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Azon palota, mellyben ebédelt O Felsége, a* 
maga meg koronáztatása íziremoniáinak végződésével,, 
9s mellynek képét meg küldöttük' már az eUb? mi po-
fiával, fekfzik a' Várbeli Kastélynak-déú réízín, 
Köptsé:i, 's a' Fertő tava felé, az eis© kontsgnátzíó-
ban. ~- A' palota le rájzoht képén elöl tordúió be
tűknek meg fejtése így következik: 

A7 két a jelenti a' fakói k' függő baldagír»ayáfc 
a' Thronusnak, melíy fzéles arany paízom'mial éke
sített veres bársonyból kéfzűlt. b. A' thrón < >éli 
aranyos izék, ' mellyben ák a' Király az aízralcái. 
f» Az tófztalnak ezen el mettzett jobb fzegletéiíél ült 
Fobertzeg Leopold NádoriSj, anyunk, béliek bársony 
izéken, á* Irt a' Kalotsai Érsek Gróf KwMÍs íÁizló 
fi. itt pedig a'mi Udvarunknál lévő Nápol;i első r_*ngé 
Követ -Marcbeje Gallo. f. Az aíztalnak bal ókkoárt 
ísajs" maga ült Primas 6 Hertzegsége Éittj&ii Józse;» 
bbh, Iliyen forma lú terjedésű, 's a' paditnentomnak 
több réízéoél egy léptsovel magaííabb,, külömbkü-
lömbféle fzinü fzonyeggel bé vontí defzkázatra vóit. 
faelyhetve a' Throus és az afztal, i. Ez az a' folyosó 
(balkon) , meílyrÖl idvezlették a'maga királyi ékes
ségében fel lovsglott Királyt., a' Nápolyi 's több Fel
ségek, k. Innen nézték az ebédet a' Nápohi '$ több 
Felségek , kikkel már most Fercntz, Ferdinánd 's Ká
roly Foh. gek, és Mb&k Hertzeg is eggy ütt voltak, 
eggy arany pafzomántos, veres bársonnyal bé vontt 
alkotványból. /. Az itt kéfzültt alkotványban ff. 
Battyání és Grajfalko'üiis'' Musikiisai tartottak afztali 
musikát. m* Ebben a'.fzobában vélt addig Q "Felfége, 
míg fel !i®rdták az ételt az afztalra/ «. Ezen az aj
tón hordták bé a' Gavallérok, eggy oldal fzobából az 
ételeket, o* Itt állott eggy afztalon a' királyi aranjr 
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afztali kéfzület. p. Itt pedig azon íziíraságok, mely~ 
lyeket a' tsemegékkel eggjütt fzoktak fel rakni az 
afztalra. 

Itt még következik valami, as mi £ Koro
názás' pompájához tartozik: 

A' Nádor-Ispánytól ki rendeltt követ
kezendő ao Gavallérok voltak az étel - hor
dók: 

A' Grófok közzf 1: 
i . Battjdni Imre. 2. Szirmay Antal. 7. Smi« 

deg Tamás. 2. Serényi Zsigmond, g. Tr'aun Ferentz 
6. Szapáty József* 3. Döry Gábor. 4. ForgatsAntü 

A' Bárók közzűl: 
Brandau József, Helknhach György , Jefzenák 

Pál , Leffert Ignátz, Mednyánfzkj János, és Splényi 
János Urak, 

A' Nemesek közzül: 
Borox Ferentz, Káfzonyi, Muslay Antid•> Litby 

Károly, Somsits Lázár, és Tallián Antal Urak, mind
nyájan Aulát Familiárisok* Ezektől, a K. Fö AíztaJ-
nok ( Dapiferorum Regalium Magifter) Gróf Battyáni 
József, 's a' Vitze Afztalnok és némelly más fegítÖ 
Méltóságok fzedték el 's helyheztették az afztalra az 
étkeket. Az egéflzen meg síiltt Ökörből is tétetett 
fel egy darabotska az afztalra. De a'melly, magában 
§ ondoltatván, akarmelly közönséges afztalon feni val
lott volna betsületet: mert igen kedvetlen fzagw vóli 
a' sütés miatt. (Azok voltak itt is a' sütők, a' kik 
TrankfmtbanJ. Midőn már el kéfzűlt volna az afztak 
hírt adott O Felségének azon fzobába, mellyben vók 
mind eddig ( Ez , a' Rajzolatban m, betűvel vagyon 
?wg jegyezve) V Kir, Fő üdvarimester; melly je
lentésre ki jött Ö Felsége az ebédlő palotába, 's meg 
mosdott. A' mosió tálat tartotta a'N'ijtrispáa; a't©-

