
• Béts. 
II. LEOPOLD Királyunk, ezen hónap-

Bak első napján, reggeli .7 órakor indult 
meg, Fedérigo Manfredini nevezetű Gene-
ráljávarsTanársoífával eggyütt, Florenf^iá-
hói Béts Városa felé, hová el érkezett la
dikén , estvéli 10 óra után. — El indulása 
előtt, egy n Személyből álló kormányozó 
Tanátsot állított fel, a'ki távúi léteben igaz
gatni fogja £ Toskánai Nagy Henzegféger. 
•— A' Királyné későbben fog útnak indulni *% 

9 

*) A' Királyné, Maria Luifa, néhai III. Karolj 
Spanyol Királynak Leánya, és a' mostaninak, 
IV• Károlynak Testvérje. Született 1745-dikbea 
Nov. 24-dik napján; és így most életének 4?-dik 
efztendejébe fordult. Házasfági életre lépett 
II. Leápold Királyunkal éppen az©n efztendobe* 
's azon hónapban, mellyben II Leopold édes 

<Attya Ferentz Tsáfzár meg halálozása után, a* 
Toskánai Hertzegségnek igazgatásához fogott, 
úgymint í765-dikben Auguítus hónapban. Aá 
egybe kelés t. i. lett az emiitett hónapnak 5-dikéa 
Infpmehban Tyrolnak fo Városában; az. igazga
táshoz való fogás pedig ig-dikon. -— Ezen kö
vetkezendő 14 réfz fzerént Hertzegeknek, réfz 
fzerént Hertzeg AíTzonyoknak fzerentsés Annyi 
Maria Luifa Királyné: 

1.) Mária Terésia Kerefztes Dáma fzü'letett 
1767-ben ja% 14-dikén; í'frjhea. ment Antal 
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9 Hertz egjeív e l , és 3 HerrzegaíTzonyaíva! 
eggyütí, — Mindjárt az id& lett el érkezése 

„urán 

Clemens Saxoniai Hertzeghez 1787. Septembernek 
g^-dikán. 23 efztendos leííz 

2 ) Ferentz Jósef Károly Hertzeg *s a' Koro
nák örökó'ffe, arany gyapjas Vitéz. Született, 
l/'ég-dikban Febr- 12-dikén, és így 22 efzteodÖs 
kí lz . Bétsbe joít i7g%-ben, és házasfági életre 
lépett i7gg-dikban jaa. 6-dikán, ama kedves 
emlékezetű Wwttnűérg Stuttgardi Erzsébet Vil~ 
helmka H. AíTzonnyal, • a' kitol ezen folyó efz-
tendoben, az el múlt Febr. ig-dikán, Aloysia 
Vrmcifca Erzsébet H. Aíízouykája fzüíetett; dé 
agyán azon alkalmatosfággal, a' következendő 
nap, úgymint ifi-diken,végképpen is meg fofz-
tátott. (Erzsébet FŐ H. Afifzony életének 23-
dik efztendejébea. mák ki e5 Világból, úgymint 
a' ki fzüíetett 1767-dikbeia,, Aprilisaek 21-dik 
napján.) 

3 ) Jósef Ferdinánd arany gyapjas Vitéz. 
Született 1769-dikben, Máj. 6-dikáa. 21 efzten-
d&ben jár* 

4«) Mária Anna. Született 1770. Apr. 21* 
20 dík. eíztentlÖbe lépett. 

-§.) Károly Lajos fzüíetett i77i-dikb®n Sepr* 
f« Bletének 19. efztendejére fordult. 

é.) Sándor Leopold. Született r772-dikbea 
Aug. 14. lg efztendore fordált. 

'7.),:Jósef Antal. Szüieteit 1770-dikban , 
Márts, $ t 14 efztwadire fordult. 

. . - - . . , • • • • - . « . ) 
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:£n való napon, el ktldőrte a' Király Fe» 
int% FÓhertzeget H. Kaunit^ko^9 és Fé 

la % • Vezér 

g.) Maria Clementina, Született 1777 Apr. 
SJ4„ 13-dik.. éfztendiÜre fordult. 

