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tödfzör. A ' fok fzázadokon által fza-
kadatlanúl tartott pufztítáfok, rabláfokj öl-
dökléfek, háborúfágok által okoztatött'iW-
pétlenjegek, á' főidnek ell'énbeú gázdagfd-
ga termékeny/ege. A ' fzükfég- és pompái 
ízűitek a' nemes mesterieteket; nem tsudá 
h á t , ha n e m eléggé népes fö ldünk, gazda-

r gon ki-acjyán a' kevés lakófinak eledelekre 
és rüházátjokra való fzükféges e fzközöket, 
n e m igen kénteleníttettek a' mésterfegek é& 
találmányok által fzéreritséjéket jobbítani 
igyekezni. Igaz ugyan, hó'gy némely futó-
lag fzemlélodzök eJött, talán hihetetlennek 
is látfzik e z , hogy a' Népefség virágzáfára 
fzolgálná a' Tartománynak-; de bár akármint 
patiafzolkodjanak is az iIlyenek a' népnek, 
fökafága ellen; t á r akármint féljenek is a' 
népefedc-sböl fzármazandó fziikfégtöl, és éhdl 
hálástól': tsak ugyan igáz marad a z ; á' ]6- ' 
zariabb és minden maga hafzna kereféíenél-

M. GYÜJ. ir. N. A A, ;: ; . K& : ' 
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kii! való fzeipék előtt, hogy földünknek 
mennyifégéhez képest, ni ég kevés a' Nép: 
és hogy a' Népnek íokaíbdáfa , foha fem 
fogyafztja, hanem inkább neveli az élet' táp-
láló efzközöket. Mert ha a' Nép fokaíítta-
t i k , fokafíttatik annak fzükfége is; a' meg-
fokaiíttatött fzükfég , nagyobb fzámii míve-
feket és több kezeket k íván; a' nagyobb 
fzámra fokaíTtott míve fek, kezek, fokaíítják 
a' reájok tejendö költféget; a'xneg-fokaíl-
tott költfég, fel-eméli av tartománybeli ter-
m éleknek árrát, betsit; ez a' fel-emeltetett 
bets és árr, fel-ébrefzti meg-eleveníti a' főid 
népének fzorgalmatoíságát, iparkodáfát; az 
eg.éfz tárfafág'testének minden ereibe új élet-
re , új elevenfégre erőt önt, és a' Tartomány t 
belfő képpen boldoggá, külfö képpen félel-
mefsé, 's még a' terméketlen helyeket is 
termékenyekké téízi. .f 

Mihelyt tehát egyfzer, az Oskoláknak 
jó rendbe vételek, és a'-tudományoknak 
jobb folyamatjok által a' tudatlanfág; a' jó-
zan meg fontolás, és az emberifég'jufsainak 
helyre állíttatáfa által a' rabi íz ol gálát, — 
mellyeknek úgy is már, a' II-dik Jó'sef' em-
bert fzeretö fz íve fundamentomát meg-kez-
dette vetni, — fzámkivettetnek; mihelyt 
buzgó Jóltévők, hatalmas fegédek, a' jó 
igyekezeteknek ferkengétőji 'sjutalmazóji kö-
zöttünk támadni fognak, és a' mesterfégek 

• eránt 
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eránt va lóh ideg íeg m^g-fzunik; mihelyt 
\ hitbéli dolgokban való villongáfbk' és gyü-

Klködéfeknek/ az igaz felébaráti ízeretet, 
és fzm-mutatás nélkül való Kereíztyém Tű- * 
redelem tökéletes végét ízakafztják; és egy-
mást nem más, hanem tsak ugyan azon jus-
íu és törvényű hazaGjui fzeÁi'ekkél fzemlél-
ni fogjuk : mihelyt a' Nemzetbéli gyűlölíeg-
nek közöttünk celly^fségger nyáká ízakad; 
mihelyt terméfzet fzerént való hlvatakiívk V 
hajlandóíagunk lejéndenek jövendő állapo; 
tunk erárit tanátsoíaink , és azokban elegen-
dő íegédekre és pártfogókra " találándunk ; 
mihelyt a' nép^fedést elő mozdítani jobban 
igyekezéhdünk: azonnal el-hitet^ietjük azt 
tökélleteíen magi nU il » hogy JSTemzetünk* 