vü\-
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rűlközö kendőt pedig a' Prímás, E' meg lévén, le 
ük a még ekkor is kir, ékefíegében dífzeskedo Fel
ség, a' FÖ Kamarás Mester által alája adott fzékbe 
az afztaihoz Le ültek hasonlóképpen annak jobb 
oldalához Nádorispány Ö Kir, Hertzegsége, a' Kalo-
tsai Érsek, és a' Nápolyi Követ; bal felöl pedig maga 
a' Primas. A' le ülés után, le vette Ö Felsége' fejé
ről a' Koronát a' Fö udvari Mester, azt az afztalnak 
bal réíze felöl eggy arany edényre helyhette, 's a* 
már máílzor is emiitett ezüstös végű fekete páltzát 
kezében tartva, mind végig me-lette maradt az ebéd 
alatt ö Felségének, — Mind Mágnások fzolgáltak az 
afztalnáh A' Nádorispány nak, úgy nem külömbea 
&' két Érsekeknek, és a' Nápohi Követnek is Grófok 
adták oda az afztai - kefzkenoket, 's töltötték meg 
poharaikat KülÓnoííen O Felsége korul a' Fö Afz-
íalnek; egy trsntsirozó Gróf, és a' FÖ Pohárnok 
tettek ízolgálatot: de nem igen fáradhattak meg kivált 
a.'két utolsó Méltóságok, kö'teleííégek' tellyes'ítésé-
ben, mert ö Felsége mit fem evett, valamint a* Ná
dorispány is : és tsupán egyfzer ittak , a Király ugyan 
egy kevés bort; a' Nádorispány pedig tsak vizet — 
Még ekkor talám nem is ivott volna O Felsége: ha
nemha Gróf Majlázb Fö Kamarás Úrnak egy mellette 
állott Mágnáshoz ámbár láttán mondott fzavai füleibe 
hatottak volna; melly fzavaiban azon óhajtását nyilat
koztatta ki a' meg nevezett FÖ Kamarás Ur , hogy 
bár tsak inna már Ö Felsége, hadd sütögethetnék ki 
öegyedízer is az ágyakat. Mégis fzóllaltak az ágyúk 
az Ö Felsége' ivására. 38 minuták' el tolttével fe! 
költ az afztaL A' Királynak már most H. Licbtenjiein 
Aloylius tartotta a' mosdó tálat; a' kendőt pedig m* 
Auerjperg: kik mind ketten índigenák, '$ felette drags 
magyar köntösekb«n voltak. 
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Az ebédlő palotából, ismét az rm be*-, 
tűvel jegyes Szobába ment O Felsége; hol
ott is Prímás 6 Hertzegségével beSzéllget-
ven, alája írta nevét éggy írásnak, raelly 
(ha nem hibázok) taíám éppen a' volt, a* 
mellyet által adott a' Prímásnak , 's a' melly 
leg ottan fel is olvastatott közönségeffen. •-— 
Ezen, reménység felett való írásnak, ide 
ment ki az értelme: hogy Ö Felsége belső 
meg indúláflal tapaSztalta, a' hív M a g y a r 
Nemzetnek, Személiyéhez, és hozzá tarto
zóihoz bizonyírott különös hajlandóságát c 
hogy tehát Ö Felsége is Szembetűnőképpen 
nyilvánvalóvá, tehene a' Nemzet eránt von-
ízó atyai indulatját, törvénnyé kivánnya 
tétetni, a' Nemzetnek állandóul Való meg 
nyugtatásár a, hogy az ezentúl következendő 
Királyok, OrSzáglásoknak el kezdése után, 
Soha tovább ne halaflzák 6 hónapnál magok 
még koronáztatásokat, *s a' hitnek le tételét~: 
melly kegyes ajánlását a' Felségnek, hálá
datos érzékenységgel fogadták a' Rendek. 
Ennek jelenségei voltak a' buzgó vívat"kiál
tások,'*& még hathatóílabb tolmáttsai, a* 
nedves Szemekből 'alá.' hulló öröm könyvek-' 