9.) Antal. Született 1779, Aug. 31. n-dik 
efztendore fordult. 

10.) Maria Amália. Született 1780 Okt. tej* 
xo-dik efztendore fordult. » 

Sí.) János Baptijlq. Született 1731 Jan» 23 
g-dik efztend&re fordult. 

12.) Kauieri Jósef ízületeit 17B3 Sept. go» 
7-dik efztendore fordult. 

13.) Lajos Jósef fzuletett 1784 JDec. 14* 
6-dik efztendore fordult. 

54.) Rudolf János Jósef Ránieri, ízületéit 
I7$g-dikban, Jaa» f-díkáii; 2-dik efztendore for
dult. 

Azt ítélte meg boldogult í í . Jósef', í í . -Leá
pold ÖttsérSí, hogy az egéfz Pátriárkái tulajdon
ságokkal bír. — Valóban az lílen is fzép fzapo* 
rodásfal áldotta meg Fejedelmi Házát, fzintéa 
mint a' régi Pátriárkák Házokat. •— Maga El-dik 
LEOPOLD 1747-dikben fzuletett, Máj. s*kéa. 
Most életének 4j-dik efztendejére fordult, és 
így 6 efztendovel iífjabb testvér Báttyánál néhai 
II. Jósef Tsáfzárnái, úgymint a^iü i74i»dikbeit 
fzuletett volt, Mártz. 3i-dikéar —- Két jelég 
történeteket kivántunk moítaai Ufalkodónkrói I í 6 

LEOPOLD-ról ide iktatni, meliyek nagy meg 
esm«rtetésére fzolgilnak ezeti Fejedelemnek. , Aa 
«fei T4jgfé«et tz : Egynehány •fitténd&kkel ex 

•Ifctt, 
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Vezér Laudonho^,, azzal az izenettel, hogy 
minél elébb fog vekk ízeméllyeíTen befzélini. 
Bcfzéit is azizenetet követő nap, azaz Vasár
nap FÓ Vez. Laudonnali valamint más ÍÖ Mél-
tófágokkal, azok között Cancellarius Gróf 
Válfy Károly Úrral is. —- Á' leg első per, 
mellyel el igazított az új Király, volt, a' 
Magyar és Német Testőrzők között az elsö-
fég eránt fzármazott nemes vetélkedés. T . 
i. £ Nemes Magyar Testőrzők eddig a* Né

met 

elStt, Florentziába utazott volt az Angliai Király 
Óttse a Glocefteri íiertzeg. Leopold baráttságos 
indulattal fogadta a' Hertzeget. Gyakran fatál-
gattak eggyíüt az Arno vize mellett. • A' gyer
mekek meg látván Leopoldot, oda fzaladtak hoz-
2Ú, ugráltak 's jádzottak körülötte. Leopold 
neveken fzóllitotta azokat, és tudakozódott tÖlok 
a' fzuJeikrok A' Glocefteri Hertzeg el bámult a' 
Leopold tselekedetén , 's azt mondja néki: Tá
lam bizon mind esméri a' lakó Városabéli gyer
mekeket? „Igen i s , feleié Leopold, nem tsak 
az ide valókat; hanem a* Városhoz 3 óránnyira 
lévő falukbélieket is , és mind neveken tudom 
fzólíítaoi." — Második Történet ez: Hallván 
egykor Leopold, hogy némellyek az © fzeren-
tsés és boldogító Uralkodásának fzemlélésére azon, 
fajnálkoznának, miért nem nagyobb az Ö Tarto
mánnyá? könyvben lábadt fzemekkel így fzól-
lőtt: „ Áh! még is elég fzereatíétleflek vágynak 
abbaa," — 
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met Testőrzők után, a' második örizetet tet
ték,, úgymint a* kiknél egy foggal alább is 
vágynak rang dolgából. Mert a' JSíérnetek 
FÓ; a5 Magyarok ellenben Alhadnagyok. —• 
Moft meg ízóllitották a5 Német Testőr
zőket, hogy engednék által nékiek az elsó* 
őrizetet, ezen méltó okon: mivel a' Német 
Testőrzők ugyan mint Tsáfzári Testőrzők 9 

