW reá bízott helynek meg tartására, és a* 
Kivájnának xijjolag való el foglalására, különös 
©kesfággal "s hafonló nagy fzivüTéggel el köre-
tetű és ^n kérem az Urat, legyen to3?í31etes 
meg gyözödésfel, az én örö-kps hálád 
eránt, mellyre nállam virtusai. által míltévé, 
tette magát. Az Ür egéfz mértdkbenbé teltette 
jf- maga felöl való jó gondolatimat; és ftm f r 
Mzonnyára femmi alkalmatosfágcí el = álitni^ 
%' piellyel háládatos voltomat meg••bizeayí.thatoqu,. 
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nagy lelkű 's igazán nemes érzéken yfégu M» 
Hohenlohe mit tselekedett ? — Midón a* Tö
rökök ki kergették Negodinból a* Branovátír 
ky fzabad akaratú katonáit, 's már Gladova 
felé indultak volna : el küldött Ob. Liptay 
Úr H. Hohenloheho^, a' dolog miben lété
nek elo adásával, *s ahoz kcpsst kérte a' 
Hertzeget, hogy engedne meg , ha ugyan 
böltseflege ízerént ellenkezőt nem lát jónak, 
az ellenfégre való reá ütést. Ó Hertzegfége 
mindenben jóvá hagyta azOb. Űr fzándékát. 
Midőn az elleníégen való diadalom meg ke--

' ízük 

és hogy mennyire betsűlöm én sz: urat. — 0 
Felsége maga meg esméri azt az erdemet, mely-
lyet az Üt fzerzett magának, és méltóztatott 
engemet bizonyosfá tenni a' felöl * hogy az Urat 
2-dik Oberüerfcgre emelte Páífinál', mindazáltal 
úgy, Hogy az afztaíi pénzt meg ír apja: mivel 
fzukség, hogy az Ur továbbra is meg marad joa 
Gládovában, és a' Krajnában Kormányodnak ; 's 
ugyan arra való nézve nem tellyesíttethetett az Ur 
eránt tett jó indtílatú jelentése H. Hohenlóenah 
( A' maga Reg. jébe kérte t. j . első Oberílernek 
M. Liptay Urat a' Hertzeg: a' mint,erről tettünk 
is már ez előtt emlékezetet). — Többire, ked
ves dolgot fog előttem tseíekedni az U r , ha mind 
azokról, valamik fognak ezután is történni az 
Urakaál, e»g*met tudósítani k iv in ." 

Lauio fe« 
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Szült volna: ö* Hertzegfégcnek akarta tulaj
donítani " az Ob. Űr á* győzedelmet: mivel 
hogy annak* engedelméböl ment volna az 
ellenfégen. A' Hertz éghez e' dologban tett 
alázatos jelentésére , illyen feleietet nyert 
az Ob. Úr: „ Ajért, "hogy én javallottam 
Nagyságodnak d Gladovától való elébb 
nyomulást: bizonyos lehet benne , hogy én 
d dolognak f(erentsés ki meneteléből [em-
mit is magamnak nem tulajdonítok; de ha 
nem Jult volna el d próba: a%_ egéf^J meg 

felelést magamra vettem volna. iC — Ez 
ollyan nemes tselekedet, meilyet fokán csu
dálnak, de kevefen követnek, 's a' melly 
nagyobb ditsóífégére válik az igazfág fzeretö 
Hertzegnek, mint másoknak, az el ragadó* 
zott , és erofzakoífan, vagy álnok módra 
magokra ruházott idegen érdemek.Cí 

Bélieméről ( a ' Bánátból) ezeket írja, 
Febr. 13-dikán hozzánk utasított Levelében, 
eggy érdemes Barátunk: „Febr. a-dikán, 
gf Törökök fzállottak két Tsajkákból, '$ 
ugyan annyi Oranit\a nevezetű hajókból, 
Erzsébet Vára alatt partra, azzal a' fzáh-
dékkal, hogy majd fát vifznek a' Várba, 
Kfzre vévén a' dolgot Oberfter Gr. Auers-
berg Úr, a' ki az Allion hegyén komman-
éíroz» a' ki kötött hajók Felé igázíttattya az 
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ágyukat^ Ds azokat eréííen kezdi lövetni., 
Ennek hallására, az Erzsébet Vátán fellyűl 
•lévő erdőkben táborozó Stuttzosaímk, az 
erdőkben feléjek lopódó -clienféget tzélba 
vették, 's belölle tsak hamar af-ot el ejtenek, 
Sokakat pe<iig meg 'febesítettek. Meg .ret* 
tenvén-a' még épen maradott réfse a9 Tö« 
fökfégnek, febeífeit hirtelenféggel Erzsébet 
Várába hurtzolta, a? hajókból vigyázatlan-. 
liga miatt kertét el fzalafztott kezéből9 mely-
lyeket a5 viz Gládova felé le vitt. •-*- A^ 
elleníegnek Gládova körűi éüsre vett Szapo-* 
rodása okozta , hogy Febr, 4-dikén Rege-
mentünknek (Erdody) újra eggy OSztállya 
indíttatott arra felé útnak. Nem fokára IL„ 
Coburgtól9 a' ki most a Havasalföldi,: 's 
Bánátusi feregeket fő hatalommal kormán 
nyozza, más parantsolat érkezek, melly 
Szerénc a' 4-diknek is meg kelletett indulni. 
Ez ra-dlken Szállott ki téli nyugodalmának 
helyeiből, és slettséggei ment két fzakaifz* 