. nek gyöngyei.. Ezen indulattal oízlottak alá 
a'Mágnások', *s Nemesek azon Szobákba, 
mellyekben máíízor Gyűlések Szoktak tar-
tatni, most pedig majd goo Személlyekfé 
voltak aSztalpk terítve. Az ebéd felett íijrá 
zengett, a' meg koronázott Királyt, 's FelS. 
hozzá tartozóit tárgyazott vívat kiáltás, melly 
most annál hangosabb volt,_ mivelhogy ne
velték a' kedvet a' Sok jó ízü étkek,' *s a* W 

lÖmb-
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lömbkttlömbfőte nemű derék magyar borok. 
~~ Sokba kellett Ö Felségének kerülői eseti 
gazdag ebédnek. "— Az. afztalnál, a'forma
ruhás Pozsonyi Polgárok tettek-, Szolgálatot.. 
Lenn a' Váiosbtn, a' Teátrom előtt lévő 
sétáló helyen, két ízéoen ki festett magas 
álkoiványról erefzrettek fejér és veres bort 
a' Népnek; másról ismét 'kényeiét .hányták 
és az egéífzen sütött ökörnek fel darabolt! 
rcfzeít.-.. Nem érte azt a* nyereség koránt is? 
hogy úgy veíztegeífék magokat érette az 
emberek., a' mint fzoktak , közönségeflen az 
efféle alkalmatoííágokkal tselekedni, .'s. csele
kedték itten is, Fokepp , mioekutáona reá, 

.Szabadították volna Őket magoknak az alkot- , 
'irányoknak is fel dulására (mint már'ez előtt 
az'esktivö helyre,): fzembetünö példáját ad
ták annak, az úgy neveztetett Hlent^ek köz-
zűl, az én tulajdon tapafztaíásomra is ket* 
ten, mire vifz egy bortól neki hevült fitzkót 
a' goromba maga vetiség, mellyet valami 
tsekély prédának reménylése is élefzt, TPiíd--
niillik a' fel ízabadírás után tsak hamar oda 
volt az alkotmányok'; defzkázatja 9 Vnem ma* 
racjt egyéb a' réfz fzerént magaíían fenn álló, 
'réíz ízerént, pedig kerefzr gerendáknál. E-
zekre máfztak-.fel az említett Hientzek, V 

' onnan fellyűlról. fzaödé*"ko*ták eggy egy da-, 
' rab' gerendát;' legény ellen le: Tzakafztani, *s• 
titánná le ugrani ;•* cíe meg adtak; vakmerősé
geknek aíz árrát r" mert. eggyík öfzve törte 
le esésével a' pofáját; a* 'másik pedig minek-
utánna le tzibált- volna nagy üggyel bajjal 
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egy kerefzt gerendát, úgy akidt, le zuha
nása közben, egymás alább lévő kerefzt ge
renda két lába közzé , hogy rsak nem fzör-
nyü halált hólt azon fzempillantásban, — 
Szerentsésebbek voltak 4 vagy ^ iffjú Hulzá-
rok a* Hadik Regementjéból, mert ezek jo 
egynéhány gerendákat ki logáztak a1 föld
ből, 's hogy bajjal nyertt prédájok idegen 
kézre ne kerűllyön", eleimén kivontt karddal 
kezdte azt strázsálni egy közzülök, míg tár
n i több gerendáknak ki ?ántzigálásában fog
lalatoskodtak. — Estvére igen ízép tűzi já
ték volt a'Primas kertjében, mellynek ízem-
lélésére az Udvar is megjelent. A' Kaííély 
ablakaiból botsátotrak kötelén egy fa galam
bot az áliásckhez, 's sz éfzköziöite a* kön
nyen tüzet kapó izerekból kéfzűlt ábrázolá
soknak meg gyúlását, mellyek valóban igen 
kellemetesek voltak* Nagyon gazdagon 
erefztettek a' rakéták is , 's felette magaflan 
mentek. A r Tüzmives Stuver ezer aranyat 
kapott a' Prímásról. Temérdek nép nézre 
az említett tűzijátékot, mellynek nagyréizé 
JBétsiekből állott, kik réfz fzerént hajókon, 
réíz fzerént kotsikon feregesröl takarodtak 
vók le .Po^-sovba. Vége lévén a* kertbéli 
látásnak, fel mentünk a* palorába, holott 
tántzal mulattatta, 5s előbb frifsíto fzerekkel, 
azután későbben vatsorávalis megvendégelte 
a' Prímás az Udvart, 's azzal eggyütt fzá-
mos Uraságokat. Sok gyémántos magyar 
öltözetű Dámák voltak jelen ezen bálban, 
kik közzül mindazáltal kiváltképpen való 