elsők 5 de moft az Uralkodó nem Tsáízár, 
hanem Király; még pedig első Meltófága 
a' Magyar Orfzági Királyfág. Ok tehát, 
mint Magyar Király Testőrzői, első helyet 
érdemlenek. A' Németek örömest fzerettek 
volna ez úttal is elsők maradni. A' dolog, 
a*'Király eleibe ment, a ' k i , egyeneflege 
fzerént , a* Magyar Nemes Testőrzőknek 
kivánfágokra állott, és már moft a 'Néme
tek utánnok estek. 

Egynehány Nemes Vármegyék, Depu-
tátusaikat küldöttek fel ide Bétsbe H. Kauniti^ 
h o z , kik meg kőfzönnék küíönöiTen nevek
ben, átaljában pedig a5 Haza nevében azon 
fzives törekedést, mellyel a' Hertzeg néhai 
II. Jósef Fejedelmünknek Nemzetünkhöz; 
botsátott utolsó kegyelmes Ajánlását efzköz-
leni méltóztatott. 

A' F. Kantzellária ugyan tsak két kézre 
dolgozik a' Haza javára. Azt' tselekefzik 
Primas Battyánj 6 Emiaentziája 's Herrzeg- ;; 

• - » H^'^MM 
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fége; Orfzág Bírája Gróf Zichy; Erdélyotv 
ízágKormányozüja Gr. Bánfi, fóTárnokmeft 
Vég *$ Perí. Ürményijóí, Urak is, kik mind írc 
vágynak. De ugyan abban foglalatosok Budán 
ar K. Helytartó Tanáts; S\ehenben az Erd<> 
lyl kormányozó Szék; és külön külön minden 
Hs Vármegyei Hazánknak. 

így bútsiizott el a' már halálra válr9 d« 
még is el nem tsüggedt lelkű nagy Fejede
lem IL Jósef) Qr6f Rofcnberg fo Kamarás 
Úrtól; 

95Mo» cher Comte Rofenberg l 
I/amltié connoit ordinaírement les bornes: mais 

la votre fe dontie tout entiere. Pourrois jé quitter 
te monde, fans vous temoigner eticore toute ma re-* 
connoíílance de tou.t, ce que Vous aves voulu fairé 
pour moi, pour toutes les genes, que Vous aves 
ibuffert, pendant les heures de plaisir, etánt arec moi 
furtout durant cetté loogue maladie, pendant Iaquelle 
Vous vous étes entierement Sacrlfiá pour me foulager v 
et me confoler. La fagefle et la bonté de Vos Oon-
feils; enfin l'attachement, que Vous m'aves temoigná 
en toute occaíion jusqu'audernier moment de ma vie, 
me penetrent de reconnoiíTance, et d'amitié* Recevés 
en les affurances, et croyés, que la feule chose, que 
je regrette en partant de ee monde, eílle petit nombr§ 
áes amis, que je dois quitter, et auxquels j'ai fait 
de la peine. Adieu donc í Je Vous embrafíe de bien 
bon coeur. Söuvenes Vous de moi de Votre fineere 
Ami* et ageéUecné. 

/ s yofiph le 19'Fcr. I79q.. 
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F. S. Cen'Vft, que ni a main tremblaafe, qui m'a 