% kí-míveléfenek, a' rne^feríégd^re nézve íem 
fogvleg-kifsebb faíjja is lennk 1 

De^ a' ti dolgotok, a ti gondotok ez 
kiváltképpen óh Nagyok ! és Ti ! valakiket 
az Isteni bőlts Gondvifelés ,vagy nemetek^ 
7s ízületésrek^ fényeísc^ére, vagy inéltólagtok-
ra, vagy hí^ataltokra, vagy gá:zdAg(agtokra 
's más. világi bóldpgíagtokra nézve , máíbk 
felibe émelni\méltóztatott! Noíza 
ízálljatok ^ggy kevéísé magatokba, és fe^ 
lejtkezzetek-el arról képzelt külömbleg-
rql, mejlyet tsak egyedül az e^beuíegueL 
jufsaiyal való viíTza élés állított-fel ko^otte^ 
lek. Életeteknek elíö eredetére/ Ltolló ve^ 

; ' ' ; A 3 > : § e -
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g etekre nézvp , nem egyenlők vagytok é?-
V a l l j o n nem híjában való bolondíág é te-
f iá i , ezt a' fzempillantatnyi közt, melly 
ezen két pontokat egymástól el-válafztja, 
annyira pieg-különböztetnetek ? Menjetek 
tsak viffza j meg fogjátok valójába látni, 
hogy a' ti oldal J í n e á i t o k u g y a n azon pggy-
• .̂örfökbe, menuek ofzve. Mire való azért 
ez a' képzelt kiilömbfég ? Hát külömbkü-
lömbféle neveket adtok é ugyan azon eggy 
fa ágainak ? — JSem azon eggy Hazának 
í j a i , azon eggy Tárlafágnak polgári, azon 
. ?ggy« törvénynek 's fzábadfágnak forfoíx yagy-
toK:^? Mi lehet e vally on régi öleiteknek 
tzéljok a' Tárfafágoknak, a' várofoknak fel-
állítáíbkban ? hanem hogy a'tárlalkodó é-
Jctnek kellem etefsége által, gyönyörűíége-
febbé tennék az életet; egymást köz elleni-
íégeik ellen fegítsék ; örömöket, bánatjo-
Jkat egymáisal fel* offzák; és hogy utoljára 
jnintegy tsak -eggy tseledet, táá k- eggy ház-
népet 's nemzetet állt sanak-fel, élvén mint 
^zon eggy Atyától lz~rm~zótt atyafijak , ja-

, ; vaiknak , kötelefségeiknek, törvenyjeiknek, 
i^okáfaiknak és erkölcseiknek eggy légében , 
's egymáfsal való közléfekben? Mitsoda bol-
dogtalan, és yallyon nem alább való vólna $ 
tehát fprík az emberi Nemzetnek, ennek á,' 
íerméfzet' Urától fzabaddá. és Ürrá teremte,-
W Teremtménynek; az oktalan állatoljíé.-

• ' ' ' ; ' ' nál , •• 
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nál, ha as kitsinyek, az erölelenek , a? a-
latt va lók, tsak a' Nagyok,és gazdagokfza-
had kényií kegyetlen játékjaiknak róluáuak; 
ízomojcu efzközeik, tárgyaik ? a' kik máltó-
fágok' és hatalmoktól meg-réfzegíttetvén, ^ 
utálattal néznék azokat; és erejékkel, tehet-
fégekkel tsak egyedül azoknak hóldogtala-
nítáfokra és el-nyomáfokra élnének viííza 

• embertelenül; 
tehát H^átok'bóldQgfágána.k esdi-

tsőfégénék örültök; ha iíemzetdtek ki-mí-
veltetéfét és palléroztatáfát fzeretitek; ha ha-
zátok' fijai, és polgár tárfaitok fzemeitek 
előtt és fzív etek ben, még emberi betsekben 
állanak: adjátok viffza nékiek emberi jufsa-
i,kat, fzagg^fsátok tépjétpk fzéllyel lántzai- ,, 
kat, óldozzátoji-fel bilmtseiket; töroljétek-
el nem tsak névve l , hanem valósággal é i 
tselek^dettel is, ama: IzíVet rémítő és le-ve-, 
rö bólddgtalan . ra,bi és örökös jo,bhágyi ne-
yezeteket; és állítsátok viffz'a mind azokat* 
mind magatokat emberi jufsaitokba. 

