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Magyar Orfzág. 
Drága Koronánknak az Orfzág Szélén , 

*§ Kaptsénben lett fogadtatásról, olly ér-
zékenyfégekkel ír egy Frantzia Úr , hogy 
elö adásából néhány tördelékeket kívántunk 
kedves Hazánkfiaival is olvastatni: „Kedves 
Titeliusom, a' ki még azon boldog időkben 
éltei, menyekben^' Hazai fzeretet és nagy 
fziv, nem tsak hafzontalan képzelődések 
voltak; T e , a* ki azoknak hafznokat és be-
tseket belsőképpen érzetted, bírtad és öreg
bítetted; engedd meg, hadd befzéllyem el 
néked ezen nemes Öfztönőknek a' mi Száza
dunkban való meg elevenedését; halld meg, 
mit láttam én, 's melly ha;hatófTan járták 
által Lelkemet a' Nemes Magyarok* Hazai 
fzereteteknek előbbi homállyáhói ki ható 
fugárai. ~~ Soha nagyobb 's inditóbb látás 
nem foglalatoskodtatta az én fzemeimet; 
foha a' pompa és közönféges örvendezés 
nem jelent meg elóttem olly tifzteletre méltó 
formában; foha fe nedvesítették az én or* 
tzámat olly könnyen alá gordüló pröm'köny
veinek tsepjei, mint a' Magyar Sz. Koroná
nak a' Haza határához való érkezésének al-
kalrnatoífágávah — Az Orfzág' minden *) 

Nsgy-

*} Az az? igen fok* 
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Kaggyai 'és Nemeííei öfzve féreglettek 16 
háton, és -Dámájaiktól pompás hintókban 
kísértetvén, eleibe lovaglöttak hadi rendbea 
á'.Koronánák, egy kis hidigv melly Magyar 
Qrfxágof) Aufir'iától el válafztja, a' holott 

•.íiagy nyűghatatlanfággal várták az .0 fzives> és 
fok efztendöknvk el folyása alatt epekedések 
között tartogatott kivánfágoknak tellyefedé-
sét. -^ ^~ Melly ki magyarázhatatlan öröm 
töltötte, bé-a'Magyar oknak nemes érzékeny-
fégú fái veket, midőn meífzirol meg., látták 
az ' ó további-' böklogíagok' 't \ tseruieffegek5' 
Zálogának kísérőit. A* nagy öröm kiáltások
kal, és 'a Trombitáknak harsogásíval el tele 

• &*leve#ő "éft;?- az •'Ágyúknak fzakadarlan dor-
ígéser, által..'.hatván'a1; nsgy folyó- vízen ,(a1 

Dunán)? fel. ijjefztették i- jfeqrnfzéd Ekhó-
kat9 melly ek által bizonyosa-: tétetett a' tói 

: Felöl fekvő Város, ; a1 • víííza tért .ízeíeats.ének 
bizonyos volta felöl •—-,— , K Kastélynak 
f Köptséni J belső ajtajánál verekedés táma
dott a'--Mágnások között p a5 Koronának vi-

•' tele' éránt, és -ezen- becsületes öízve ízóllaU 
-kozis titán kezét kiki közzülök a' Ládához 

értette, méllyet tulajdonképpen négyen vit-
- tek » •• azon helyre, a', melly .amvaV végre 
.kéfzíttetect. Ez egy Skarláttal bé vonr'Afztal 

. v5i t s **» ^ Nékem két f6,Emberek, .úgy
mint Gróf T%apáry és Inkey Urak kétzi-
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fttifek utat, azon Ereklyének meg nézheti*' 
fetre és tsudálhatásárá, a? rnellyen-énéggy 

: "egéíís. népnek boldogfágát Jártam; n y u g o d j 
• és V "m'ellyé'rt körülöttem: fűk ezerén lettek 
volna kéízek életekét-fel áldozni: r^ Min
den Rendeknek gazdag meg vendégeltetésfk 

'után-, kezdődött a* Nemzeti Tántz, melly 
a' Magyaroknak nagy ízi vü légeket, *s Sza-
badíagot ízereco gondolkozások módját oily 
igen ki mutatja. — —-• Öh. Kedvesem! ha 

