
Béts. 
Pünköst első' napjára kívánta az ide valci 

FÓ Dámákat magához a' Királyné,, hogy 
Őket fejenként meg láthatná* Kívánván ezen 
pompára illendő fékkel meg jelenni a* Dá
mák: ugyan volt keleti a* Párisi HajalkaU 
maztatóknak* ( Ezek hónaponként 6 's több 
Aranyokat kívánnak 5 néha pedig tsak egy 
fésülésért is í Aranyat^ Tizenkét óra felé 
nem volt végé hoííza az Udvar körűi a' fok 
tzífra hintóknak , meüyekból a' fe! tornyo
zott ss ki pirosított Dámák tekingettek ki* --•* 
Bé érvén az Udvarba, hármas rangjuk fze--
rént, ugyan annyi külön külön Szobákba 
ofzoltak a* Dámák, 's úgy várták tovább 
fél óránál a' Királynét, nagy rcfzént állva* 
minthogy kevés fzék volta* Szobákban. — 
A' Királyné háló Szobájához leg közelebb 
lévő Szobában állottak az úgy neveztetett 
Nagy Bemenetelú Dámák (Dames de grándö 
Entrée) * kiknek Serege, az Udvari FŐ TifzC« 
viselőknek, úgymint Vadáfz* Lováfz* 's a't* 
Mesternek, nem külömben a' Kamarás Urak^ 
nak Feleíégeikből, 's azon Személlyekből 
állott, kik Vágy M* Therésíánal$ vagy né* 
hai Erzsébet FÓ Heftzégnénél Udvari Dá* 

•ínak voltak. Következendő 3 Magyar Afz* 
ízonyíagok vágynak áZ említett első rangú 
Dámák közölt5 úgymint: Gea, Gr. Kollo* 

U Ü niii 
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nits Károly., Gr. Esterházy János, és GffV 
Zichy István Urak' Hitveűeik. — A' máso
dik rangú Dámák, Kis Bemenetelueknek 
(de petité Entrée) neveztetnek. Ezek kő
zött tudtunkra, tsak egy Magyar Dáma va
gyon, t; i. Gr. Battyáni Filepm. — ;A',g« 
dik rangú Dámák végre, Órás Alkonyok
nak (Stunden - Frauen ) hívattatnak, talám 
ugyan azért, mivel tsak azon órákban jelen
hetnek meg'az Udvarnál, mellyekre be hi
vattatnak; a* két elsőbb Rendbéliek ellenben 
hívatlan is be mehetnek, 's bé is járnak.— 
Ezen 3-dik Ofztáh ^an voltak fok külömbeti 
nagy Dámák, úgymint: H. Lichenfiein 
Fároly és Aíóysíüsné, H. Grajfalkoyitsné, ~ 
Gr. Kárölyirté, Y más Fű Emberek' Felefé-
geik. Av Királyné, a' FÖ Hertzegnékkel *s 
nagyobb FŐ Hertzegekkel, és a' Fó Udvari 
Gondviselőével, Hertz. Battyáninéval, ,e^ 
járta rendre a' Szobákat, mellyekben a* Dá
mák voltak. H. Battyániné némelly Dámá-
kat megnevezett a: Királynénak. Az utolsó 
Szobában két Magyar Ruhában Íév6 Dámák
kal, Gr. Hadik Jánosnéval, és B. Orc%y 
Jósefnévei, befzédbe 'eredete a* Királyné, 's 
meg nézegetvén öhözeteket, tudakozta, hft 
az e' az igaz Magyar öltözet, ?s ollyanban 
kell e5 Ludán meg jelenni? — Eggy óra 
tájban ofzlcttafc el a' Dámák az Udvarból. 
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A? Stúahsctragonyosoknak fel állírtacá-
sokról tett jelentésünk után tsak hamar, ellen
kező jelentést vettünk ?s tettünk ,vólt is kö
vetkezésképpen annak idejében; de moft ír
hatjuk, hogy nem tsak Fel állottak már; ha
nem el is marsiroztak ezen hónapnak 'ii-kéa i 
kétOíztály ugyan Slésia, egy pedig Morva 
Orízág felé* Töbnyire Lovas Regementek-
t>Ól fzedettek, Tsak a* tekintetekből is reá-
jok esmértünk némeliyekre közzülök, hogy 
Huízároktol kellett által jőniek; a* mint az
után ugyan tsak a' nyelvek is ei árulta őket* 

íégek a'Scabsdragonyosoknak: a' Tárházokat 
Őrizni, és a' Hadhoz meg kívántató eggyet-
snást hordó fsekereket kikergetni. Zöld öltő 
ruhájok vagyon , fekete gallérra* Lovaik is 
töbnyíre mind m k ki mustrálttak. 

