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Magyar' Orf^ág. 

Eggy igaz Hazafinak Hazafi Társaihoz 
való Intései: 

Magyar! hajnal hasad;-de meg nem virradt 
még: 

Hát..estyig ki tudja, millyen lefzen az É g ! 
Sok napnak vig volt már hajnala 's fel köké, 

Nyugtáig azonban fok keferűt tölte. 
Örülj, deokoífan; ne hirtelenkedjél: 

Sok vagyon még hátra •? azon törekedjél t 
Hogy több febeid is mind be gyógyuljanak, 

úgy hogy íbha többé ki ne újjúijanak. 
Igaz, hogy kezedben van már a* drága Kints, 

Melly nélkül, úgy iáttzik, állandóságod 
sints. 

Igaz az is , fzépek a' tett Ajánlások; 
De mi könnyen férnek azokhoz rontások. 

*S bár moít fokát nyerj Is: ha nem leűs ál
landó, 

'S az idők fórjával bátran truttzolandó. 
Mit nyerfz? fzegény! hanem újjabb keSer-

veket, 
Múltaknál nehézben, emeíztendóeket. 

Ha jobb lábra tefzel Nemest és Parafztot, 
Kire fokfele mód fok bajt aterht akafzrottj 

Ha rendbe téíTz Királyt, Grófot, Bárótt> 

Papot: 
Akkor le menttévei ditsérhedd a' Napot. 

B h Orfzág 
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•Orfzág Gyűlésének keh1 hát előbb lenni, 
'S abban mind ezeket rendbe jóba,Tenni. 

Melly úgy leíTz, *s Menyből is úgy jó fege-
delem, 

Ha fokfelé nem von a' fziv's az értelem; 
Ha Koronás Fódet mint illik tifzteled, . 

5S Magyar Véreidet egyformán öleled. 
A* Király eránt teilyes reményfége lehet 

azIntÓ"Hazafinak, 's mindnyájunknak. Mert 
i£Belgákhoz tett, és általunk közelebb meg 
küldött Maga ki nyilátkoztatása ILLeopM-
nak terméfzet fzerént illy okoskodásra éleízt-
he r bennünket: Ha Leopold a5 Belgáknak, 
kik II. Jősefnek esdeklő ajánlásait, "mások 
ingerlésére, meg vetették, többét ígért, 
mint a' mit várhattak volna, tsak hogy Őket 
Atyai Szárnyai, alá fogadhaíTa: hát ugyan 
meg tagadná e' ez arkegyes Fejedelem — Ör-
fzágunknak majdan meg koronázandó Feje, 
az érdemes, és fokát ki állott; de még is 
Híveknek maradott Magyarjaitól f a' mit ezek 
méltóJusfal kérnek tőle: a'kik, ha ezt kiál
tották hajdan a5.maga- fzivének keserúfégét 
hiv Maavarjaiknak kebelekbe ki öntött M. 
*Terésiáriak: Moriamurs pro Rege .JNojlro 
M, Theresia. Háliyunk meg a'mi Királyim
kért M. Terésiáért ~— moft bizonnyal erre 
fogják egymást intem, febeiken hathaíós 
orvoslást tett IL Leopoldjokra nézve,: 1L 

.., ; '.Lep- • ;:-
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TLé&polcl él mi érettünk, • éilyünk bit mi iá 
ezen Koronás Fejünkért "*~éllyünk Hazánkért* 

* — , - * » - — , — Í • 

M. ÍV** Prépost Urnák, N.' Baranya 
Vármegye Gyűlésében, M. B. Splényi volt 
KomiíFzárius úrhoz intézett Befzéde: 

Fő Méltóságú Bárő Úr! 
„Engedje meg Excellentziád! hogy 

ezen Magyar Hazánknak hoíízas Óhajtásí 
után, egyfzerre fel derűit felettébb őrven* 
detes Napján, e' Nemes Magyar Baranya. 
Vármegyének Státusi, és Rendjei nevével*' 
Nemzeti Magyar Nyelven fzóllyak. Mert 
nem tudom, mi belső javallásbó!, úgy tetz* 
tzik; hogy, a' mit ma éreznek Magyar fzí-
veink, azt tsak magyarul ejthetjük ki leg ízi-
veffebben, leg érteímeíTebbenv*' 

