
Béts. 
' Egy kellemetes Magyar Nimfát volt 

ízerentsénk az el műk Vasárnap Gr. Teleki 
Mária Kisaflzoyban,' a'.Vitze Kantzellárius 
6 Excéllentziája Leányában , gyönyörködve 
Szemlélni. Elölről fel volt. az emiitett Gróf 
Kisaffzonynak haja fodorba; hátulról pedig 
háj\t6re tsináiva, 's arany bogláros gyön
gyös Pártával, és .gyémántos .Kofzperddel 
(Tüdzóvel) ékesítve; Nyakán, brilliántos 
Nyakfzorító tündöklött j : Vállait és Mellyéc 
arannyal ki varrott Kefzke*no;. fedte.. Dere
kát arany láatz - övvel kerített Po.zsoyi Váll 
Szorkotra,'''s a3 t. — Párját tiízteltük a' le 
írtt Magyar Nimfának, F, M. :L. Gr. Yar« 
tenslehén Or* Kisaflzonyában. — Ezeknek 
mind ketfójöknek űgy illik a' dífzes Magyar 
Öltözet, hogy valóban fokát el vefzt énének 
terméfzeti fzépségekböl: ha né melly Magyar 
Dámák' példájokat akarnák követni, kik 
már is be tőitek Nemzeti Ruhájokkal, '$ azt 
Idegennel fel tseréiték. Hírtelen Változás! 

A' F. Magyar Kantzellariánál Titoknok! 
Tifztségre méltóztatott közelebb maga jeles 
érdemeire nézve Mél. Gróf Kohári Ferentz 
úr 9 ez ? a' Magyar Lítteraturának nagy Ked-

é vellóje, 's példás Pártfogója: kinek hoíízá 
eleiét, és fok Követöket kér az JEgtÓl, valaki 
Hazája' virágzását óhajtja. 

A a a A? 
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Az említett Iffiti. Gróf Úrral eggyeníó 
Titoknok!, rangra lépeti Báró Padmmút^ky 
Űr. is* .' .; : 

Ttí'agyar Órfiég* • 
' Ezen Hónapnak so-díkén fogjak m 

prlzag Gyűlésére minden felől reí .gyüle
kezett Rendek ^'Jöjj el S^ent L^ck'Üi 
Istent el énekeink — Mékó bizónnyara, 
hogy-mindenj valaki Hazafinak"nevezi eSa* 
gat, eggyésíttse buzgó Könyörgései a* Ren
dekével* "'.Mejft.yajmi 'hagy fiükscg' vari óit 
a* Tudománynak , B.öltáefiegrjték V az áldott 
Eggyeftegnek Lelkére; as hol egy* niaga 
kárári fokát tanulhatott fíőrriatet* Bóraáéstóa* 
tíák romolhatatlan fundamentorrira való .állí
tása forog Kérdésben. Magán áll az Örkkg 
Gyűlésén minden; a* 'mint épít.,, tigy f'éíii 
mind a" maítám'" nyom,,*' mTnd á^jTÍáradé^ 
hafzftfr. '— Bá'rtsak az ellenkezcfnek lelke 
bé ne férkezhetnc ebbe a' Gyülekezetbe.: 
rrtélly/valóban mégis lehet, ha igazán akarja 
ki ki érteni, miben áll a' Kozjo, V azt %e+ 
Jj/éi Lelke esmcrete fzerént elo . mozdítani ' 
törekedik; nem úgy, mint í^r jhtzfa 'Gyi^ 
lésbéi, a? hol egy réfz, 'melly tovább is 
határ nélkül kívánna"'a' Királyi Hotelom* ár
nyékában uralkodni $ úgy tör "a\ jól gondol- t 

kodó'sa 'Nép fzabadságan dolgozó nagyobb 
'réSzre, miftr h«íal« ellenségére; 's hogy 

ief 
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fel forgathaíía mind'azt, a* mit ez eddig 
tiafznoílan', 's nagy munkával' épített: — 