• Te engemet a* Szálnak.-íz egyletében,' keSz» 
; kenőmet kezemben tartva-, könyvbe lábadt 
•Szemekkel meg láttál, 's néztél volnav melly 
gondoíían vigyázok én mind azokra .a* víU 
tozásokfá•''$ 'Mozgásokra) •. ímellyek égy ,meg 
vigafztaltatött Nemzetnék ábrázarján .és Sze
mein mutatták magokat $ és •'hogy' réSzesal* 
tem én§ az ó\jo fundanitentomra helyhetert 
boldogíágókból Származott meg eíégedés-
Ben,: bizonnyal Sajátodnak-,' és Szeretetedre 

' *s tiszteletedre méltónak kiáltottál volna," 

. Btidd±- Febr. as-dikért, délutinní 4 
'öra tájban,hozatott be ide illendő pompával 

/ - a* Magyar-Királyi Korona. Már elÖ.re ..min
den rendeléseket megtett az űídn fö Szolga 

' Bir6 Vörös István Üt* '• Pesí Vármegye Ka-
Ipitánnyaj Be lányi István Ür, égéííz a' Leány* 
vári • hidíg5 .--úgymint Pest Vármegye hatá* 

*. v •• • X % ffc ' 
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ráig elébe lovaglott a'Koronának, g Vár
megye Hufzárjaival, kiknek kék Forma-
Rtihájok volt fekete prémre, és fárga sinórra* 
Az említett Kapitány Űr fel váltotta a5 Vár
megye izéiénél az Efytergom Vármegyebe
lieket, és Hufzárjaival a' Korona előtt kez
dett lovagiam, kihez tsak hamar V, Szolga 
Bíró Bitskey Űr, 100 Lovas Nemesekkei, 
magát hozzája kaptsolta. Tsahánál> az ott 
pihenni meg állapodott Neugehauer gyalog 
Reg. je Királyi tifzteletet tett a* Koronának; 
mert minden záfzlóival, ágyúivars muzsiká
jával ki állott az út két Szélére, mellyen a5 

Korona útját vejendo vala. A* Tifztek, mi
dőn elöttök el ment volna a' Korona hintaja, 
háromfzor adtak köfz3netet. mezítelen kard
jaikkal, negyedfzef pedig le vették kalap
jaikat $ melly tzereaioniának végződésével, 
a'Stabális Tifzt Urak , úgymint a' kik lova
kon voltak ? a* Korona, hintaja mellé erefz-
kedtek, 's azt egy darabig el is kisérték. 
Fellyebb, Vörösvárnál Szolgabíró Vörös 
•Űr is' Szaporította Számokat aJ Koronával jö
vőknek, a3 S%éntendrei: és Ö 'Budai Lova
sokkal. A' Kerék Vendégfogadónál kéfzen 
várta a7 Koronát, a' mindenünnen öSzve Se
réglett Nemeífég, a5 Vármegye D.eputátus-
faival eggyütt,. a' kik. közzel egy Káptalan 
béli Űr, a' Korona Orzó* Gróf Urakhoz Szép 

Ma-
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Magyar Befzédet tartott. Jelen voltak itt 
ízép fzámmal a' Kunok , Jáfzok és Ketske-
métiek i s , kik között eggy ófzibe tsavaro-
dott Lovas tárogató sípot fújt. Ezek, az 
emiitett Befzédntk vége után, magokat a* 
Szentendrei és O Budai Lovasokkal eggyé-
sítették. —Mindjárt a1 Vendégfogadóhoz lett 
érkezésével a? Koronának , mozsarakat Sütö
gettek , hogy Buda Városának értésére ad
ják a* Koronának határába lett el jutását. — 
Meg jndúlván a* Kerék Vendégfogadótól, 
a' már emiitett egynéhány rendbeli LovásO-
kon kivűl, jött a' Korona elótt Pest Várme
gye 2-dik Vitzeispánnya Laskavks: ú r , 6 
egyforma öltözetű Lovas Nemesekkel; a5 