cmpeché de Vou.s tracer ess. ügoes d.e ítia. propr® 

„Kedves Rofenberg Grófom/ 
A* baráttságnak közönfégefíen határai 

Ssokrak lenni: de a' Gróf egéfz mértékben, 
közlötté velem a' magáét. „Ugyan hogy* 
hagyhatnám hát el úgy a' Világot, hogy a* 
Gróf eránt meg ne bizonyítanám utollyár^ 
az én egéfz háládatoíTágornat mind azért, 
a' mit tseiekedett én értem, mind azokért a.* 
magán való erófztik tételekért, mellyeket k| 
állott a' mulattság napjain (Farsangon) ve* 
lem való létei által, és mindeneknek felette, 
hogy iT írnoka ezen hoflzas nyavalyám tar* 
tot t , egéfízen fel áldozta nékem magát, 
hogy állapotomat velem tűrhetőbbé tetet* 
heífe, 's engemet vigafztallyon. A'. Gróf* 
nak bölts és jó tanátslásainak, és azon hoz-, 
zám való hajlásának meg gondolására, mely-
lyet életemnek utolsó fzempillantásáig meg 
bizonyított a* Gróf minden alkaímatoíTágok-? 
ban eránttam, as háládatoílágnak's baráttság-
nak indulati foglalnak el egéíTzen. Legyea 
bizonyos a' Gróf a' felől, 's. higgye el egy* 
fzersmind, hogy nem fajnálok egyebet, e* 
Világból való ki költözésemmel; hanem tsak 
azt, hogy az én igen kevés Számú Barátaim^ 
IQI meg kell válnom * kiknek, én nyúghatatk 

!.a%" 
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laníagokat okoztam. Iftennek ajánlom tehát 
kedves Grófom'. Ölelem baráttságos fzív-
vel. Emiékezzen meg rólam, fzives Barát
járól. ,.Jósef"Fébr. 19. 1790. 

U. I. A' kezem reízketegfége vetett 
akadályt, hogy ezen fórokat tulajdon kezem
mel nem írhattam a* Grófhoz.u 

KJBétsi Udvari Újság így emlékezik 
amaz el keríthetetlen Nagy Hazánkfiának, 
FÖ Vezér Gróf rf^dik András Úrnak, a' 
terméfzet rendes folyas^fzerént ugyan már 
éppen nem véletlen, de rbánk^jiézve még 
moíl is idején lett ki múlásáról: „Ezen fo
lyó hónapnak ia-dikért halálozott meg itten 
ftfagy Méltófágú R. Sz.-B. Gróf Hadik-An
drás Úr, a' M. Terésiá nagy Kerefztes Vitézi 
Rendjének Tagja, Báts Vármegyének FÖ 
Ispánja, néhai Ts. ^ Kk. Fellegnek, és a* 
moít uralkodó Kir. Felfcgnek valófágos belső 
TanátsolTa, a' FÓ Hadi Tanátsnak Feje, és 
egy Flúfzár Regémentnek VagyonoíTa. Rö
vid ideig tartott fekvő beteglége után, éle
tének 79-dik efztendejében múlt ki e* Világ
ból. Elméjének's fzivének felleges tulajdon-
fágai, & Fejedelem eránt való változhatat
lan hivfége , és azon nyomós fzolgálarjai 
álral, mellyeket mint Vezér, és a5 FÖ Hadi 
Tanátsnak Feje tett a' Státusnak, ditsö hírt 
Szerzett magának*, 's leg igazfágoíTabb füst 

a' 
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a' maga idejebélieknek közönféges tifztele-
tekre, és a' késő maradéknak háládatofíag-
gal tellyes emlegetésére.*' — Mi , Hazafiúi 
indulatra! meg tellyefedve, ezen buzgó kiván-
fágunkat ragafztjuk az előre botsátott méltó 
ki fejezésekhez : „Adjon Iften a* Fejedelem
nek 's kedves Hazánknak fok Hadik Andrá
sokat!" — Emiitett Nagy Hazánkfijának 
hóltt teste ki volt téve mindjárt ia-diken, 
valamint az azt követő napon is , azon Szál
jában a5 fÓHadiTanáts Palotájának, mellybe 
helyheztette volt a'meg boldogult Fejedelem 
1783-dikban Laudon és Lacy fő Hadi Ve
zéreknek alabaftromból kéfzűlt kerék már
vány ofzlopon álló FÓ és Melly képeiket, 
A' Szál mind untalan tele volt nézőkkel. A* 
Test mellett, több vitézi ékeffégeken kívül, 
Szemléltetett egy fekete 's veres Strutz toll 
bokrétával ékesített Sisak is. 13-dikon estve 
€l indíttatott a5 Test Magyar Orfzágra Fu
tak felé, a* holott el fog temettetni. Itt 
Bétsbcn if-diken tartatott az első halotti 
pompa, a' fö hadi Tanáts Palotája mellett 
lévő Templomban, A' Templom elótt pa
rádéban állott egy Svadron LovaíTág, és 
egynehány Kompánia Magyar (Károlyi és 
Pálfy Reg. béli) 's Német GranatéroíTág*. 
Holnap és holnap után is fog ezen halotti 
pompa tartatni. 
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A* Bánáti Levelek fzerént, általment 
már az oda való féregnek egy réfze a* Dunán 
ezen hónapnak 4-dikén. Az a* híre, hogy 
ezen eíztendóben leg eloflzor Bödön (Vidin) 
vevódik tzélba, a5 hol jó fzámmal vágynak 
a' Törökök, 's Nijfcáböí még többet várnak 
magokhoz. •— Belgrádból és Zimonből na
ponként takarodnak a1 hajók és a' feregek a5 