— -—~ a' Montaitháni Püspök, **** arra 
vette a' Vallás* ízíne alatt > lakó Városa' bol
dogtalan Polgárit, hogy azok a* KJaítromok 
eránt tett Végzéséi a' Nemzet Gyűlésének 
végre hajtani ne engedjék 5 a* minthogy 
meg is öltek egynéhány Polgár Katona TiTz-
teket, .'s el rakattatván a' vak buzgöságtól, 
a1 PrötéftansOK* ellen egéííz új Bertalan éjc-
ízakáját kezdettek, a'.jftjellynek emlékezetét 
míndén emberi érzésű Frantzíá fzerette, vol
na már régen ffa^áfa''"' Krónikáiból ki tör* 
lenL 

Fgy magát Barátunknak' nevezett 9 áe 
nevei Levele alá fel" nem tett Hazafi ezeket 
írta hozzánk közelebb, a Füredi Sáványű* 
Viz meüő'•: 

,s Egy külső örfzigban lakozó Barátom* 
riak Levelét vévéri, kívántam annak némelly 
Tördélékjeit veletek 7s általatok a' Hazával is 
kozleni: hadd láííak a4 Hazafiak $ hogy a9 

kibe--egyfzer. ígaá Magyar.Vér fzorult; an-
% ítakíkwé még ái idegen fg; alatt is-magya-

tűi' ifMk így következnek a? Levél* fzavaií 
•& Valaminthogy' az Idegenek- között is édes* 
df tó i j«f mindenkor eízembe az as boldog 

A a a » Fdld, 
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Föld, mellyen Világra hozott az Anyám.8 

úgy örömmel értettem Leveledből, herva
dozó állapotra jutóit 'Hazámnak'" Szemláto
mást való'újjúl&sát. Hát ugyan tsak kereSz-
túl hatharott hívSégrek *s igaz ügyetek, -d 
fondorló. Hízelkedők' Fellegein Szinten a8 

Thrónus eleibe ? — Mit fognak most tsele-
Redni, kiknek Haza rontó fortéllyaik, a' viflza 
cent Koronának fénnyénél világoíTágra ho-
zattatnak. Taníthatnak, Barátom! esetitek, 
hogy a' jövő OrSzág Gyűlésén olly Törve-
nyéket Szabjatok, mellyek az ezután meg 
történhető gonofzoknak ideje korán elejéi 
veh'effék. — Szeméremmel 's belső meg lile-
tődéffel olvastam némelly Újságokban , hogy 
Német Szomízédaitoktól Szerfelett idegen
kedtek , ?s a' Magyar Nemes Vérrel ellen
kező némelly alatsonyfágokra vetemedtek ! 
Nem hitethettem el ugyan magammal, hogy 
azoknak tsak Század réfzek is igaz lehetne , 
a' mellyeket olvastam; de ha..nagy réSzént 
Szemtelen költemények, és álnok rágalma
zások is azok (minthogy a' virtusnak és a9 

Szerentsének mindenkor akadnak gyűlölői): 
ugyan tsak igaz az is más réSzről, hogy nem 
Xprog d levélj d Jwl d f%él nem fú. —-
Gondollyátok meg, hogy valamint az Ang-
lusok haSznokra tudják fordítani, a'hozzájok' 
SereglŐ Jövevényeket: Szintén úgy fordíthat
ják a* Magyarok is a' Németeket. A' mi a' 
Szívet illeti, tudni való dolog, hogy eleiről t 
fogva többet ártott a* Magyar a' Magyar
nak , mintfem a' Német: mert, oh fájdalom! 
egy kis bérért, kéSz a' Magyar farkasává 

\ vái-
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válni Polgár Társinak; '»• Ő maga ásta eddig is 
főképpen Hazájának a5 vermet. — Úgy e' , 
hogy nem ezen az utón keresik a' Te Fiaid 
a' ditsoíféget ? El hiízem: nem is olly Anyá
nak emlőit Szopták azok; 's koránt fem olly 
gyülevéSz és biz'onralan erköltsu Nevelőkre 
bíztad az Ő gyengébb efztendeiknek kormá-
nyozását , hogy belőllök valaha olly félfzeg 
Magyarkák vállyanak, a' kik te ruhával, Se 
nyelvvel, .'s végre a' törsökös Törvények' 
fzentségével fe gondollyanak Semmit. -— 
Szoros köteleííégünk, aJ reánk örökfég he* 
rént Szállott Törvényeket, késő Unokáink* 
fzámára Térelem nélkül fenn tartani; hadd 
tílyenek ők is azzal a* Jóval mi utánnunk, 
mellynek mi is ditső Eleink után téízesei 
ettünk. De valamint ezt teilyeskeni Szükfég: 

