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Magyar Orf^ág. 

Nagy Károlyt Sz. György. Havának 
«o-áikán. „Ezen hónapnak *g-dika vala azon 
bokros örömöknek regen kívánt napja* mely- . 
lyen Ns S^atlimár Vármegye 9 elóbbeni ked
ves FÓ Ispánnyát, Nagy Mék. Gróf Károlyi 
Antal Urat, óhajtott Kormányozására fzeren-
tséflen viííza térni fzerhlélte, 5s tartozott tifz*-
telette! újjolag kebelébe fogadhatta. Har-
mintzkét hintókkal jelentek meg a' Ns Vár* 
megye Naggyai, Vasvári *).. nevezetű hely-
Jégnek mezején, e* nagy Vendégnek illendő 
el fogadására. Midőn közelgetett volna fe* 
léjek a' .N...M. FÖ Ispány Űr: leg ottan kel
lemetes formájú rendbe állottak, 's első V. 
Ispány T. GÖ£%_ Úr által ékes Magyar Befzéd-
del idvezlettették azt, mindnyájoknak nevelő
ben, A' FÓ Ispány Úr, fzéleflen ki terjedett 
tudománnyátói és jó fzivétöl méltán várha
tott felelettel vifzontagoka á* KöSzöritést; 
annakutánna meg fzóllítgatá fejenként a'tifzt-
viseló's más érdemes Urakat is nagy baráts-
tsággal. £* meg lévén, ismét fel ük utazó 
hintájába, magamelié vévén kedves Menyét, 

n*i" •"•• • ~ T- l "• ~•- ' -rubini í r - " • y - i i.-M n •_ „rí' i« . vx\ i.... .:•• IIJII. . ••• r • •-*•*-»—-.,.,. — 

*) £z leg végs'6 helység Szathmár Vármegyében, 
Tokaj felé. Fekfzik mindjárt a' SzftHks V4?-
aiegye ítélem. 
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M; Gróí Károlyi Jósef Űr* Hitvesét,. — ezt 
a* meg ujjúit Magyarság' eggyik Remekét —• 
gazdag bársony tsákós Süvegben; Dolmány 
forma Mellyre valóban *), kurta Mentében, 
V magyar Tsizmában ékeskedé, magyaros 
tekintetű fzép Iffjú Aflzont* — N. Károlytól i 
postánnyira esik Vállai nevezetű helység. 
Itt várta a' FÖIspány Urat 300 Nemesekből, 
50 Hajdúkból, és a' Vármegye fzolgálattyá* 
ban lévő Katonákból álló lovas Sereg. A* 
Nemesek, kiknek Vezetójik MM. GG. Ká
rolyi Jósef, és Stárenherg Urak voltak, 3 
fórban állottak, ugyan annyi lobogó Záfzlók 
alatt, mind fényes öltözetekben, és váloga
tott paripákon 9 's illy formában fogadták, 
Trombita harsogásfal, Megyéjeknek édes 
Attyokat. Más tsoportban állottak, 1 Tifzt-
jeikkel, 's Trombitásfaikkal eggyütt, az em
iitett Hajdúk; mindnyájan egyenlő világos 
kék ruhában 9 's a Mélt. Károlyi Famíliának 

arany-

*) Nem ítélte Ns Szathmár Vármegye Gyűlése „, 
tanátskozása tárgyául venni, annak meg állítását, 
hogy ennekutáuna ezen igaz Magyar nevezet: 
Mellyre való, váltsa fel a' Lájbli nevezetet. —. 
Sok kÖltsönó'zÖtt igéktől ki lehetne úgy tifztítani 
fzép Nyelvünket, na az emiitett Ns Vármegy § 
ditséretes tseleked«tén*k fok Követéi találta
dnak* 
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arannyal ki varrott Záízlójával, úgymint 
a' melly alatt Szolgálják fegyverekkel a* meg 
nevezett M. Famíliát. Harmadik tsoportot 
farmálták a' Vármegye Kaccnái, — Le fial
ván hintájából a* Fő Isoány Űr, Köízönetet 
mondott a* Ns Lovaílagnak, 's annak mind 
a5 három fórját el járván fel 's alá, régi haj
landóságának adta fzembe tünó jeleit. Meg 
tekintette a* más két tsoportokat is, *s ezzel 
útnak indult. — Leg elöl mentek a' Mélc. 
Károlyi Ház' Lovasfai; ezeket követték a* 
Vármegye Katonái; mindjárt a' Fő Ispány 
hintaja előtt difteskedwt a' Ns Lovaííag; a'N 

