
Bíi'f. 
Ezen hónapnak 6'dikán* eleibe ment 

ferent^ F6 Henzeg kedves Artyának Leá
pold 'Királyunknak, Klagenfurtig. Mára 
Várják* ezen egéífz Európa előtt esmereres 
bölcs előre látású, okos tsendeíTégii, 's ugyan 
fezen virtusaira nézve, & kezére ízáliotc fok 
Birodalmaknak nagy reményfégűKórmányo* 
zójár, Béts Városába. Híjk 

Néhai nagy emlékezetű IL Jósef Tsá^ 
fzáraak, öt kedves Dámáitól,. úgymint: 
'Léichtenjlein Ferehtí és.Károlyné* Kiní^kj-
né 's Kláryné Hertóegnéktb!, és G. Kaúnit^ 
Erneítuélol, Frantzia nyelven lett vég bíusu 
vételének értelme: 

Kedves Dániáim! 
,-, Ideje vagyon- (az én végem közelget}, 

jhogy még ezen fórok által rhegbízDnyhts&m. 
az Aífzonyék erántt az én egcíz háládatos^ 
Ságomat, 'azért á' jóságért t .barártságért,. 
és nyájas ízábadfágéfi , a' mplylyet kí
vántak hqzzáiü , fzámo's -efztendóknek- le 
folytával még ' fu ta tn i , nteliyék alatt én 
az' Aíísonyékac látogattam. .Egy 'nap-ot. 
fem fajtiállok azok köziül; egy fem l&ttzort 
nékem hofíz-asnak; és az -% eSSY -érdemlő 
áldozat* mellyet tdzek* el hagyván e" vilá
got , hogy éri bi Aí&onyékat többe nem la-
ítem. **» Méltósftóksák az Aífzonyék köayör-

Y gfr 
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géseíkbeii r611ant meg emlékezni. En nem. 
győzöm eléggé meg esmérni az Illeni gond-
vifelésn'ek erántram való végeden jóságát, 
es könyörüleceflegét, mellynek fummáj íl «Z« 
hogy én tsendefleggel várom órámat. ,— 
Istennek ajánlom. — Az Aíízonyék nehe
zen fogják el olvasni az én ákombák Iráso* 
mar, — Ez elég jelenfége az én állapotom
nak, Jósef* 

Azon Látogatóul eggyütt lévő £ Dámák-' 
íiak, a? kik -engem* fzenvedhettek. — • Béts9 

1790. Febr. 19. napján. ss 

. • A* mi kedves, Tsáfzárunk' bűtsű vevő 
Bilietjére. való • felelet t 

„Bátorkodom, a' magam ?s 4 Társaim* 
íjak nevetkben, az ó ki fejezéseiker Felleged
del közleni, ,'s azokhoz a' magaméit hozzá-
jok adni/ A5 tsudálkozásnak, a? leg érzéke
nyebb háíádstoíí ágnak, ss a' leg méllyebb 
.fájdalomnak érzékenyfégei egyedül szokj, 
• mellyek nállunk helyt találhatnak. Ez a* 
Társaié g r mellynek Lelke Felleged volt 

• — 'fel névén, hogy az. Itteni végezések meg 
találják Fellegednek többfzori látásától Őt' 
fofztani — nem egyébért fog ezután öfzve 

„gyűlni; hanem, hogy Felfégedet siraíTa , 
.Tőle lett meg válását fájlalja, és az el múlt 
•-boldog órákról emlékezzen. '-— Utolsó le-

'heh 
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•hdléseig kötelesnek fogja magát mindenik* 
Önk esmérni arra 3 hogy életének minden 
napjaiban kérje az Iítení Fe!fégedért.w 

Hertzeg Katinkának N, Seprőn' VÍLt* 
ín egy éhez adott Válaífza ? 

^Wemes UniversitáS, 
Nagy ti fotelét re méltó Urak! 