Igyekezz, akárki légy , eipben mutat-; . 
tii-meg y^lójagos, nerneíi eredetedetv hogy 
ember lé vén, az embernek barátja vagy. 
Mert tsak ez a' Léleknek és a' fzívnek ne-
mefségének jele , tsak ez a' leg-tifztább es 
leg-édefebb gyönyörüfég, hamáfoknak, em 
|>er 's polgár tárfaidnak bóldogfágokon mun-
i á l k ö d o l i a' nyomorultakat infegeik, és a r 

• . A- 4 : - W 
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bal fzerentsenek mostohafága alól ki-fzaba-
dítod; fzerentsejeket eipeled. Esmértesd-
meg alattad valóiddal , ho,gy nékiek Urok 
légy; de nem a' le-alazás , a' nyomorgatás, 
hanem a' jótétemények által. Mitsodá ék-
telen tsuda volna az , a' k i tulajdon dajká-
ját azért gyűlölné 's gyűlölhetné* rpivel az 
ötet koptatja? Nemde nem így (Óhajthathál . 
é igaz jufsal fel magadban, bőven meg-na-
kott áíztalodnál ? Oh melbj jfíkbóldogta-
íanoknak könyveikkel és ver éjiékjeikkel ned-
vejíttettek és feleztettek-meg ezen én ból-
dogfágomnak étkei! 

Vagynak é tehát el-nyomorodott, 's • 
fzerentsetlenné lett jobbágyaid ? Kapj a' jó 
alkalmatofságon, és mutasd-meg azoknak, 
hogy még fzívedböl ki nem aludt az em-
iberifég eránt buzgó érzék enyíeg, és ereid-
ből ki nem fzáradt az igazi, nemes vér. 
Vágynák é hatalmad alatt, ügye fogyott' 
özvegyek ? Nyisd-fel azoknak tárházadat, 
hogy áldott légyen fzájokban emlékezeted. 
Vágynak é elhagyatott árvák birtokodban? 
V é g y ed gondvifelő fzárnyaid alá Őket, és 
tedd nyilván valóvá bennek, hogy te a' te 
alattad valóidnak, V azok, között főképpen 
az árváknak valófágos édes Atyjok légy ; a' 
ki a' taníttatás, a' valófágos í'egítfég, a' 
gondos vigyázat által, azokat Hazádnak 
hafznos polgárivá ^ ditsöfége'emelőjivé ten-

• . n i , 
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ni, főbb köteleísegeid közzűl eggynck tar# 
tod) esméred. LáWz e valamélly nagyra 
— de boldogtalan tsillsg alatt ízülétett 
elmét? Vegyed azt párdbgáfbd alá, jócéte-
mélyeid által élefztgeísed mind jobban job-
^an tüzét; bátorítsad íerkepgeísed jutalmak 
által bátortalanfagát; míg fzabád ízárnyáta, 

' kelhetvén, tökéüetefsegre iVem vijéndi â  ma-
ga 6erentseje&; öregbí a l t a l a j neveh ditsö-
(egedet, bóldogfagodat, es 'a*,H»záaak df^ 
ízét pallérozáfat emelni fogja, 

Pápán^ Koyáts lngeiiieur. , 

, ./ /; 

Ha a\ regi időkre gondolkozásukkal 
vfíTza-megyűnk.',' ugy -'találjuk »-hogy mind 
az,ok â  Mépek , â  mellyekröl â  Hiscóriák 
emlékezrek , ellő ben Páíztori életet é l tek, 
vagy -barmokat tartottak) és magok köztt 

' femmi Tárfaíagat nem fórmái Lak. .Elege* 
dcndö bizonylága ennek a\ Pátriárkáknak 
é letek/mel ly^télö-ádMó'sesa^ l ^ ö ' K ö n y v -
b e n / Elébb mint fem a\^Sidó Nép esmé-
retefsé lett v o l n a / már az elolt az Egy ip . 
tombéiiek , mint el-f%élefztetett apró Faml-
liátskák./ ugy élősködtek azökhaii a''Tazto~ 