úgy ellenben nem kell el múlatni hibás Szo
kásaitoknak jobbítását.— Nem nemes Sza
badság az; hanem minden emberi érzés nél
kül való durvaság, midőn a' Földes Űr arra 
hajtja a' Jobbágy - Áífzonyt, hogy Szoptatta 
kopó kölykeit, vagy midőn többre betsiili 
agarát, paripáját, mintfem Jobbágyár, —-. 
Nem eggyütt láttuk e' ezeket, ide Valmpda 
lett tavaízi rándulásunk" alkalmatoííagávaJ. ? 
Meg engedem ugyan, hogy miólta Hazám* 
kebeléről, el Szakadtam,1 *s kivált ez utóbbi 
időkben emberül tanultak érezni Hazamfijai is; 
de felelhettz e'azokról is , a*/kiknek minden 
foglaíatoffágok a1 kop6kkal, lovakkal's pip
ákkal való bánás? hol tanulnának ezek iga
zán nemesen gondolkodni, midőn a* józan 
Könyv*, olvasásnak 9

 3s az okos és jó Embe
rek-
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rekkel való tárfalkodásoak édeffeét és hafe 
nat meg íem izélhették ? « Még íoká, W « 
eha fem fog « * „ a3 kereskedés virágjában 

lenni , a hol az ember rsak a? kéket várván 
hon- ala augoit kezekkel nézi a' külső Nem* 
zetek törekedések; és ellenben kikeli ott 
ha.ni a jo ízantas\ verés' 's egyéb gazdafág* 
nak, a hol az Uraság ízíjja zsírját í kövérét 
Jobbagya^ verejtékének, és még fem bánik 
ve.e Atyai njodon; sőt, hogy femmi is vií&a n S 
folynaflon abbo] a közíégm külső Orfzágokra. 
viízik fokán 's ott oily tárgyakra tékozol j . 
lyasc, meJlyeket említeni is átallok.™- Olíy 
elevenen rajzoltad le Nemzeti öltözeterek' 
mk mintegy ízámkivetésébÓl lett vitása ho-
sasán vaió örömödet , hogy az, fennem is 
kuipnos indulatokat gerjefztett. - ^ Hidd e l , 
fzörnyu képteleníég h volt az — Nemzetét 
így meg tsúPitani; Mi 

igyan 5 íiPgy mostan oüy 
fényeííéggeí kéfzűlnek aT Nemzeti Ruhák, 
fiogy azok a5 Nézők5 ízeinek fzíntén meg 
igézik, hogy viííza Te tekintheífenek. azon 
í^ormo§ idóre, mgllyben a" Magyarok a' maj
mok' útját űzték. En pedig azt mondom, 
íiogy foha íern helyes-,/ a*'jtőzép ponttól 
fiieííze távozni 9< és eggyik jzél&Ó, végről ,a* 
másikra vetemedni; ugyan i s nem fogja e? 

magát ez úttal fok agyon vérzem? vagy k g 
afaoD -nem rneiők e* az Unoka?? egy&or a-

líükíi*se.yx $\iíiinL a1 mk oio^í Attváik 3 ftílki 
a * . > - • • .* . & } . .. v! i » . , , . . . . j * ; ; . I Í . Í , ' i l •:./• M ', í - J .-> . 

• ) • ' • • ' » í \ í « -
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fégtelea pompával el bujálkodnak? • -m 
Miért nem vagytok-:. olty b6' kezűek, midén 
a' Közjóra kellene vakmitskét fordítani? -~-. 
írod, hogy fz&zánként, ezerenként adják ki 
Naggyaitok az -aranyár, a* Sorona5 örzö 
Záfzló-Ailyaknak fel elírásira, 's -hol -van 
az az érdemes Tudós .--Hallatok , a? ki azoknak 
adakozását tapafztakft'vóina? — (Nem tudja 