„ N o h a meg kell vallanunk , hogy zt 
el olvastatott Felféges Fejedelmi Levélnek 
hallásával, egéíTzen meg vidult fziveinkec 
fokkal nagyobb, fokkal érzékenyítobb öröm 
fogta el, hogy fem azt, még akármelly kí 
keresett Magyar ízókkal is voltaképpen ki 
jelentheűuk.{6 

39 Midőn minden régiTörvényink, Szö* 
feisink, Rendtartásink, minden örökös Sza* 

^badíagink, sőt még ez az édes Magyar Nyel
vünk is, 's «zzel égéfz Magyar Hazánk egye* 
bet utolső veszedelménél nem várharott^ 

B b % im§! 
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íme! éppen akkor egy' váratlan tsndá váltó* 
záfi"al egyfzerre ismét, 's olly magaíían fel 
kapott, hogy hajdani ditsoíFégéhez leg kö
zelebb lenni láttzatbaűk." 

„ De nem volna talám alkalmatos, feni 
e'naphoz illendő, örömünknek minden okait 
íiévezetefen elö fzámláíni: ne talántán, mi
dőn annak tellyes nagy voltát magafztalní 
kívánnánk, a* műit efztendökbéli fzomorúfá-
gink* okainak, bár mi futó emlékezete is , 
ezen öröm Napunk* világát valamiképpen 
meg homályosítaná." 

$? Minden örömünknek ki jelentését te
hát egyedül ebben határozzuk meg, hogy 
Felféges Urunknak velünk tett különös nagy 
kegyeflégét, valamint minden reményíégünk 
felett valónak nyilván meg esmérjük 5 úgy 
ezen Nemzetünkhez mutatott ritka 's talám 
egyetlen *> Y minden példa nélkül való Fel* 
féges Atyai nagy fzíveffégét * nem tsak mi 
örök háládatoíTággal, 's állandó buzgó hív* 
íéggel meg hálálni igyekezünk•; hanem még 
késő maradékinknak fziveikbe is Második 
Jósef Tsáfcárnakr, mint néhai jó tev6 igaz 
Barátjoknak, 's fzabaditó, vagy újra fzüló 
Artyoknak ditsö nevét, örök emlékezetre el 
rörűlhetetlenül által irjuk. '* 

„Excellentziádnak pedig a* múlt egyne-
háriy eíztendök folyása által mellettünk tetí 

fára* 
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flrácfozásit, és hozzánk olly bőven mutatott 
legyeíTégét nagy alázatoflaggal köfzö:<nyük« 
EgySzersmind, ha miben Kormányozó hiv-a* 
tálára nézve eleget nem tettünk, arról bo* 
tsánatof kérünk. Mellyet is Excellentziád 
kegyeíTégétol annyival biztosabban remény-? 
lünk; hogy, emberi gyarlófágunk&t tekinti 
yen, önnön maga is Excellentziád által érti 
's jól tudja: melly nehéz, 3s tsak nem el 
kerülhetetlen, a' meg Sebhedt Szívnek ollykor 
ollykor ki nem fakadni." 

„Másként, a 'mi Excellentziadnak Fd 
MéltóSágú Személlyét illeti: tudtuk mi , 's 
mindenkor előttünk hordoztuk, egy Magyar-
Hazánk' rs Nemzetünk' ditsóíSégét kiváltkép
pen elo mozdító SPLENYI Famíliának mivel 
tartozunk. FriíSebh emlékezetben vágynak 
nálunk annak nagyfágos érdemelj hogy feni 
TÓÜok meg felejtkezhetnénk.4Í 