hintó mellett két felől lovaglónak M. Gróf 
Károlyi jósef, és a* FŐ Ispány Adjutántja 
Gróf Stárenberg Úr ^ ( kinek édes Annya M. 
Károlyi £va Gróf Aífzony vólt} f más « 
Nemes Iftjakkal eggyütt. — -Nagy Károly 
Városához érkezvén, különös meg mdúlásfal 
fzemlélte a* FŐ Ispány ú r , hogy az egéfs 
Város Népe, kitsintől fogva nagyig, ki állott 
tifzteletére, külön külön tsomőkbari. Nem 
múlatta el a' Zsidóság is, melly ezen Város
ban Zsinagógát tart, Fő Ispánnv' . és 
Földes Urához tartozott köieíeífégét e&Cits 
pompával meg bizonyítani. Ki vitte tudni
illik , fok égő gyertyák között, tzifra fedél 
alatt a'Tiz-Parantsolatot; ezen fellyűl két 
höflzú rúdra függefztett, nagy és fok tsen-

P p % gők- • 
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gókkel meg rakott .ezüst Koronákat, és egy 
rámára vontt két ölnyi magaííágú 's ugyan 
annyi fzéleífégü damask íelyem materiát, 
mellynek a' közepén arannyal ki varrott 
Zsidó írás fzemléltétitt: és ílly fórmában 
közelített a'FÓ Ispány Úr hintájához, aneiak 
köfzöntésére. Ez alatt ropogtak a' Somos 
nevezetű erdó ízeién ki fzegzett kerekes á-
gyúk. Bé érvén a'Városba, megállapodott 
'a' Lovaífág a' T T . PP. Piaristák Templomá
nál, és fórba állott; a' Fö ispány Űr pedig 
be ment, a' T T . PP. Piaristák'V a' tanúlő 
Sffjúság után a' Szentegyházba, hogy min
deneknek előtte, tartozott hálaadásait az 
Egekre botsáthaífa, ~és fegíttségül hivhafía 
az Urat maga Templomában; kívánván tani-
tani is ezen foganatos példájával édes Nem
zetünket, hogy regen óhajtott, és immár 
meg nyertt Bóldogfágunkat tsupán az ifién 
irgalmának kell tulajdonítanunk, 's továbbra 
is minden fzerentsénket 's elö menetelünket 
hív fáradozásunk után, egyedül tsak onnan 
fellyül lehet és fzükfég várnunk. A5TÍ-em-
plomból faját Várába vezettetett .a*FőTápány 
Úr, holott is a' Vármegye Notáriusfa még' 
€gy köfzöntöBeízédet tartott hozzája* Ezen-' 
tul Aizralhoz ültek. A' F6 Ispány Út meg 
vendégelte az egéfz Nemeííeget. -— 12-diken 
tartatott a5 Vármegye Gyűlése, mellyre már 

10-dik-
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10-ktöl fogva minduntalan nagyobb nagyob 
fzámmal gyülekeztek a'fzomfzéd Vármegyék 
Küldöttjei, \s egyéb Uraságok is ? úgy hogy 
a' FÖ Ispány Űr lovagló Oskoláját kelletett 
válafztani,, mellyben elegendő helye lehetne, 
a' Vármegye kebelebéli, 's másunnan való 
feles fzámú Nemeöegnek. Be férkezvén a' 
T.Nl"Rendek ki rendelte helyekre, arra ké
rették Küldöttjeik által a' N. M. FÖ Ispány 
Urar, hogy közzéjek jóni méltóztatnék; — el 

'fogadta a' Fö Ispány Űr atyai érzékeny fég-
gel a' hivatalt. Midőn be vezettetett volna 
a' Ns Gyülekezet közibe, közönféges öröm* 
nek jelenfégeit tapafztalta minden felóí. Le 