Korona hintaja mellett lovágtottak 6 Nemes 
Magyar Testőrző Urak; a* hintó után pedig 
a'Nádor Ispány Bandérioma *)^ Kormányó-

b) Bandérium, om, vagya? ezen Olafz fzóbóí: 
Bandiéra vagyon Magyarrá bérmálva. Bandiéra 

* Záfzlót. jelent: melJyhez képest tahim leg alkaí-
matoflkbban lehetne •Bandériumot Zájzlo - Állyánák 
fordítani. Hajdan a' Magyar Királyok Bande-
riomjok ezer Nemesekből állott, a' kik hafonló 
fzolgálarot tettek, mint aJ mái Nemes Testőrzők. 
— Banderiomót tarthatnak a' Fapi 's Világi Mél
tóságok is. Nem küíömben a' Nemes Várme
gyék is. A' Pest Vármegyei Bandérium azért" 

•n^vez-
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sójával B. Orf^i Láfzló Úr ó Excelijával.^ 
j l z Ö Budaiak 4-fzer adtak" Szalvéta az. oda 
faló Zsidóság: pedig rendekben állott. Egy 
JSFidermajer. nevezetű Áts mesternek háza 
-előtt, a 'hol eljött a' Korona* győzedelmi; 
ikapu volt emelve, mellyen az Átsok tábort 
muzsikát tar toltak. Neuftiftnél (újvárosnál), 
% •Koronával' jöv& féreghez adták magokat 
]$udq Városának gö Hufzárjá.t és Uhlánusaű 
Oda nem meífze rendekben állottak a3 Szer
zetesek , rievendék Papság 5s a* Pesti és; 'Bu*. 
i,ai tanuló Iffjúság. Aa Bét&i kapunál vára
kozott a' Budai Tanáts 's válafztott Polgárság, 
és Deáku Befzétlet *) mondatott aJ Magyar-

aevezteíife Nádor Xspány Bandériumának: m^psl 
Mst, Vármegyének rend fzerént való Foispánny^ 
a' Nádor Ispány. — A' Nádor íspány Baride--
ríoínjának formaruhája ez: világos kék mente ^ 
fekete prémre,, arannyal; világos kék-, arany 
pofzomántos és arany sinérral ki hájitt nadrág . és 
lájbli; fárga tsizraa és nyúfztos kalpag, rnellye*; 
gazdag vitéz kötés, és kótsag toll ékesít. 

*) Komarom alatt, eggy érdemes Ur. Deák Befzédefe 
akart mondani: de hogy éízre vette, a' Nemeffég-
aek, ízándéka eránt való idegenkedését, minden 
ínég háborodás nélkül; de a' jelen lévő Nemes-? 
Jégnek is nagy meg elégedésével, magyarul mo:adö| 

; f4, a' mit |3eá|iiil kéízimt I! i 
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Korona Örséihez. — A**-Budai ? Si és. Pesti 
j gyalog .Kompániák; valamint $z azon által 
parsirozS JClebek és Carl Toskána gyalog 
Keg. jei, mind .ki állottak tifztélkeclni.' —**» 
í-llyen rendben lett a' menetel a* Váron ke? 
refztül: 1.) jöttek azok t . a* kik a* Koronát 
lkai vették,, aVVármegyyfzeiénll 1.) A*' 
^Szentendrei, 3.) Az <6 Budái LpvaíTág, 
4.) A* Kunok, Jáj\ok és Ketskeméthiek^ 
5,) £W<2 Városa Lovaífai. ,6..). A' Pe-ŝ z Ta-
náts kotsíkban. 7.) Más kotsrk, mellyek 
§lébe mentek volt a* Koronáriak. $.) A* 
a-dik V. Ispány, vele lé vő 6 forma - ruhás/ 
"Nemesekkel. 9.) A" Vármegye Péputátüsal 
kot.sikon, 10,) A* nem. forma-ruhás Lovas 
Nemesek, 11.) J£gy hat lovas Ts. 's Kirt 

Juntó. 12O A'Korona hintaja, mefly mel
lett 6 Nemes Magyar Testórzék-lovagló ttak;? 