„ D e Excellentziadnak is; tulajdon maga 
erköltsi 's érdemei eroííebben kaptsolcák raa*. 
gokhoz Sziveinket,- hogy fem könnyen meg 
válhatnánk tolok. Bár —rr melly távol íejénd 
is valaha- Excellentziád: velünk leífz mia-
denkor hozzánk mutatott nyájas Sziveífég*:, 
's ama' Hazájához viSeltetett ignz Hazafiúi 
Lelküfége: a' mellyet mi még a5 Hazánk5 

Szabadságit faggató hivatalának gyaK óriásá
ban is Szivének rejtekéből ki hatni, gyakran 

Qfömv 
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örömmel Szemléltünk. — Éljen azért Excel-
lentziád, és ízerentséffen, és íokáig éljen.*4 

Nagyvárad) Mártz. 14. „ Ma itt Ns 
I^iliar Vármegyének Közönf. Gyűlése van; 
holnap pedig, a' Koronának fzerentséíTért 
lett Haza érkezéséért, Tedeum fog tarratni 
nagy pompával a' Püspök Templomában; 
^stve meg fog «' Város világosíttatni, 's az 
ablakok küjömbkülömbféle Rajzolatokkal és 
felül írásokkal Jefzftek ékes'ittetve, ^ 

S^abohs Vármegyéből tudósíttatunk, 
liogy a'.Ns Vármegyének Febr...g-dikán tar
tatott Gyűlésében9 a' 6 Hajdú Városok, 
aV Vármegyéhez lett kaptsoltatástól, fel ol
doztattak , és mind -Polgári, mind Törvényes 
Dolgaiknak folytatására nézve, ,a' régi lábra 
fiííga állíttattak* Mostani Fo Kapitányokká 
lett T. Jahlontxai Pe-íe-s János Űr , a* ki már 
erinékelötté a* Fo Nótár-iusfágot, és a* Vitze 
Kapltányfagot nagy hafzonnal és ditsérettel 
folytatta. — Az'említett NV Hajdú Városok-. 
ííak a5 T. N. Vármegyéiéi léte külön válafz-
tatások által, erSs fundamentorna vettetett 
&''%-ettÓ' kpztt lej#ndŐ batáttságos j'5 ízom« 
f»cds ágnak, 

JLtengy.el Orf^ág. 
A* Pruff^iai Udvar, magára nézve» 

mtn roifs fel téwlefe alatt kivánt volna fzö-
vets-
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Vettséget kötrii a' Lengyelekkel. -— Más, 
nagy réfzént gyanította ezeket előre is: tsu-
pán magok a' Lengyelek nem ! gondoltak, 
avagy tsak örömest nem akartak volna:effélée 
gondolni. Ezek voltak a' fel tételek: - hogy 
t. i. engedjék oda a' Lengyelek a' PrufTziai 
Udvarnak Dant^ig és Tharn Városait; nem 
kttlömben egy Dybcw nevezetű Jóízágöc 
(Staroíley), mellynek 4 roémöld a' kerü
lete, 's a' mellyben vagyon mosta1 Lengyel 
Kamara. Ezenkívül, hogy"12,000•-lovas, 
és acoo gyalog hadi fegíttségget tartozzanak 
lenni a1 Lengyelek, ha midén a' Pruííziai 
Udvarnak fog kívántatni, — Az említett Ud
var ellenben, Cujavia . .Tartománnyábói, 
(Nagy, Lengyel Orízágban) egy Darabot 
viííza fog adni a' Lengyeleknek; továbbá a* 
Dant%igb% Szállítandó portékáktól feíénnyí 
vámot kivan, mint eddig, az az: Száztól,, 
nem 12; hanem 6 forintot; attól pedig, a\ 
mi-tfPrujfc- S^ile^iáha fog vivődni, Száztól. 
kettőt: tsupán az Elhingáha való fzállítv ány-
ért" kelletik ezentúl .izáztól, nem négyet, 
mint eddig; hanem 6-ot űzetni,, 7— Ha ÍI 
Lengyelek hadakozásba keverednek, tehát 
azon efetre, a* Pruffziai Udvar is ...;• 12,000 
Lovas, és 2000 Gyalogfággaj fogja okét 
Segíteni. Egyfzersmind ajánlást, tett, hogy 
a' tőle kért^ 13 milliom Lengyel forintokból 

