
Tegnapelőtt délután ki voltak az .4#-
hertbe a* Király, és a1 ítirályné, Ferent^ *s 
a' több nagyobb FÓ Hertzegekkel és Her-
tzegnékkel; Gen. Manfredini;- Gróf £/£* 
íerháiry Jósef * ) , ' 9s más Fő Személy* 
iyekkel eggyütr, sétálni — Tegnap el ér* 
keztek a' még hátra v/- apróbb FÓ Her* 
tzegek is. 

Magy ar Orf\ ág. 
Szegedről ezeket írja eggy igen érd@* 

mes Hazafi: 
Áprilisnek ao-dik napján tartatott irt a* 

N. Tsongrád Vármegyének közönféges Gyű
lése, Gróf Pálfy Lépőid ó' Excellenrziája 

o 

'') E z , Gróf Ejzlerházy Imrének i — stna' Vités 
Háfzár Regement' Vagyonosfának, 's Vefzprém 
Vármegye' F6 íspánnyának a Fi ja. Egy derék 
Hazafi; mintegy 30 efztendos, Tsak most tette 
az öregebb 4 Fo Hertzegeknél Kamarás i r r á 
% Király 5 3000 fór, fizetésfel* Ezen fellyül, 
fzabad fzállása vagyon az Udvarban: ngyan oh-
aan telik M hintaja 's lova is ; afztala pedig a* 
Királlyal magával vall, ki-is a' nagyobb Hertző* 
gekkel 5s Hertzegnékkel , és az azok mellett 
Tifztségbeo lévő Szeméilyekkel mindennap egy-
gytitt feokott ebédelni: úgy hogy foha fem űlneM 
34-néI kevesebben a5 Királyi AfzJtaia&l, 

T í 
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FÖ Székülése alatt, mellyet maga a* FóVIs-
pány Úr eggy olly fzívre ható Befzéddel Jkez* 
dett el, a1 mellyen bámultak a'Rendek, ésas 
egéfz N. Vármegyének minden Tagjai. — 
Magafztalták, hogy a' PálfyaU vére a' Ma-
gyár egyenes fzivüfégetj Haza fzeretetét, 
Nemzeti tulajdofágot olly annyira fenn tartja 
és beísüli, hogy kéfzebb, magános állapot-
jával tulajdon Uradalmaiban tsendes lelki es-
mérettel élni, mintfem olly lármás Szolga-
latért esdekleni, a* mellyben édes Hazája alá 
vermet kellett volna ásni. — Ö Excellentzíá-
ját egy valóban ékes Befzéddel fogadta's kö-
fzöntötte, a' N. Vármegyéknek nevében, 
Dorfíokos ür, az eddig egyesülve volt N. Vár
megyéknek FÓ Nótáriusa, mellynek végeze
tével 6 Excell. ját, háromfzori Vivát kiáltások 
között, fzékestül háromfzor fel emelték. — 
Ezeknek utánna, az eddig volt El só 
Vitze íspány Angyal Jósef Úr, maga és 
Tifztjei nevében, a' törvénytelenül viselt hi
vatalról le mondott; egyfzersmind botsána-