Qr/ova felé. 
y Gradiskából azt írják, hogy a* Torö%* 

kök nagy fzámmal féregéinek Banyaluka kö« 
rűl: mellyre nézve a* fzéieken álló feregeink 
újra meg erófsíttettek, hogy az ellenfégnek 
annál jobb móddal ellent állhaíTanak, 

Az Erdélyi Tudósításokból olvaflijk* 
hogy a' S^ebeni fo Nemeífég igen meg kérte 
H. Hohenloét, hogy tőle lejendo el válása 
elótt, festetne le a' maga képét: meg tsele-
kedte a' Hertzeg a' fo Nemeífég kérését, 's, 
már moft igen fok párját tsináltatják a' le 
festett képnek. — Midőn az el múlt hónap
nak a6-dikán indult a' Hertzeg S^ebenből% 

a' kapuhoz érvén, Ott találta aMeg elöl ke
lőbb Polgárfágot, melly ló háton reá vára
kozott, 's el kisérte egéífzen a' Város hatá-* 
ráig. — Szeretik a' jó Embert mindenütt! 

A* Magyar Koronáról* 
Minekután na le irtuk volna ezen óhaj-? 

tott drága Kintsnek Béts Városából, Buda 
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Várába lett pompás le fzállíttatását: fogunk 
annak Történeteiről fzollani, 's azon válto
zásokról, rnellyeken, egynehány fzáz efz-
tendökhek el forgása alatt , kerefztűl ment. 
Minekelőtte pedig azt tselekednénk: kívántuk 
ez úttal annak egy réfzét közleni, a* mit tu
lajdon fzemeinkkel tapafztaltunk a' Korona 
köruí. — Mi, Febr, ió-dikán, a' midőn 
j :bbára tsak a' ffr NemeíTégnek engedtetett 
meg, a' kintstartó Házba való bé menetel, 
különös engedelmet nyertünk arra, hogy a* 
Einrstartó Házban majd eggy óránál tovább 
benn maradhatunk, a' Koronát gondos íze-
mekkel meg visgálhafTuk, és papirosra is le 
veheíTúk,— Kezünkben vókak a'Koronának 
azon Rajzolatjai, mellyeket Gróf Réway 
Péter, és Ó utáona Kollár és Pálma kéfzít-
tettek. A' valóíágoak's ezen emiitett Rajzola
toknak egybe haíonlitások után, mondhat
juk, hogy mind ezek igen hibások, mellyen 
annyival inkább lehet tsudálkozni; mivel G» 
Révqy Péter Korona Orzó volt, és így volt; 
fzerentséje a' Korona látásához. — A 'Ko
rona formájáról akkor bővebben, és áraljá
ban nagyobb foganattal fzólíhatunk, ha an
nak ki mettzetésével kéfzek fogunk lenni; 
% mellyen rajta vagyunk *). Moft a* Ke-

';'*) A' fzindé|t azon Képéről fogjuk a' Koronának 
•meg tetetni, nwllyet meg boldogult II. Jósef 