-ban,-~. eggyik O Orsova9 a* másik pedig 
Tsernei^ felé vévén útját,- a9 hol a1 Dunán 
által költöznek; de a'mint eggy egyTsomó 
által érkezik, .a5 másikat meg nem várvána 

leg ottan Gládova- félé, s$ onnét haladék 
'nélkül Negodinig nyomul. 'As Stáb is *$&• 
diken indul Ebendorfba, hogy ha a' fzükíeg 
úgy találja hozni magival, könnyebben ér-
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heíTen az f-dikOSztállyal Segíttségre. Vagy 
ha-akkoráig fem adnák meg magokat az 
Orsovaiak; Mártz. lo-dikére, as mikorra 
rendeltetett az. újj Ostrom, által költözzön 
ez is $! jDunán 2 és Gládaya körül , az O N 
^oi'ű!. SegUtségére -joai találó Törököknek 
útját, 10 Baraiíonokkal, "s egy más Lovas 
Reg. eggyüct el állhaíla. 

Febr. ó^dikáa, Negodin mellett, arra 
a • in? ívre s*.vi* *'' ^ .e -vj*D£fiter ÁuVc-tíiy ur 
Ewaflairikriak'egy réfzét, 3 Gyalog Bata-
íionokkal eggyetemben, a'höí Regementünk 
érdemes Majorja S\arvasy Űr , második 
húzómban meg verte a5 Törököket. Ott 
egy "rövid,, de íziveket indító Béfzéd .után, 
inellyére köté emiitett Major Úrnak a' Te-
résia Rendjének Kerefztjéc. Azután elö Szól-
Jjtá azokat-is, a9 kik magokat az érdem 
pénzre tették méltókká. (Ezek meg vágy
nak' már az elöbbeni Levélben- nevezve.) —•> 
líly módon tehát, ezen háborúban hárman 
nyerték már Nemes Regemcntütjkböl a' Te-
résia Rendje Kereíztjét, úgymint Ob. Kofe-
•tolányiy Major Piátsek, és Major S^arvasy 
Urak; 24-en pedig érdem pénzt kaptak.-— 
Coburg Hertzeg jajf^fba (Gyáfz Vására 
ment' Bukarestből^ a5 Békeffégrél tartandó 
?égzésekre nézve. ^ 

• A* 
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A* Temesvári Tudósítások fzerént, 
mar Febr, 13-dika tájján el kezdődött ott 
újjolag a' Hadhoz való mindennemű kéfzű-
leteknek meg tevése/ — A' Würtemberg 
Regimentje az emiitett napon érkezett az 
oda való külső Városokba, a' honnan Me-
hádia felé nyomult. 

Nagyváradról énjük, hogy arról a* 
vidékről is meg indul B. Vallijcli Vafas Reg. 
je Supanek felé első Márciusban.— Ugyan 
onnan irják, hogy a1, Devins Reg. j e , a' 
Banátushól, Lengyel Orf^ág felé folytatván 
útját, Febr. 1. 1. és 3-dik napjain érkezett 
3 fzakafzban Nagyváradra. ' 3-dikon közön-
fégefíen meg vendégeltetteli, muzsika fzó 
alatt, némelly fő Tífzteknek is jelen létek. 
ben, a* Város Házánál, azon igdifzes Tag
jai a' Reg. nek , a' kik arany 9 vagy ezüst 
érdem pénzt nyertek példás vitézségekkel. 
Ezek többnyire Bihar és S^ahohs Várme
gyebéliek, 

Efctergom Vármegyében, és Városában 
lett fogadtatásáról a5 Magyar Koronának, 
így ír eggy ott lakozó Tudós Hazafi: „EgéíTz 
Efztergom Vármegyében, a' merre el vitéz
lett a' Sz. Korona, majd eggy, majd más 

tso-
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tsomó NemeiTég *) kisérte azt mindenütt. 
A5 Városon túl várta Konde Jósef Szolga 
Bíró Úr 60-ad magárai, a' ki be is vezette 
azt ofztán Ef^tergom Városába. De innen is ki 
mentek eleibe a'K. Városból **) ugyan 100-
nál feleSebb Számú Lovasok, Pauer Ádám 
Kapitány úrnak, és ugyan annyi Gyalogok, 
Latesüs Pál Tanátsbéli Úrnak kormáhyozá-
sok alatt, mind tsinos öltözetekben; nem 
külömben az Érseki Városból is fok fegyve
resek 's az Érsek katonái egy forma zöld 
tubában, a' kik valóba nem kevelíé nevelték 
a' pompa fényeidét . Azonban 300 egy 
forma magyar fejér ruhákban diízeskedo 
hajókat rózsa fzin pántlikákkal ékesített, ke
zeikben pedig égo viafz gyertyákat tartó 
Szüzek kéfzen várták a' Város végén, két 
Sorjában, azon drága Kintsnek el érkezését. 
— Febr. ao-dik napjának estvéli 9 órája 
vala az a' fzetentsés ido fzakafz, mellyben 
a* Sz. Korona Ef^tergom határába be ért. 