i' tot és engedelmet kért: ha valamiben, a* 
magános hatalomtól indíttatván, ezen egy-
gyesült N. Vármegyéknek Tagjait és Rend* 
jeit kénreleníttetert megbántani. Rövideden 
de rontoíTan válafzolván ezekre ó' Excel!, ja , 
hozzá kezdett a''Székújjitáshoz, melly* a' 
Rendeknek meg eggyezéséböl r így ment 
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véghez: Köz akaratul Vitze Ispánnyá téteterf 
Hofgasi Káráfe István Úr; az az igaz Ma* 
gyarí a' ki örfzágunk5 Törvénnyel' bontako-
zásának alkalmatoífágával, V. íspányi hiva
taláról Ónként le mondván, Stoicusi vérrel 
nézte mind eddig: miképpen kapkodjanak 
mások a* Tifztségeken —• de egyfzersmind 
nagy fzívbéü meg UletÖdésfel fzemlélte azt: 
rneily igen méréfzeíjenek elindulni a*tilalmas 
utakon édes Hazánk* bóldogfágának le rontá* 
sara. ->- Ö mind eddig úgy ék , mint ma
gános Polgári várván bizodalommal, hogy 
az.Eg majdan véget vet Hazánk' keserveinek. 
— Tábla Bírákká lenek , az fffjú Gróf Pálfy 
Ferentz Ő Nagyfágán kivüíi T. Káráfc Mik* 
lós Tanátsos ú r , Káráfe_ Ferentz, Temes
vári Ferentz, Martony Dávid» Mihályfi 
Péter, Dohos Gergely és Klempái Tamás 
Urak; nem külömben T. Kanyó Úr is, Hőid* 
melóvá sárhelyi Plebánus. FŐ Notáriusía té
tetett Bellotits Jósef Úr; Vitze Notáriusfá 2 
JMartovfify Jóseí Út; Adó -Szedő lett Ká
kái Mihály ú r ; Számvevő Bogyó Mihály 
Úr; Első Fisk. Adamovits Ádám Úr; Vitze 
Fisk. S^luha Ádám Úr; FŐ Bírákká tétettek 
Balog Mihály, és Káráig ínire Urak; Al 
Bírákká pedig 1 BeUit%ai"2kXi és Bart^a Ao» 
tal Urak ; Esküttekkc : Adamovits'György* 
Marsovfxki Ferentz ,* Bene János, és Patké 

A t % **.n* 
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András Urak* A* K.iíTzának, és mind a* há
rom Vármegyéket illető írásnak el intézésére 
Deputátzió rendeltetett. — Következendő 
nap» ncmelly Tzikkelyeket olvastatott fel a3 

Fö íspány Úr * úgymint a? mellyeknek zz 
Orfzág Gyűlésén kellene fel tétetódni, a^ 
arra válaíztandó Tagjai által a'N. Vármegyé
nek. Hlyének voltak p. o. A^Orfcág* belső 
Igazgatásának módja; a*Magyar Katona** 
Ságnak jobb lábra való állítása9 *s a* Pől* 
gári Kenddel való f^oroffabb meg cggyél
tetése > a fŐ hivatalbéli S^eméltyeJC törve' 
ttyes hatalmoknák és Szabadságoknak meg 
erősítése; „ a% Idegeneknek, £ Tifctségek* 
viseléséből való egéfe ki rekef\tése s a' t. 
«— Ugyan ezen aJ napon$ el rendeltettek 
Káráfc Ifíván Virze íspány, és Tábla Biro 
Martony Dávid Urak, Vármegye Képeinek 
$,% Orfzág Gyűlésére, — — .-*. ~-- — 
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(N, Sz. K. Szegei Városának, és N. TsanH 
Vármegyének Székújjításokat, nem engedte meg ez 
úttal a' közlendő dolgok' fokasága ide iktatni.) 

S.ofTonbáí9 ezen hónapnak 13 dikán 
hozzánk utasított betses Levelében, így ír 
egy fzíves Jóakarója a' Hazának, Y Társasá
gunknak í 

Ns Sopron Vkrmegye ismét Köz. Gyű
lést tartott, e&en folyó hónapnak u-dikén, 
rnelfyre nem.rsak magának a5 meg nevezett 
Vármegyének Rendjei gyűltek .-fzámoflan 
pfzve , hanem még a' környül lévő Várme* 
gyekből is fokán meg jelentek arra. Meg" is 
érdemiette, mert ollyatén dolgok folytattak 
2s ollyatén végezések tétettek benne,, mely* 
lyek Hazánk3 valóságos javának, dífzének 
és virágzásának elo mozdítására 's Szabadsá
gának' meg erősítésére tzéloznak, -— Nagy 
prömmel hallottam kiváltképpen azon (QI té
teleknek el olvasását, a' mellyeknek az Or-
íz&g Gyűlésén lejendó sürgetésére kötelez
tettek eze-ívN, Vármegyének közöníéges meg' 
eggyezésíel válafztaton Küldöttjei, úgymint 
jNagyíágos S^entgjörgyi Horváth Zsigmond 
Tanátsos, és T. Felsőhuki Nagy Sándor 
Vítze Ispány Urak. — Az emiitett Feltéte
lekről azt jegyzem meg közönfégeílén, hogy
anok, mind belső velós mivékokra, miná 
helyes és fontos ki fejezéselkre nézve, iga
zán egy remek munka — melly kitkit volta
képpen meg győzhet arról, minemű nagy 
pkosíagű, SL dolgokba való mélly bé látású 
3I példás hazafiúi buzgóságú Tagokkal dífzes-
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kedlk 'N. Sopron Vármegye, Arra intették 
*s kötelezték a' többek között a5 T. N. Ren* 
dek3 Küldöttjeiket, hogy az Orfzág Gyűlé
sén, a* Magyar Nyelvnek,, minden polgári 
ss törvényes dolgoknak' folytatására való fel 
vételét sürgeffék egéfz tehettségekkel. — 
Adja Iften, hogy ezen kívánsága a* T. N . 
Vármegyének, melly minden igaz Hazafinak 
kívánsága, óhajtott tzéllyát érheíTe; mert 
úgy reménylhetnénk édes Hazánk' virágzá
sát. — Egéfz meg elégedésfel lehetett ezen 
Gyűlésben látni, a* külömböző Vallásúak 
között meg kívántató gyönyörű és példás 
eggyefleget — éppen nem ellenzettek egy
másnak 9 az Orfzág Gyűlésére intézett kére* 
seiket és panafízaikat, sót eggyesűltt erővel 