h már moft nem posta lovakon^mint• eddig, 
lianem ugyan t.sak derék magyar paripákon. 
13.) A' Nádor Ispányi %áfzió ailya* 1̂ 4.), 
As Korona Qrzok hintaja. .. 15.) "A*".kísérj 
Nemeíleg. — Ez alatt ifj ágyúk durrogtak 
&' Bástyákról, 's Szálltak minden harangod* 
^-- A' Királyi Palotához érvéri, 6 %i rendelt 
Nemesek vitték fel.a' Korona Ládáját a! Pa^ 
lotá nagy Száljába, 's helyhezteEték. eggy 
laárom grádits magaflagnyira kéízitetf, veres; 
.ÍUraastai be vpntt alkötványra..' itt egy iö-
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vid Befzéde után az Qtfzkg Birájának, fel 
nyittatott a' Korpna Őrzök által a' Láda, *s 
belőle a'Korona ki vetetvén, a' Palota fo
lyosójáról meg mutattatott az öfzve fereg-
lett fokaságnak. Onnan vilízá vitetvén, as 

Bikafztériomoknak 's mind két nembeli fok 
Méjtófágoknak, és a' Vármegyék Deputátu-
saínak jelen létekben, bé záratott, és hármas 
őrizet alatt * ) , a1 Szálban hagyatott. —r-
Est^e az egéfz .Város meg vólr világosítva, 
és fok fzép rajzolatok V a9 környül állások
hoz alkalmaztatott írások Szemléltettek. As 

Város Házánál fo tseber fejér és veres bor 
folyt, muzsika fzó alatt, és 1000 tzipót öfz» 
togettak ki a* népnek. — Az Orfzág Bírája-
nál Gr. Zichy Károly Ó Excel, nál Társaság 
volt, mellyben igen fok Uraságok és Dámák 
jelentek meg: ezek is nagy réfzént magyar 
ruhákban. MagyarofTan voltak küíönöífen *s 
még pedig igen gazdagon és tsinoífan öltözve; 
maga az Orfzág Birájáne^ fzületett Khevsn-

hül-

*3 A' belső Őrizetet tefzík a' Nádor Ispányí Záfzlö 
allyabéli Nemesek; a5 külsőt a Budai és Pesti 
Polgárság; a' leg |?üIsÖc a'Katonaság. — — — 

*"*t ' mm <mm> IP**' wsy •—•* 
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hüller Grófné; és B. Ort^ Láfzló 6 E&cell. 
né , Született Traun Grófné. 

A* többi következik. 

A' Haza tértt Magyar Királyi Korona* 
nak öröm Innepére kéfzíttetett, 's hozzánk 
közelebb meg küldött Versekből im' e* 
következendő* Tördelekeket iktathattuk tsa-k 
ide: 
O ditsó' Koronánk! Törvényünk'Ereje! 
Mellyel fénylett minden I^az Urunk' Feje: 
Te Egekből fzállott Szentséges Ajándék, 
Hozzad hív keblünkből a' helytelen fzándék 
Hányfzor ragadott el? de el nem rejthetett, 
Hogy bús árván hagynád a' Magyar Nem

zetet. 
Mindég gondot viíelc reád a' kegyes Eg» 
Meg tért mindég veled as kívánt üdvözSég. 

Nem báb a' Korona , •— — — —• 
Nem gézengúz Zsibság e' fzent rendtartások. 
Kötés kezdett lenni Király 's a' Nép között, 
Mikor a' fokaság Városba költözött,, 
Hogy egy Fotói függjön, 's éljen bátorság

ban 9 
Meg tartsa va gyónj át Szabad tárfaságban. 
Már akkor a5 kötés meg hitt tartóságra 
Erőt Koronától vett állandóságra. 
Bátorság* kedvéért keskeny telekedre 
Petsétes Levelet váltafz kis pénzedre, 
Bizonyságra télzefz alkut fzomfzédoddal 
Hogy jégre ne vigyen tsekély Sajátoddal: 
Még is, botor Lélek! büfzke Birodalmat 
Zálog nélkül adhatSz egynek fő" hatalmat? 
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%álog ay Korona, melly inti Királyját 9 
Hogy határán kívül ne vigye dagályát. 
%álog a' Korona: melly hódúit népekbe*! 
Állandó hívséget nevel a* fzívekben,. 