mó« 
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módon ki tündöklőitek a' Nápolyi Királyné 
:s Chnfiink FohertzegaíTzony. Igen jó ked
vek volt átallyában a* Felségeknek. A' FŐ-

ihertzegek éppen nem tágították as tántzot. 
Jártak magyart is; de mivel németek voltak 
a1 muzsikusok, tsak nem esett az Ő magyar 
nóta húzások úgy talp alá, mint az új Ma
gyaroké. A"* tűzi játék nézésére egybe fe~ 
reglett nép is kívánkozott volna be öízve-
séggel a1 bálba, hova mivel bé nem erefzt-
hettek mindent: bé hajították vagy 3 abla
kát éppen azon palotánál^ mcllyben sz 
Udvar múlatott. 10 óra urán haza ment O 
Felsége a' meg koronázott Király; a* FÓ-
hertzegek pedig még ott maradtak. Magam 
is oda hagytam 11 óra felé a'bált, Js a' meg 
világosított házak* fzemlélésére indultam. — 
Leg jobb ízzel 's leg gazdagabban is volt a' 

_ H. Graífalkovits3 palotája ki világosítva, 
úgymint ,a* mellynek ki felé néző oldalára 
módoíTan el rakott, 3s jádzi világjokat egy-
máíTal közlő métsesek* fzáma 6000 re ment. 
B ;IÓ1 a' Városon is lehetett fok gazdagon ki 
világosított ablakú házakat fzemlélni. — K* 
S%. Mihály kapuja mellett egy Kovátsnal, 
következendő foglalatú által világosított fes
tés láttatott: ki volt.mázolva a' fúvó, és az 
üló\ Néhány német kovátslegények megra
gadtak fogókkal egy fzegény Németet, 's 
lábait az ülóre fel tették; a' több társaik pe
dig nekik estek pörölyökkel az üíóre helyhe-
tett lábaknak. Ezen vastag képzelódéstól 
fzarmazott rajzolatnak alatta, éppen hozzája 
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illő alólirás olvastatott, úgymint, a* mellyneK 
ide ment ki az értelme*. így bánunk a^al^ 
a* ki a Királyt nem J\ereti, —» Nem fon
tolták meg nagy buzgSíkodás'ok közben a' 
kovátsok , hogy éppen nem lehet a' Szere
tetet vaíTal verni valakibe. 

• Le í r tam, a'mint tudtam, II. Leopold 
meg koron áztatása* in népének nevezetedé-
geit. Azt merik mondani, a' kik boldogult 
Mária Tkerésia Királyunk' meg- koronáz* 
tárásán is' jelen voltak, ' következésképpen 
helyes hasonlítást tehernek a' kettő között,/ 
hogy & Leopolct meg kcfronáztatásának pom
pája nem tsak egy tekintetben múlta fely-
lyül a* M. Theresiáét. Ugyan is koránt 
f-m vők akkor olly feles Jzámmal a' lovas 
Nemeííeg', mint most. , ( Hát ha Budán lett 
volna a' Koronázás!). — Meg nem állha
tom itt, hogy ki 'ne terjefzkedjem a' már 
fellyibbis mágaíztalt lovas Seregnek ha nem 
eg.''íTz, avagy tsak némelly réízből lehető 
le hasára. Majd minden Mágnásnak arany 
vagy ezüst fonaladból Szőtt 5 -*« viízont ezüs
téi vagy -arannyá'-, ki varrott matériákból ké-
jzűlt a? rtíhaj'f. A' Sok gyémánt, rrielly a* 
főbb Méltóságok' nagyobb réfzének ..mente-
kötőjén,, 's kalpagja felett tündöklött a' 
ízá^nyakon^ 's a' drága fekete és fejér kórság 
tollak mellett: Dominiiimokat ért. Szembe 
füno .volt kiváltképpen; as H Lichienjlein 
.AVyfius, VB OrczjlÁfalo ő Exc. mente* 
kö'őjök, m-'lly mind kettő egéíTzen gyémánt-
bői volt igen gazdagon ki-rakva: pedig ki-
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vak s r utolsó Méltóság ugyan tsak Attilái 
mellyel bit, — Ferent^, Ferdinándéi -Ká
roly Fohenzegeknek, úgy Albert Hertzeg-
ntk is mind ka'lpagjaik , mind kel leni eres íz 
izerén: kéftftltt egéíz ruhájok, mind'panpáik 
c yanok voltak, meilveken meg állhatott a' 
IvezÖnek nem csak fzeme, hanem képzelő
dése h. Ugyanezt lehet mondani a' Nádor 
Isp&r.'.y, H Lichtenftein Aloyfius, az Eí^-
terhá^iak , IfFjű Károlyi József, Koháry Fe- : 
rebtz, IW£y József, Zichy. István Gróf Ürak? 