kodtak azokat fel tenni, 's ki dolgozni. 
— la-dikén is tartott még a3 Gyűlés, a* mi
dőn a5 fel állíttatott Nemesi Záfzlóallynak 
Tagjai is meg esküdtettek, kik név fzerént 
igy következnek: Fö' Vezér • Nagy Méltsgú 
Hertzeg IrTJabbik Ef%terhá%y Miklós; Kapi
tány:1 M. Gróf. Tolnai Festetks Ignátz; FÓ 
Hadnagyok: M. Gróf Sárvári Felsővidéki 
'Széchenyi Lajos *) ; S^ehtgyörgyi Horváth 

Zsíg-

*)'• Volt fzerentsénk, a' meg nevezett Gróf Iffjats-
líát maga kellemetes vitézi öltözetében fzemlélní. 
Ezen Iffjú Orállónak gyenge idejét bőven ki 
pótollya, Magyaros termetén.'s tekintetén kivül, 
a' Nemzete öltözetéhez 's nyelvéhez vonfzó, és 
% Magyar Névben váló Nemes ditsekedésfel egy

be 
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Zsigmond, és* Johhahá\i Dőry Károly Urak. 
Ugyan Főhadnagyi ranggil : FŐdfzr. Felső- ' 
Büki Nagy Imre Kánonok ú r , i Záfzló»!ly ' 
Káplánnya, — és Hegedűs Jósef Úr A.dju~ 
tant. Alhadnagyok: Guary Miklós, ÜCÍJ* 
Mihály 9 és S^entgyörgyi Horváth János 
Urak. Az Utolsó, as Záízlóallynak Száoi-
tartója, -r- Záfzlótartó : Petohá?J Zeke Mik
im Úr. Srrázsamesrerek: Dót^y 'Zsigmond, 
Tóth Antal, Máttyús Pál és Dalfos György 
Vrak.^— Nemes Vitézek: I)gryÁdám9 i&z^ 