Feje-
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pekról és felül írásokról emlékezünk, mely-
lyekről Gr. Réway Péter vagy hibáfan, vagy 
femmit fe fzol. . Az első, vagy az ábrázat felöl 
való réfzén a'Koronának, a* közbülső leg 
nagyobb tornyozaton fzémléltetik a' Meg
váltó ülve; bal kezében egy Könyvet tar t , 
á' jobbal pedig áldást ád. Feje mellett két 
oldalról ezen berak láttzatnak: ICXC az az 
IHCOVC XPICTOC Jéfus firifztus. A' Ko
ronának alsó réfzén, az arany pléh abron-
tson, a' jobbik fzem felett S^. Mihály Ar
kangyal képe vagyon ki Színeivé', illy oldal 
irásfal: OAP MI azaz O APXHCTPATH-
TOC MIXAHA, melly annyit jelent: Mi
hály FŐ Hadi Vezér. A' bal ízem felett 
pedig Gábriel Arkangyal képe ötíődik fzem 

/ e l i b e illy oldal iráíTal-: OAP T A B P Í H A az 
az O APXHCTPATHrOC TABPíHA Gá
bor FŐ Hadi Vezér. Ezentúl láttzik a1 Szent 
Demeter Képe, hátrább Konjlantin Feje
delemé, aj hol BACIAEVC (Uralkodó) , 
nagy hetükkel, nem pedig kitsinekkel va
gyon irva, mint Kollár állította. 

• Kaf-

Fejedelmünk kéfzittetett, és a'mellynek velünk 
való közöltetésérol, a' kintstartó Háznak eggyik ' 
Gondviselőjétől Ígéretet vettünk. 
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Kajfa. T . Fáy Confiliarius Úrnak N . 
Ah aújv ár megy ének közelebb tüxtott Gyű
lésébea el mondott meg fzollitó Befzéde: 

„ Tekintetes Nemes Vármegye t 
Mióíta Magyar Nemzetünk Orfzágában 

le telepedett, Y polgári Társaságba öfzve 
állott, a' köz ügyeknek folytatására: taíám 
foha nagyobb örömmel, mint mái napon 
a' Ts Ns Státusok 3 • ÖÍZVQ nem gyűlhetett. 

Valóban különös, és annál kedveífebb , 
mert váratlan; annál Szentebb, mert leg 
igazíagóffabb Királyi Végezés fog a' mái 
Gyülekezetben, a1 T. N. Státusok előtt hir* 
dectetni. i B I B B W B ^ ^ f e * ö t ó # - . 

. Örvendek én kiváltképpen azon, hogy 
a* ki eddig kevés, vagy talám-femmi vigafz-
tálasra való Gyűlést nem jelenthettem, a* 
mostaninak, hirdetésére még módot és alkal-
matoííágot nyerhettem. 

A1 fok fzélvéfz, fergeteg YÖrfzágunk 
vitorláinak eróílegét kemény próba alá vétó' 
háborgós idők' tartós volta ekkoráig tsak 
békeíféges tűrést, erős baj vívást, és eggyes 
értelemmel való munkálódást javaslottak; 
következhető jobb időről, mellyben még 
boldogfágunk rév partjára juthatándók vol
tunk , tsak édesgető reményféggel táplálván 
bennünket* 

De 
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De ime! (aldaflek éretre a* Mennyel 
•Felfég),fel virradott már azon óhajtott nap, 
mellyen hanyatló Törvényeink, 's ellenkező 
rendelésekkel majd el hervadort régi fzoká-
saink újra bimbóznak, és kívánatos hárma* 
tokkal eleveníuetnek. Fel tettzik még a* 
bennünket élretó napnak fugára is, melly 
édes Hazánkat vidámítani, 's elobbeniíényef-
fégébe helyheztetni fogja. 