Az Uraknak, Febr. 3-dikán,' hozzáül 
feotsátani téttzett írásokat vettem, és abban 
különös háládatoíTággal láttam azt as bizo-
dalmata mellyel az én előttem mindenkor 
betsben volt Magyar Nemzet méltóztatik en» 
gémet meg tífzteinu Valamint rriinderi al-
kaimatofiaggal kedves kötelefíegemnek es
mértem j , hogy ezen betses Siiodalomnak» 
&' mennyire fsak tóiem "ki telhetett 5, meg 
feleljek: úgy ez úttal is az maradtam, a' ki 
voltam^ és azért a'Tsáízá'ri" Felségneky (t* 
Magyar Nemzetre nézve való nagy lelkű 
maga meg tatarozásában igen nagy réízt 
vettem. Ezen öliy ditsoíTéges Meg határo
zásához á' Tsáfzári Kir, Apoít Felségnek * 
tellyes .ízivémból fzerentsét kívánok a^Njm-
tetiiek $ 's biztatorri egyfzérsmind azzal ma» 
gamatj "hogy a' Nemzet is egéfz buzgóiig-
gal törekedik mindéit ezütánnl tseíekedetel 
által, O Felsége * és a* Státus etánt meg 
toonyítánij hogy nemes gondolkozása iiiőd^ 
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jához, a* meliyért én, .minden akadozás 
•nélkül, Kezeííéget vállaltam, íénimi alatsőn-
fág nem férhet. Erről tellyes. bízó dalom mai 
levén, valófágos gyönyörüfégemre fzolgai, 
Itallyában az egéfz Nemzetet, mellynek 
Rendjei közzül lenni, izerentsém vagyon 
nékem is; különöűfen pedig ezen Nemes 
Universitásíj. tiSzceleceün mellett, azon yál-
tozhatatlan baráttságos indulatról bizonyoííá 
tenni, a' mellyel eltem fogytáig maradok 

Á5 Nemes Universitásnak 
Bétsheny Febr. 17. 

napj. 1^90-
ízíves hajlándofágú eí 

kötelezett Szolgája 
JC#hnít% RitthergSt 

Szomorúan rkénteleníttetünk jelenteni\ 
hogy, azzal alNagy Hazánkfijáíral, FŐ Vezér 
Gróf Hadik András Úrral, nem foka ditse-
kedhettmk. -^ Az el múlt Vasárnap meg 
gyónt ss fel vette — talám ütólfzör a' Szen
tséget* El is bútsuzott kedves Gyermekei* 
tol. **. Fiai közziil tsak az Oberfter Úr volt 
jelen,.kit háromfzor Öleit meg a* maga vé* 
géhez közelgető Nagy Atya , benne gon
dolván a9 két távol lévő' kedves Fiait is. —~ 
y\kt ugyan ezek is,itt vágynak,, és annyiban 
fzerentséííek, hogy még életben érhették 
fzereto Attyok&tv 

A: 
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_ A" Bánáthói azt igák, hogy a? ott 

telelt feregek mindnyájan óliy parancsolatot 
veitek Fehruáriusban , melly Szerént ezen 
hónapnak ebg napján el kelletett téli Szállá-
saikat hagyniok, és Supamk s Orsova felé 
vették útjokat. ^ 

Az Oláh Orfcági Seregeink is kéSzitet-
tck már magokat, az el múlt hónap végén, 
újjolag a* Táborozáshoz 5 minthogy igen en* 
gedelmes idők is jártak. — A' Tartalék ágyúk 
Medgyesröl) S^ebenbe vitettekj *s Febr. ig-
dikán tovább Szállíttattak Rimnik felé. 

H. Hohenlohe minden órán Bétsbe fog 
érkezni. 
Az alatta volt Seregek már most a* Cohurg 
Hertzeg fó korrnányozása alatt vágynak. 