ss több raiás'.illy'eriekre. xxkzvft. i$. —-' A' 
Püspökök is igen .fényiertek a* drága kövektol 
7s a* fok aranytól, mellyel gazdagon ki vol
tak várva püspöki süvegjeik, 's vecsernyés 
.palásíjask. /Sokaknak közzülök-, ló fzerízám-
j.iik is rakva voltak drága kövekkel, *s átal-
iyában mind felette pompás tsótárok borí
tották paripáikat. Lehet képzelni, hogy 
tsak eggy, annyival inkább néhány Tagjai 
ezen pompás lovas Seregnek (mellyrol ízó 
vagyon) külön véve is "gyönyörködtették 
volna a* fzemeket: hát eggyütt az egéfz Se
reg fzemlélésére hogy' ne pesdolt volna fel 
akárkiben is a* vér tététől fo^va talpig. — 
Tsak az ingadozó, 5s fenn a' levegő égben 
mintegy habot hajtó kórság-tollak' fórjaira, 
függefzcerte is fzemeit az ember: ugyan vi
dult 's elevenedett ezen kedveíteto látásra 
's a' t. '-—Mária Tlierésia meg koronázta-, 
tása pompáiáunem tsak a' lovagló Nemeífég 
Számira, hanem a' jelen vók egéfz Magyar 
Nemelfégnek ízlntén átallyábaa való .kelle

me* 
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meteíTebb tekintetére nézve is fellyül múltd 
a* mostani Koronázás. Akkor hoüzú, pö-
työgős, és közö'nsegeíTen kellemetlen Szabású 
ruhákban voltak a' Rendek: most ellenbea 
majd egyről egyre kurta mentékben 's által 
kötött pafzomántos nadrágokban. Hogy 
pedig a* testhez álló vitézi kurta mente fok 
mértékben keUemeteífebb, a' külömben leg 
Szebb'Szabású hoífzú menténél is , azt érez* 
zük magunkban. — így ítélnek érrel az Ide
genek is. 

Akarmelly fényes és kellemetes volt is 
pedig Leopold Királyunk' meg koronáztatá-
sának pompája, van még is valami, a' mi, 
minden külsőknél emlékezetesebbé teSzi ezen 
Koronázást, mind magunk' 's maradékaink*, 
mind pedig egéífz Európa' íreméi előtt. — 
Bátran lehet mondani hogy ezen Koroná
zás vóít azon boldog esmerettségnek efzkö-
ze , mellyel esméri már Nemzetünk jó Ki 
rálíyját 's viSzont Királiyunk is, nemeffen 
gondolkodó hiv Nemzetünket. Ezen Koro* 
názásra lett Személyes megjelenésével látta 
a' Krrály, hogy Magyarjaiban buzgó indu
latú engedelmes Fiait találta fel: de látták 
Hazánk Rendjei is hogy Királyunkban Sze
rető édes Artyokat tifztelhetik. Illy látásra 
kölrsönös bizodalom 's indulat váltotta fel az 
döbbeni idegenkedést, 's egymástól való 
örizkedést. Ettől fogva,; eggy már a' FŐ 
a' testei, mélly eggyeífégen örvendenek Szi
vekből, 's áldást mondanak az eggyé lett 
felekre, kik B&rátjai a' mi Kormányozó A~ 

tyánk-
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tyánknak: bámulnak ellenben ellenfégei Y 
irigyj-L — Változnak édes Nemzetünkre! is 
az ítélet - tétel k! — Engedjék az Egek, 
bogy II Leopoldunk* Fehéges Szeméilyé-
ben, fzámos efztendőkig tifztelbeílük fel ta* 
Iáit jó Atyánkat! 