/ - . A ^ \ má-
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Hiányokban, mellyék a' Nílusnak ki-ára-
dáfainak nem vólt^k ki-tétettetve. Kétfég 
nélkül fok Századok el-folytak add ig, míg 
ez a' folyó-víz fok árkok, által di lyanha-. 
tácokb.a fzQnttathatott, hogy az emberek a' 
mezőfégen; Vároíokat építhettek,, és azokban 
qggyütt élhettek. ,ÁVré.gi G.örög História 
emlékezik azoknak n e j e i k r ő l , a' kik leg-
el Öízor Váró fokát építettek, és. azokról a' 
Törvény t-tévqkrÖ.l, a' kik ezeket Táríafág 
béli kötclekkei öfzye-ízorították. E z a ' i i é p 
ia , valamint a földnek minden lako.fai, f^k . 
ideig úgy élt mint a' v a d embereké Ha az 
Et^uskufoktiak, Sammtáknak , Sabínufok-
nak j 's más egyéb régi Népeknek Histó-
riáik kezeinkhez jöttek v o l n a , bizonyofan 
megláthatnánk azokból, hogy ^zek is 'mint 
valamelly különös Há? népek vagy Famí-
l iák, úgy éltek eleinte, rxiíg végre Tárfa-

, íggra léptek. Mikor Július Tzézár a ' ' Qal-
lufok ellen hadakozott, már akkor azok 

. Tárfafágban éltek volt : de úgy látfzik, hogy 
• a' Brita.nni\sok vagy Ánglu,íbk a' tökélletes-
íegnek erre a.' grádufára m ég-nem léptek 

• v ;ólt akkor., Német Qrfzág is még akkor 
tsak ollyat; vad v o l t , mint az lrokaiak% 

Algorikínaiak,. 's más egyéb, bárdolatlan Né- " 
p e k . Á? 'lakofok éltek vadáfzásból, halá- . , 

. (zásból,^ és az ő nyájjoknak tejéből. Még-
$kl$or úgy gondolkozott a' Német, hogy 

ma- ' 
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snagát meg-alázná azzal, ha a ? i földet mi-
vé lné: azért ezt a'- bafznos mvuiMt tsak a' 
hadakozásban eUfogatottTabokra és fzolgákra 
bízták. Ézen kívül', még Julius Tzézár'-

. idejében £? Mevtzytliai* erdő tsak nem ege? 
ízen el-foglalta vóít azt az egéfz főidet, 
piellyben ma. virágzik a' népes í íémet Or-
ízág. A ' lakofoknak kevefeknek kellett 
lenni; minthogy ízűk vélt az élésnek mód-
ja : és kétség nélkül ez az elefégnek ízűk 
yólta okozta azt, hogy 'az Éfzaki Népek 
plly íjagy fzámmai takarodtak Dél-felé, hogy 
ott lakhatóbb és termékenyebb Hazát keres-
fenek. - El-bámiil a' Régifégnek figyelmes 
vizsgálója azon , hogy az emberi Nemzetség 
a' Vadfág'nak ezen állápotjábatt Tárfaságj 
nélkül élhetett: és annál fzorgalmatofabhaiv 

• igyekezi- ki-keresni az okot, melly azt ar-
ra kötelezte, hogy Táífafágpt állítson-fek 
Minden bizonnyal a ' fzomfzéd Famíliáknak 
eroízakjaik 's prédááláfaik gerjesztették ö ben- , 
nek azt a' gondolatot , hogy egynehány 
Famíliák adják-öfzve magokat, es az erő-
fzak-tévök ellen öízve-vetett vállakkal ol-
talmazzák magokat. Ekkor tsináltak né-
melly Törvényeket is, mellyek fzferént ki . 

, ki a' közönféges jót a' magáénál tartozott 
feliyebb betsűlni. Azután fen ki fem merte 

, a' maiiknak jófzágát, felefégét 's életét illet-
n i : ha pedig a' Tárfaíág megttámadtatotí,.^ 

" _ ^ min- ' 
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mindenik tartozott fel-kel ni annak óltalma-
záfára. Ez a' nagy igazfág, hogy máfok-
kal úgy tegyünk a1 mint kívánjuk hogy azok 
mi velünk, tselekedjenelc, minden Törvény-
nek és Tárfafágnak fundamentom kö ve lett. 
Onnan fzálmazott a' Hazának f/.eretete , mel-
ly et ki ki úgy nézett , mint á' maga bóldog-
fágának menedék Helyét. Mivel pedig a' 
Törvényeket, fe/n meg-őrizni, lém pedig 
az azoktól diktált büntetést véghez vinni 
nem lehetett , •hanemha különös ízeméi i vek 
váiafztattak-ki arra, a\ k j k a' Törvénynek 
őrizői }égyenek: azért is kezdettek a1 Tár-
fafágok magoknak- Bírákat, vagy Magistrá-
tusokat válafztani, a 'k iknek önként alájok 
adták magokat. Igen fzükfeges meg-jegyez-
ni , hogy a' Törvénynek' meg-örízése v ó l t 
az az o k , melly az embereket arra vette , 
hogy magoknak Fejedelmet válaíízanak ,, és 
éz a' Királyi hatálomnak igaz eredete. E' 
fzerént a' Fejedelem, Vagy a' Törvénynek 
F ő őrizője lett az' Orfzágnak' elfő fzolgája. 
Ha a'" Tárfafág a' fzomfzéd Tárfafágtól vala-
melly méltatianfágot fzenvedett, vagy pe-
dig jufsaíban háborgattatott; ez a' Fo fel-
fegyverkeztette a' Lakpfökat hogy a' 'kö-
zönféges tsendefség hellyre állíttattafsék. 