Ma g, órakor reggel meg halálozott 
Gróf Hadik András FŐ Hadi Vezér. — Ezen 
igen Szomorú hírt éppen mofí veíízük!!! 

Posony. Az ezen folyó hónapnak első 
napjára tett közönféges Gyűlésében N. po
sony Vármegyének, nem jelent meg a ' M . 
FŐ Ispány Úr: azért is első Vitze Ispány T. 
Makripodári Úrnak elél ülése alatt ment az 
véghez. Mindeneknek elckte egy Szép.Be? 
izédet mondott az emiitett ElálülÓ ú r , a* 
nagy Számmal őfzve gyülekezett N . Ren* 
fjekhez. Azután elöl vette a* Gyűlés, és-
fórra kereíztül ment mind azokon i Változ

ta-
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tatásokon,' mellyet s/gq-díktól fogva estö^ 
az Orfzágbah, *s fzó vólr a* Dolgok* előbbi 
folyamatjának minél hamarébb lehető viííza 
hozásáról, -r- Más nap is Széket ült a' Gyü-
lés, és a* mirql az előtt való nap tanakodon: 
volt a' Haza javáras meg állította, 's ekként 
két Ülések után vége lett a' Gyűlésnek. —* 
A* mint az itt következő Hívogató Levélbál 
ki t-ettzfk, újra Gyűlés fog tartamiN. Pofony 
V-ármegyében, ezen hónapnak s 6-dikán á 
még pedig már most a* rendes FŐ Ispány 
Úrnak..jelen, létében', 's ElÖlulés.e alatt. 

3) Méltóságos Gróf Uram f 

Minekutáf)'na (a 'mint tudva vagyon) 
íettzert volna Ö Fellegének azon Reíbhuziót 
ki botsátani s hogy a*' Vármegyéknek, é& 
azok FŐ fspá-nnysinak a' légi törvényes hatál? 
tnok viífza adatraífék> nem küíamben a' többi 
Grfzág' dolgaia és a5 Törvénynek folyama?? 
íya jövő Pünkösd havának első napjáig arra 
a* lábra viííza téteífenek, • a' mellyeír vállnak 
akkor, a' midőn O Felsége lyÉo-dik eszten
dőben az Orfzáglást által vette volt: követ-
kezendoképpen ezen T. N. Vármegyének 
örökös Fó Ispánmya Nagy Méltóságú Gróf 

, f>regbik Pálfy János Úr ö Exeelíja azon \t-
gyes Refolutzió fzerén.t a' T / N . Státusokat 
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és Rendeket Szükségesképpen bízonyoíTá tenni 
kívánván, maga Fó Ispányi hivatallyának 
folytatásához fog kezdeni; 's arra való néz
ve, maga jelenléte alatr, ezen folyó Mártzius 
hónapnak i6-dik napjára, N. Kit. Posony 
Városában Generális Gyülekezetet tartani*. 
Melly Gyülekezetre, tifztem hivatalához ké
pest f Nagyságodat alázafoíTan invitálom* 
Többnyire pedig, Kegyelmében ajánlotta 

állhatatoíían maradok 
. Nagyságodnak 

Posonyhan, 6-dik Mártz. 
1 7 9 0 . 

alázatos Szolgája", 
Mdkripodáry Miklós.(^ 

Buda. •—-• Folytatás. 
Más nap, úgymint 24-dikén5 minden 

elgondolható pompával, 5s örömnek jelen^ 
lésével el énekelte a3 Tedeumot maga a* Prí
más Cardinális Hértzeg Rattyánh Ezentúl 
az Orízág Bírája nagy Ebédet adott; Báró 
Ort^i- Láfzló 0* Excell. ja pedig gazdagon 
meg vendégelte maga házánál a' Nádor Is
pányi Záízló.-Állyát; valamint a* Budai.T&-
náts is , & Budai és Pesti Polgár Katona/v 
ságnak *) fó Tifztjeit, 140 Személyre &%$$ 