*. -• 
; * * 

-r2 a Magyar Nemzet a' Hadnak ereje: 
Mit tefz fzabadságát nem sértó Királyért? 
Miként tékozolja"kintsét, 's a1 vitéz vért? 
Majd Várnáig vifzi hatalma* határát, 
Hogy jobb bátorságba tegye Nandorváráti 
*S akkor a*fzabad Rend az Orfzig' Nagyjával 
Boldogabb tanátsát tartja Királyával; 
Jobb elö menettel fzab új törvényeket, 
Fel ofztja közöttünk a? tagos földeket: 
9S ha igaz, hogy eddig fetétben bolyongott 
A* Magyar, *s fülében tsak bomlott ré> 

dongott: 
Nyájasban terjéfzti a* tifztább világot, 
Tsinnyábban vezeti erre az Orfzágot. 
Elevenebb öfztönt ád a* fzebb Lelkekne!^ 
Kyerteííebb keletet a' kézi műveknek. 
Bátrabb utat töret a* kereskedőnek, 
Boldogságot fzerez a' fzántó vetőnek. 
JQe nem erőltetve idegen fzokásra: 
Mert mi kórság kéfztet illyen tsigázásra? 
Terniéfzete* rendjén nagyobb hafznátvefze4a 
Míg kínnal a'Magyart más Nemzetté tefzed, 

Budán is jött ki eggy Ének% illy hom
lok írás alatt: A* Magyar S^ent Koroná
nak utolsó Ha^a jövetele. Ennek Szerzője 
T. Tóth Farkas Űt9 Budán tanító Pétsi Pap, 
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í előle az -első* és" utolsó Versek i§y hangzó 
nak: 
Atyáink' el hűlt hamvai* 

Elevenedjetek! , \ . 
Orfzágunk1 nemes Fiai, 

Mind itt teremjetek!. 
Nyokz Száznak végső tíziben r 
ime! Szerit István kéziben 

Ismét S^ent Koronánk. 
ElsÖ Urához hozatott, -
Jobbjára-.'magaíztaltatott.; : ..,,. •,, 

Örvendj Magyar Hazánk,!,.. _ . 

Azért o! Buda Városa 
Orízágunk teteje: 

Q! Pest, Dunánk' határosa 9 ., 
Király'iok' mezeje,. 

Gyémánt Qízlopot tegyetek;,;.,; , . 
IVia jött,, oieg emlékezzetek-*-/ .-,.,_. 

.•''•''•Orízágunk* •Tzim.ere. \ •{•••• . 
Ti öletekben.'el telel 5 . •{•$$ .-

< *S gyümöltsQs ágokat' nevei , 
Reményünk5 gyökere.; -

Nagyvárad. „ Fehr. 4-dikén eggy oEy 
fiövezetes Vármegye Gyűlése; tartatott i t t , 
mellynek emlékezete örökre Fenn fog ma-
fadni. Nem emlékezik reá íenki, hogy va
laha nagyobb ízámmal jelent, volna meg Gyia-. 
..lésen a' NemeíTég, mint ezen..'-*—. A' Feje* 
..eleiem; VfIffza-írásának el olvastatása utáii* 
• eleikbe terjeíztette • a' K, Komiíízárius Úr' a? 

