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Béts. 
Tegnap estve, '9 óra tájban érkeztek el 

négyen, az öregebb F6 Hertz egek közzül, 
Florent^iábói. Holnap, a* Király eleibe 
fog menni a'Királynénak, kit ide i7-dikre 
várnak. Úgy értettük, hogy a'FÖ Hertzeg-
nék közzűl is fog le vinni vagy kettőt magá
val a' K,rálync, mind Magyar öltözetben. 

jLichtenfiein Aloysius, és $chwart%en~ 
berg Hertzegek, ugyan tsak ki akarnak tenni 
magokért, a'Koronázás' pompája alkalma-
toffágával. Felette drága Magyar Köntösö
ket kéfzíttetnek magoknak, hh Sehwártóért* 
bergnek a'Tsurnája annyi, gyöngyökkel és 
drága kövekkel leífz meg rakva, hogy az , 
(a* Tsizmadia. állítása fzerént) többe fog 
ao/ooo forintnál állani. — TLzfH.Schwar-
t^enbergnek nintsen fe rangja., fe értéke fe
lett: de bezzeg bajos már az, Ariikor a5 külső, 
*s nem annyira ugyan a' fzületést, (ámbár 
fokfzor talám azt is) mint a'tehettséget meg 
haladó pompával úgy meg erőlteti magát ax 
ember, hogy foka kell síniódni utánna; — 
midőn a'más arannyával *s ezüstjével fényes
kedik. Be jól járnának az illyenek, ba az 
történne Adósíag-Leveleikkel, a* mi történt 
nem régiben egy Frantziának, 300 Livrát ér6 
papiros pénzével.—A' dolog így esett: Ebéd 
felett beízédbe erednek néhány Frantziák^ 

' R t a* 
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az igaz és hamis papiros pénzeknek meg 
esmertető jeleikről. Egy ki vefz a'zsebiböl 
300 forintos papirost, hogy meg mutathaíía 
a'többeknek, az igaz papiros pénzeken által 
láttzó betűket j 's azonban belé találja ejteni 
azt egy tálba, melly jó rántásos lével kéfzí-
tett tsirkékkel volt teli. Ki rántja hirtelen 
•a' drága papirost, 's hát. a' midőn le akarná 
róla rázni a'zsíros levet, oda ugrik véletlen 
sggy eb az Afztal alól 9 '$ azt gondolván 9 

hogy néki akarnak valami innye fzerént való 
falattal kedveskedni, be koppantya a' papi
rost. A' izerentsétleú Ember tsak ei fárgúlj, 
a' Társasággal eggyütt, ezen eseten. Ígért 
a' kutya Urának roo Livrát • tsak engedje 
meg, hadd üfíek agyon a* kutyát, 's vegyék 
ki belőle a* papirost; de__az nem hagyja: 9s 
e* fzerént máig is oda a' 300 forint. 

Tegnap előtt adta ki a' Fő Hadi Tanáts 
azon fel tételekről való jelentését, a* mely-
lyek alatt kéfzűlt meg Ujj Orfova erántt az 
Alku, a* Mieink Y a* Törökök között. T* 
i. Meg engedtetett as Törököknek, hogy 
famíliástul és faját vagyonostól eggyütt bé
kével el meheffenekí Valami ellenben as 

Nagy Úrnak tulajdona volt, már az akármi 
névvei nevezendő, fzárason, vagy vizén 
meg kívántató hadi kéfzulet lett .legyen, 