dci-

be köttetett példás hajlandóság; melly hogy \m-*. 
va tovább nevekedvén idejével eggyütt, igaz 
Hazai fzeretetté fog még . meg érái y annyival 
nyomoll'abb bizodalommal hiílziik; mert & Szé-
tssíi' és Festetits vérből vévé* az Iffjú Gróf 
fzeréntsés fzármazását, minemű tulajdonságokkal 
léphetett bé a' Világra, kiki meg kélheti. Mi
dőn továbbá, buzgé Hazafiságú édes Atfyának 
és Annyának építő példáikat mind untalan lát
hatja az Iffjú Gróf, 's hallhatja azoknak bolts 
és hafznos intéseiket; e' mellett a Nevelő i s , 
ki által hajlandósági kormányoztatnak, egy ta-* 
cúlt t , okos és jó fzivű Magyar Hazafi: ugya* 
mit nem lehet az illyen Iffjú Grófból remény» 
léci ? — Reménységünkkel eggy esi tett fzíves ku 
fánságunknak az a fummája; hogy az Iffjú Gróf 
mind fejere, mind-fzivére nézve, legyen valóf 
3%ös Anya Fija." —- így erős bizodalommal 
várhat mindet? jót lole 'a 'Haza, fárhat k^lófíd'sga. 
I Magyar Literstur^ , • 
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daisy Gábor, Bblla Zsigmond, Rimánőtxy 
litván, Véjfey Mihály, Babos jmé^ Tőre* 
}.y litván," Töreky Jósef, Éadits Imre* 
iVűgy Láfzló az .Öregbik, Nagy Láfzio az 
Iffjabbik, Daliás Jósef, Dongó jósef,, ZV©)£-
fcpi János, MesterháXy Boldizsár * Toronyi 
János, TöltösyJh$Qf3 DatorusLáfzio, jEó'Z-
i?ey Lajos," Td£« Ferentz, Németh Ltafzl&s 
Darás Sándor, és Tslder Jósef Urak. —» 
Formaruhája a* N. -Sopron Várm. Záfzló-
allyának ez: Skarlát fzinű Mente és Nadrág 
a r a n y r a ; —- arany pafzpmántos fetét 
kék Mellyrevaló; íar'ga Tsiznia; fetét kék 
tsákos Süveg, kórsagt.ólíál és arany vitéz-
kötésíel ékesítve* u - - -. 

Kaffai Barátunk* Tudósírása: 
Kaján, Áp. 19 napján tartatott N. Ahaújv. 

Székújjítása. Ennek alkalmatoflágával, Elsó" 
Vitzeispánynak meg hagyattatott Fáy Ágos
ton Tanátsos. Úr ; másodiknak pedig P«£y 
Láfzló Úr. F6,-'Vitze és harmadik Nótáriu
sokká tétettek: Tjfyta Ferentz* Bárt^ay 
István és Zombory Ferenrz Urak, FÖ Kaííza* 
tartóvá válafztatort Vhe\ János Úr. — A* 
Kaffai Járásban , Fö Szolgabíró lett : Kor-
nis-litván Úr; Virze Szolgabíró Lantéi Fe-
réfttz Úr; Esküdtek: Komjáthi Gábor, és 
Kováts János Urak; Biztos (Commiííarius) 
Gof^tony Jósef Úr;r Kiil&nös Kaí&atártoí 
Diósjy litván Úr, A' Seborvos (Chírurgus) 
Pjrüt^ner" Or. ,— A' Fíqéri Járá--bí:t?„ Fá 
Szolgabíró Zombory Gábor; V. Szól rábíró 
$iáfi\cy rsreisiz; Esküdjek Q^4k$0¥kl ws 
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Ondrejkovits Láfzló; Biztos Szentmartonyí 
Mihály; 'Különös Kaflzatartó Urbán Pál 
Urak. A' Seborvos: nem tudom. —- A* 
Tsereháti Járásban, Fó Szolgabíró S%ent« 
imrey Gábor; V.Szolgabíró Jakabfalvi Dá
niel; Esküdtek Marc\y János, és Szúnyog 
Jósef; Biztos, Tolnay Ferentz; Különös 
KaíTzatartó Bencsik Zsigmond Urak* A* 
Seborvos Kuderna Úr. -*— A' $%ikfcai Já
rásban F6 Szolgabíró Darvas János , Vitze 
Szolgabíró Balogh Jósef'; Esküdtek Putnoky 
Károly, és ÜTős Mihály; Biztos Török. Z/Sig-
mond;- különös KaíTzatartó Kársa Gábor 
Urak. Seborvos Hojmann Úr. — A' Gön-
t(i Járásban: F6 Szolgabíró Krajnik Jósef; 
Vitze Szolgabíró Fúy Károly; Esküdtek: 
$\ahonya Jósef, és Naményi Sámuel; Bíz-
tos Hunyor litván, kölöaös KaíTzatartó Ba~ 
£ó Pál Urak. Seborvos Kelgmen Úr. — A* 
M. Vármegye Számrartója (Rationum Exa-
Őor) Klefctinfcky Jósef; Regiftrator Kor-
•ponay Imre; FöFiskális Domonkos Sámuel; 
Vitze Fiskális Pósa Gábor; Vitze Notáriusi 
3s Fiskális! nevet viselő Semfcy Iftván Urak. 
Kqffai Biztos $%edlit%ky Jósef Úr; Kantzel-
Hsták Jobb Mihály és Megyery Gyösgy; a* 
Vármegye Ormosa Majer Erneft; Földmé
rője pedig Tet^tovits János Urak, A5 Haj
dúk Vezetője Nováky Antal. 