. még a' Barátom, hogy távol lét^tR fogy* fzíü ettek 
már Hazánknak olíy igaz Fijai,- a' kik tudják, 's 
akarják is jutalmaztatni a' Huzal IHFysly* muvelésébeti 
Dolgozókat. -— Esíáfe, aTör-déíékek* Közijének JzavaiJ 
Í4^ igen üldözéseket f^envédtek mind ekko
ráig s" valakik haldokló Nyeltünket tem^ré 
sírjának'izéiéről viífza skartíik hozni; de-— 
áldott legyen .m-ég-,a*'sírban is azoknak ..e*. 
Hazá*Szere.tÓ%nek nfereteere méltó h^rnvök^ 
a* kik eddig is támogatták a*' ffazai 'Nyelve*; 
most pedig közonféges beiktatásán roiinklK 
kodnak, jól lkai tárjak ezeks mit velztett 
eddig is a9'Haza, Nyelvének meg vetésével?' 
— Ha illy nyomós dologban ezentúl is annyi 
gondatl&níággal lelnétek, mint eddig: öríj--
kös gyalázatotokra fogna minden külső Nem
zetek; előtt válni; valamint hogy a' késd 

' járadék is, melly kÖzönFége/fíen az, előtte 
Éltteknek tselekedetek tsoros rámára vpny-
nya , és. kémélletlenűl meg -fzokta it'clnh 
még hideg hamvaira is átkot fog fzoroi a' 
mostani nyomnak, ha oktalan meg'hafonlásá 
miatt el múlatja, a5 Haza' böldogíagát inga-
tíozatlan talpra állítani—' most, 'a9 midőn 
leg jobb módja, van abban; .olly ivódja, 
ymellyet ba ki-botsát kezeibe* rsem; "méltó > 
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hogy azt a' Kánahánt lakja, mellyet Nagy 
Elei nemes véreknek ontásával fzerzertek; 
nem méltó, hogy reá valaha kegyelmes íze-
mekkel tekintsen az Eg. í á 

N. Beregh Vármegyének , Ápr. 27-dikén 
tanáron: fzékújjiró Gyűlésében vátaíztatotr 
.Tifztjeí ezejc: ElsÖ Vitzélspány:' T. Nagy' 
Lányai Lónyay Láfzló Űr. Második: T. 

' lllosvai Bornemifia György Úr. Törvény-
Biró.: Bejfenyői Bejfenyey György Űr. —• 
A* Munkácsi Járásban, FÓ *s Albirák: Job* 

J?ti György, és Detrich György. Urak; 
Eskünek- azon Járásban: Getsey György, 
"s Bornemifia János Urak 3 és még eggy. .— 
A' Felvidékiben, Fo - 's Albirák: Morvay 
Pál, és De/pjfi János Urak. — A' Kajio-
nyiban9 Bornemi!\a Imre, és Gúthi Gábor 
Urak. — A' Tifaahátiban, Kajdy Lajos, 
és Gúthi Lajos Urak. Közönf. ríaíTzatartó: 
Marőthy György Úr;, különösök pedig: 
Pap Péter, Getsey Miklós , Márkovhs Já
nos, és lllosvay Ferentz Urak; Fo - máso
dik és harmadik Nótáriusod : Takáts Jknos9 
Torma ry Mihály, és 'Kis Mihály Urak; Re-
gistráíor: Rá^só Úr. 

N. Somogy Vármegye' Táblája, az el 
múlt hón 4-dikén tartatott fzéknjjító Gyű
lésén, következendő Úri Személlyekkel ül-
tetterett be: ElsÖ Vitze Ispány: T, Gál 
Láízló Úr; második : / T . Gál'Kriftof Űr. —' 
Nutáirius: 1?:'Hege dús Ferentz Úr; élso és 
második V. Nótáriusok: Dőt^y és Arvay 

Jó» 
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József Urak. Rözönf. KaíTzatartó: T. Sár
közi István Űr; V. Kaífzatartók: Somogyi 
János, Nagy János, és Banda Antal Urak; 
Fóbirák*. S%éts Láfzíó, Illés Ferentz, -Csa-
•podi Gábor, Nedet%ki Rudolf, és Gombai 
András Urak; Albirák: Sági. Vörös István, 
Kováts József, Gál János, Hankár, Via-
sits, Tanyi és' Qajdát^i Urak. Az Grízig 
Gyűlésére T. Boronkai József, és T. Inkei 
Károly Urak válafztattak. — A' Vármegye, 
egy Kerülettel többre ofztatott fel. 