Magyar Orfcág. 
Szereritsérik '.volt a* napokban ? ,*,gy» 

Jtíyitrá Vaimégy-é'böi érkezeit érdemes H.a-z.a-\ 
fival eggyütr lennjr á5 kiíól érzékeny in dű-
lui&l hallottuk 5 mennyire meg íifztelte \é* 

U u %< gyen 
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gyeo az említett N. Vármegye H Kaunit%; 
nak #) 5 ennek a' Magyar Nemzet' igaz Betsű-
lőjenek, 's Pártfogójának, Hazánkhoz nagy 
erőben bizonyított hajlandó ságit, hogy t. u 
azokat emlékeztető köre mettzette, 's a' kö
vet a* Vármegye Házába helyhettette, — 
Ugyan az emiitett Úrtól értettük kimondha
tatlan örömünkre, hogy N. Nyitra Várme
gye is meg gyozettetett ezen nagy igazság 
felöl: Tsak a Nemzeti Nyelvnek virágzá
sával kezdődhetik' s kezdődik is valósággal 
minden Nemzet nevet igazán meg érdemlő 
Nemzetnek virágzása. —*• Mert köz akarat
tal a* Magyar Nyelv' párrjára állott, 's ma
gától ugyan el nem végezhette, hogy az 
hozattasíék be a'Deák nyelv helyébe; hanem 
az Odzág Gyűlésére küldendő Tagjainak Izl-
vekre kötötte , hogy Ók is, a5 Nemzeti Nyelv 
közönféges fel-vételét sürgetendő okos és jó 
fzivú Hazafiakkal eggyet érteni, 's,j5 Magyar 
Nyelv' ügyéért, melly a' Hazának ügye, 
mindent el követni, tartsák KüldcjökLŐl ele
jékbe adatott - ^ de tartsák tulajdon Hazafiúi 
kötelesíegeknek is. 

N$ Győr 

*) Ns Sopron Vármegye (melly ieg eleflzör kö-
fzönte meg H. Kaunitznak ? .Nemzetünkért való 
hív közbenjárását) meg hagyta az'Orfzág Gyű
lésére rendelte Tagjainak ,,. hogy ezen nagy Her-
tzeg' érdemelnek Magyar Jófzággal l.ejendÖ jutal-
aagtatásáí fel tenni el ne múlasfák* 
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Ns Győr Vármegye is meg rselekedre, 
a' mit méltán lehetett várni eggy olly igaz 
Magyar Vármegyétől. Mert, ki válafztván 
TT. V Ispány Zsihrik, és Táblabíró Pá£ 
mándy jóséi Urakat, kik a'jövő OrfzágGyű
lésén , képében Kövéttséget visellyenek, azt 
bízta ezen esmeretes okosíágú és buzgósága 
Hazafiakra, hogy, más fontos Feltételeken 
kivűl, haldoklott Magyar Hyelvünknek's az 
által Nemzetünknek is ujj életre való ho* 
zattatását sürgesfék. — Be édes tereh ez , 
annak a' két nagy Hazafinak vállán, a* ki 
mind kettő igaz Magyar módra ért és érez l 

A* mit hirdettünk N. Nyitra és Győr 
Vármegyékről: ugyan azt hirdethetjük méltó 
dirsekedésfel N. Bihar, Szabóits é§ Tson-
grád Vármegyékről is. Által látták tudni
illik ezen jól gondolkodó Réfzei is kedves 
Hazánknak, hogy Nyelvünknek életét a* 
Nemzet élete — fordíttsuk meg — d Nem-
^etJ életét ismét d Nyelv élete erőfsíti; és 
mivelhogy látnak, nem akarnak többé,látván 
vakoskodni, Y a' fzerentsétlen Medeának 
ezen panarzoíkodó kávait magokévá tenni: 
Videó meliora, •proboque ; deteriorafeqiwr. 

