
IX. . ! 

MAGYAR: MÍTSÁ1 

/ NYOMTATTATOTT _ PO'SONB AN 

•SZw MIHÁLY. H A V Á B A N . 

i 7 8 ?• 

A9 LADY JOHANNA CRAY' EPXTÁPHIUMA;', 

z Oízlops melyet látfz itten feL emelve* 
Bús maradék ! vagyon LÁDYnak üzenteivé^ -

£ ' volt a' Terméfzet' egy remek-munkája, 
A' Tudófok' 's Bolrsek* bámitó tsudája* 

-Ánglus nyelven ízcllott 9s irt olyan ékeién, 
Hogy • halgatta minden *s oivafta édeícn. 

Görög, Deák, Olaíz, Frantzia Nyelveket 
Tudott,. ?s magyarázta egéíz értelmeket* 

Egy-néhány mufikák, húrjait pengette. 
Melyekhez angyali ízavát egyengette* 

Nagy efze ragyogott minden var-ráfiból 
Tanult a* Tudós is kcze-iráíabóU 

Jvlind ez még íem adott okot kevélyfegre, 
Hanem alázatos tsendcs emberfégre. 

így tündöklött midőn DUDLEYnak Mátkája 
Lön WÁRVÍCK Fijának nyert, drága páímá;\ 

KI Vl-dik ED VÁRD' Szivét arra vette, 
• Hogy Menyét utánira Királynévá tette* 

Lddy ezt meg-értvén, meg-dobban fzívében; 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



*3? «=-5^=== 
Nem-vállalja, mondja az Attya • ízemébcri* 

Be-rá-esvén Attya r Annya *s élte' Párja, > 
Londonba megy; mivel ott korona Varja*-

Itilentz napig farta fényes Királysága, 
Oíztán-következett,ízomorű rabsága* 

Mint oly lélek 5 a' mely nem-vádoltatraték, 
jíéttség *s félelemtől el-nem ragadtalak* 

Mint köízál a1 tenger közepin ugy álla, 
Mid?n a* halálnak ízele rá*fuvaila4 

MARIÁT betsulte ízereto ízivéértr. 
Igazán ítél3 egyenes LelkéértV , 

De Tan átsát azért még-is nem átkozta^ • 
Hogy fejére halál' ítéletét hozta* 

Tsendes »s bátor ízívvel ment-fel az állásra^ 
A9 ízomorű .gyáízfzal bé-huzott padlásra. 

Maga le-vetkezé ruháját teíiéröl, 
Minden ékefségét ártatlan fejérőL 

Kért mindent, hogy vele >s érte imádkozzon; 
"S ofztán a* mard Törvény vele hadd áldozzon^ 

Végre térdre álla, -*• Mit látfz oh Terméfzet! 
Napkelet3 Dél, hideg Éfzak és Enycízet? 

Itten refisk étének a* Nézők, >s nieg-fzánák 
A' kik rneg-iíélék 5 • meg-rartni .kávának* 

Azonban kiálta : Uram l d Lelkemet 
Kezedbe ajánlom, é* drága kint femet l 

B'ízavára feje téítétoi el-vála. 
Lelke a* mennyei Thrónusra taíáía* 

j}t # . $ •' 2j£ OfL ^ 

Mit i.amílfz maradék e* Tragédiából, 
Látván, mi .Ion végre Lady\ Johannái) ól % ., , 

Nem 'IZÍ-Q ? hogy a* roízíz tanáts a" jókat-is 
.Vízre viízi még az ártatlanokat-is.'?• 

A*.t 
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Azt; hogy,a' kevély fziv addig ás vés, farag* 
Míg utói éri "a* bofzfzut álló haragé 

Azt: hogy ha az eízkoz gonofe; nem jó a' vég. 
Kinek a* mit adott a' Sors légyen elég. 

Az t ; hogy az Atyáknak Nagyra vágyáfai, 
Magok* >s gyermekeik' végső romiáíai* 

Fijak Ő Szavekat hát úgy fogadjátok, 
Hogy magatok' >$ Ókét bura ne-vonjátok* 

Szent Törvény.-engedni $ meg kell ezt tartani, 
De az'Jgafiágot nem-keli meg-bántamV 

Azőmbah boruljunk e' Nagy por hamvára^ 
Vádat ne-jegyezzünk élö-ofidopára j • • . 

Söt kövefsük az o ízent ártatlanságát. 
Jéfufsában* való álhatatofságat. 