N. Rendeknek 6 Felfége kiváníag&t. Akko.t 
' fel 
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fel. kök az idősb Pécli-Újfalusi Péchy Imre 
ú r , egynehány érdemes Vármegyéknek Tá
bla Bírája, 's olly hathatós ékesen fzóllásfal 
adta elöl kedves Hazánknak, 5s nevezetefTen 
Bihar Vármegyének mostani gyáfzos . állt-
pótját, hogy fokán könyvezve halgatták ezen 
Öfz hajú Magyar Demoftíiemst. Még ő-kon 
is tartott, a' Gyűlés. — —- — —• 

>— — —• . — A'Gyűlés, első napját 
meg elózó estvén, nagy Múíattságot adott 
az ide való Nemes Iffjúság , mellyre illyen 
nyomtatott magyar tzédulátskáknak el kül
dözése által hivattattak az Uraságok: Szabad 
Biliét, á Gróf Teleki Hágánál, Febr* 
^•dikán, estvéli 6 órakor tartandó Magyar 
nemesi mulattságra. — Öltözetekkel is meg 
mutatták a' múlattságra feles fzámmal öfzve 
fereglett Urak *s Dámák, hogy igaz Magyar 
Hazafiak 's Leányok. — Ugyan volt keleté 
a' magyar Tántznak. Néhány jeles Iffjak, 
egyforma módos öltözetben, úgymint: zöld 
mentében, veres nadrágban, és farkantyús 
fáriga tsizmában, eljárták a'Magyar gyalog 
Karónak Tántzát is (a' Verbunkost). Veze-
xo\ok a' Devins Reg. je érdemes Oberftere 

Bá« 
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Báró Petrás Úr volt , a' ki maga is magyar 
ruhában lévén, frifs elevenfége, testének 
módos illegetése *s gyors mozgásai által, a* 
nemes Társafág örömét még nagyobbra te
tézte, 's közönféges tapfblist okozott. -— 
Igen fzép volt ebben az igazán nemesi mú-
lattságban az is , hogy a' -NemeíTég nagy 
baráttsággal vifeketett mind végig a' jelen 
volt német Katona Tifzt Urakhoz is.<fi — 
Nem is kívánja azt az okos Hazai fzeretet, 
hogy a' nem Nemzetünkből való Ember Tár
tainkat, éppen tsak azért, hogy nem Magya
rok : meg utállyuk 's gyülöllyük; a' kik köz-
zü] valójában jobb ítélettel 's gondolattal 
vágynak fokán felőliünk, mint ncmeliy tsak 
névvel Magyarok ! ! ! 

Szeged* „A* midőn a' felső N. Vár
megyék édes Hazájok fzeretetétöl égnek: 
éppen nem érzéketlenek az alföldiek is. —-. 
Meg mutatja fzivünket azon Fel-írás (Re-

•.v. praefentatio ) , mellyet az utólfzori Sz. Pál 
napján tartatott közönféges Gyűlésből, Ő 
Felfégéneks és Orfzágunk' Naggyainak; nem 
küiömben Kaunitx_ Ó Hertzegfégének is fel , 
küldöttünk, és elegendóképpen ki nyilatkoz-
tatja mind mivoltát ? mind pedig okát kiván-
tágunknak. — Örömünk, melly kedves Ha
zánk' dolgainak változása alkalmatoífágával 

fzár-
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Származott; .ki mondhatatlan: ! de még f* 
mértékletes. ~-'X* Farsangot.vígan, es ál* 
lapomnkh.oz illendőképpen töltöttük' el. —-
Tsak .a*.Magyar 's Lengyel tántzoknak vőli 
azokban, divatja, melIyek.AíTzonyalnknak.ís 
inkább ízek,-Szerént. \ őltak, mint mas tán* 
tzoknak nemei* Az Ifijuság, 'általán fogva 
M%yar ruhában, 's nagyréfzént zöld men
tében, 5s.T^r.es nadrágban difzeskedeit. ErTe 
az öregebb ek.'s elöl kelőbbek mutattak ,'utar, 
A' több mplattságok között nevezetes vóít, 
mellyet Farsang utolsó estvéjén tartottunk* 
Mert abban még a5 nem Magyar íztiletésűék 
is Magyar, .öltözetben jelentek meg;- és *** 
Tiízt Or is engedelmet kért, ..a' magaiuím* 
jában yaíó meg jeienhetés eránt, .-— Kozzu-
lünk eggy jő Hazafi így .Serkentette kedves 
Nemzetét a* közonSéges örvendezésre :..', 
Örvendj Magyar!, mert Tsiliaga fényleni, 
l ezd édes. Honnyodnak; Szomorú Ege 