A ' fzívnek az a' telhetetlen kívánfága, 
mel ly fzerént minden emberek a1 leg-na-

. gyobb bóldogfágra törekednek, aikaimatos-
íá-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



' >3 

fágot fzcrlgáltatotí arra, hogy külömböza 
igazgatásnak Formájit gondoltak-ki. Né-
melly.ek azt hitték, hogy -ezt a' bóldogfá-
got iígy érik-el, ha egynéhány Boltseknek 
yezérléfek alá adják magokat: ebből fzár-
masott az .j^vistokfátin , vagy a' Fö Ren-
dek által való igazgatás' módja. Máfok 
jobbnak ítélték azt, hogy az igazgatást tsak 
eggy Személlyre bízzák. JÍthéttds, és több-
nyire a' Görög Tárfafágok válafztották a' 
jDémokrátsiát ,• melly fzerént minden lakos-
nak jafsa'f olt az igazgatáshoz, 's új Tör-

• vényeknek ísináláfokhoz. Peffia, és tsak nem 
az egéfz Nap-kelet, a' Despotifmiis alá ad-

, ta a' maga vállait. A ' Rómaiaknak eleinte 
Királyjáik'voltak; de Tarquiniusnak eröfzak-
tételeit nem ízenvedhetvén, eLtörölték a' 
Kiralvfágot, 's az Aristókrdtidt vették-hé, 
De nem fokára a' Patrícius ohiak nyomor-
gataiaikat el-únván a' Nép, oda hagyta Ró-
mát, 's viűza fem tért mind addig, míglen 
a' Tanáts meg-engedte néki , hogy Tribú-
nufokat válafzthafson, a ' k i k Őtet a' Pdt-
riciufoknak erőfzak-tételdktöí oltalmazzák. 
E' fzerént a' felfó hatalom, 's az igazgatás-
nak hámja tsak nem egefafen.a' Népnek ke-
zeiben vólt. Közöníegeien TyrannUfoknaé 
neveztettek azok, a' kik a' Néptől nemvá-
lafztattak, hanem erofz.akofaíi foglalták ma-
goknak az igazgatót , és a' kik a' magok 

' '> haj-
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hajlandófágaiktól vezéreltetvén, fel-förgat-
^ ták "azokat a' fundamentomos Törvényeket, 
a' melly eket tsinált a' Közönféges Tárfafág 
a* maga bdtorí'ágos~meg-maradáfára. Akár; 
melly höltsek lettek légyén is pedig a" Tár-
fafágnak élfö Fúndálójik , és akármelly hafei 
nosok az Ő munkáik; dé még is a' régi 
Igazgatás' formdji közzűí eggy fem mara-
dott-meg a 'maga eredeti tifztafágábaii. Az 
oka ez , mert Valamint az emberek magok; 
úgy az 6 munkáik is tökélletlenek, fokán 
pedig a' magok,különös hafznokat keresvén, 
's nagyra vágyó kívanfagaiktól. meg-vákít-
tatván , kéfzek a' koz-jót fel-forgatríi: eggy 
íz óva l , nints femmi állandó a' Világon. A&-

. Afistokfátxiában gyakorta viflza-éltek á1 

Fő ítendék a' magok h á t a l m ó k k a l a ' melly 
is nagy vér-ontásokat és változáfökat oko-
zott. A 'Rómaiaknál a' Demokrdtzia ma-
gától a' Néptől roritattátött-le; a' mikor ei 
némelly nagyra-vágyó és gazdag lakotoktól 
magát engedte meg-vefztégettetni; a' melly 
meg-Vefztegettetés után hatalmát vettek a-
zok a' lakofokon, és laísanként mindén fza-
badfágöktól őket meg - fofztották. Ugyan 
ezt a' forsot várhatja magára Anglia is, ha 
az Alfó Parlamentim foká el-fzénvedi a' 
k é p n e k ajándékokkal va ló meg-vefztegéttfe-
téfé't, és az Orfzágnak közönféges javát né-
mellyeknek hafznoknál fellyebb nem betsü-