Budáról, ím' e' kovetkezendoket köz-
lötte velünk egy kedves Barátunk: „It ten 
mindenfelé az Örfzág Gyűlésére való nagy 
kéfzületekben mennek e l A'KÖmivesek, 

Ko~ 
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lovátsok és Átsok nem igen hevernek. A3 

Királyi Palota már el kéfzíttetett, a'Fclse-
geknek illendőképpen való bé fogadására. 
Konyha is van építve. — Szívemnek nagy 
örömével írhatom, hogy Hazánk' Naggyal 
közzül igen fokán hajlanak immár a* Magyar 
Nyelv' hé hozására. (Eártsak azt is meg 
adni hamar az JEg érnünk, hogy ezt.írhat
nánk Által látván Magyar Orfzágnak öfz-
ve fereglett Rendjei, hogy-nem másképpen 
lehet a' Magyar Nemzet igazán .Magyar 
Nemzet, ?s ollyan Nemzet, a' mellynefc 

• Szülte-Öc' a'Terméfzet -— hanem egyedül 
tsak a' Nemzeti Nyelvnek olly yirágoztatása 
által f mint az Anglusofc virágoztatják az 
Anglus; és a' Frant^iák % Prant^ia Nyék 
vet»— azt végezik változhatatlan.úl 9 hogy 
ezentúl a' Magyar Nyelv legyen mind osko
lai Fő Nyelv; mind mindennemű Polgári és 
Törvény Székeknek Nyelve. Ezen óhajtott 
Végezésnek Napja lenne bizonnyára Magyar 
Hazánk'újjonnan való Születésének; a'késé 
Maradéktól Innep gyanánt Szentelendő Nagy 
Napja; és az emlitett Végezés5 ki jelentheted 
sének Napja; a 'mi , köz haSzonra Szentelt? 
életünknek leg fzebb, 9s leg SzerentséíTebb 
Napja.) — A 'Ns Győr, Komárom és Mc~ 
sony Vármegyék' Záízióallyát követte a* Ko
rona Őrzésbenf Ns Posoxy Vármegye' Záiz* 

16-.. 
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lóallya, melly Pünkösd .bávának 10-dik nap
ján, harsogó Trombira és tárogató. Síp. Szó-, 
val állott be amannak helyébe. Ezen dífzes 
Seregnek ? világos kék az egéffz Qltözete, 
ezüstre: Mentéje prérnje róka torok\ veres 
csákós Süvege, Ló fzerfzámát gazdag ezüst 
borírja. — .FŐ Vezére: Gróf Várkonyi Al
mádé FerentzÚr; Kapitánnyá: RenefaiRa-
tsák Vendel Úr; Főhadnaggyá:. Smertnik 
Imre; Záfzlótartója:,Udvarnoky Antal $ Ad«* 
jutlotja : Ralásfalvai Orof%_ Láízló. Úr, -— 
A* többi őrálló Vitéz Hadnagy Urak ím* e3 

következendők: Iffjabbik Várkonyi Gróf 
Ama.de Thadc, Takáts Miklós, Sánta lit
ván , Bittó Imre, Batsák Löriatz > Gál Jó«* 
sef, Udvarnoky ígnátz, Somogyi Albert 9 

Petők János, Bittó Ignátz, Kubit^a Jósef\ 
Tapoksányi Gáspár, Csiba János, Gudits1 

János ? Pettot^ Gáspár, Molnár Ferentz, 
Smertnik János, Krastsenits Vendel, Ta«> 
kátsi Jósef, Csejfalvaijbseí, Palásti Antal, 
Bitté Joaehirn, Brnyei Ferentz, Bubinkat 
Ferentz, Késmárki Gábor. — Ezen Nemes 
Záízlóallyának társul jött a* Korona Őrzés
ben, Pünkösd hav. 13-dik napján, a 'Nemes 
Nyitra Vármegye Záízlóalíya, mellynek öl-
íö^ete éppen az. fzinre9 mint az elóbbenié^ 
tsak hogy ennek arany vagyon a' ruháján % 