kéíz 
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kéfz leífz fzolgálni, ha a'Királyi Jóízágok 
akár zálogba, akár Örökös áron is néki en
gedődnek. — Nem estek 's nem is eshettek 
innyek fzerént a9 Lengyeleknek az elo adott 
fel tételek: már meg is küldötte az Orfzág 
Gyűlése az #?/ok ellen való Jelentvénnyeit 
Berlinbe, 's várván várja a' feleletet, mint 
ezt a' Varsóból Már ez* 6-dikán költ Levelek 
bizonyítják. 

Azok között, a' kik a' Király buzgó 
Hazafiíagát követvén ? kéfzek voltak Drága-
fágaikoak, vagy más tehetőségeiknek- egy 
réízét Hazájok iegierségéte fel áldozni, ki 

-mutatta ez úttal is magát különöíTen Gróf 
$falachovfcky , olly álmélkodásra méltó 
ajánlásnak tétele által, hogy egy milliomot 
fog költsön adói az Orfzág Kaffzájába, min
den Interes nélkül. — Nagy Lengyel Orfzág 
nevet viselő Tartomány arra kötelezte volt 
magát, hogy ezen folyó Mártzius hónapban" 
le fogja mind azt a' Kémény-pcn\t tenni a' 
féreg fzükíégeinek pótolására, a' mennyit 3 
efztendök alatt -Szokott rend fzerent fizetni; 
Lithvánia, és Kis Lengyel. Ort\ó"q Tárté* 
Hiánnyal pedig 1 efztendei Kémény-pengnek 
ugyan tsak Mártziusban lejendé k: fizetését 
ajánlották. Az efféle példás adakozás által, 
közel 12 milliom került bé az Orfzág kinrs-
tartó Házába; melly íumma haiaoiiötatlanúl is 

ízük-
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fzükféges volt a' féreg ízorúltt álla pótjának 
fel fegéllésére. — Ezek, mulattató Történetek 
is ugyan; de egyfzersmind Tanúságok is. 

Folytatás LOUDON-ról 
Vége lévén a'Hadnak, az esett Szegény 

Trenken, a' mi már "eleitől fogva fok nagy 
Embereken meg történt: lett t. i. az irigy
ségnek áldozattyává. De ugyan ekkorLou~ 
dönt is nagyon üzöbe vette a' bal fzerentse* 
mert , Szolgálat nélkül maradván, Szintén 
végső fzükíégre jutott. Azonban el nem 
tsüggedt illy ügyetlenfégében is -egéílzen ez 
a' nagy Lélek 5 sőt éppen illy ízerentsétlen-
fégében vitte annyira hadi Tudománnyait, * 
mellyek az Ő különös bátorfágával 's okoífá-
gával eggyesíttetvén kéSzíthettek ofztán 6 
nékie utat ezen magas érdem póltzra, melly-
ról moít egéífz Európa Szemei- eleibe tűnnek 
virtusai. Ugyan is , mig kevés pénzetskéjé-. 
ben tartott, addig nagy réSzét annak a5 neve-
zeteífebb régi és újjabb Hiftoriáknak, Map
páknak és Plánumoknak meg Szerzésére for
dította; azokkal Szobájába be rekefzkedett's 
töltötte hafzonnal bús napjait. Nem is foka 
hagyták őtet homályban ténferegni az Ő fzép 
vitézi tulajdonfágai 's ritka talentorai, mely-
lyeknek külömben már eddig is alkalmas pró
báit adta volt. Esmerecesekké lettek azok 
amaz érdem betsülő nagy VQzézH.Lichten* 