. mind 
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mind annak híven kezekhez kelletett fzolg&i* 
tatódni a' Mieinknek. Továbbá azt is belé 
kötötték réfzünkról az Alkuba, hogy az 
Erösfégnek mindennemű réfzei, a* magok 
valóságokban, úgy, a5 mint vágynak, meg 
hagyattaíTanak, és Ápr. 17-dikén, délelőtti 
10 órakor, Vitézeinknek minden Kapuk által 
engedteíTenek. Azonban az AíTzonyoknak, 
és Gyermekeknek benn lehetett maradni a* 
Várban ? minden vagyonjaikkal, egéűz az el 
költözés napjáig, némelly tsendes és meg 
hitt Férjfiaknak vigyázások alatt. —- Az el 
fzáliításra elégedendő hajók rendeltettek re-
izünkról. -?* KommüTzariusokat hagyhattak 
magok után a' Várbéliek, az el vjtani nem 
akart tulajdon portékáiknak 's holmi egyet* 
más eleségeiknek el adása végett. Bátran 
el mehettek a' Törökökkel eggyütt a' Ke-
refztény Török Jobbágyok is; sót a'ki tő
lünk ment áítal, fem kívántatott viíTza, ha 
már az Ofmani hitre állott. — Áprilisnek 
ao-dikán indáit meg az ellenség, 3a hajó*. 
kon, Bodoníéík. Tólünk 1 kettós, i egéfz, 
4 fél, és 3 visgálódó Tsajkák mentek el ki* 
séróbe. OberfHieut. Machoyéts Úrra volt 
bizva az egéfz menetelre való vigyázás, és 
kéreló* kelő Törökök hagyattak kezeíTégbenj 
a5 tőlünk ment kisérő féregnek, a* Törökök 
alá engedett hajóinkkal eggyütt való fzeren* 

R r a tsés 
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rsés viffza érkezésekig. Mikor be Szállottak 
az Orfováiák a* hajókra, 4 FŐ* és 10 Altifz-
tek rendeltettek fel fzámlálásokra. Ezek úgy 
találták, hogy 1927 hadakozható Férj fiák
ból állott mind öfzve a* Várat oltalmazott 
n é p , kik között 48 Spahik is voltak, és fok 
EÖ Tiízteken kivűl, két % lófarkas Basák. — 
A' betegeknek, aífzonyoknak és gyemekek-
nekfzárna öfzveséggel ment gi6-ra. Ötven
öt el fogottjaink kerültek ki a* Várból, és 
két által Szököttek. Az Orfoválan és S^ent 
Erzsébet Várában találtatott ágyúknak fzá-
ma i 5 ^ f Találtatott ezeken kivúl 148? má-
jzsa puskapor; külömbkülömbféle fegyverek 
\ holmi fántzhoz és lövéshez való kéfzüle-
i e k , a a o o köböl kásával eggyüttj de a* 
melly úgy meg romlott, hogy Katonáink 
tiafznát nem vehették. — Mivel H. Coburg 
újjabbi Tudósításában is fel hozta Pattantyús 
Hadnagy Rizdl Úrnak, Orfova oftromlásá-
ban fzerzett érdemeit: tehát ezt a' derék 
Urat is fellyebb emelte egy foggal a' Király; 
valamint tseiekedett volt mindjárt az első 
Jelentése alkalmatoííagával • H. Cohurgnak , 
a' több iifzt Urakkal, kik Orfova körűi 
híven fáradoztak, 's kevéíTel azután ííormá-
ayozójokkal is , Gróf Auerfyerggel, a' ki 

Generális-. 
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Magyar Orfyág. 
M. B. Orczy Láfzló Úr' Ő Excellen-

tziájának, T. N. Ahaújvármegye FŐ Ispány-
nyának, az öfzve gyűlt N. Rendekhez mon
dott Befzéde; Kaffan, Ápr. 19-dikén , 1790. 