Epiiapbium: Comitis ^oannis Draskovieí • 
. SXA# V lATORi E T . iNGEMlSCEi, 

/ TfcGIT* HOC* MARMÓR„ 

GOWLITEM. JOANNEM DRASKOVICH DE TRAXOS'TYANV 

N O N MAJORÜM SOLUM GLÓRIA. 

, SÉD SX7A GLUOQE VIRTUTE LQNGE NOBILISSIMTJM* 

VlE^NAE. APOIXINI. DÍEVÖTUS MARTEM qUOqUE COhVlTp 

B Ú M JOSEPHI PATRIK 

HOSTEM ÖBSIDENTIS VESTIGIA PREMENJ^ 

F E R I A S AVTUMNALES* 

I N T E R GLÖBORUM IGNIVOMORÜMa 

FRAGORES ET TONITRUA EXIGERET* 

C E N T U R Í O V I I I . E T X . A N N O S & A T V S « 

SCHWEIDNICTI MOENIA 

CONTEMTA NECE» 

V L PULVERIS NITRATI EIECTU5 

étAUDENTE GRADIVO VICTOR TENUlT f .„ 

TRIBVNUS,. 

SlCVLIS AD <SENEROSE AVDÉNOTM SXCtTlS* 

•.•;•_:•" * I % G&®&** 
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C&ÜATIS AD ARMA TRACTANDA 'iNSTRUCTISt* 

L E G I O N E M ÖYULA1NAM» % 

' RESXITUTÁ DISCIPLINA MILITARÍ*. 

1NVICTAM REDDIDI1Y 

' PLAGRANS ÁMORÉ PAXRIÖ* 

SvBDITO'S, 

K O N SOWTM TRIBUTO XMMINUTÖ^ 

SED# 

• LlEERÁLITER PRCFUSO A E R E * • ' 

FORTTTNATOS ESSE VOEUIX* ' 

I N S Í G N I BENEVQLENTIA* 

CtJM PARI MAGNANIMITATE CONJUNCTÁ* 

A M I C O S SERVAVIT INIMICOS PERCULIT* 

MORDACES GURAS AÍÍIMiqUE MOLESTIAS* 

D O G t A R Ú M 'MUSARUM* 

F Á M I L I A R I C O N S V E T U D I N E D É L E C X A X U S * 

L C N I V - I T AxqxrE ABSTERSIT 

• >-..'• - ÁTC N I ^MEDIO^FORXUNAE CimiXId ' 

I N V I D I A - E T XlVQR* 

M A G N A R U M VIRTUTÜM COMES« 

ClTAXlS- PASSIBUS AD GLORlAM PROPERANTEM4 '.."". 

TAM ARCXA ' INDAGINE CONCLUSf X* 

• ' ' • • : - U r * •' 

INSIGNIS HEROS* 

SluONDAM 34ILIXUM SUBDIXORUM •pOSTERlXATriSqtT'E StTAjfcf 

D E E I G I U M * : , 

JVfOEO S2T DESIDERIüM^ , - ; 

CUM SUPREMÜM VIXISSET. 

I N VICO CROATIAF BRZANEC^ 

IX CAL M Á R T I I A* MDCGLXXXvil* ' 

• FRATRI CONJUNCTiSSlMO*' ;-. ' 

FRÁTER LUGENS FRANCÍSCVS* 

P A T Í U ' OPTlMOi ••:.: . .. 
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MOESTISSIMI F l t í r , 

JoANNES EX GEORGIUS* 

. . • ' • . fÍGC MONUMENTUM* 

S B M P I T * MEMOR ET ?X£T* CAXTSSÁ ?« f« 

ABI VIATOR, 

FLT BISCE MORTEM INEXORABILEMNECHEROIBUS PAUCJÉKE* 

IK otitum Magni Friderici Borufsia Regis* 

lÁs fuerat dubio pendens' íbb Judicss dudurn, 
Cluis Regum roto maximus őrbe foret? 

Aiiftria' JOSEFHÜM, FRIDERICUM Pruffia dlxit* * 
Dignu3 et HIc primo dígnus et lile gradu 

Ambiguo judex Libitina fupervenit orbi, 
Et finem liti jara facíemus ait. 