\ mentéjének prérnje fekete, -^ Fő Vezére 
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"Párkányi Gróf Amadé Antal; Kapitánnyá!: 
7 avarnoki Gróf Traun Ferentz, és Majté-
nyi János Urak ; Főhadnaggyal: Karantshe-. 
rényi Gróf Berényi Zsigmond , és Diftnósi 
Horváth János Urak; Adjutántjai.: Gr, Béré-
nyi Feremz9 GtbíBerényiGábor, és Nagy 
Antal Urak; Záfzlótar'tói': Bktskoyits Zsig
mond , és Hufyár Ádám Urak; Kvártély
mesterei: Bartekovits Láfzió, Zsarnoc\ay 
György. — A' több Őrálló Vicés Hadnagy 
Urak3 neveik pedig így következnek: Ben-
kovits Jósef, Radványi Sándor, S^endrey 
Jósef, Szeles János, Sándor Miklós, S\á* 

j\i Károly, Ne^hud "Pál> Devéky Ignátz, 
Lauro Gáspár, Valentini jósef, 8\elesy 
János^ Gliéc?y Péter, G'hilányiAlbert,- sRjrefe 
«í?y György, S^entiványi Mihály, Befbo> 
Július, Belik János, Frankmer Ignárz, '<já'/ 
litván, Farkas litván.'_ Harváty Károly, 
KöröskényiJános5 tŜ i/Zi? János, Srjlv&Ések 
Károly, • Tómba Ignátz, ' Txbery Gáspár., 
Vránovits Pál, j^surnof^ay Bííh§!y,, Í£M-
honits Lá&ló, Bsf^nák JánojV SíMaMsiff 
Sándor» Bárócry Pál." 

Török Bír'.adalom. .. 
Ugy írták Konflant^inápólyb.ól', BÍáf&i 

if-dikén9 hogy a* IX Jósef. haláláról vett 
hír is' nagy indító ok vólc arra a' Szultánnak, 
hogy néha! ö W ^ i Hajfmi' békeH gtt 3? valló 
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ésdeklései előtt füleit bé dugja, 'sFrigyeséi
nek mézes mázos hitegetéseik által, reá 
^iaSgya raagát vetetni, harmadik hiizombélí 
hadnak kezdésére* Azt verték t. í. ezek 
néki is 5 a' Divánnak is fejébe * hogy a' IL 
Jósef'"után következett Uralkodóval fokkal 
könnyebben 5s hafznoflabb Feltételek alatt 
lehetne majd Békefleget kötni , mint az eddig 
fenn forgott Feltételek voltak* -— Míríd fzá-
razón, mind vizén hozzá láttak tehát, as 
emiitett Tudósítás fzarént, a* hadi kéfzűle* 
tekhez lelkeífen. —- A' hadi Sereg fó Kot-
mányozoja vátig igazgatta a' régi nagy hajó-
ka t ; de hajós Legények dolgából igen meg 
akadt í mert most még annyira fe lehetett 
fzert tenni, mint tavaly, ?s ugyan azért kén* 
teleníttetik, a' fzárazon fzolgáló Asiai Se-" 
regek közznl kénfzeríteni némellyeket, a* 
Tengeri fzolgálatnak fel vételére: ámbár azt 
jól tudhatja, 's vele eggyütt két efzrendeí 
fzomorú tapsfztalásá után a' fényes Porta is 9 
hogy ezekkel tsak a9 kenyér evő több, 