Tekintetes Nemes Rendek ! 
„Nagy vala fzivemnek öröme, a'midőn 

édes Atyámtól, néhai Mélt. Generális Báró 
Orc^y LÓrintz Ürtól (kinek emlékezete, 
reménylem, a' Ts Ns Rendeknél mind ekko
ráig fenn vagyon, nállam pedig Örökös 's 
el törölhetetlen!) ezen Nemes Varmegyének 
kormányozását által venni fzerentsém volt. 
— Tifzteltem 's betsúitem, tudni illik, már 
annakelotte is fzép Nemesi Rendét ezen Ts 
Ns Vármegyének; 's vifzont hajlandóságát 
*s fzíveífégét, Atyám* érdemeire nézve is , 
tapafztaitam. — Ezen fzívek' és akaratok3 

eggyesűlésében helyheztetvén bizodalmamat, 
méltán reménylhettem, hogy minden igye
kezettel 's öfzve kaptsoltt erővel, egy fzív-
vel és lélekkel, fogunk a* Közjónak elő moz
dításában munkálkodni. Illyetén ketsegteto 
gondolatokkal tápláltam magamat, jól tud
ván, hogy az igaz fzívú Hazafinak leg elsó" 
's leg főbb gondjának kell lenni, i Közjónak 
gyarapíttása 's fenn tartása; mert annak ha
nyatlásával a'Polgárok' forsa 's bóldogfága is 
hanyatlani kénteíeníttetik. — Rövid ideig 
tárta azonban ebbéli örömem; 9sminekelőtte 
hazafiúi indulatból fzármazó buzgó kívánsá
gomnak tzéllyíüioz közelíttenék , el enyéfze: 
a' midőn t. L i ' Ts Ns Rendektől véletlenül 

el 
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el kelletett válnom, 's tovább öreíitendönéf, 
mintegy fzámkivetésben lévén, 's a' Ts Ns 
Rendeknek: társaságától meg fofztatván, a* 
köz dolgoknak eggyütt való folytatásától ki 
fcárattattam. — Minémü fzokatlan újjítás V 
rendtartás tsúfzamodott bé az alatt ezen Ns 
Vármegyébe, 's minémü karba tétetett lé
gyen: azt mindeggyikünk jól láttya, és ta* 
pafztallya. Ez is, tudniillik, Ns Hazánknak 
közönféges vifzontagsága alá vettetett; mely' 
lyet is a' Ts Ns Rendek, a' midőn régi mód 
3s Törvényünk fzerént elófízör ismét Ö£ZVQ 
gyűlniek, 's & köz dologról világosan tanáts-
kozniok adattatott alkalmatoíTágok, eíegeadó 
képpen le festettek. A5 réfzben mindazon
által el nem hallgathatom fzívemnek fájdal
mat, hogy édes Magyar Hazánk' ebbéli ve-
fzedelmes febsit, nem vakmi külső ellenfeg-
tól, hanem faját kebelében édesdeden nevel* 
kedett V gyarapodott Polgárok' kegyetlenfé* 
gétol láttuk fzármazni, 's kénteleníttettünk 
tapafztalni; kik réfz fzerént fel fúvalkodásból, 
réfz fzerént nagyra való vágyódásból, réfz 
fzerént pedig (a* mint mondogattyák) rofz-
fzabb következéseknek félelmétől, azoknak 
el követésére vetemedtek, a' miket illyetén 
fegítto 5s űtasíttó efzközök nélkül femminémú 
hatalom véghez nem vihetett volna.— Ez, 
tudniillik, a' köz dolognak és Társaságoknak 
fzomorú forsok, hogy a* midőn nyomattat
nak, 's holmi vifzontagfágoktól hányattat
nak, leg inkább önnön magok' Polgáraiktól 
oftromoltaíTanak. -*- Nintsen az a'hatalmas 
Fejedelem, a' ki Törvény ellen illyetén dol-
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gokat el kövelTen, ha'tsak amaz el vetemedett 
Hazafiak ? a" Törvénynek fzentségéről meg 
felejtkezvén, kívánságának teüyesíttésében 
nem fegíttik. *** De akármi karban fzemlély-
lyük édes Magyar Hazánk5 állapottyát: minek 
uránná Iften Ö Szent Felfége kegyelméből, 
*s F.József Tsáfzár igazfágábói (a* ki tudni 
illik élete végéhez közelítvén, a' midőn min
deneket világoffágban ákal látni Szokott az 
ember, magát meg tsalatottnak lenni tapafz-
ralta) ismét elobbení Törvénnyeinkkel élni 
engedtetik, ezen T. N. Vármegyének kotmá-
nyozását fokkal nagyobb örömmel fogadom, 
mintfem fogadtam volt első zsengéjében. —-
Ügy fzokott, tudniillik, lenni, hogy a* ki 
hofízúútról, vagy tovább tartó fzamkivetés-
ből viíTza tér , lakó helyét, bátor az idő alatt 
holmi vifzontagfágoktól meg vefztegettetett? 
fokkal érzékenyebb Szívbéli örömmel fogad* 
gya, és tsak akkor gondolkozik hajlékának 
jobb karba váló hozattatásáról, midőn már 
örömét egéfzlen ki öntötte. -— Örülök, s 
Igaz fzívből örvendezek, hogy ezen T. N. 
Vármegyének törvényefen öfzvegyűltt Ren
delt köfzöntenem, V érdemes Tagjait fejen
ként, fzíves érzékenyféggel fogadnom 's tifz-
telnem, izerentsém adatott. Tudom hiva
talomnak mivoltát; tudom , hogy nem ural 
kodás'okáért ülőke'Székben; hanem, hogy 
Törvényünk' értelme fzerént a* T. N. Ren
dekkel tanátsközzam^ végezzek, végzéseire 
ket tellyesítem, 's mindennemű törvényte-
íenfégeket, melíyek által a' köz dolognak íé-
relme történhetnék, el távoztatni igyekezzem. 