'ülvén az épület közepén kéfzúltt helyére, 
olly kegyéííéggel intézte hoíízatska Befzédét 
a* Rendekhez, hogy ezek könyvezés nélkül 
nem halgathatták atyai fzoílítását, intéseit V 
oktatásait. — T. Göt^ Vitz* Ispány Úr fon
tos felelettel váltotta, fel a' Fó Ispány Úr 
Befzédét. Ezentúl ama nagy lelkű Hazafi 
T. Rédey Ferentz Úr fzóllítotra meg, a* Ti-
fzán túl valö Nemeffeg' nevében, a* FÓ Is
pány Urat, kinek hoíízas, de nem unalmas volt 
Beizéde. Mert igaz hazafiúi buzgófágra mu
tatott az; ferkentett is. — ig-dikra határoz.. 
tátott aVSzékújjítás (Reílauratio), 's mégis 
kéfzüit egéíTzen délíyesti i% órára; még pe
dig minden lárma, vagy viflzálkodás nélkül* 

Szép 
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ísendeííéggel * ) , és úgy, hogy valóban 
nyilván valóvá tette a' Ns Vármegye, meny» 
nyíre betsüli a' Közjóra termett 's kéfzűltt 
Férjfiakat; a' mellyre ugyan nagy ferkenté 
efzköz volt a Fö Ispány Úrnak is e' napon 
tartott böíts oktatása, mellyben azt kötötte 
Szivekre a' Rendeknek, hogy a' Tiízt válaíz-
tásban, a' ííten ditsóííégére, Hazánk*1 bol
dogságára, 's a' Szegényeknek t Árváknak^ 
és Özvegyeknek ez által eízközlendo párt
fogásokra vigyáznának j 's ugyan azért IJien 
félő, Ha\a j\eret'ö, 's Felebaráttyaikon 
könyörülni tudó S\eméllyeket állítanának 
elöl az Igazgatásra.— ElsÖ Vitze Ispánságra 
emeltetett T.JLuby Károly Úr, Ns Bihar 
Vármegyének eddig volt nagy érdemű első 
Vitze íspánnya. Ölly tsuda meg eggyezés-
fel lett ezen Úrnak válafztatása, hogy* mi« 
dón a' válafztásra fel tett Személlyek közzűl, 
az emiitett Úr' nevét emiitette volna 6-dik 
helyen a' Fö Ispány Úr: íeg ottan be töl~ 
tbtie a* JLuby Név mellé ragaíztott ÉUyen 
kiáltás az egéíTz épületet, ss nem ízünt meg 
jó darab ideig. -— Tábla Burájává nevezte 

a 

Ns S'zepes Vármegyében, tsupán a5 Vitz' ispány 
tétellel, délüíánni két ófára lehetett kéfzen a* 
Gywiés. 
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a* FŐ Ispány Úr, többek között, tulajdon 
kedves Fiját is, melly a' Rendeknek ki ma* 
gyarázhatatlan örömökre és vigafztalásokra 
Szolgált, azt fzemlélvén már előre ezen nagy 
reményfégü Iffjú Gróf Úrban, Fijaikra *$ 
Unokáikra nézve., a kit tifztelnek, ma
gokra nézve 5 annak édes Attyában, jó Fő 
íspánnyokban. — A' Székújjításnak végbe 
menetele után, 500 Személlyeknél többet 
traktált ebéden £ FŐ Ispány'Úr, és mivel 
Sem a' Vár' •» feni a' Vár megye', és as Pre
fektus'Háza's a' t. elégedendok nem lehettek 
az igen nagy Számú Vendégek befogadására? 
tehát a' Vár közepén is teríttetett egy nagy 
hoífzú Afztal az Eg alatt, — Kívánván a' régi 
jeles Magyar fzokásokat a1 múlatcságokra néz* 
ve is viífza hozni's meg eleveníteni, fel áU 
lőtt minden Afztalnál eggy eggy a' Fő Ne
mesek közzűl, 's ivott — a'Gyülekezet ne* 
vében, hofízatska ékes Befzéddel, kivántt 
életéért 's egéfzfégéért a' Fő Ispány Úrnak, 
eggyütt a* Gyülekezettel. így ittak a' FŐ 
Ispánné ő Excell. ja egéfzfégéért i s , kinek 
minél elébb lehető fzeméllyes tifzteletét, 
nagy Vivát kiáltások után, igen érzékeny in
dulattal óhajtották- Frifs emlékezetekben 
vagyon ugyan is a* Rendeknek, ezen Nagy 
Dániának Hazájához való nagy fzeretete , 
a* ki valamint fzülött Nyelvünket gyermek-