A* Koronázást követett nap, úgymint 
Nov. 16-dika, nyugovó napjpk volt a' Ren
deknek. Ezen a* napon, a' Prímás Kápol
nájába vitetett a' Korona, Orfzágunk' több 
drágaságaival eggyütt, 's ki tereiéit közön
séges nézésű!, valamint a' két következenuó 
napokon is, — A' melly ajándékot máffzor is 
ízokott volt ajánlani Po^son Városa a' meg 
koronáztatott új Királyoknak: meg tifztelte 
azzal II. Leápold Királyunkat is. Állott ezen 
ajándék: 30 méró* zabból? ao tseber fejér 
és veres ó borból; 4 hízóit ökrökből, ugyais 
annyi borjúkból 's bárányokból, és 6 nagy 
kenyerekből. A'zab két fzekéren volt, ve
res pántlika kötójü fzép fejér zsákokban. Elót> 
tők a* fzekereknek, vékával's ezüst tsapóval 
ment eggy arra rendeltetett fzemély. A* 
hordók fzepen ki voltak veresre fzinelve, 's 
dugóik ezüstözve. A* kenyereket, kék és 
fejér öltözetű sütök vitték. A* 4 ökrök fze
pen fel voltak ékesítve, mellyeket, valamint 
iá* 4 borjúkat is , méfzárosok vezették; a' 4 
fejér bárányokat pedig páfztorleány ruhákba 
öltözött 4 leánykák, veres pántlikákon. Az 
ajándék vivó' féreg előtt egy Polgár Komp. 
ment, 's ugyan annyi követte. A* Tanáts, 
némelly dó' kelő Polgárokkal eggyütr jelent 

meg, 
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meg, az ajándéknak bé mutatására; kiknek., 
's az egéSz Városnak képében beSzédet tar
tott a' Bíró Ő Felségéhez. — Estvéré, bál 
frblt O Felségénél, mellyben egéíz gálában 
kelletett a' rendelés .Szerént meg jelenni.— 
Nem is láttam még fem az Udvart, Sem más 
Méltóságokat olly fényeífen , mint ebben & 
múl atts ágban. Minden Dámák között leg 
gazdagabban vok a' Nápolyi Királyné Öltözve 
úgymint a' kinek kurta főkötője, Po^soni 
válla, kar 's derek kötője, és melly - ékeíTé-
ge rakvák voltak gyémántokkal. Ha nem 
éppen olly tüadöklo, ugyan tsak igen drága 
ruhákban voltak Ferent^ Fohertzeg' Hitvese, 
's Chrifiina Fóhertzegaífzony is. — Felette 
nagy kedve volt a' Nápolyi Királynak;, a* 
Tzigányok' derekas húzására öSzve is vere
gette a' Sarkantyúját, sót örömest Szerette 
volná el járni a' kállai kettőt is ; de belsi 
indulásait meggyőzte egy jó taníts - adónak 
Szava* A* Fóbe-rtzegek, *s Ferent^Foher
tzeg' Hitvese Szakadatlanul járták a' magyar 
*s kontra .rántzot. — Meiníetet úgy-fem Szo
kás már járni. —~. 'Mivel az Udvar, valamint 
más alkaUnatoflagokkal, úgy ekkor is nagy 
. le botsátkozáííaí volt közönségeífen : ennéi 
fogva úgy el felejtkezett eggy iffjú Gróf af 

tartqzott tifzteletröl 5 hogy még ott is ugrált 
maga gondoíatlanúl, a' hol az Udvar állott, 
5s Chrifiina Főhertzegaífzonynak kemennyen 
a' lábára hágott: mellyet ugyan kegyeíTen 
el Szenvedett Ő Kir. Hertzegsége; de ísak 
pgyan nagy letzkét vehetett innen mind 