Tudom én mi á jó; de mégfe követem, 
Sót bár javallyam is: droJJ\ért meg vetem. 

* * * 
Hálákat adhattz a' Magyarok' Istenének 

kedves Hazánk! — mivel jó jelek ezek. — 
Midőn illy bokroíTan fzámlálhattyuk, Nyel
ved újjúlásán fzíves igyekezettel törekedő 
Megyéidet: nem meíTze vagyon már akkor 

az 
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az a* boldog Idő, mellyben mind két Kebe
ledről tehetryük majdan azt a'régen óhajtott 
Jelentést, a' mit már most is az eggyikről — 
Erdélyről ~ fel emeltt fővel lehet hirdet
nünk: Nem halgathatt&k többé Fijaid, bels& 
meg indulás nélkül, bús panafzidat,mely-
lyekkeí vajmi gyakran-y-de hafzontaíanúl fá-? 
raíztottad eddig magadat. Magokba Száll
tak —- ki is ne Szállott volna, a* ki Annyának 
nevez, ezen, fziveket hegyes tőr módjára ál
tal járó epekedéseidre. — „Én örömmel bé 
fogadtam, az Egek* bölts rendeléséből, a9 

Magyarokat Kebelembe; bíztam,,hogy ők 
nem fzünnek meg, magok'jobb voltáért 's 
az én ditsőíTégemre, g 's több ezer efzteo-
dok után is Magyarok maradni. Jaj de még 
^00; efztendeje sints egéíTzen, mióltáPápol
gatom ezen — magától meg undorodott 
Nemzetet. — Szivemnek meg magyarázha
tatlan keserűségével kellett fzemlélnem —• 
fokfzor bé hunytam fzemelmet, hogy ne is 
láthallam — mint siet az , hova tovább a* 
maga vtfzedelrnére; hogy' vetkezik ki bori
ból; hogy' tseréli fel nyelvét, más idegen
nel; hogy* tagadja meg maga magát. —• 
El süllyedésemet, és aVfemmibe való viííza 
esésemet kívánnám; hanemha az a' kis vigafz-
talásom maradott volna, hogy ha ki hólt is 
a* Magyar Nyelv a' fényes Palotákból: kt-

. • .pott 
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pott még is mindenkor Szállást ez' ideig, az 
süatson kalyibákban — a? Szegényfég' Kuny-
hójaiban. Mert bizon ha é* nem lett volna: 
már régen viííza kénteleníttetett volna vátK 
torolni a* Magyar Nyelv Scythiáha." 

Ns Sz. K. Szeged Városának Székújjitása, 
Ápr, 25-dikén ment véghez, és így a' törvé
nyes napnál egy nappal későbben, azért, 
mivel az arra való engedelem nem érkezett 
idejében. T.tJ.'Káráf^ István Űr, Nemes 
Tsongrád Várm. érdemes Vitze Ispánnya-
vólt a' Királyi Biztos, a* kinek Kormányo-
zása alatt kéfzűtt meg az említett Székújiítás, 
illy móddal: Minekutánna a' Felsóvároson 
léró Sz. György Templomában fegínségül 
hívták volna a' Sz, Lelket: a'Város Házához 
gyülekeztek. Itt , mindeneknek előtte, azon 
Tifztviselók, kiket a'magános hatalom, nem 
pedig a* Város' Priviiégyiomainak erejek fze-
rént meg kívántató voksolás állított volt 
©161, hivatalokról ónként le mondottak, és 
magokat a*.válaf^tott Községnek voksa alá 
botsátották. Af' huízonnégyes külső Tanáts 
újjolag fel állíttatott; a' hatvanasnak pedig 
a' mi hijja volt , ki pótoltatott. E' meg lé
vén, azon három fófó Tanátsnoltok, úgy
mint : Hódi Imre, Fálfy Jóáef, és Rő^sa 
Vintze Urak, a* kik 30 's több efztendokig 
tett hív fzolgálatjök után, a* Német nyelv* 
ngm tudása miá v ki tétettek volt a' belsÓ* 
Tanátsból; most újra döbbeni Székeiknek 
el foglalására, a' külső Tánárs*Szófzollójától 
«KMB kiáltások között bé vezettettek. / A ' ^ i i 