Vn 
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l i . A ' mi a' Monárchiai igazgátást illeti; 
annak eleitől fogra fok külömbözp formáii 
vóltanak. A z úgy neveztetett FéUdal Syt-
t.éwdt a1 régi Barbarusok hozták-bé, és egy-
néhány fzáz efztendőkkel ez. előtt tsak nerh 

. egéfz Európábair közönféges vólf. É' fze-
rént az a' ki Yézéré vólt a' prédáló Sereg-
nek, Kiralyjává lett égyfzer'smin.d az el-fog-
lal tátott Orfzágnak. annak Tartományjait a' 
főbb Tifzteknek el-ofztotta. Ezek iigyan 
alája voltak vett öt ve a' Királynak mint Fő-
nek: dé fokari idővel olly hatalmafökká let-
tek hogy Státust, vagy Orfzágot tsinál-

, ták az Orfzágban, és'a' Főtöl függeni nem 
. akartak. Ebből fzármaztak belfő hadakozá-
fok j mellyek az egéfz Orfzágnak nyomorú-
fágát okozták; Német Orfzágban az illyen 
Vajátlufók függetlenekké lettek, Frantziá 
Orfzágban, Spanyol Orfzágbaxí $ 's Ángliá-

v ban pedig el-nyomáttattak, Ez az utálatos 
Igazgatásnak formája nints már ma fohol e-
gyébütt, hanem tsak Lengyel Orfzágban'. 
A ' Török Tsáfzár merő Despotá; és fok 
embertelen kegy etlenfégeket büntetetlen'vég-
hez vihet: de ritká is hal-még rendes ha-
lállal,, hanem gyakran azzal a' pénzzel fizet-* 
nek néki, mellyel <ő fizetett máfoknak. — 
A' mi különöfen a' .Monarchiái Igazgatás' 
formáját illeti ; ez leg-roffzabb 's leg-jobb iá 
lehet, az Igazgató.fzeméllynek jófága, Vagjr 

igazfágtalanfítga fzerént* 
; ' ' •; ' 0 4 * 
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Oda fe33yebb. azt jegyzettük-meg, hogy 
a' Tárfafágnak tagjai eggy riiagok hoz háfonló 
embernek tsak f c b ó l az okból engedtek el-

. főfeget, mert-hafznos fzolgálatot vártak tőié. 
E z a' fzolgálat abban áll, hogy a' Törvé-
nyeket férelém íiélkül meg-.őrizze, igazfágot 
fzolgáliafson, az érköítst^lenfégnek magát 
égéíz erejével ellene fzegezze, az Orfzágot 
oltalmazza. Ennek a' F ő n e k , már akármi 
légyen az Ö Titulusa , nagy gondjának kell 
lenni X főld-mivelésre , a'Tárfafágnak élé-/ 
fének módjára, minden tifztefséges- rnester-
fégeknek, 's kereskedéleknek virágoztatáfok-
ia. Hafonló o egg;y " fziínteleh talpon álló 
©r-áll6hoz, mellynek vigyázni kell. a' ,Tár-
fafág'ellenfégeinek minden lépésekre. Meg-
kívánják tőle azí is, hogy az ő előre látó 
elméje 's böltsefsége, alkalmatos időben ol-
lyan Frigyefeket válaíTzon-ki, a' kik,.az Or-
fzágnak leg-nagyobh hafznár.a fzolgálhatttak. 
Ezen k í v ü l , mellyból fok esméretek fzívá-

,rognak-ki, meg-ktváníatik fennek a' Tárfa-
fagnak Fejedelrnéber?, hogy jól esmérje azt 
a ' Tartományt, mellyen uralkodik , és an-
nak a' népnek temperamentumához V ter-
rnéfzetéhez alkalmaztafsa magát, melly ő-
tet Fejedelméül válaíztotta j mert mikor va-
lamelly Fejedelem tudatlanfágból hibázik, 
fzint ollyan vétkes } mintha roíTzafágból hi-
bázna. 

, ( Á ' t ö b b i következik*) 
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