Ccelorum geminos patítur nec Regla íblcs : 
Ipsa nec aequalcs fért bene terra duos* 

Elifias igitur migret FRIDERÍCUS ad umbras, 
Hic Regum mancs , maximus inter erir* 

JOSEPHUM Vivi, tamquam caput orbis adorent 
Parque sit Imperio nulla corona suo* 

Irta Nagy Koroson M. P* ŰÍ» 

Tudományiéli dolgok* 
A* Tsáfzári orvosi-borbélyi Társaság Júliusnak $$*> 

kán pompafon' meg-inncpelte 'Katbariridiidk a* Mufzka 
Tsáfzárnénak 25~efztendos Uralkodásának Öröm-eízten-
dejét Pétervárában* Níidow Doktor és ProfeJJbr Űr, ezen 
óhajtott napnak közönséges meg-ülésere Hlyen titulusé 
nyomtatott Programmá által hivta-öízve a* Közönséget: 
'Orvosi lelki Tudomány ̂  első Próba. Az említett napon 
dél clött I I órakor a* Nagy Vendegek u. m. a' Tsá* 
fzárnéiiak távol-léte alatt közönséges Kormányozónak re-" 
tettetett Bruce Űr, Sawadoivsky titkos Tanátsos, Sená-
<tor? és az egéíz Müfzka-Orfzágban lévb Akadémiáknak., 

I 3 Osko- -
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár jelzet: B051/139 



Oskoláknak Közönséges Directota, és más több Fé-Ren-
dfi ízeméi yek, Orvosok,- és Tudósok „az Orvosi épület
nek pagy hallgató házában öfz ve-gy ültek v mellyne.k 
első" réfzébcn egy Tirmus vala fei-emelve. mellyen a* 
Tsáízáménak felséges Képe ízemléiteték. A' 8* Vrofef* 
sorok egy kevéísé távol a' T-bronustól két felöl -ket 
rendbe állóttauak* A' ízületésiiek fegitségérpi tanító,. 
Vrofejfor Ambodik Udvari Tanátsos, a' pompát Müfzka. 
nyelven való beízéddel nyitotta-meg. Ennekutánna JVw-
dov> Doktor és Profejfer által ezen napra kéízitett rövid 
clplrjáró' befzédnek el-mondáía után, a' moft emiitett 
Profijfor alatt egy Disptitatio tartattatptt.g.. nagy remény-
ségű Tanítványok által, kik kozzül kettÓ Felelő, há~ 
vöm pedig Oíirpmlo volt* D^itál tak pedig e2en ma
tériákról. !•) £ nem önként való ts eleiedet eh ̂  az ön
ként valóktól nem # killömb Őznek termé/hetekre nézve. 2.} 
Az emberrel fzuletett jegyek-és Jzeplukrul való Tudomány, 
€géfzen a Theovidn és tapajztaldfon fundált atiK <$•) M 
állati MagnetJfmus a Tbeoria fzerént ugyan lebettségé*r 

isük a wlt való élés vefzedelmes, és egéjzen/meg~<vetéf~ 
te méltó* A' Disputatió német nyelven ment véghez* 
Ezután Profejjor Knackfiedt av Tsoytokról vaio Tudo
mányból egy néhány Tanítványokat meg-visgárt,. Bran-
dau Doktor és Profejjor az ábrázatról való Tudomány. 
;ból, Doktor és Profejjor Nudow a' PatboJogiából és The* 
tápfok*ól és Doktor és • .Profejjor Rudolph a' feb-gyógyitás* r 

hol,. Az egcízíz tselekedetet Doktor és Profejjor Bran- * 
dau egy Német beízéddel rekefztette-bé, me.ll.y után a* 
nagy Vendégek az ö nagy meg-elégedéfeknek közön
séges kijelentésével dél-után két órakor el-mentenek. 
Az Ó különös vigyázáía által, fél efztendotol fogva az \ 
Inftitutumtol fokát érdemlő Kollégiumi Tanátsos és Dok
torKtimggs Úr ezután mind a' ProfeJJorokkú és máfo^* 

. - . '* ' •* . kai . ] 
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kai együtt ebédelt, a* mikor dob és trombita ízó zh'it 
a* Tsáfzárnének és . az egéiz Tsáfzári Háznak felsége* 
egéfségéért ittanak, Eítve az Injtitutümban Bál vaL , ét 
egy tűzi világofság , hol 14* pyramifok között egy. öt 
ízegektnek (melly az egéíségnek Syrnboluma) közepé
ben -a* Tsárzárnénak neve ragyogott ezen felette vaiő 
Iráfsal. Vublica SalutL . ..' 