Ez, hogy foha többé? le ne nyugodjon 
Grfzágunkról; hanem állandó maradásával 
minden Hazafinak tsendes meg maradását, 
Ósi Törvényeink fzerént való igazgatását, 
Királlyához hivfégét, Hazájához való fzere-
tétét nevellye 's gyarapíttsa, tökélletes ízív-
vei kívánom és óhajtom." 

L O U D O N.. 
Küldjük Fó' Hadi Vezér Báró Loudort 

Gedeon Képét. Egy fejű Sas vifzi azt a' 
levegő égben: mivel a két fejűt, melly a* 
Római Tsáfzár Tzimere, moft, a'-midőn, 
még Fejedelmünk nem bír Tsáfzári Méltó
sággal, ide nem tehettük.-, A' Sas, azon 
gyémántal ki rakott nagy Kerefztjét tartja 
fzájábaa, a ' M . Terésia Vicézi Rendjének, 
mellyel néhai Fejedelmünk II. Jósef Nan-
dorfejérvára meg vételéért tifztelte meg 
ígudon FÖ Veiért! A' Sasnak körmei kö~ 

zött 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



gött látni egy felél a' fó' Vezéri, Pálfzát, más 
felöl pedig 'menykövet annak jelenrésére, 
hogy Dubit%a9 Növi, Berbir és Belgrád 
Várainak valóságos menykövek gyanánt 
valtak a' Loudon tüzeltetései. Azért va
gyon az eí múlt 1789-dik eíztendo a' Kép 
alá téve, hogy ennek tsiípa meg tekintése is 
eízébe juttathaíía kinek kinek Nandofejér-
váránaky Loudon által azon efztenáoben 
lett meg vétettetés£t. 

London, vagy a' mint közönfégeíTen 
nevezik Laudon, a9 maga -Famíliája'jóízá-
gában, Liflandiának *) Too^en nevű hely
ségében jött e' Világra 1716-dik eízr, Okr. 
10-dik napján. Már 16-dik efzrendós-kará
ban fegyver vifelésre adta magát az Oroj^ 
Armadiánál, és k g eióílzör a' Lengyelek 
©llen katonáskodott. Ama hires Orofz hadi 
Vezér Münnich alatt 4 eSztendÖkig-vitézke
dett a* Törökök ellen, "s 1737-ben--dere-
kaíTan forgatta magát öt^akov Várának meg 
vételekor. Jelen vók ama véres Stahietsáni 
verekedésben is , midőn Kötőim Vára, *s 
Gyáfeyásdr (JaíTzy) az Orofzok kezére 

bírt. 

*) Lifíhndia, CurkndiÁn felj^ul' fekfzik, nagyobb 
réfzét a' Bált Tengere mofla. FS V&fiM Rig0 
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birt. — El hagyván az Orofc fzolgálatot, 
Berlinbe ment, 's a' Prujfyusnái Kapitány 
akart lenni: de Fridrik Király tellyefféggel 
nem hajlott kérésére; sót ifly fzókra fakadt 
ki ellene: JE^Í a% Embert nem f^envedhe-
tem. Innen tehát Eéts felé vette útját, a* 
holott meg nyerte, hogy a' Báró Trenk 
Pandúrjai között Kapitány leheíTen* O volt 
ofztán eggyik, a\ki ezen tüzröl pattant ka
tonákkal úgy meg abajgatta a' Franciákat 
és Bavarusokat, hogy azok még máig fem 
felejthetik el a' rajtok él követett dolgokat* 
A' Frantziák valahányfzor azokra az időkre 
viffza emlékeznek, ez nállok a' Magyar Ti-
tuIiiíTa: Les Diables Hongroi's. Az ördög 
Magyarok. ^ , 

Folytatáfa következik. 
* 

H. Hohenlohe egynehány napoktol 
fogva itt vagyon Bétsben. 

\ Tegnap volt a' Király, H. Kaunit\nál% 

&% vele fokáig befzélgetett. 

, Már vók fzérentsénk ,• némelly itt la
kozó Magyar Méltóságokat, Magyar Kön
tösben, kalpagoffan, fzemlélni. — Sok felé 
keresik most itt a' Magyar Nyelv Tanít&t. 
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