S€'-
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ségétöi fogva tökélleteífen befzéllette, 's a* 
Magyar Köntöst iffjabb idejében is nagy kedv-
vei és dicsÖíTéggel vifelte: úgy moít is alig 
várja azt az időt, mellyben kalpagoíTan, 
píros tsizmában, *s a' N. Sxjithmár Várme
gye Formaruhájában, iitazhaffon Bétsböl, 
Buda feléi 's követésre niéltó példát nyújt-
haübn több Hazánk' Leányainak i s , kik ta* 
lám még eddig is idegenkednének Nemzeti 
fzép Öltözetünktől.—r Estve 'muzsika 's tántz 
lett. Bádjadt egéfzíege fem tartóztathatta 
meg a5 Fo Ispány Ura t , hogy jó pél
dával elé.ne menjen a' vigadó "Magyarság
nak, járta minden fzemély válogatás nélkül 
a' kellemetes Magyar Tántzokat, Hazánk' 
Leányaival. —- A' 14-dikén tartatott Gyű
lésnek első munkája vála, a* Záfzlóailynak 
fel állítása. Ezen tárgyról való tanátskozást 
M. Gróf Károlyi Jósef "Úrhoz intézett re
ménykedésen kezdték a* Rendek, arra kér
vén ezen meg hitt Hazafiságú Iffjú Gróf 
Urat, hogy venné a* fel állítandó Nemesi 
Záízlóallyt vezérfége alá. Nagy örömmel 
's kéízféggeí ajánlotta magát ?z Iffjá Nagy 
Hazafi, egyNs Vármegyének, sót az egéfz 
Nemzetnek ditsóíTégét tárgyazó Fzolgálatra. 
Á' Kormányozása alá vett Záfzlóally 43 Sze-
méllyekból ált, kiknek húfzát maga költsé
gén állítja ki a* Nagy Mélí, FŐ Ispány Úr. 

For-
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Formaruhájuk: fetét kék mente , róka to
rokra ; a'mentével egy-Színű nadrág, veres 
dolmány, veres pantallér, kék öv, veres 
kalpag, veres tarsoly, veres nyereg takaró: 
minden aranyra. A' dolmányon és mentén 
f forral vágynak az aranyos gombok. Meg 
ígérte az íffjű Vezér, hogy pardutz bórt is 
fzerez maga költségén, eggyűl eggyig a' 
Záfzlóallybélieknek. — Már tsak azt emlí
tem, hogy Bihar, S^abőlts^ Zemplén, 
Beregh, Ugotsa, Máramáros, Krafena, 
és Szolnok Vármegyék mind küldöttek Kö
veteiket a' Ns S^athmár Vármegye Gyűlé
sére, kik is különös köfzontó' Befzédekke! 
tifztelték a' Fő Ispány Urat. Ns Szabóit $ 
Vármegye Orvosa Jósa Ür is jelen volt a* 
Gyűlésen dífzes Magyar öltözetben." 

(Nem is köttetett fem az Orvosi, fem 
a' Papi és Profeífzori Tudomány a' Párok
hoz , 5s Német ruhához. Hogy eddig a' 
magokat meg külömböztetni akaró Pap, 
ProfeíTzor, és Orvos Urak Német-Magyarok 
voltak: aíinak. rövideden 's magyarofían ki 
mondva, tsupán a' roíTz fzokás volt az oka. 
Confuetudofine véritate9efl vetustas erroris*) 

A' Hazafiságról való gondolatokat ez 
úttal nem közölhettük: de igéretünk a' mi
vel halad,, azzal el nem múl. 
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Egy Magyar Hazafi" Érzékenyfégéí, 
T .Ns Ahaújvármegyi Öröm - Ünnepén. — 
Böjcmashav. i<5-dik napj. 1790. Proculo^ 
frocul ejle, Profani, Virgilius8 

# 
* * 

Horvet adhuc animus, manifeftaque gaudia differt* , 
' D>um jlupet, et tanto cunatatav eredére voto. 

Claudiaijus. 