Oláh Orfzág, 
Hrg. Coburgnak Tudósítása .Szerént^' 

Máj. r^-dikán dél tájban meg indult Gen, 
Kráy Úr, Üdánál *) fekvő Táborából-, 
Turnul Vára felé visgálódóba. Magával 
vitt az Erdélyi *dik Oláh Határ Reg. ból 
i Bataliont; 600 Lovasokat; és % ágyúkat. 
Mentiében fehoí fem akadt ellenfégre; ha
nem hogy ,délutánni % órakor a' Prits és 
Mogurelle hegyeire érkezett: ott látra, 
hogy valamelly motsáron léyö hídon állott 

.az eileníegnek Srrázsája, ki is meg fejrvéa 
Vitézeinkét, leg ottan jelt adott a' Várbeliek
nek. Erre olly hirteleníeggel omlott ki a5 

Várból 3 két oldalról, réfz izerént gyalog, 
réSz 'ízcrént pedig ló háton a' Törökíég, 

hogy 

' *) Gen.' Ktáy Ur Tábora az Ólt vizének két part
ján fekfzíií; liba. és Uda nevezetű helyek 
mellett. 
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hogy Gen, Kráy Úr alig fzetíte még akka* 
rendbe a' Seregét. Az élleníég Száma hír-
telén többre nevekedett ezernél. Egy ré-
íz® % hidat kívánta elfoglalni; a' más pedig 
jobb oldalról közelgető Szabadakafatúaínkat 
témádra meg* De' mivg-I ezeknek leg ottan 
feglttségekre termettek a'Hufzárqk, *$ egy
néhány ágyú golyóbist is fogaoatoíían neki 
borsárgattak -réfjünkröl az élleníég1 ernlitett 
ofztállyának: tehát -ez is az első oíztályhoz 
vonta magát a' hidra-, a' hol már e fzeréht 
cniad eggytkt állott az eilebfég. De hogy 
Gen* Kráy Úr, Oberftlieut, hevatsiU Őt.?'. 

• aak vitelé alatt, ellene indított két Svadron 
Barkó Hűi-zárjait: mindjárt oda hagyták a* 

'hidat a* .Törökök; hogy pedig a'Gaga Had
nagy ? és e-ggy Arnauta Záízlótanó alatt'lé-. 
TiÖSzabadakararóak tüzeííen nékik estek azoíU 
nakóldairóU Had, Krajter Úr' vezérlése alatt: 
égéíízcn viííza vonták magokat. Mihelyt 
látta; Gen. Kráy Ű F , hogy az ellen feg vo
nódik viííza felé ° paranrsoka, hogy még 
több Huízárok is indúllyanak ellene , néhány 
Dragonyosokkal eggyütt, Kap. Veifi^ Úrnak 
kormányozása alatt; meg hagyván nékik, 
hogy oldalról tsapjanak reá , -s' ha lehet, 

•f2Qíítfsá-k''kí a'Vá-rbpl. De mentől feleseb
ben vágták be közzé magokat Lovasaink, 
sónál nagyobb siettséggel nyomuk-az viííza 
a' Vár fele; %. mellyboí keménnyen ágyúz
tak ki as rméinkre, hogy Vélek a' kergetést * 
el hagydllk; de az ágyazásnak femmi fb-
gaoatía tíerfi v6lcs

: úgy hogy a5'mi Hufzár-
jamk éppen' nem tágítottak f^romit is- a% 

el-
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ieinttgffe* "s egéíTzen a' küisé Városokig, 
és a' Vár' Kapuja eránnyáig vagdalkoztak 
az ellenféggd.. De minthogy az ellenfég' 
Lo«aiTai nem a' Kapunak rohantak,- hanern 
jobb és bal oldalra, a5 Vár árkai körül lévő 
házakba *§ keí-tekbe Térték magokat* en
nél fogva oízcáa bátran. tíiseíhe*«w- a* Vár
ból Vitézeinkre a5 Torok Gyalogig; azon
ban a' mi Gyalogjaink is bátor -rendbe ízed- : 