Jlsin 
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JrVm Ventzel elótt, ki is ötét haladék nélkül. 
pártfogó fzárnyai alá vévén, a* Horvát Ke-
gementnél Kapitánnyá tette. Ezen lépést 
nyomban követte más fzerentsés lépés: úgy 
mint jó móddal lett házasodása. Mert kvár
télyban lévén Poson Vármegyének Ba^in 
nevezetű Kir. Városában, Feleségű! nyerte 
ott magának Haagen Kisafízooyt, as kivel 
máig is tápafztaltatja, melly boldogul válafz-
tottak mind ketten. — A' 7 éfztendos Hábo
rúnak í7$6-dikban lett kezdödésével, nyik 
a' London ritka tökelleteffégei ki nyilatkozá
sának kellete fzerént való tágas mezeje, 

• mellyen eggyütt nevekedett érdemeivel a* 
fzerentséje is; annyival inkább, mivel még 
házaííága előtt aLBiuaa^-G^tholíca Hitre ál
lott. —- Miket vitt végbe London ekkoráig, 
már azoknak nagy ^éíze bőven meg vagyon 
írva a' Hiftoriákban. Minékünk volt már 
ízerentsénk ezen nagy Vezérnek újjabb vií'eít 
dolgait fel jegyezni: rrioft rövid fummábaa 
eló fogjuk adni az elöbbeníeket, mellyekkel 
175 ő^diktól fogva, majd egy, majd más ai-
kalmatoíTággál tett® magát kiváltképpen ne
vezeteire. Az emiitett efzceridöben Obrift-
Lieutenanti fővel állott ki a* Horvátokkal II 
Fridrik ellen a5 tsata mezejére. ->— 1757-ben 

tsi* 
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tsfkorgós telnek idején , be ütött Lausit^ 
(Lufatía) Tartománnyába ? minekutánna 
eggy erós földvárát el vette volna a0 Prufc 
fyusóknák. Ebben az efztendöben, fo na* 
pok alatt, 2000 embert fogott el 's 10 ágyú
kat nyert a' PruíTzustól. A' következendő 
17^8-dik efztendoben, midón Fridrik OlU 
mut^ Várát (Morva Orfzágban) oílromlaná, 
Js 16 ezer katona őrizet alatt temérdek rakott 
fzekerek sietnének fegíttségére : azokat Lou* 
don hirtelen megtámadta, és i2po réfzfze-
rént pénzzel, réfz ízerént pedig fegyverrel 
és puskaporral meg rakott fzekereket el fo
gott; 2000 embert le vágott j 700-at el fo
gott 's a' Királlyal Olmut^pt ott hagyatta, 
— Ugyan azon efztendoben, mig a' Király 
az Orqfook ellen dolgozott: addig London 
Brandenburgiába tsapott, 's ott Pcit^ Várát 
meg vette; de fok nyúghatatlanságai miatt, 
igen terhes betegingbe esett, mellyre nézve 
M. Therésia Bétsbe hivta 9 holott nyava
lyájából fzerentséffen ki is gyógyult. —~ 
Tudja a 'Világ, melly igen meg verte,JFW-
drik az Orofzokai, Soltikov Vezérjek alatt, 
Frankofiirtnál $ az Odera vízinél, ,'s már 
majd nem minden Battériáikat el foglalta: 
midón Z*.audon fegitts.égekre érkezvén,, bez
zeg víiíza adta a5 PrufTzusoknak, a* mit azok 
el követtek az OróSzokon* Nyert ekkor 

Lou~ 
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Laudoh £ PruíTzustól aoo ágyűű, 60 zafzlét* 
214/OOO fiintát, és 7000 emberir rabbá tette* 
— 1760-banLandshiitnál, Fouquetftuíhus 
Generálist9 9000-ed magával, el fogta, el 
nyervén előbb tőle ?g ágyúit, 3^ zálzlóit's 
a' t. Ezután erős Glat^ Várát is meg vette,; 
Lignit^ Váránál nem győzedelmeskedhetett 
ugyan, mert véletlenül meg lopta Fridrik* 
*s azonban fegittsége fehonnan nem érkezett; 
hanem népének fzerentsés viíTza vonásával % 