Ráday Gyűjtemény 
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Erre nézve: mindnyájokat fzívesen-.-Mvom, 
's kérem, hogy ki ki fzabadon, de Nemesi 
dífzesféggel, 's a* dolognak méltóságához 
képest, Lját hafznának, 's minden tekintet
nek félre tételével, azon hit alatt, rheílyel 
édes Hazájához tartozik, 's igaz polgári feo-
teieííége hozand magával,. ízive fzándékát 
nyila rkoztaiTa ki 5, 's tanáttsát a" Közjónak elö 
mozdktására közöllye ; igyekezetét V mun
kálkodását, végezéstink* tellyesíttésére for-
díttsa. És, mivel mindennemű köz dolog
nak gyakorlására, akármi kirsiny légyen is 
az, bizonyos Magiftratust, és ugyan a' Tör
vénynek értelme fzerént,*.izükí£ges rendelni, 
Törvényeink fzerént pedig magok Szoktak 
a' T. N. Rendek azon SzemellyekbŐl, kik-a' 
Fö Ispány áltál e? vagy ama' hivatalra ki ne
veztetnek, válafzta.m:• ízükíeges, hogy, mi
nekelőtte a* köz dolognak ef ínTezeséh^z fog
junk, a' T . N Rendek Magiítratust'-yálaíTza-. 
nak; annyival is inkább, hogy a' mostani 
TJÍZ viselők, a1 Ns 'Rendeknek & minap új-
jonnan viflza nyertf ösi Tör mennyeinknek és 
Szabadságiaknak alkalmatofíagával tartatott 
köz Gyülekezetében, meg eggyesultt aka
rattal, tsak ezen .mái napon leendő Epítto-
Szék' helyheztetéséig erődítettek meg hiva-
rallyokban , és utasíttattak, 's rendeltettek 
köteleíTégeiknék el járásában. " 

Folytat áfa következik. -
Tót -Orfxég. 