tér t 
s ) A'" Budai 'Polgár Lovasfág 3 S^akafzokra vm 

:. : íei oíz'.y'a. Az elsií) aíl 4 0 ; a'második 20 ; % 
, !j kurr 
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tett. afztalokon. — Ezen, és még a* követ
kező két napokon, ki volt téve,-a'.Korona* 
hármas Sfiî M; alatt, dél előtti 9 óráról fogva 
estvélí 6 óráig a' K. Udvar Templomában,. 
,*' yégr*?; hogy; kikí tulajdon fsemeivel \kt«> 
haffa ezen drága Kinrs.et, meliynek o\lf 
rególta való bírásától fok ízben lett meg 
fjjomoríttatá-si után is, ugyan tsak min4 ez 
idefg , irrieg není fofztai hatott végképpen 
kedves Hazánk. . El telvén a* tiáro.ra,. napoké 
Febr*,24-dike estvején minden Dikafztério-
mokoak . cs a1 NemeíTégnek jelenlétében , el 
•záratott a' Korona, az Orfzágnak több Drá~ 
gaságarv.al; úgymint: az Orfzag Almájával* 

' a' Királyi Fálrzával, a' Sz. Iiiván;. Palástja val̂  
Kefztyííjéveles Kardjával eggyüct^'s vitetets 

harmadik 24 fŐbol. Az elsőnek Forma-Kukája. 
világos kék hufzáros rövid mente, fekete prémre 
's arany sinórra; veres aranyos lájbli, és fekete 
bársony aranyos tsákós süveg, -r- A' második
nak: fetét kék mente, egyébaránt egyenlő az 
elsőjével*—A.* harmadiknak, Uhlániisi Forma-
•ruhája vagyon: nadrágja fárga fzini'i arany si
nórra ; süvege ollyan ^. mint a' két elsője ; felsÖ 
ptémetlen ruhája fetét kék, veres, hajtókával* —-
A' Gyalogságnak két Kovnpániájai Stuttzds -módra -
vágynak öltöztetve: zöld? veres hajtókája feíso 
srnhába 0rga fzin lájbliba és nadrágba. 
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£ Számára kéfaítétt hajlékba, mellybefi fog 
ezentúl niaradni, 's a 'már oda fenn emlí
tett'módra őriztetni. — Egyebaránt az egéfz 
pompa méltán nevezetes lehet arról is, hogy 
annak végbe menetele alkaimatoíTágával Sem
mi rendefetlenfég 5 vagy Szerentsétlenség 
nem esett: pedig egéfz nap ezer meg ezer 
emberek takarodlak ákal Szakadatlanul a* 

- Dunán, • - . 

Kolosvár. Ide való Ref. Profeűzor, 
T. T. S^athmári Pap Mihály Ür, olly be-
tses Levelével örvendeztetett meg közelebb 
bennünket? as millyet tsak egy Tudós és jó 

.. JHEazaíicól lehet várni. Annak nagy réízénr 
Ide való iktatása által", kívántunk más jó 
Hazánkfiait is azon hathatós örömben réfzei-
teini, mellyet mi vettünk annak olvasásából. 

„Most , mivel minden felé a' Magyar 
Nyelvnek, eddig (tsak nem esmérerlen kel* 
lémetefiege, *s hathatós ereje kezd eroleget-
tetni, mind ennek űjjabb bizonyságára, mind 

, az Iffjű Poétának dicséretére, és Nagyobbakra 
való öfzíönözésére, e* következendő jeles 
Verseket kívántam az Urakkal közleoi, olly 
véggel, hogy ha az Uraknak is ezek annyira 
kedvekben eshetnek, mint nékerafmeg tetz-
tzettenek. köMQ. botsa tani méltóztaílak. 
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Didó Panajf^a, 

Nagy Isten.! mi dolog, hogy as Te veflz^dnek 
Sálja alatt a5 hív fzivek így vefzódnek? 