Melly örömtől zengnek Kaffanok hajiéki I 
Mitől vidulnak így Hernád' bús vidéki ? 
Tán boldogságunknak érkezett postája, 
3S fel kelend még egyfzer Árpád' Onokája? —-
Ügy van! — Tsalatkozott Atyánk 's Fejedejlmütsk 
Halállal pótolta fzámtalan férelmünk'i 
ViíTza tér Hazánknak ditso Koronája, 
Viílza tér Szent István' Királyi Páltzája. 
Nyelv , Törvény, Szabadság tellyes erejével* 
Mind meg tér Ispányunk' fényes tifztségével; 
Ki is~ ím'! meg örültt Nemzete* fzavára, 
Ma ül fel újjolag régi kormánnyára» 

Isten hozott, Napunk' rég' óhajtott Fénnyé, 
ORCZY! dolo Hazánk' eggyik főbb reménnyé! 
Bús Megyénk' Egekből fzáüott ajándéka, 
Üdvöz légy, Nagy Atyád' méltó Maradéka! *) 
Itt vagy hát? — 's tekintvén azií.g nyoiaorgásunk\ 
Engedi, h«gy köztiünk újjolag meg láfíímk? ->— 
. ' _ • : ' - . , : • ; , , F f ! ; 

*_) Mélt. Báró Ove%y Láfidó Úr 0 Excelt.ja* mnaz 
'érők emlékezetet érdemlett Báré Orczy í$rint%-
. nek Második Fija* A > 
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fel hatott hozzája gyáfzos kiáltásunk, 
?S nem tartasd örökre Tolled-meg válásunk? —• 
Oh melly öldöklő gond' 's búba merítetted s 
Szívünket, rhiólta vég' bútsúdat vetted! 
Miólta a' kormányt, köteiefíegedbol 
Engedned kelletvén, le tetted kezedből! —*> 
Nem lehetett többé velünk tanátskoznod, 
'S mint Atya, fzereto Néped.' oltalmaznod! 
El feakafztotta Béts egybe forrtt fzívünket, 
Hogy tettzése fzerént hányhaííbn bennünket; 
Mert látta, hogy, lévén el fzántt eggyeiTéggel» 
Inkább koporsóba fzáliunk ditsofíeggel, 
Mint fem, hogy adózó Pórságnak módjára 
Él'tünkért fizefsünk, Világ'tsudájára. — 
Tsak távéiról kellett nézned, mint fzenvedtünk* 
A' mérges habokkal miképpen küfzkó'dtünk; 
Mert, bár mit tett volna atyai kéfzséged, 
Nem hsfznált, 's ártalmat fzfi.lt volna hívséged | —<' 
Mint a' Hajós, — kinek meg rakott gáílyáját 
Rút fergeteg éri, 's tépi vitorláját; 
?S a' riadó mennykő, tüzes fellegéből 
Le tsapván, a' kormányt ki üti kezéből; 
'S raár az el nyelendő haboknak közötte 
Tsak egy defzka fzálan függ kínos éhte: —-
MeíTzér&l fzemléli, hogy' dölöng magában 
5S verdedik hajója, Halálnak torkában; 
Hijában nyájíya ki refzketö kezeit, 
Nem fzabadíthattya kintsét, 's ítedvesfek! -

fíafztalan reményltünk Urunk' 's Koronánkban; 
Idegenek voltunk tulajdon Hazánkban ! —-
Az Öröm, kédvy's Népünk' fzokott nyájaffiíga 
El tűnt! mert kötve volt a' fziv' fzabadsága. 
Nem bízott az atya faját magzatijában; 

Barát ,-
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Barát, ellenségét vélte baráttyában; , 
Titokban sírt a* jó Hazafi, 's hallgatott; 
Mert, ha fzóUt, pártosnak '$ bolondnak tartatotti 
Ösi fzabadsága' emlékezetére 
jRefzketett, 's nevét feni vehette nyelvére 1 
Telkénn az Idegen mérő lánttzal jára,. 
Már adót-kéízítvéa Nemes birtokára; 
5S a' melly ugart Attya vérével öntözó'tt, 
Azonn a'Jövevény kévéket kötözött; 
' 5 hogy boílzúságának mértéke fe lenne, 
Jól tévőjét kellett fzemléloie benne! *) 
Illy feörByüségeknek el viselésére 
Tűrést az Egektől tsak nyögésfel kére; — 
Mert , ha bár rabságot rendeltek is róllunk, 
Igaz ügyünk mellett nem lehetett fzóllnunkj 

Ám de! mit fzámlálom ki tűrtt inséginket? 
Minek fzaggatom fel újra febeinket? — 
'S Néked is? kit végre meg fzánt a' kegyes É g , 
Egybe fereglett F6 's Kö'z-Rendü Nemeífég 1 
Minek tartóztatom öröm könyveidet, 
Mellyekben lábbagni látom fzemeidet? —-

Örülly! 's imádd az l V atyai végzésit, 
Ki illyképp' váltya fel Népe' fzenvedésk! 