Ezeket irja Ej\ékről9 egy magát meg 
nem nevezett Úr: ,, Ver'6t\e és Szerem 
"Várnaegyik5 Tábláinak líj Tifztekkel lett bé 
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nltfittetése annál nagyobb figyelmeteííéget 
érdemel, hogy az, a' Vallás' külömbségére 
való tekintet nélkül kéízült meg. —• Verő-
t\e Vármegyének fzékíijjító Gyűlése Mártz. 
3.0-dikán tartatott Efcéken. -—Vitze Ispá-
nyokká válafztattak: Jankovits György és 
Adamovits Antal Urak. Fö Notáriusfá té
tetett Benit\ky Pál Úr; ámbár úgy, hogy 
hivatallyában lehető maradása, vágy nem 
maradása a' jövő Örfzág Gyűlése* végzésé
tói függefztetett fel, mivel hogy Proteftans* 
Tsupán egy kettős lelki esméretü Ember 
(a ' mint maga nevezte önnön magát) volt 
ellene; de a' kit a' meg világosodáson, az 
egyeneíTégen, sőt igazságon fundáltt több 
Voksok halgatásra juttattak; — Vitze No
táriusfá lett Jankovits János Nep. Úr; Köz. 
KaíTzatartóvá: Kugler Pál Úr; FÓ Bírákká : 
Dellimanits Ferentz, Garay Jósef, és MU 
Kálovits'Jósef Urak. Aí Bírákká: Rudits 
Thaddéus, Koófi^ Jósef, Losek Antaí, és 
Bernát Márton Urak. Különös KaíTzatartó
vá: Miháloviis János Úr; Fiskálisokkal 
Kocxp Jósef, és Baranyai János Urak; Re-
giílrátorrá: Méfcáros Ferentz Úr; Esküd-
tekké : Zomhory Jósef, és Ga\affy Tamás 
Urak. — Az • döbbeni Tábla Bírák' fzáma, 
következendő érdemes Urakkal nevekedett, 
úgymint: Jankovits Mátyás, Koófc Fer. 

Ká-
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Kánonok; Knexevits András $ Dellimanki 
Károly; Mihálovits Kár. Ján.; Gludováú^ 
János s és Petrovits András Urakkal. — A* 
Szerem Vármegyei FŐ Ispánságra emelte
tett Gróf Siapáry Péter Úrnak Kormányozó 
Székibe lett bé űltettetése 's egyfzersmind 
az egéfz Vármegye Székűjjítása, Áprilisnek 
29-dikén ment véghez Vukovárban, Dél
előtti 9 órakor el énekelte a' Jövel Szerit 
Lelket a' Diakovári Kánonok Monalik Úr, 
mellynek alkalmatoffágával, mozsarakat síi--
tögettek. A' Templomból, a* Vármegye 
Házához lett a* menetel, a' hol minekutanna 
erre a* végre rendeltetett Kir. KomiíTzárins 
B. Splényi Űr, el végezte volna a* FÓ Ispány 
Úrra nézve való köteleííégét, Yle tette volna 
&VRendek előtt a' hitet a* Fó Ispány Úr: 
hozzá fogtak as Székújjításhoz, Az eddig 
való Vitze Ispány Hajnót^i Jósef úr eggy 
átallyában le mondott eddig folytatott hiva
taláról , minthogy nem Nemes Ember. —-
Helyébe első Vitz' Ispánnyl válafztatótt a* 
Verot^e Vármegyei Vkz Ispány Testverje s 

Jankoviis Ferentz Úr; második-V.Ispánnyá 
lati Kat^o Jósef Úr, a' ki ez előtt Veröt^e 
Vármegyében FiskálifTágot vifelt; FŐ Notá-
riusfé Partsetits János Úr; Vitze Notáriusíá 
Stróbl Jósef Úr; köz, és különös KaflTzatar-
tokká tétettek: Fejérváry Jósef, és Balogh 
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János Urak j Fő Bírákká: Laurentsks Lő-
rintz 5 Sxfday Jósef, \ Camhesy Mátyás 
Urak; Al Bírákká: Polyák .Antal, S%tojt&e~ 
vits s és Vugrinovits Urak ; Számvevővé: 
Bubanovits Antal Úr; Fiskálisokká végre: 
Pofeapct^ és Belojfeviís Urak. — A' Tábla 
Birák fzámát fzaporitották t No^drovit^ 
ky Jónás, Jankovk,? György, Benit-^ky 
Pál, Dellivák Márk, 's Ob. B. Cserkit^y 
Urak f nem külömben 3 Ó Hiten lévő Archi-
raandriták (Klaftromok Elöljárói) és a' Fw-
kővári Protopopa (els6 Görög Pap) 's a' n 
— Mind annyifzor, valahányfzor Válafztás 
lett, 'b az, Vívat kiáltásfal ki jelentetett, 
meg fzóllalt az oldal Szobában a' Dob *s 
Trombita. Következett az Ebéd, két nagy 
Afzffllnál. Volt dívattya az egéfzségért való 
ívásnak, mellyet mindenkor mozsarak' ro~ 
pogási követtek. As Nép' fzámára eggy 
egéííz Ökröt süttettek; 10 Tseber Bort el 
folyattak; pénzt is hányattak. Az egéíz 
Pompát Bál fejeztébe.** 