fék magokat egy víz mosta árokban : ugyfti 
tsak a ' iok m-oisárokon -hírtelen- kerefziűl 
nem verekedhettek: látta a' Generális Úr,-
hogy többre ez úttal nem mehet az ellen-
Seggel, mint a5 mire ment: azért is viffza 
menőt fúvatott kergetésben lévő Katonáinak, 
h egéíz Seregével eggytitt zy MogureUe he
gyére telepedett. Á' Várból késó éjtSzakiig 
ágyúztak minden felöl; de. a' mellynek, 
mondván, Semmi foganatja nem volt. A* 
következendő egéfz napon Szüntelen Szakadt 
az eíFó, 's rendkívül vaió módon Km a' 
Szél; és ugyanerre való nézve femmi íem 
történhetett: mindazáltal ugvan tsak k&c 
napokig maradott aJ Tsara után Gen. Kréy 
ü r , az említett hegyen; de mivel tellyes-
íéggei nem mutatta magár az ellenfég: har
madik napon fel kerekedett, 5s Máj. 16-dí-
kén, nap fel köké előtt vifTza"is'érkezett 
TJa'áné(L rekvö Táborába. — Nagy mára 
hitrséggel jött vók Szokása fe'erént az ellen-
íeg Népüjik-ellen: de a»aál nagyobb lett 
annakurlnna meg. tsahttatott rernényfcp-éból 
sídn^zo,., ,£.,.sme. rs^fírzvaní kafzaboltak 
k #oz |u j | Bajnokaink\ féízünkroi tsupáa 
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hárman estek el; úgymint: s a* Barkó Hu-
fzarjai, 1 a' Szabadakaratúak közzűl; lovat 
négyet-vefztettünk; Sebet kapott 10 em
berünk, 's 8 lovunk. Sok fzáz darab min
denféle marhát hoztak el a1 Turnuli kü4s6 
Városokból Vitézeink; a' Duna mellyéki 
falukból pedig 4 napra való eleféget. •— 
Magafztallya Gen, Kráy Úr közönfegeíTen 
az ezen ütközetben jelen vóit minden Kato
náinak bátorfágokat *s vitézségeket: de kü-
lönöííen h meg ditsér egynehány Közembe
reket as Barka Hufzárjai, *s a' S\avoja 
DragonyoíTai közzül. A* Tifzt Urak, kik 
magokat, a' Generális OV Vallástétele fze-
rént, kivákképpenvaló módon meg külöm-
böztették, ezek: A* Barkó Hufzárjai köz
zül: Oberítlieut. Levatsits, Major Ötvös, 
Fifcher, és Kerekes Kapitány, Lányi, Kri-
sir, és Kurthy Főhadnagy Urak. A' Leá
pold Toskána Hufzárjai közzui : Máj pr-
S%entker-ef%ty, -s Immer és Grat^e Hadnagy 
Urak. A' S^avoja Dragonyosíai közzui: 
K. Veifc Úr. — Ezüst érdem pénzre követke
zendők terek magokat méltókká: A' Bar-
kó Hufzárjai közzűl: i Kaprai, és 4 Köz
emberek ; a' Toskánaéi közzűl 1 Közember; 
a* S^avoja DragonyoíTai közzül 1 Közem
berek ; és egy Kaprai a5 Híd tsinálő Bata-
lionból. 

Maseykhól az el múlt Hónapnak 23-
dikáa indult ki viadalra az eggyesűlt Sereg 9 

'$ még 

Gyűjtemény 
Jelzet 



9s még az nap Bilsenbe el is érkezett, hon
nan más nap rajtok akart a* Lüttichieken ron
tani Tongernben. Kéttség kívül a5 fog raj
tok esni, a' mi i Belgyiom Ámítóinak gyá
va Seregeiken , mell/éknek jó nagy rcfzéc 
Máj, 18-dikán, kevés Emberünk lelkeífen 
meg abajgatta; Püaköst ne óján pedig öfz~ 
veséggel meg fzalafztotta ötlzorte kevesebb' 
Népünk', 's a1 mint van a* reménység, és 
már irjak is nemellyek, egcífzen öTz/e ron
totta. De ha meg nem lett is ez akkor.; 
alig ha meg nints eddig csak ugyan: mert 
azt írta Luxenburvbó! az oda valő Fö Kor-
mányozó Generálisunk, B. Render, (k i t 
közelebb emelt Haditármestersé$?hÖl Féld-
marsaliságra a' Király) hogy mihelyt el ér
keznek júniusnak ^dikán a* Wurrnfef, 9% 
4-dikén saz Ej\terhá%y Húfzárjai: leg ottan. 
maga fzeméllyében fogja Vitézeinket a' Pár
tosak ellen ki vinni. — Azért válafztották 
volt a' vak Belga Seregek éppen Pünköst 
napját, a' mieink' meg támadására; mivel 
azt hitette volt el vélek a' Papság, hogy 
a5 Szent Lélek egyeneífen Luxenburgban 
fogja ókét vezérelni. *•*• Koránt fem úgy 
várták az Apostolok a* Szent Lelket, mint 
most a' Belgák! 