Vi-
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Vígqdgy ! és ísókolíjad jól tév'ő vefTzejét, 
Melly így kísértette fzívednek erejét! ~—• 
„ É l még, mondád, él a' Magyarok' Istene! 
„Ha Ő nem akarjas;ki tehet ellene? **. -
7S íme! benne vetett erős bizodalmad 
Feltalálta híven keresett oltalmad'. 
JÖ, ki vei virágzó fzerentsédet éred, 
JÖ már, rég' óhajtott nagy lelkit Vezéred! 
5S hogy fel" jnftattíaiTöri boldogság' pontyára, 
Ma vefzi fel ismét terhedet vállára f'-^V 
í g y ment rég' %i;n:llus Róma' védelmére; 
Így a' Nagy Hunyadi Erdélynek fzéllyére: 
Ki ottan Hazája' hív Orzo -Angyala, 
Itthonn Nemzetének édes Attya vaía! 

De melly titkos érzés terheli ízi vemet? 
Melly komor gondolat zavarja kedvemet? —-
Múzsám ! ki elmémet az Idők' titkába 
Fel vivéd Jövendőnk' kétes homállyába: 
Még feni fzünhet e' meg Hazámnak Ínsége? 
Soha fem Ieüze ' 'hát panafzinknak vége? —r 

„Magyar Nép! fel jött már Napod valahára, 
„ 'S mutattya, mint ülhefs Szerentséd* jobbjára.; 
„ De vigyázz; 's az Égnek atyái fzándékát 
„ Imádván, hafználiyad nyújtott ajándékát. 
„ Még nem vagy a' parton. Fel feevűltt fzívedefc 
„ Mérsékeld egy kisfég érzékenységedet"; 
„ Ne hogy örömednek gát' fzaggató árja / 
,, Az óhajtott .révből hajódat ki zárja; 
„ '$• megint a' • yefzélye.s tengernek méllyére 
„ Repítvén, botsáíl'a fzelek' tettzésére. —• 
„Szem-füles vigyázás köveíl'e hívséged', 
„ Hogy el mv&gzdgyou régi heveitéged}'" -* 

Ok 
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Oh Magyar! ki forsod' illyet változása* 
Most méltán Örvendeffz jobbra fordulásán; 
írd fel e' nagy Napot jegyz© tábláidra, 
Hogy, le jutván híre késő Fijaidra, 
•Boldogabb érteknek ezen kezdetéről, 
Emiékezzenek meg ORCZY' naggp- nevéről; 
Ki , hogy áldást hozzon Hazafi Társára, 
Örömmel áldozza mindenét fzámára! — 
Eredgy hát! 's ígérd meg igaz hívségedet* 
ígérd Vezérednek kéfz tehettségedet! . • -
Kövesd! ss figyelmezvén okos tanáttsára, 

. ú g y siefs meg indúltt Hazád' oltalmára, 
Hogy most: vagy Szabadság lefíz munkádnak árra 
Vagy Jobbágyodnak jutfz magad is forsára. 

Kajfáról, Ápr* a6dikán hozzánk bo
csátott betses Levelében, így ír eggy érde» 
mes Barátunk: „ E' napokban jött ki itt egy 
Differtatio Jlatijiica de FQ£zua-4r^tdt Regi" 
minis Hung*xrictr~~l%Q%yedíh\ árkus. — M. 