belső 
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belső Tanatsnokok* fzárnát, még a* hajdani 
Szokás fzeréüt, kettővel kellett nevelni. A" 
Voks ment két érdemes és tudós Fcrjíiakra; 
-úgymint; Véke Jánoss és S\ilber János 
Urakra, Helyre állíttatván ekként a9 belső 
Tanáts | s , a' főbb Tifzt viselőknek válafztása 
következett. Város Rapítánnyává tétetett; 
Jíődi I m r e Űr. (-Ez az Ur fok keserű gytímöl* 
tseit tepafztalta mind ekkoráig, Tanátsnoki és Kapi
tányi Hivatalából lett ki esésének ; mert nem tsak az, 
hogy némelly a!á való Polgár Társainak büízke vag-
dalásait kellett néki ki állani; hanem az igazságon 
boíFzút állani kivántt JRagadozók miá, annyi kárt fzen-
védett vagyormyában, hogy, g élo Gyermekeire való 
tekintet néiki'il is, minden érzékeny fzivet méltó meg 
ilietodésre, '§ mostoha forsának fájdalmas érzésére 
gerjefztbet), " Polgár - Mesterré válaíkatott: 
JÜugoráts András Úr; Bíróvá: Miller Sebes-
tyén Úr, kik, mint leg főbb Tifztviselóí a' 
N, Városnak,' ~<£ fel fegyverkezett Polgár* 
ságnak fzámos Seregétől, Sip, Dob ésTrom* 
bita ízóval, a' Szent Demeter Templomába 
kísértettek; honnan, minekutánna ie tették 
volna as hitet, a* Népnek nagy tolongásai 
kőzött, haza vezettettek. Más nap, Fó* 
Notáriusfá tétetetr: Szekeres Mihály Ür; 
Vitze Noíárjusfá: Virág Péter Úr 5 ElsÖ Fis-
kálisfá; Zombori Pál Úr, Vitze Fiskálisfá: 
MatekskaJósef Ür; FÓ- és AlkaíTzatartókká: 
Miller Rókys, és Rodli Jósef Urak} Fo- és 
két Aladóízedókké; Gábriel György, S^il-
her Jósef, és Nagy Ferentz Urak; Számve
vővé: Jankó György; Fölciblróvá: Ré^sa 
Sándor ü r ; Árvák' Attyává: Ró^sa Jósef 
Ür; a*válafctott Közfég' SzóFzollójává: Ro< 
\sa András ür. 

Nemes 
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7 Nemes Tsanád Vármegyének fzékűjjító 
Gyűlése, Májusn, 3-dikán tartatott Makón, 
mellyben , á" Rendeknek közönféges meg 
eggyezéséból, Vitz* Ispánnyá válafztatott: 
Návai Mihály Úr. A5 régi és némelly ujjon-
nan ueveziete'ti Tábla Birákon kívül, a?'Ma* 
kai Plebánus : Német ./Pál Úr is Tábla Biróvá 
tétetett. Fö Notáriusfá válafztatott: Bogyó 
Mihály Úr; Vkze Nótáriusok lettek: Tököli 
Sebestény, és Törölt Jósef Urak; FÖ Bitót 
Sonka Ignátz Úr; Számvevő: S^jlvásy Fe-
rentzúr ; Esküdtek: Kardos János és Török 
LáfzlóUrak* Betsiilérérr.Szolgálók: Hegyest 
Jósef, és Tseke István Urak. 

Vitéz Hűfzárjainknak, és ezeknél fogva 
egéfz Nemzetünknek ditsöífégérej ide iktat
tuk, a' BayreutJii Újságból, egy Landshuti 
*) Levélnek nagy réfzét, mellybol nyilván 
ki tettzik , mennyire becsülik az Idegenek is, 

vi-' 