JELEN-
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erretn , ? 
a' fjtéle. gyár Jfc 

.Aranyokat áldozott 
egy 30 ii,u;:u;,. a i^eieiiröi vaió Tudomány-

e.i való ki. dei;í3:-
jsas^fa 5 es ez a KÍÍZSÍÜDD le folyt Hónapra vala meg 
határozva, Atildőfíelf iá' fél egynéhány Tudós Haza
fiak fzép Munkáikat a fii ízabott idÓré., Egyeáül úé-
•mellj?' Izóllás formáinak még tatarozása hatráüatja 
még a' nyertes Tudás Ufnak ki hirdetését,, Kellett 
„tudni illik azon, Nyelvünkre nézve, egéilzen áj 
Tárgy korul forgolódtaknak ótiy ki fejezéseket fel 
venni Is meg állítani íziikségesképpen, ineílyek vagy 
éppen nem hallattak még ez ideig; vagy leg alább 
közönségesek1 nem •véitalí. Az telnie •ízé'kst tsupán. 
oda verni nem lehet a' Hazának* Miíiden ahb'z érté 
Hazafinak Juíla van, ez vagy amaz ki mondásnak 
meg fontolajához, Ugyan ezért ízedének M a' fenn 
eöölitett Munkákból minden új ízabásá ki fejezések s 

's közöltetnek általütik HazánknakTudollaival, hogy 
eránttok való bők? ítélet tételeket Ifi •nverh^ffér^Z 
érdent pénzt fel ttti Hazafi. | a' minthogy Kerertátnek 
is minden értelmes Fijíf Hazánknak •> hogy értelmeket 
.hafzüá'v'ehet5k(5ű|).en írásba tenni., ' s ü l y tzím alatt; 
£ Mf Tvír d?- Göröf A Vienne., ««•/ der Prevun^ ví\'0 
éf'-fmiaei elpbp isi küldeni inéltáztiílTiak, fiazajok 
fe>1tf«Ís^lt -efekoTlS fáradtságok-, '& lű nyomtatta-
'CifeíiÖ. Munkásak egynehány Darabjaivá! - íeg jutái-
íSAZtíitm, Moll ím' e' következendő1 fzokat közlöttíik 
.& meg határozás vagy jobbítás .végett: Aliiny Subje-
ttiim ; Alva - járás NoBambuíatio ; Bets vélekedés. E-
Stípéaiio.; Dag MajTa^ Dobda, Br verés Puljhi\ 
Qjúl%M Mg Phlogijion; JEgyehes , Egyéb féle'D<* 
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étrrus; Egyedes, M&gínos Singularis, Indi-viáiidís f 
Egyenetlen nyomat, Több nyomat SupgrpQndiwnf 
íigyenll) nyomár, Eggy irányúság AequiUhriumi. Eá£& 
figyü, Eggyes* Sitftpkx ; Öfzve rakodt Cüvfosltvrn; 
Bggyügyűsítem, Eggyítem Shnphfico ; Elej El-men-' 
tum • Élefzto műv A-.imalis áílm; Blev érzékenység 
Pfarftfí'sio'; Jölev ítélet, idétlen ítélet Ftaejüdicium^ 
Elmélkedő* ft-il&ng eíz Gu/we Jpeculatkum; Élmény 
Thearia; Éppenséges Abjbhtüs; Ének BiBMtfíl 
lirz-éfcé'nyes Sensitivus; -Érzékenység SC ĴTÍO l$/ifí§ 
v. líolupt'atis; Érzemény Sevjatlo ; íirzvíxíány feleit 
való IVánié&'Máittilis; Erzo ííififeer Örganon fenfks;' 
Erofzskos tíeheMffs \ Esme'reí líü'lfzabása,- formája 
£W;KŰ. Cűgníéfaffii; ::Íüíz' Ireg-y- :Écumn; Szem' ''hegy 
Ácks- 'vil'us i tí::rc:cáj Conjcientk fai. '• • 