••Német Birodalom* 
Anfpach. Már az el műk hónapban 

hitlelték, most pedig Szintén bizonyosnak 
írják,.hogyAnfpachi és BayreuthiHertzeg-
ségeit által fogná a' Markgráf engedni a' 
Prujf^iai Udvarnak, olly kötés alatt, hogy 
néki az említett Udvar adna eSztendónként 

800,00© 
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800/000 Tsr: Tallérokat. Ezen-Summával 
magános életet kivan élni a* Markgráf An
gliában, — As mi időnkben is találkoznak 
Dioklet^iánusnak Követői. 

A' fzegény Lüttichi H, Püspökről is azt 
befzéllik, de a' mellyet kéttség kivűl tsak 
reá fogtak, hogy méltóságos Hivataláról le 
akar mondani. Igaz ugyan, hogy a* moílani 

' környüláUásokban inkább tsak nevet tenne 
l e , mint valóságot. Mert már el múlt 8 
hónapja, hogy meg fzűnt, Kormányozó 
Fejedelem lenni; moít pedig tsak hafzon 
vevő Fejedelem Sem többé. Mert a* g-dik 
Rend, Ápr. 21.-dikén tartatott Gyűlésében azt 
végezre, hogy a' Püspöki Jövedelem ezen
túl-mind egy fillérig a! Státus közönf. Itaffzá-
jába takarittaíréRTpmíg ie nem telik az a' fum-
iria, melly, a'Tartományba maga a'Püspök 
által hivtt Katonafág* tartására fel ment: 
ezen az okon, hogy nagy efzteleníeg volna, 
annak engedni továbbra is a* Püspöki Jöve
delmet, a' ki azt nem más végre láttatik for
dítani, hanem tsupán arra, hogy a'Nemzet 
romlását sietteíTe. — — — — — — 

_» _ Mi jót reménylhet pedig idő jár
tával is z fzegény Püspök? Mert a'kik meg. 
maradtak is Alattvalói közzül az erántta való 
hívfégben, azok is fokféleképpen háborgattat

nak^ 
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mk. Elég menydörgóííen reájuk írt ugyan 9 

ezek ersnttj a1' Lüttichiekre 9 £ Veji faltai 
Kerület Kormányozómak ketteje, úgymint 
a' Monajieriumi Püspök, és a' Juliacumi 
Hertzeg: de a' JLüttichiek nem tsak a'paran
csolatnak állanak ellent; hanem az emiitett 
két Fejedelmek' fegyveres Népeiknekis 5 úgy 
hogy ezeknek eröífen be kellett magokát 
Sántzolni Majeyknél, a' hová moft eröíféget 
várnak: külömben rajtok mentek volna 15,000 
öfzve lármázott Lüútichiek, Polgármester 
Chejlreet, és Ob. Donceel vezérlések alatt. 
—• Azt irják közelebb, hogy már tí Brahan-
t^iaiak valósággal öfzve fzövetkeztek a' Lüt-
tichi ékkel; sót hogy már Katonákat is kül
döttek-—volna Huy nevezetű Eroífégekbe 
a* Lüttichieknek, — Akármint mentse 's iga-' 
zíttsa magát a' Prujfeiai Király: de bizon 
tsak néki tulajdonítják azt nagy réfzént a* 
Német Birodalomban i s , hogy a' Lüttichi 
süz ennyire terjedt. 