*) Öt Landshiit nevezetű helyről emlékeznek 'Á} 

Föld Leirói. ,£z , a' mellyrÖl Itt vagyon.'fzó, 
Alsó Bagariában fekfzik. Jó forma Város; az 
Ifer vize fzlgetté formállya, A' Német Orfzági 
leg magaílabb Tornyok közzűl, eggy, azon Sz* 
Marton Tornya, melly itt fzemléltetik; 60% 
gráditson mennek fel belé. — Az a' Landshut 
öevű Város, mellynél 1760-ban egy Pruffzus 
Sereget megvert 's el fogottLaudonunk, a' Sebiveid-
nitzi Hertzegségbea vagyoa. 
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vitézfégeért ar Magyar Lovasfágot; *s ;ne?e* 
-" zeteíTeh még azok a* Bavarusok is, a' kiket 

egy Magyar Húfzárra való tekintet, némi-
5 nemű kedvetlen dolgokra emlékeztethet, h 

l ha első mdúíataiktórel hagyják magokat ra-
5 * gadtatni: nem is éppen a' k g jobb gondo

latókra hozhat. A'Levél így következik: 
„ Májusnak 9-dikén, reggeli 8 órakor, 

mentek kerefztűl Landshuton* a' Vurmfer 
• ; Húfzárjai, kik as Török Háborúban oliy vi

tézi módon ki mutatták magokat. Magok 
435-en, *s 443 lovaik voltak, mellyek a' 
hoífzú jövetelben fem vefztették el eleven-
legeket y ,'s kellemetes formájokat. Nagyon 
fok Török lovak is voltak közönök. — A' 
Legénység átallyában derék termetű, magas 
Szál, erős izmos iffjú Emberekből állott, a* 
kiknek fzemekből is ki mondhatatlan tűz '$ 
bátorság nézett ki. Nem lehet eléggé tsu-
dálkozni rajta, hogy ezek az Emberek már 
Januáriusnak 30-dikától fogva mindég útban 
vágynak, *s az el múlt efztendóbéli hadáko-

'•••• zásban a* Törökökkel annyifzor viaskodtak : 
még is olly egéffeges fzinben voltak, hogy 
leg kiíTebb bádjadtságot fem vehetett az em
ber rajtok éfzre. A* Májorjoknak, Gróf 
Köllonits Úrnak * ) , gazdag kardja, *s gyön-

•r . . ' gyei 

:*'~'.„'*) Az emiitett Major Gróf K^I/ÖMÍÍX Maximilián 
Úr , testvér,, Aty-íval,- a'mofl-ani Kálots'ai Érsek
kel j Gróf Kollouits Láfzló ö Excellentziájával 

ést' 
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gyet és arannyal .ki varrott, jójtetitóje-rólt, 
a' mellyeket eggy általa el fogott Török 
Basától vert el. í— Az ide való Regement* 
Kormányozója, Gr. Baumgarten Úr 9 a* 
Stabális ésmás Tifzt Urakkal eggytitt, eleibe 
ment a' Véroson kívül a' Húi-zár Major Úr
nak, kit is az egéíz Városon kerefztul kisért 
bal felöl vilafztváh helyet magának. *r- A* 
Kapitány, egy Magyar Gróf, még nagyon 
Iffjú; de igen derék Ember. £z eggy oly-
lyan Legényt mutatott a' mi Öberfíetünk* 
nek, a' ki öt ízben vágta ki magát a' Törö
kök közzűl. — A' Húfzárok, a magok lo
vaik mellett feküfznek j de ezek tsudáíkozásrs 
méltóképpen vigyáznak, mikor le dúlnék 9 
hogy Vitéz Uraikat valahogy' meg ne nyom-

ják. 

és Gróf Kollonits Károly , és:-., Jósef Generális 
Urakkal. Meg nem több sg efzrendosnéi: de 
már is böv mértékben ki mutatta vitézségét, a* 