olly remeket adott, hogy maga Fridrik el 
merte felőle mondani: „Londontól tanüL 
hatjuk meg, hogy3 kell magát egy jóVen 
-férnek vijfya vonni, hogy népét egéff\en 
el ne vefcejje." — ^óVdikben Schwiidnit^ 
Várát 3 óra alatt erővel meg vette: és, 6 
efztendokig folytatott háború után, tsupán 
ekkor féfzkelhette bé népünk magát téli 
kvártélyra S^ilesiáha. De hogy ezt a'nagy 
jó t , a1 Hadi Cancellaria hire nélkül tettes 
az alatson Lelkek alkaimatoíTágot vettek ma-. 
goknak, hogy ez alá a' nagy Ember alá; 
vermet állanak, meílybe való esésétói nem 
annyira maga érdemeinek fokfága, mim 
Ferent^ Tsáfzár, és Lichtenftein Ventzel 
kegyes közben járások mentette meg. —< 
Loudon az, a' kit M. Therésia Fejedelmi 
Széke kiváltképpen való gyámolának tartott 
Európa 1767-ben* w« Mennyire betsűlts, óte% 

maga 
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maga a* nagy Fridrik, meg tetteik az a' 
fellyebb fel hozott fzavaibói is a' Királynak, 
és felölle II. Jó séfnek mondott ezen jöven* 
dőléséből: „Felséged e^el a%_ Emberrel 
meg refekettetkett még valaha tfij Tornyo* 
kat" 5 a5 mint már etról Munkánknak első 
Szakaizában emlékeztünk, *s a meliy valója-? 
ban némelly réízént bé is tölt. He?jhatha~ 
tóífabban meg mem ditsérhette volna Fridrik 
Londont, egyfzersmind ugyan magát is, 
mint azon meg fzóllításával, mellyel élt 
JLoudonho^ azon alkalmasoíTággal, midóa. 
egykor a' meg boldogult Tsáízár , Fridrik^ 
London, és több Méltóságok is Morva Or^ 

J\ág Izéién eggyütt ebédeltek volna. A' dolog 
így történt: Minekutánna meg futták volna 
ebédre a' Trombitát: meg jelentek a' Feje
delmek, 's a'több fó' Emberek az ebédlő Szál
ban \ de London nem jött volt még elöl. 
Már le akartak ülni, midőn a5 Tsáízár éízre 
vévén London ott nem létét, monda: „No 
London még nints i t t ," A* Király el mo-
folyodván, így fzóll a'Tsáízár beízédére: 
*,,Azon bizon nagyon tsudálkozom, meri 
máflzor ö\fokfzor hamarább megjelent a" 
kirendelt helyen, mint én.** Azon ízóra 
bé lép a9 Szálba London, kihez így fzóllott 
II. Fridrik: „ Jöjjön, jöjjön az ú r , 's üjj$n 

ide mellém, mert inkább Szeretemy hamel* 

tel* 
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lettem látom az Urat, mint magammal által 
ellenben. " E^en fzavaival nyilván ki jelen-
tette"'Friclrik) hogy Laudónunkat olly Ve
zérnek esméri, a5 ki vele fzembe fzálhat.— 

1778-ban fegyvert rántott Fridrik, 
Bavariára nézve, a' mi Udvarunk ellent 
T'Ő Hadi Vezérré tetetett London, *s Hen-
tik Hertzeg ellen tett mozgásaival nyilván 
meg felelt a' felőle való nagy vélekedésnek 
*s nyomós reményfégnek. A* Tefckeni Bé-
keíTég kötés után, melly 1779-ben kéfzült 
meg, Hadersdorfi Jófzágotskájába vette mS> 
gát London:', holott Cincinnátusi eletet élt, 
míg nem 1788-ban , Horvát Orf^ágba kül
detett FÖ Kormányozonak. — Itt következ
nék már Dubit^a 's Növi Várainak 1788-
ban; Berbirnek és Belgrádnak pedig 1789-
ben tett megvételeknek eío adása. —-<Loudon 
F6 Hadi Vezér, termetére nézve, magas, 
fzáraz; az ábrázatja hoíTzas, fzóke; a'fzem-
oldöke felette nagy, melly et, mi dón tűzben 
vagyon, igen fel fzokott vonni £ homlokára. 
Nagy Gazda: ámbár minden Gyermekei eí 
holtak. Iften félő , Fejedelméhez hív; a8 

Magyar és Hervát Nemzetnek nagy Iied» 
'Tcllöjc. 