, — • — 1 11 

Prujfxia* és Lengyel'.Orfcág* 
Tsak addig *s addig, hogy egéífzen meg 

tudá venni a' Lengyeleknek fziveket lelkeket 
a' Priiff%jai Udvar. Meg van már a' Kereske
dést tárgyazó Kötés is a' két Orfzágok között, 
és maga egéfz valófágában közönfégeíTé is 
letetett, — Fogjuk mi is köziem. 

A* -
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M közelebb múlt alkalmátoffággal említett kit 
Sámfonnak első meg-tekintése-''í's, mindjárt Valamelly 
különösre mutat. Magaílága ^ láb * és 9 ú j ; vállai* 
íiak fzéleíl'ége 13 újnyira terjed; kezei és lábai vas
kosok; ujjai rövidek, de tömöttek 's tsontosok. Á -
tallyában jól termett 's igen köptzös. Már bajuífza is 
vagyon annyi, hogy betsülettel fel fodorhatja.. Sza
kálla fzint ollyan torzsás, mint akarmelly meg lett 
embere. Mellyen, lábán 's kezén ís kezd már a'fzör 
nőni. Szava emberes. — Hogy mindazáltal valóság
gal Gyermek legyen ez a' Terméfzet' Remeke, eléggé 
mutatják a' hiteles Bizonyság Levelek, mellyekböl 
nyilván való, hogy éppen az a' rend kivül való 
Gyerkotz ez , a kinek tsudálkozást érdemlő tulaj
donságairól fzóllott vóít ez előtt két efztendökkel a* 
Beho Aufiriai Újság. De ha femmi Bizonyság Leve
lek nem volnának is, a' kis Sarnfon gyermeki voltá
nak próbálására; -tsalhatatlan meg esmertetö jelei anuak 
az úgy neveztetett Téj - Fogak, Ki tettzik az egéfe 
maga viseletéből is. — Ha Gyermeket lát: leg ottan 
•fzeretne vele játtzani. Abban is igen gyönyörködik, 
ha meg lett emberek /emelgetik, 's kezénél fogva ke
rengenék vele. Ha ninls, kivel múlafla magát, akkor 
vagy ugrál, vagy a' bor faéket tsapdofla a' kezével, 
vagy pedig egy fa ágyúval akként gyakorolja magát, 
mint as minemű gyakorlást fzoktak a' Katonák puská-
jaikkal tenni. Soha fem- nyugfzik, és éppen az a* 
ízűn telén való mozgásban létei okozza ofztán, hogy 
igen izzad, és az egyfzeri ifzos P — ként, mivel 
fokát fzotnjuhozik9 fokát is ifzikt fért, bort. Almá
ban is fokát hánkódik', 's ha "fel ébred, fekv'ő helyé
ből is gyakran fel ugrik. — Lelkére nézve,, még-.tsak 
az@n állapotba* nagyon a* kis Sán^m? . mellyb.en ki. 

feár-
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fzármazott a9 terméfzet kebel éb&l, fei vévén a? maga 
eddig való tsekély tapafztalását. Majd a' tanítás vá-
lafztja meg, mitsoda mértékben fogják annak tehettsá-
gei magokat ki mutatni. De tsak olly formán lehet 
a' Gyermek figyelmetes visgálása után Ítélni, hogy 
a' mennyivel édesebb Annya volt néki, a'terméfzet 
testének alkotásában: annál. fzukebb kézzel '$ mosto
hább módra forgolódott, lelkének formálásában; és 
hogy e' fzerént az Ö példája is újj erosíeget fog arra 
fzolgáltatni, mennyire külömbozo tulajdonságú Való
ság a' Lélek, a? Testtől. — Hajlandóságait a'mi illeti 
a' Gyermeknek, azt tapafzcaltuk, hogy már' ezen 
gyenge idejében is nem kevés mértékben jelenti, ám
bár nagy fzeméremmel, a' fzép Nemhez való von* 
fgódását. (Terméfzet ÍZerént, kap minden Ádám 
maradéka a' fzépen.) — Hazája ezen már fokfzor 
emiitett kis Sámjónnak, Furlaniában (Foro - Jalimn) 
fekvő Moffai Sz. L'brinte nevezetű Falu, közel Gon-
tziÁhoz^ 's ama' hites Aquileja. Városához. Attya', 
«gy fzegény eggyügyű fzántó vető , — Piorar 
János nevezetű, Középfzerű fzáraz ember; hanem 