ma-
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maga az említett írTjú Úr, mind a* vele u-
gyan azon egy nyavalyában fetrengő, t. i. 
a5Tzeleflegtol hányatni fzokott nagy-kitsinyek 
Is. — Nov, 17-dikére, reggeli 8 órára volt 
nyomtatott tzédula által, mint fzokás, ki 
hirdetve a' Gyűlés. Meg jelent az emiitett 
órára Nádorispány Ö Kir, Henzegsége is, 
az első Tábla' felső Szálajában *) , 's Öléshez 
fogott;' valamint'a' második Tábla is a' maga 
palotájában. Eióífzör is az a' kérdés vétető-,, 
dött fel a* második Táblán: Mennyire ha-, 
tározt&ííek azon ajándéknak fummája, mely-
lyeí meg fogta a5 fzokás ízeréní tifzteíni Ő 
Felségét' az .Q'rfzág. Némellyek ÍQ@,OQ© 
forintról beizéllettek ; mivelhogy boldogult 
M. Theresiának annyi adatott; de tsak 
hamar abban eggyezrek meg 5 hogy a' ioo« 
ezerhez még $0 ezerét tegyenek. Ennek 
jelentésével fel küldetett két Követ az Első 
Táblához, melly is a' tfO/OOO-nek kerek 
Számra9 az az a©0/©oo re lejendö nevelése 
eranct adta értelmét. Hírré adatván ezen 
határozás i, második Táblának, ez még ke
rekebb fzárnra, az az f 0,000 aranyra emelte 
az Ő Felségének ajánlandó fummát* Reá 

.'állott erre az Elsó Tábla is. —- Illy nemes 
vetélkedésre vitte Hazánk' Rendjeit, jó Ki-
rállyok eránt viseltető* Szereteteknek minél 

na-

T) Ez is a' fold' fzínén van ugyan: mindazáltal né? 
hiny léptsövel fdlyebb esik a' má«*dik Tábla 
SzálájáaáL 
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nagyobb mértékben lehetó meg mutatását, 
's az Idegeneknek is e?TÓl váló meg győz-
hetesét tárgyazo buzgóságok: melly való 
ban annál nagyobb flgyclmeteneget érdemelj 
fcogyazemlite.tr fo,ooo aranyokból álló lum* 
mát egyedül a' Magnásí *s Nemesi Rend 
fogja ölzve tenni. — Egy nemes tseleke* 
dettól, másra is lehet ítéletet, hozni. Ha 
így buzograk Hazánk* Ofzlop'Emberei egy 
tárgy körül, melly Nemzetünknek nagy 
ditsőffégére válik: hogy5 ne buzognának ép
pen olly hazafiúi tűzzel más tárgy körül is , 
melly nem kevésbé neveli a' Nemzet* ditsos* 
ségér, 's valóságos boldogságát. Értjük a* 
Magyar hitteratiircü virágozrarását9 melíy-
re ízántak is már néhány ezerekec a' két 
Hazában — egy nagy lelkű Hazafi pedig 
Magyar Orfzágban, foooo forintot fzenrelt 
tulajdon maga azon boldog' következésia 
tzélnaK.'fzercntsés efzköziésére. — A'ki iiiy 
Anglus módra áldozik Hazájának; dirs .ked
ve $ áldva fzóll arról örökre az egéí'z Nem» 
zet; tifztelétben tartják halhatatlan emléke* 
zerét még az Idegenek is! 

Béts. 
Ma, úgymint S^ent András* napján, 

lí-en lettek arany-gyapjas Vitézekké, k'k 
között a Magyar, és 9 Indigeria Gavallérok 
vágynak. Tudniillik: H. E(\terliá\i Amál, 
Gróf Károlyi: Antal; H.Auerfperg.H Lich* 
tenjlein Aloyfius , és Gr. Schönborn Urak. 

Ferent^, Ferdinánd *s Károly FÓher.. 
tzegek 26-dikon; Nádorispány Ó Kin Hef-
tzegsége pedig 37-dikén érkeztek ide, hogy 

a* 
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a* Mária Theresiáért Nov. a8-dikán tartatni 
fsokott áhitatoííágokon jelen leheíTenek. 