. többek Között Lipnitzánál, mellyrÖl tettünk is 
annak idejében emlékezetet. Vitézségét az -érder 
anes Iffjú Major-Úrnak nagyon ékesíti fzép tu» 
áománnya. A' Magyar Nyelven kiviíí, Tótul „ 
DeákűP, Németül^ 's Frantziáál tökélletefien be~ 
fzéll. Igen járatos a' nevezetes Fr. Irdkbaa. •**• 
Midőn ezen virtusokhoz még a'jó fzivüség, víg 
kedv, egéfzTársaságokat el mulattató kellemetes 
ny ájjasfág , j$ a' fzép termei is hozzájuk;, ,járél~ 
aak :"me1t!n meg érdemli a' Major Úr azt a' tifz-
téletet"és:'kedveííéget, mellyben vagyon míná 
azoknál, a* kiknél Mván abban lenni. 
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jak. A' Ló úgy esméri a' maga Urát, mint 
ez amazt. —- Temérdek fok nézőjök volt a* 
Húfzároknak, az által menetel alkalmatofía-
gával; a5hegyek, azOrfzág úrjai, azúttzák, 
ss kapuk, és a' S^. Márton Tornya folyo
sója is mind dugva tele voltak emberekkel. 
Lovon, kotsm, gyalog omlott ki a* Lands-
hűti K é p , jóllehet elsős volt az idő5 azon 
Vitézeknek látására, kik mint a* répát úgy 
aprították volt a' Török fót, Az Aífzonyok 
és Leányok nagyon meg kedvelitek ezeket 
a' valófágos férjfi tekintem 's termetű Húfz-
árokat: azért, hogy hajuíízosok voltak. — 
<" Nem is vetnek a' fzép Háfzárra másutt is kerefztet 
a'Dámák) Míg tsak bú lehetett okét látni, 
mind addig voltak Nézőik. — Ha Bavária 
egyrtehány ezer Húfzárokat akarna ki állí
tani; arra 24 óra alatt reá mehetne: úgy 
belé fzerétert az óda való Nép a Húfzár-
íágba, V a' fzép Nem mind á la HouJ/ar 
fzeretne Öltözködni." 

A? Szemináriumok' dolga, eggy olly 
tíágy lelkű Hazafira vagyon bízva, a' kitol 
fftinden jót reménylhet e* réfzben a' Házas 
*s várhatja nyugodt fzívvel, hogy nem fog 
ínég fofztam ezen meg betsűlhetetlen vete-

m '•-
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menyes Kertéitől a' R. Kath. Anyafzentegy-
háznak: mellyekbói már tsak eddig is fzép 
fzámmal kerültek ki olly Férj fiak, kik az 
Ekklésia ügyét külön nem fzakafztván a? 

Hazáétól, azon törekednek fzives igyeke^ 
zettel. — Hála légyen az Egeknek í fzeren* 
tsés elő menetellel is, hogy eggyütt nyer-
heíFenek 's kéfzítheífenek mind kettőnek —-
a1 Hazának, és az Anyafzentegyháznak — 
hív Fiakat! " ^ t o ^ ^ 

Horvát Orfxágből azt írják, hogy mí-
nekutánna Ápr. i6rdikán, Furián Zapoliak 
és Ladievac^ nevezetű helyeinktől, nagy 
vefzteféggel viflza veretett volna az ellen-
fég: újra feles fzámmal indult ezen hónap* 
elein határaink felé. De várván várták Vité
zeink, óhajtván, hogy jó Generáljok B. De 
Vins kormányozása alatt, vele minél előbÜ 
ízembe fzálíhaífanak* 

ölafy Orfodg. 
Szitziliának Caltagirone nevű helyfégé* 

ben történt Mártz* 15-dikén, hogy, midón 
éppen prédikállott volna a' Pap, be ment 
a' Templomba eggy IfFjú, töltött puskával f 
a3 puskát hírtelen a' Papnak tzélozza, .V 
agyon, lövi. Rettenetes tseiekedecére a* vitt® • 
&' GonofztévÓt, hogy a' gyónás alkalma* 
CQÍTágávalj d idegenítette tőle Szeretőjét # • 

íze* 
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VméiX_iáhól írják, hogy ^ott közelebb 
egy ter&h hordozó ember dühöífégbe efett, 
*s két ú t ó n végig fzaladt egy késfel; négy. 
ízeméllyeket meg öle, és ao-nál többet meg 
febesítetr. Senki fe mert hozzá közelítőül 
hanem egy hajós fel kapott egy közel lévó' 
talitskáx, axzal a* dühös embernek neki ment 
H lábai közzé tolván földre ejtette, és @* 
fzerént kézre kerítette. A* Tanárstól 200 
aranyat kapott a* hajós, — Különös ember 
fogásnak módja ! ŰÉ/I&&&. 