Látom az igaznak nints hafzna, fe bére, 
Mert Te kinző mérget ontefz aV fehére* 

£s így vagy tnenyköved, tzéíját el vétetted* 
Midőn azzal fzivera* kedvét el vétetted? 

Vagy pedig haragad éppen reám tzélaz, 
Ah reízketek í mivel rettenetes tzél az* 

Sajnáljátok íbrsom'y kik körűi állatok, 
Bámuljatok rajtam érzékeny állatok! 

Moft látom hogy a' mit fzerenrsém rég fziolett 
Annak fényeííége tsak fekete fzinlett. 

Hlyen a' fzere°itse, a* mit Q paiástal, 
Azt be fzokta íidm fzép ízinii paiástal. 

Ha öllyanirigy yag.} 'PdrkámJ hamar fonnyad 
Az orsót;, mert Didó virágjaha fonnyad. 

Foiinyadok,-heív._ i :,- »oríüt voltam 
Mellyhen azt is b&n -:;i; n o S t S^erentséa 

Ha kedves napjaim* fzkmíklkskt elöl 
Kezdem, a' fájdalmas emlékezet el öl. 

Hol vagytok víg óráki *s hát az a" főbb Vagyon 
Énéás) hív fzivem mond meg, hogy hol 

vagyon? 
Él ment a' kegyetlen, és Karthágót pufztáa 

Hagyta, hogy hív Társa haljon meg e" 
pufxtáii, 
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Hitetlen Énéásf hát ugyan e*végre 

Jörtél e5 hogy Didót juttaíTad i végre? 
Ki gondolta volna hogy éa oilyan vefztern* 

Keresem', a* mellyben élereni el vefztem? 
Bámultam meg vallom ezen jámbor férjen. 

Nem tudtam > hogy hozzá tsaiárdság is 
férjen. -.̂ S&i 

Hallottam, hogy kevély vók Trója; de 
kivált. 

Most látom, Énéás azok közül ki vált. 
Enéás el pufztúlt, Trójai maradék í 

A' kinek még én is prédául maradék. 
Mi tagadás benne j Szerettelek, Vázért 

A' mit nem is véltem ,• látom, hogy moft 
az ért: 

Jíh bánattal tellyes kófzikla hafadék! 
Reád emlékezvén majd ketté hafadék* 

Átkozott légy mind T e , mind pedig mis 
hajlék, 

Mellyben Enéásnak ortzájához hajlék. 
Régi örömemet jelentő víg alztal. 

Emlékezeted is híjába vigafztaU 
HányattaíTék fzéllyei az a'vétkes Szoba-, 

Mellyben Énéásfal állottam vóít fzóbá. 
Ah tsalárd Barátom ! tudom én mit jelent 

Az, hogy MerkuríusTenéked megjelent* 
Némelly tekintetben az ártatlan Szem, lel 

Qliy dolgot a a' mellyet más bámulva 
fzemléL 

.fieSzé-
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Befzcded Szivednek híjába fest ékes 
Szint 9 mert nem kell nékem a' fziv t hs. 

> . festékes 
A\két Színnel festett fziv az. ajándékon 

Kap 3 és örül mikor:adnak ajándékon,:. 
A* hiládatlaofág minden álnok hátra 

így van írva: ne nézz fe elé. Se hátra. 
Te is, hogy hajódat meg igazíttattam a 

5S költsönös .hivfegre Szivemet itt attam^ ; 
Meg vetfz\. ah kegyetlen f 's éretted a' laffan 