Háládatos Jelenté $. 
'I Nem tsuda, hogy Német Orfzág T I K 

4ományi Egének, 10 5s .40 efztertdók alatt f 
olly 
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olly Átlásfai támadtak, a' kik azt a* Fran-
faiakéval', sor fzintén az Angíusokéval majd 
egyenlő mágaífágra emeltek; Mertigaz ma* 
rad a' mindég: Sínt Meco&nates9 non dee* 
runt Flacce Marones. Támld Virgilius, 
ha léííz Met\énájfa — leíTz derék Ember, 
tsak legyen Serkentő 's Jutaliiid?(tató. — 
Igaz y hogy á' Virtus maga is jutalom nia* 
gának s de nem elégedendő* •— Német Or-
ízág Naggyai mennyire betsúlnék 's meliy 
kéízek meg jutalmaztatni, egy valóságos de
rék í rót , annak éló" Tanúbizonyíagá"«<írc^e/i-
holt^ Tudós Kapitány Űr, a' ki a' 7 efzten* 
dos Háborúnak íiimmás le írásáért, Fejedelmi 
bokros ajándékokkal tifztelterett. A5[Prüjfr. 
Király, ( még a' Lengjél i s ) , " az Örániai 
Hertzegnév a* Heffencajfeli Landgráf 9 '$ 
több mis Német Fejedelmi Személlyek arany 
emlékeztető pénzt; a9 Braunfchweigi Ferdi
nánd , a' Kurtandiai és Waldecki Hertze-
gek pedig arany pikfziseket adtak vagy kül
döttek nékie ajándékba. — A9 Magyar Ha
zából is telnek \ fognak ezután még jobban 
telni Archenholt^ok, és a' Tudományok* 's 
Nemes M'ésteríegek' minden ágainak elo 
Mozditói: ha több Követőik is találkoznak 
azon buzgó Hazafiaknak, kik tsak 6 hónapok 
alatt i fo Aranyokat áldoztak a* Magyar 
Nyelvnek 9

 5s rajtt a* Tudományoknak virá-
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goztatására. Melly hogy meg leífz^ 
új remén'ySéget nyújtott M. G. F**ts Obrift 
Lieurenant" Úrnak nemes Szivfregé, a' ki , 
nem elégedvén meg vele, hogy munkánkból 
mindjárt az első el inditasfal 4 Darabot já
ratott; közelebb is 4a forintot külde hoz
zánk, Nemzetünk javára \ diízére fzenteltt 
igyekezetünknek hathatós fel fegéllésére: 
meily fsép ajándékot, a' jól gondolkodó 
Metzénls Úrhoz, 's egéííz Úri Famíliájához 
való háládatoflaggal meg tellyesedett fzivvel. 
fogadott Társaságunk. 

festeti, ProfeíTzor Vevthefz XJt, egy Nemzeti 
vitéz Magyar, fzomorúval elegyes vígjátékot ízán-
dékozik M adni, illyen nevezet alatt: Kvr-vinus Má
tyás, — Ezen Játék 5 Szakaitokban -fog, a' hozzája 
tartozó történetes Jegyzésekkel eggyütt , / ineg je
lenni. — Az elo pénz 30 krajtzár lefeen, mellyet 
április végéig,, a' Munka eleiba nyomtatandó betses 
Neveikkel eggyütt, Pestre, az emiitett ProfeíTzor 
Úrhoz, rcéltóztaílanak küldeni az elÖ fizető Urak. — 
Május elein kezdődik a'Munka nyomtatása, és Jú
nius közepéig mind kéfzen leíTz a* meg határozandó 
Nyomtatványok fzáma. — Az érdemes Szerző Ur , 
több iily betses Munkákkal •: is igyekezik a' Hazának 
kedveskedni. 

Költ Bétsben , Mártziusnak 23-dik napján. 
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