a' Felesége jó kézzel lábbal termett. Már hetedik 
Gyermekek a* kis Sámson; tsupán e' vált ki a' többek 
kő'zzűl, rendkivűlvaló erejére nézve.: a' kinek eddig 
le folytt élete Históriája mind ő'fzve is ezekben hatá
rozódik. Két efztendeig fzopott, 's addig fe nem 
járt, fe nem befzéílt. . Harmadfél efztendos korában 
mutatta ki leg elŐfízö'r,-minemű erS lakozik benne, 
3s mit lehet idővel várni belőle. Történt l, i, hogy 
az Attya éppen a* Kovátstól hozott valamelly fzántó 
vasat, melly 30 fontnál többet nyomott, V azt az 
Afztal alá helyhette. Meg látván ezt a Gyermek, 
ki vefzí a' vasat az Afztal alól, '$ egy kezében fel 
55 alá hordozza a' fzofeáfeaa,, aantáa pedig 'a' fejére 

vé-
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révén ki fzalad vele az úttzára. A9 Szomfzédok 
•mindenünnen ki tsodűítek, ezen véletlen törtéaetnek 
fzemlélésére. — Ezentúl, idejével eggyütt ereje is 
mind inkább inkább nevekedett a' Gyermeknek, 
mellyet az által maga is igen gyakorlott, begy kis 
pajtásfait emelgette, 's kÖzzüiök kettőt is hárára ül
tetett 's úgy hordozta. Már most mindenik kezével 
fel emelfél mázsát, 's karjai között fzéltire hordoz 
két 10—12 efztendös Gyermekeket. A' vállaira pe
dig, magunk láttuk, hogy egy, másfél mázsánál 
többet nyomott Vasas Katonát fél vett, és fel 's alá 
futkározott vele a' néző Szobában. — Nem volt még 
ekkoráig a'kis Sámson fehol is Bétsen kivűl; még 
tsak a' Faluból feni igen vitte ki az Attya; hanem 
a' Környékbéliek mindenfelől el jártak tsudálására, 
miheiyest ki ment a' híre rendkiviilvaló erejének. — 
Ide Bétsbe egy Kereskedő hozta, Attyostol eggyüttT 

a' kinek minden napra 5 forintot igér.t, 's ezen feíy-
lyűl mind magát, mind Fiját, fzái'áson Vétellel és 
itallal tartja. De tarthatja is: mert fokán járnak a* 
Gyermek látására, a' kik j o , 2.0 's több krajtzárokat 
fizetnek. — Hertzeg Kaunitz is magához vitette az 
el múlt héten a' kis Sámsont, hogy benne a' Termé-
fzetnek maga meg erőltetését tsudálhaíTa. 

A' Halottak' Beszélgetéseiknek elmés Szerzője 
Newviedben, igen fzép Befzédet tartatott közelebb 
Szent Istvánnal, bátor fzivü Nemzetünkhöz, melly-
bea azt kötteti fzívekre a' Magyaroknak, néhai dítsS 
Királyunkkal, hogy eggyesek legyenek egymással; 
eggyesek Német Attyokfijaikkal is. — Most többe£ 
nem közölhettünk az emiitett Befzédfrol. 

Költ Bétsbsn , Májusnak 14-dik napján. 179©, 
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