Közelgető halál jó hogy el alaíían.. 
Halálos nyögésim.millyen Sokatérnek, 

Meg tudódj, Fátumid mikor utói érnek. 
Meg emlegetfz engem' a' mikor az átok 

SS a' bűsúltJÉg eggyütt kínozza hazátok. 
Meg efzedbe jutok, a1 mikor a' gálya, 

Mellyen méíTza a' Szelnek mérget alig álja.-
Akkor Szánfz engemet, ss bárnúlSz a' Szék 

véSzen; 
M&rt helyettem bodzát rajtad a'Szél vé

Szen. 
Azt kívánom* Euriis hogy fel háboríttsa 

As tengert, *s hajódat vizébe boríttsa* 
Félelem 9s fájdalom tsupán e5 kettőről 

Rettegj, mivel áínok Szived is kettőt öl. 
Félj hogy a' Tengerbe merül az a birtok > 

A' mellyet Te, és más több Társaid birtok* 
Fájlald, hogy el hagytad Szegény Didót 

árván*'• 
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És meg nem esett volt kó* fzived ez árván* 
De mi közöm nékem Hitetlen! Te veled? 

Mert Te tsak fzűntelen kínomat neveled. 
Vigyétek izélek! mert meg fojya Ö lelni 

Kinos végét, engem5 ha meg úúi ölein?* 
Hogy én azt kívánom* azzal nem vétkezem, 

Ha magam' meg ölöm, azzal fem vét-kezem. 
Te pedig Hitetlen! tudd meg, hogy egy 

mérték 
Van az Égben, mellyel bűnödet meg 

' mérték. 
Háládatlan Lélek! eggy ollyan érdem lefFz 

Eltéve ízámadra, a' millyet érdemleíTz. 
Es ha Te Kegyetlen! így bántál itt vélem, 

1 , Kínos fzenvedés leíTz jutalmad úgy vélem. 
yadascty István* 

A'Poéta , űgy értem, N. Enyedi Ref* 
t)eák, előttem esméretlen; de tifzta, vilá
gos , és hoíTzas magyarázatot nem kiváft6 
gondolatjáért, Verselésének eddig nem igen 
gyakoroltatott Neméért, és fzép Magyarsá
gáért nallam kedvefljfcget érdemel. Lehetett 
Volná vagy két helyen egy kis változtatást 
tennem; de abban fem voltain bizonyos,* 
ha vallyon a' vélem közöltetett írás, eggyel 
e* az eredeti Irásfal, és á1 Poéta híre 's-akt-
fatja nélkül illendőnek fem. láttam. Virágot • 
slk tsak* mint y kezdette 3'111 Ind Versf lésre;,. 

' T"." : "" ' miná 
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• mind folyó Beízédrc,, mind Tanításra, mmá 
Éneklésre ys a' ,r. fok más Nyelvek felett 
alkalmatos 's kedves Anyai Nyelvünk, kevés 
idő múlva nem tsak- vidám Nyarat,, hanem 
éppen Arany ídőt is érünk,'*, 

Fran't^íd Orf^ág. 
Az el múlt Febr.. 13-dika örökre neve* 

fcetes napja leíTz Frant%ia Orj\ágnah Eze
ket végezte t. u az emiitett napon a' Nemzet 
Gyűlése: hogy többé a' Törvény fem e'gy*. 
gyiks fem másik Nemnek, .a*-Szerzetes elet 
,-eránt való, Fogadás-Tételeit, meg nem en* 
gedi.j ?§ ahoz . képest fernrni Papi Rendek
nek és Gyűléseknek, mellyekben afféle Fo*, 
gadások tevődtek 9 helyek többé Frdnf^ta 
Orj\ágban nem léfzen.—.Mind két nembeli 
Szeméííyek ott hagyhatják a' JJIaftrotnokat, 
,a5 mellyekben .; tnpífc vágynak 9 rnihelyest az 
erántt .a' "Kerület EtÖljáróinak jelentést tefz-
neki és illendő furama fog fzámokra rendel* 
tetni* a1 meilyból .élheflenek. — Azoknak 
fzámokra .pedig, as" kik ezen Végzést nem 
akarnák, hafználni, bizpnyós házak fognak 
rendeketoí, (mel!yekbe . köközhefíenek. —• 
Az Apátzák., ha ki nem akarnak jöni, meg 
maradhatnak azon házakban, a' mellyekben 
moíl vágynak. — A* tanító és könyörüle* 
teííégnek munkáit gyakorló Házak erántt r 