'B, Orc^j Láfzló Úr ő ExcelLja, ezen Ns 
Abaújvárm. FŐIspánnya, lő-dikon érkezett 
meg. Mefíze ki ment eleibe aVNemeffég, 
és olly nigy örömmel 's pompával kísérte 
b e , i milíyeare mind maga ez a' fényes 
Tifztfég, mind pedig az azt érdemesen vifelo 
Nagyíágos Hazafi % méltó volt. —' 19-diken 
volt az első Gyűlés, mellyben Székújjítás is 
tartatott. Imitt van az a9 Magyar Beízéd, 
mellyet a1 fellyebb.rrieg nevezett FÓ Ispány 
ű r ekkor az egybe gyiikt. Nemes Rendekhez 

mon-
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mondott. 11 -gondolhatjátok, mltsoda foga» 
nattya volt .Sziveinken-; eggy olly nagy lelkű 
Magyarnak fzájából hallván azt, kinek egye* 
nes ízive 5s igaz Hazafiűsága tudva volt elek-? 
tünk, tudva van a* Nemzet elótt is. Nem 
kétlem, hogy érdeme fzerént fogjátok be~ 
tsűlni. Mert (a' mint egy jó Barátom énekli); 

„ Hathatós a' fzava az olly Férjfiúnak, 
Kit ínség mutatott Jó Hazafiúnak!" 

£ Más alkalmatosfággal fogjuk közleni az emiitett fon
tos és gyönyörű Magyarsággal kéfzáltt Befzédet.) 

Nem hallatott itt az égéfz Gyűlésen, az 
egéfz Nemeffégtól, Magyar fzónál egyéb. —-. 
Szükfégtelennek, sót illetlen dolognak tar
tották, tudni illik, hogy Felső Magyar Or-
fzágnak Anya-Városában, a5 Vármegye Há-
zábatf, — Római nyelven befzéllyenek; '$ 
annyi vitéz vérrel fzerzett, 's raoft újjolag 
viflza nyertt drága Szabadságokon való Szives 
örömöket egymásnak idegen fybval magya~ 
rázzák! — Oh vajha fel nyílna már valahára 
Nemzetünk' tehetősb réfzének fzeme! 5s vetné 
meg moít, mikor lehet, jobb forsának talp-
kövét, *s örökös bóldogfágának kezdetét! — 
Valóban: ha ennyi kárán, ennyi vefzedel-
mén nem tanúi, 's e* fzép alkalmatosfágöt 
kezeiből ki erefzti, alig fogja többé meg 
érdemleni, hogy az Ég meg fzánnya." 

Béts. 
Tudja azt a' mi bölts és jó Fejedelmünk 

II.Leopold, 'stellyes bizodalommal vagyon 
érán;* 

Gyűjtemény Jelzet: 778 



# d * S > * ^ 

erántta, hogy a* mikor Ő, Kormányozása 
alatt lévő Polgár Társainak fziveiket válafz-
totta főbb kintséúl: ónként kívánják ezek is 
azon áldozatokat tenni Nékie, meííyeket az 
eröfzák, 's az egymás után való ' ás.kálódta
tások az alatt valóknak foha nem eízközöí-
het , bár talám láttaííék is ollykor ollykor 
eízközleni. Ezen nyomós bizodaimábóí nya
kát fzakafztotta Leopold azon fok roífzakat 
Szült fzokásnak, melly fzerént eddig minden 
fél efztendÖbenBizonyfágLaiílromnak kellett 
2L Fejedelemhez bé küldödni, a' Tifztviselók-
nek magok vifelésekról. Az ez eránt fel tett 
's minden Székekhez el küldözgetett fontos 
írását a' Királynak el nem múlatjuk közleni* 

A' Tsehf Morva és Hálits Orfcági 
Seregeink, még , a' mint értjük, fátor alá 
nem ízállottak : _d&_ezt minden fzempíllantás-
ban tehetik, 's fogják is tenni, ha el nem mú
lat belénk kötni, minden igaz ok nélkül, a* 
Prujfyiai Király. — Laudon FŐ Vezér, 
meg fog,- a' közönféges beízéd fzerént, 
Májusnak ia-dikéig indulni* — A' Tábori 
Posta-Hivatal már útban vagyon. 

A' Lütticki H. Püspöknek pártját fogják, 
mint illik, a' Német Orf^ági Fejedelmek: de 
£ Lüttichiek QZZQ\ fe láttatnak" gondolni, a' 
PruJfc.Kitkly biztatásaiba vetvén reményié-
geket. — Ugy írják, hogy a' Flandriaiak oda 
hagyták %? Brabant^iaiakat, a' Vandermers-
el lett bánásokért. v 

Költ BétsUií 5 Májusaak 7-dik sápján* 
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