* * # * * 
&iild$& a* Magyar. Papot Magyar Köntösben. '>& 

Ennek eteclefr Rajzolatját Fi és .R. Urak'' péttnáj*ok: 

kéízítetíé Gj őrién. —- Mi , az -emiitétt üra ! tik 'í-
zafiűi kívánságokhoz képest,, rézre üiettzeítíllty át 
koránt fem ólly tzéilál, '(me*!y iy:::i rév: S3 ??r'rí 
érdemes Tudósoké ís ) ítéatna ü' talpig tíí; P.ÍÖ 
hának átállyában vűó le íéteíét kr^ua&íÉ s t i^ tn l . 4** 
A*' hoílzá Eöntös igtetj illife a' t ifztelte ifóibtKfö 
Pap? llendne't nisííőságáhoá. Nem vétiitik tti s -
által., ügyi kéljük, vele' íemmk-, lm az 
hogy ha más IN&razerbáll Papok, -a3 Icg fslswblí rarv-
gúaktóí fogva, a' Is-g alsóbb readen lévőkig fí^ft&!!fc 
a'Nemzeti" K-aháí^'liívataíök' Kagysá i" sí meg úrn -
nítása néiki'ií •': Miért naena leheías azt cselekedni tí p.áa 
a* Magyar Pspöksak¥ a' .közönséges lílesai fz©S§íáiat<8*í 
kivi'ii; rtfídön p . ö:, vagy utaznak, vagy í ' n i r > •--
latts'igban vágynak; fŐképpeh pedig'mi<t5» a'FIebáWí: 
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Urak nagy sárban vagy hévségben• Betegéihez'.wiefi* 
neki És az illy alkalmatosfággal viselhető öltözet
nek' mustráját akartuk mi az ide• zártt. Képben aján
lani. •— N.émelly Református és áraangiélikus Prédi
kátor Urak már eddig is ditséretes példával mentek 
elől e' réfzbeu; hanem fokkal többen ismét tsupán, 
a'. Német ruhán kapdostak: mellyet ugyan nem is tu
lajdoníthat nékik magoknak vétkül, a 'ki meg fon-
tollya, hogy a' Német ruha tartatott az Akadémikus/ág 
meg esmertetÖ jelének; úgy annyira, hogy a' nélkül 
a' leg érdemeflebb Személynek is tsak Itthon tanúltt 
( Domi D&Bus) volt a' neva» Erdélyben pedig vala
mire való Ekklésiát fe kapott volna ez előtt, — ha 
vendég hajat is nem vitt volna: pedig nem fzebbe* 
's uem inkább illik e' Egyházi Személynek a' fzépea 
hátra füsúlt maga terméfzeti rövid haja, úgy a' mint 
itt a' Képen fzemléítetik: mint akar a' kolbáfzos haj, 
akar a' parók, főképpen az ollyan parók, melly falu 
helyeken minden haj porát, ha mi volt is az előtt 
rajta, el hullatta; fzinébol 's fodrából ki vetkezett. 
Az illyen Fedél nem hogy ékeíTége vólnajL-JWSlIÍKj 
sőt a' külömben leg fzebb 's tellyes.ebb Fejeket is 
mint meg annyi Medúsz Főkké változíattya. — Nem 
íapafztalás nélkül fzóllunk. —- Experto crsde Kuperto. 

A' múlt Postán költ írásunknak némelly Darabé 
jaiban a'vagyon: hogy a' Bútsú járáson FerentzF'6 
Hertzeggel Ferdinánd FŐ Hg. ment. — A' Ferdinánd 
helyett kell olvasni: Sándor Leápold. — H. Kaunitx' 
azon pompán rend fzerént nem fzokott jelen'lenni; 
Laudan fem volt öregsége miatt. A' melly Darabok
ban, az utolsó oldalon Silésiai vagyon; kell olvasni: 
Salésiai; úgy neveztetnek azon Apátzák Fundálójok-
ról Sz„ Sáles Ferentz Qenevai Püspökről, a ki K&jfc 
íban hólt meg, 

Költ Bétáén , Júniusnak g-4ik napján, 1790. 
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