Ak-

*) Fel volt t. i. a' NemeiTég néhány Tsomókra 
ofztva, mellyek. bizonyos meíTzefégre el ren
deltettek egymástól. Ezeknek eggyikét fel vál
totta a' másik a' kisérésben. 

**) Efztergom Királyi Város; hanem annak egy 
réfze, melly Bel fővárosnak neveztetik, aa Ér
seké* 
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tspány Urak vezettek. Ezek ki vévén a\ 
Ládát, mellyben Hazánk Drágaságai valá* 
nak0 a3 Hintóból,- az eiol ment Korona-
ÓrzÓk* két Udvari Titoknokok, és 6 Nemes 
Testőrzők után, magok vitték fel azt azon 
Királyi módra fel kéízitett3s meg világosított 
Szobába, mellyben az elótt a3 Prépost lakó* 
mtt-i 's le tették egy drága borítékokkal 
bk vont Áízralra; különös örömmel tévén 
vallást 'á felől 9

 ; hogy életekben kedveífcbb 
terhet nem emeltek. A' Ládának le 'hely-
hetése után, olly ékes Magyar Beízédet 
mondott FŐtifztel. Viearius Generális Ür , 
mellyel minden haliatoknak örömöket még 
nagyobbra tetézte. Elő adta t. i. az oko
kat, miért víiekettek a*. Magyarok, mis 
Nemzetek felett 9 mindenkor olly nagy tifz-
teleítel ezen Királyi Ekefleghez, a' Koroná
hoz. Ezen okok köztt főképpen azt emlí
tette , hogy as Ko rónának Torsával, a' k@~ 
fcönféges Boldogságnak forsa I* igen eggyütt 
járt még eddig. — Ezen Eefzédre, kevés, 
de igen fontos fzókkal válafzoit Magyarul. 
az öregebbik Korona Őrző, melly feleletet 
közönleges öröm kukások 9s tapsolasok ylí-
tottak fel. Aziatán ki vétetett Ládájából a5 

$z. Korona, és mindenek fzemijlies'eknefc 
tárgyává tétetett:_ nékem pee% * .mint His
tória írónak ? „ meg .en^edrer?re, I>ogy-ke-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



3ift " ^ S í ^ S f Q * 

zembe is vehetnem, 's ugyan tsak kedvemre 
meg nézegethetném. — A* Te Deum ere. 
temérdek Tokaság között, estvéli 10 órakor 
el énekeltetett; haíbnlóképpen más nap dél 
előtt is5 ugyan tsak 10 órakor, minekutánna 
t. i, reggeli 7-edfél órakor hafonló pompá
val vitettecett volna - ki a' Buda felé utazó 
Sz. Korona, mint a' millyennel hálásra bé 
hozatott vólr. - r A' 30© Szüzekre nézve", 
ez 9L külömbfég volt. reggel, hogy viafz 
gyertyájaik helyett, tzlíra fátskákar. vittek 
kezeikben. — Kondé Szolga Bíró Úr egéífz 
Dorogig ment, hatvanod magával, a 'Sz. 
Korona elótt." 

Ezen a' héten, eleibe indult Ferent^ 
FÓhertzeg az Attyának, Leápold Kirá
lyunknak; de tsak hamar viííza tért: mert 
öfzve találkozván a' Florent^iából jövő Ku
rírral, meg értette tőle, hogy tsak-Febr. 
utolsó napján fogna meg indulni Béts fele 
az említett Királyunk. — —• r— — ~ — 

M. Gróf Válfy Károly Kantzellárius ŰrliQJt 
•gy Levele érkezett Leopold Királyunknak', melly-
ben az eránt teíz jelentést, hogy mind azokat fzentul 
meg tartani kéfz , a' mellyeket meg boldogult l í . 
Jósef meg ígért; és hogy a) jövő Júniusban kívánja 
magát meg koronáztatni, 's Orfzág Gyűlést tartani: 

—. — Az itt múlató Magyar Méltóságoknak aern Ma-

fyar fzületésű Dániáik is kéfzíttetik már a' diízes 
'lagyar öltözeteket, hogy a Júniusi pompára i i k a i i 

kégpea j«lenheílenek meg Hazánk kebelébe*. 
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