TiSztíúV.fekete felhőitől ?_ és _ , " 
Fergeteges levegői múlnak!!]'* •'. 
Pest. ,i Hazafiúi örömnek érzékeayfe* 

givel.mcgteilyefedve, jelentem az Uraknak, 
hogy az ide való Királyi 'MindenSégben 
(Univeríitas) ' annyira meg indították a3 nagy 
érdeme Tarurő ÍJrak , Anyai Nyelvünknek 
virágzását> hogy még a3 főbb .-Túdómánvök
ből is magyarul felelget nem tsak a* nevén* 
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éék Papfág;' hanem a' világi tanuló Iffűíag 
Is. Mind kenó közziil fókákat meg nevez
hetnék: de említem tsupári Törvény tanuló 
Iffjú GrbfC^irákyAntú Urat, kinek magya
rul tett "gyönyörű' feleleteinek Já okoskodl-
sainak hallására,'ílly Siókra fakadta minapi* 
tan ama nagy tudományú Tanitojá az-A'nyá-
fzentegyház Történeteinek TifzreíendÖ' 'Foth 
jósef.Űr: ^ Isten éítejje Nagyságodat! 
Nagyságodnak tökélletejfége^ és édes Ha-
"%ájáhox_ most is ki mutatóit* fapretete meg 
érdemli, hogy én Nagyság'Mríak :30gya? 
Orfaágban Nádor Ispányságoi- jövenctöly* 
lyek. —- T, L. Ür pedig",0"ezen fotókkal 
fejezte ki az említett Gróf Öt' erant. • való 
ítéletit % kívánfágit i 
Szapora a' veréb minden efitérhlko'H \ •'•'•' 

..•De ílly' Fénikfz'éppen rifka :e'-világon. 
Ritkáiig Gróf Úrfi!/ és nem kozöniéges 

A? mi néz belülied', fziv, elme,'-felleges.' 
Magyarul feleltél: kedves ajakidbúl 

Mézzel folyt befzéded, addja bizonyfágúl, 
Hogy egyenes fzived édes Hazádért vér; 

Hogy 2L tudatlaníag gyors elmédhez nem 
fer, 

Oh' Véneknél' idösbb nagy líljá ! nevekedj, 
Fufs, izzadj, ferénykedj, siefs és törekedj, 

Töltsd be kegyes Atyád5 és Hazád* •*érticrtyér, 
Nemzetinknek emeld g&éíz délig fénnyét. 

Éli 
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3*8 to<^»e$ 

Élő fák Királya légy, drága Tsemete! 
Életedet mérje Pálma fa élete. > 

Erdélyből, Egeres nevezem helyfég-
bol így ír hozzánk eggy érdemes Levelező 
Társunk: „ Oberföer Gróf Nemest mind 
ollyan helyen tartóztatta az irigyfég, az el 
múlt efztendoben, benn Erdélyben, as hol 
a' harmadéve nyert hírét nagyobbra nem ne
velhette. Kérte. Generális R***t9 hogy ko-
mendálja Őtet H. Coburgnál, az elöl vigyá
zók' Kormányozójának, Kienmayer Űr he
lyébe , (a ' ki már rftoit a5 Lovenehr Reg. 
nél Oberíler); de azt felelte az említett 
Generális: „Gróf Uram még igen ijfjú 
annak, d mi akar lenni." Folyamodott 
azért .egyenéflen~a' Heftfcqflhgy.,' a* |fi lff̂ _ 
ottan Bukarestbe hiyatá* két nap egymás 
után afztalához' méltóztatá, és kérését tely-
lyesíté! — Most már az Argis vize mellett 
várja a' jó aikaimatoífágot, mellyel az eddig 
nyertt érdemeit ujjakkal tetézhefle. A* ve
zérlése alá bízott féreg % Svadron Barkó 
Húfzárjaiból, 3 Kompánia Gyalogfágból, 
529 Arnamákbói, '83 Stuttzosokbó!, és 4 
ágyúkból álk" 

Költ Bétsben $ Mártziusnak 9-dik napján,. 

% # 
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