Az ide vaió Öro/^ Követhez, új győ
zedelmi hír érkezett: hogy t. i. a'Gen.Máj, 
Ribas alatt lévő Orofz hajós Seregetske, el 
nyervén 16 ágyúkkal rakott 1 battériájukat 
a'Törököknek, Nov. a-dikán a Dunára Szál
lott; 's az annak tengerbe való fzakadásánál 
állott Török hajós Seregből eggyet fel vet
tetett, hármat el ven? á'többeket pedig el 
ízéllefztette. 

Nagy vérontás nélkül nem leíTz Aujlr. 
Belgyiom valóságos Aufiriai Belgyzommá , 
a' mint a' környűl - állások mutatják, Tsak 
magában Flandriában 40/OOO fzabad akara-
túak voltak Népünk ellen kéfzen, Novemb. 
15-dikén. 

J EL E N T Í S . 
Közelget ezes Bevezetés 1790-dik efztend&' le 

fólytáiak, 's azzal eggyütt, aa mi jóra erányzott 
munkánk' 3-dik Szakaííza bé fejezésének is határa* 
Hogy ha közelebb el követett fzives fáradozásunkal 
is meg felelhettünk kedves Hazánkfiai' 's Leányai* 
•árasoknak, 's felölünk való fzép reménységeknek; 
nagy jutalma ez i hazafiúi fzorgalmatoskodásunknak; 
9s erős öfztönünk, fel vett dolgunknak folytatására; 
és az efztendök' fórjának meg újjúlásávaí, új fzaka-
fzunknak kezdésére. — A' midőn ézt érzékeny i s -
dúlattai adjuk értésekre kedves Olvasóinknak, 's ál-
talok más érdemes Hazánkfiainak 's Leányainak is s 
bátorkodunk egyfzersmind tellyes bizodalommalJelem-
teni, hogy" mivel a' drága Mappákhoz, 's feleá fzámé 
Rafeolatokhoz járűítt és járulandó küldésével az Or-
fzágGyuitse' tifztán syomtattatott Hi«t©riájának nagj 

mér-
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mértékben nevekedet t 's nevekedik költségünk • tehát 
ennek néminemű réfzben' lehető kr.nnyebbítésére,' 
méltóztaílanak.^.-Olvasóink az eddig való-elo pénzt 
egy forinttal meg tófdani '••—<'5 forint helyett ha:ot — 
vagy leg alább hatodfelet küldeni. Anna; nyomosabb 
bizodalommal vagyunk kivánság .aknák kefe teliyesít-
tetése eránt, hogy már magoktói is teílyesttették az1* 

•nem kevesen :\'s mentól fzembe tűrobb -annak helyes 
és igazságos volta. A' 'Poílákra lejeudo fel adáfáert 
az elo pénznek, hiílzük, hogy nem fognak terheltetni 
E, Előfizetőink: mint eíröl bíztatást is vettunk fok 
jó Hazafi. Poífo Meííer Uraktól : kikről hogy annál 
fundamentomosabban itéiheífünk másokra is meg újjít-

juk ígéretünket; hogy valakik Előfizetőinknek fsa
in át lo-el nevelik ingyen fogják kapni Munkánkat,; 
a'kik 4-el, fele áráért; a'kik kevesebbel, azoknak kös 

háfzonra tzéiozó kiv fáradtságokat Mappákkal 's Rajzo
latokkal fogjuk meg jutalmaztatni. 

Teliyes bizodalommal emlékeztetjük azon £ Ol
vasóinkat, kik vagy feledékenységből, vzgy akármeüy 
más okból kezünkhöz nem izolgáltatták ez ideig a 
most folyó fél efzrendore való elo pénzt: hogy azt , 
a' jó'vS fél efztendöért esendő e'Ö pénzel eggyÜtt 
tninéi előbb fel küldeni melto.ztaiT.mak A kik nem 
fogják kivánni munkánknak következetsdŐ 4 dik fza-
kailzát; arra kérjük Hazafiúi egéíz•indulattal; ae ter
helteikének avagy ísak .eggy for jelentést tenni, hogy 
neveiknek ki nyomtattarásá aí külÖmben is terhes köl
tségeinket ne kéntelenít cellánk fzaporitani. 

K©lt Bitiben? Novembernek 30-dik napján v/gs» 
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