A' Liittichi Pártosoknak roppant Sere
g e , mind öfzve, tsupán 1700 katona nevet 
érdemíó emberekből áll 5 a' több réfzt az 
ollyan gyülevéfz tanulatlan nép tefzi, a3 

melly fzédíró" hitegetések által ki tsalattatott 
tsendes honnyából, a* maga hivatalos mun
kája melléi; moft pedig, yefztendei fzam» 
kivetésfel-való fenyegetés által tartoztatta-
tik, hogy viflza ne fzökdöífön árván hagyott 
famíliája kebelébe. — Mit lehetne már vár
ni az illyen Seregtől, oily tanúirt, gyakor
lott 9 és már egynehány ezerekre neveke

dett 
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dett Vitézek ellen, mint a' Mafeykhan fek* 
vó Mónafteriumiak és PalatinátusiakJ m*' 
Tsak azt, a' mi történt. Meg indultakat, u 
ezen hónapnak eleje tájján Afch nevezete — 
hellytól a' Lütuchiek, olly tzéllal, hogy— #—_ 
rajta menjenek Ma fejkon; de fzégyen ízem
re viflza lopódtak, midőn mártsak másfél . 
óránnyira lettek vóína az emiitett Eróíleg-
hez. N^gy remekje ez, a' 1^11^1116^ gya? 

korion bátorfágáaák's Htézfégének : melly-
hez hafonló az, liögy éPalatinárusi Loyasok 
ellen nem mertek ki jőni a'bokorból, melly-
ben lappangottak, 400 fzenteltt Vitézei a' ma- , : •: / 
ga boribe nem férő Lüttichi népnek: melly -Vs{\ 
tamilhatna valójában, ha jó feje volna, a* . .?, 
nyomorult Belgák* siralmas forsán, kik ad
dig voltak boldogok és fzabadok, míg fegy
verrel fzerentsétés boldogfágot keresni nem 
mdúlcak. — Midón azt gondolták, hogy s.n 
oMy óhajtott tárgyakért ontják véreket: ép
pen akkor foíztották meg magokat azoktól; 
's igen drágán vásárlónak azc a'terhes feol-
gálatot, melly alatt moft nyögnek. —-
Mert Brüjf^elben tsak fzóilni is bajos más
képpen; mint kívánják, hogy' fzólíyon az 
ember.— Ennél, van nagyobb fzabadságisi 

Az Angliai és Spanyol Tengeri eró** 
megénc meg akar mérkőzni egymásfal. £ l 

múl-
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múlhatatlannak tartják az Anglus és Spanyol 
köztt való Hadat, Mi ©kon, arról máűzor 
bővebben* 

A5 Prujfaiai Király, nem hafználhatná 
a* fzerént olly mértékben az Anglusfal való 
Frigyet, mint kívánná. — Annii jobb, az 
eggyesiiltt Aufiriai és Örofc Udvaroknak! 
meliyeknek az is igén tettzik fok tekintetben, 
hogy alkalmasint kezdenek a' PruíTzus Kato
nák hozzánk fzökdösni. Tsak Máj. 16 dika 
éjrfzakáján ioo Huízárok jöttek által egy-* 
ízexre Slésiábcti egéfz kéfzűletekkel. Vala
kik a' PruíTzus ízolgálatját el hagyván, a* mi~ 
énkbe lépnek: leg ottan kapnak bizonyos 
Summát; 3 eíztendei katonáskodások után 
pedig, ?o forintokat, *s az Aufiriai Biroda
lomnak valameliy réfzében, házat, földet*$ 
egéfz gazdasághoz való kéfzületeket. —- A* 
Prujfeiai Birodalomhoz tartozó föld népe 
íem igen idegenkedik tőlünk* 

A* Portugaíllai Koronának Örököse, a* 
Brafiliai Hertzeg, Áprih 7-dikén lakta el , 
Charlotta Spanyol H. Alkonnyal, a3 Lakó* 
dalmát* 

* * * * * • 

Az Európának nagy Mappája, ki fzabadúí már, 
fok vasalásunk után, ezeö a3 héten a MettzÖ' keze 
alól. Azonnal nyomtatásához és ki fzineítetéséheá 

.: fogatunk; '$. reményijük, hogy a' bé állandó Örfzág 
Gyfüé'sére kedveskedhetünk veié az érdemes előfizető 
lUraknak* 

Költ rBitsben , Májusnak 25-dik napján 179* 

Ráday Gyűjtemény Jelzet 