ezentúl fogja magát meg határozni a' Nem* 

emény Jelzet: 778 
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íetGy&I.ése. — Nagyobb réfzént úgy vették a* 
KlaftromokV Nemzet Gyűlése- végezését^ 
mint jótéteményt,-*-Sok ifFjú Szerzetesek már 
előre nevekék hajaikat, 's be- fzerzették a* 
meg kívántató világi ruhákat; azért is mi
helyt, értésekre esett az említett Végezés ? 

ki jöttek Klafíromaikból, kiket más nap még 
többen követtek. 

Mi leílz a' magok között meg hafonlotí 
Belgáknak, h W Prujfaiai Királyhoz mód 
nélkül ragaízkodó izomfzédjaiknak, a' Lüt*-
tichieknek dolgából ? LeíTz e' a' Burgujfal 
hadakozásunk? Ki leíTz z Római Király? 
Mit tsinál az Aureliánumi Herfzeg mind ez 
ideig Londonban? Mikor jeíTz az, hogy 
Qgéíz Frant^ia Orfaágból ki költözzön már 
sgyfzer a' gpnofzt fzülo egyenetknfégnek ?s 
íendeletlenfégnek Lelke ? — Ezek mind oly* 
lyan Kérdések, melíyekre nem lehet egéfz 
meg határozásfal felelni. —-

Nagy Helyről értettük, hogy azon, 
mesteríéggel ki dolgozott öízve Szövetkezé
séből a* Prujfaiai Udvarnak tf Lengyelek-
kef9 femmi fem leve. Már most a'Lengye
lek újra az Aujiriai és Qrofa Birodalommal 
kivannak huukmni* 

A5 hl 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 
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Á' fel fett három Kérdéseknek nyomós ínég 
fejtésére ferkento érdem pénz 30 Arany fog e2entú! 
lenni: itihiekutáana t. i. ama buzgó Hazafiságáról es~ 

• méretes Férj fiú T. Vétzeli JJv IO Aranyokat ígért -AÉ 
általunk jutalmul ajánlott 20 -Aranyokhoz* ~-~ Az 
említett Kérdéseknek harmadika éppen nem azt tefzk 
iVíeily el múlhatatlanúí ízükséges a' Dsak nyelvnek 

, olly módon való további fenn tartása, a' Magyar 
-Hazában, miként vóít, az ez előtt való időkben}, 
mint ezt egy közelebb hozzánk küldött Feleletnek 
érdemes Szerzője láttatott taíám gondolni, — AJ 
Kérdés nem hozza ugyan tellyesféggel kéttségbe a* 
t>eák nyelvnek, Nemzetünkre nézve való fzükséges 
voltát; sÖt akarja azt okokkal is támögattatni:' de az 
•is egyfzersmind a'tzélja, hogy az Anyai Nyelvnek 
meg adaffa méltó jusfal az Elsőséget * nem tsak zw. 
Oskolákban; hanem a' főbb 's alsóbb Polgári és Tör
vény Székekben is. 

• * 
. • * • - . . ' ' • # 

' Nagy örömmel értettük, hogy Abaújvármegyébetí 
•vgy Tudós Hazafi- Mulatnak Kozönféges Wfiénajét 
.^Magyar Nyelvre fordítja* 's nem fokára el is kéízifí 
az első Könyvet. 

Szelénben (Erdély Orfzágban) egy kis Magyaf 
Társaság állott öfzv$, a* mellyröl másfzor bővebb rá 
bogunk emlékezni. 

..V jövő Postával'• meg fogjuk küldeni FÖ Vezet 
?,á •idtíx Képét. 

ICr'r Bét^m , Mártzíusnak 12-dik napján-. 