# # * # # 
LeíTz e' már a1 Pruff^us Háborúból 

valami, »*% mellyre a' több kéfzűleteken 
kivúl', olly temérdek apró, de ugyan azér£ 
könnyen hajtható, és a"mint mondják, még 
a mi Fürjeinknél is * rettenetesebb , pufzritá-
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sokat okozó Bombákat tsináltatott 11. ViL 
helm ? (Ezek, Pattantyús Oberftlicur. Tem-
pelkoff-üak találmánnyal'). — Mire megy 
ki, amaz, Európa' képzelódéseit olly foka 
jádzottarott Caglioftro-nak dolga Romában, 
és ama' hirtelen nagyra ment: de még hir* 
telenebbűl le esett Vandermers-nék , Bel* 
gyiomban? — Van eV abban valami kis 
valóság, a' mit mostanában olly igen re
besgetnek minden felé, hogy t. L Ferent^ 
FŐ Hertzeg eggy. Angliai'Hertzeg Alkony
nak eggyeíTégében fzándékozna azt az örö
möknek elégségét fel találni* a'mit el felejthe
tetlen ^Erzsébetében el vefztett? — Hozzá 
kezdetett e' H. Cohurg, ezen hónapnak i6f-
dikán j Bodor?, Ostromához* a* mint előre 
ki volt Csinálva? — A' Lüttichiek, ezek a? 

Vakok után indult Világtalanok, fzembe 
Szálltak >e'már valósággal, a'tsendesítésekre 
küldött Monafteriumi, és Palatinátusi Se
regekkel ? — Fél élednek e' minden bizony-
nyal a1 Jésuiták, Brüff\_elhen , és Liittich-
hen, a* mint Szándékoznak? — Nem üti-é* 
ki magát Hollandiában rövid időn, egéíTz 
erőben, a' pártütésnek tüze ? *— Meddig 
kell még küfzködni a* Frantzia Nemzet Gyű
lése* nagyobb 5s jól gondolkodó, réSzének,, 
az úgy neveztetett Arijio.cratákkal^ úgy
mint a' kik ^ magának a* Királynak tettzése 
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ellen is> mrnd tsak ?aan v a g y a k , íaogy a* 
régi formátlan formára vigyék viíTxa Fran* 
ma Orfzágot;. metíy ártalmas Szátidéfcjok*-
nak elzközeit főképpen &' Papok köztt ta* 
lallyák'? — Ezeket a' Kérdéseket könnyebb 
fel' tenni; mint reájok egyenes Feleletei:' 
adni. 

* . * * * * • . 

Ide zártunk egy Rajzolatot, melly azt adja elo 
mint vala néhai í í . Jósef Test® ki téve, az Udvari 
Kápolnában,. Febr. 23-dikén 1790-dik efztendŐben.«—> 
Féi volt t. i. a' Test, Fö Hadi Vezéri Formaruhába 
öltöztetve, 's egy, fejér felyemmel meg béllett '§ 
líiví'il araSnyba fzegett fekete bársonnyal be vont fél 
Koporsóba fektetve. Ezen Koporsó , egy 4 gráditsó 
's majd eggy ölnyi rbagíjsfágú állásra helyheíxesett.,, 
A ' Koporsó korul 6 drága párnákon fze:nléltettek, 
az rnnentsÖ óidaloa ugyan a' Tsáízá-ri Korona, Páitza 
és az arany Alma. Továbbá a' Magyar és Tseh Ko
ronák; az aranygyapjú; 's a' Szent István Rendje 5 
a' túlsó oldalon, a' Házi Korona, az Austriarfíer-
tzegi Süveg; a' Therésia Rendjének Pántlikája j Kalap^ 
Kard, Pált-za, és RefzLyu. Az állásnak grádittsa 
•ezüst gyertyatartókkal meg volt rakva A' Koporsó 
lelett függött egy íóiett'Baldagin. A' líápolna fe-
ketévei volt bé vonva, 's Tsáfzári Tzhnerekkel ki 
rdk'va. Őrizeten voltak a' Magyar, Lengyel, és 
Ntk;?t Testőrzők, kik között a' íbk nép eggyik ajtóa 
hé tolódott, a' másikon pedig ki botsáttatott — ígye-
fcíiztüűk minden módon, hogy ezen nevezetes Törté-* 
í-eert: ábrázoló Rajzolat minél nagyobb tökélíetesíeggeí 
Iséfenlbsííeu meg ; még is tsak aüg érhettük tzéluti-
őst: ámbár a5 Mettzonek 7 aranyat; a'papirosért 14 
forintot; a5 Nyomónak .15 forintot; 's a' Betumettz&-» 
-$ek minden Betűért ,1 kr. fizettünk. 

^ . Kok Béftsbea 5 Májasnak M-fák .napját?*- I^fo* 
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