As Tudományoknak királyi Akadémiája, a' Király* 
jvak az el-múlt Efztendöben Atigufiusnak 17-fcéirlett 
királyiszékbe va3ó Mgásáért ezen folyó Eízterdöbeii 
Aügv "23-kán , közönséges Gyiiléft tartott Berlinben* 
Formey íziintelén való Titoknok és Tanátsos nyitotta-
nieg 'az Akadémiai Gyűlésnek tsel eked ereit egy e* végre 
kéfzitett befzéd által, mellyben Teletoakkus és Seibo? 
Románokat egy be-vetette, és az QÍSO hellyetaz utolsó* 
jnak. adta. Mind a' kettő az ifjü Hertzegeknek nevelteté-
'tsérbl és formáitatásáról tanit; "az elsőt irta Feneion, 2? 
máfodikat Tenátfon Apátur. Annakutánna nyilván, való
j a tette, hogy a* Weimari vagy Vináriaí közönséges Su~ 
perintenáens Hévder Úr , és Lambve Űr Párisi Ég-visgáló 
ps Fóld-méro az * Akadémiának külső Orfzági Tagjaivá 
válaíztattak, és a' Királytóbis nieg-eroíittettek. Azután. 
V terméfzetet visgáíó Klafistol nyújtatott ket jutaíoni 
alatt fel-tétetett kérdéft plvaíbtt-fel, a' mellyekn k leg
jobb feleletére 50, 50 aranyat tett-fel a' királyi Akadé
mia. Azt kivánják tudni illik, hogy eroíségek és pro-

"• ba-tctclek által gyozeteísen-meg arxól. x*) Ha valljon ai 
ember és az oktalan állatok* egyenesen é vagy pedig, félre
nézik a kuls'Ő tzélokíit«, objeEtmnokat? és vpílyon a lé
lek a Retinán U-fejlet objeEtumpket itt-e\ vagy fedig a 
}iét nev-vus opticusnak egybe folyásában :• rvagy pedig hu 
itt fem, az agy velőnek más v$lamettyré}zébenitélí'e*meg? 
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%) Vagywak-é elégséges meg-mútstó ey$fségek<> logy tsak 
bt féle* elementáris fold'légyen a Terméfzetbenx és egyik 
& májikba dltaf-vdltozzon 3 és bogy ^ és miképpen lehetne,,. 
mefterség által ezen áltahvdltoztatáít végbe vinni?- Ennek-, 
titánná azon mondáft vagy Symholumot kezdette a'5 Cu~ 
fator Űr Gróf Herzberg fel-nyitni > a* mellj az ezen Fel
tételről dolgozott munkával bé-küldetett vak: 3X Egy/ 
töltésnek leg jobb fundamentumdról Lüneburgtól fogva a} 
Ma^debuvgi Hertzegségen által Háláig* u Mellynek , az 
ezen munkának^ meg-itelesére az Akadémiád ól rendeke* 
tett CommiJJto egy. értelemmel ipo* aranyat ítélt vala; és 
ögy talál taték, hogy ennek Szerzője ar Magderburgi ha« 
ái Tanátsos Stégem annMátyás Űr volna * Más két ugyan 
errSl való munkák az ~ AcceJJitet nyerték-meg; az első 
tzen mondáísűl* Xapdeml a'máíik ezzel: Bt mihi^aliis l 
Mind ezek a' három Munkák minél hamarébb világos
ságra jönnek, nyomtatásban* Az emljtett Giof azután egy 
Frantzia írást olvasa-fel, melly mint egy foiytatáfa az 
t i múlt efztendöben felolvasott Trák táknak, és á* melly. 
ez el-műlt efeten döngik Áug* 17-kétQl" fogva való rendki-

.:"irul való. Jótétemnéyeit foglalja-magában a* Királynak* 
meliyeket az Orfzághoz és az o boldog Jobbágyáulo%, 
mutogatott, úgy hogy ezen írás egyfzersmind magába^ 
foglalja IL Wilhelm** atyai Uraik oda fir első eíztendejénel^ 
históriáját* Azután Kamiét Profcífor "egy Dávid ''Sekára, 
ízerént kéfzitett Éneket olyafbtt el illyen titulus alatt* 
A% Orfzág' Attydért való báláadé áldozat\ E' meg-es* 
vén, Acbard DiveElor Ur a' maga Júliustól való meteoré-, 
logiai Jegyzéfeit adta-elo, és annak utánna a* Fegensbur-
gi. SupmnUndensTitk Schaejfer Urnák az Akadémiával 
közlött ujj találmányáról 'a* Gyűlést tudóíitotta; t. i. 
hogy'a* meg-tifztittatptt Selyemnek és gyapjúnak hozzá, 
tétele által, miképpen kelljen a* kalap* - tsinálásban a/' 

nyúl-
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aiyűlízort mcg-kéméllni, a' hová SciaejferÚr tgyfzcus-
mind két kis kalapokat küldött vala, meilyeknek egyi
ke íelyernnek, máfika pedig gyapjúnak hozzá vala téte
levei tíínáJtatratott vala* Végezetre ugyan Achárd'Úr egy 
magától kéízittetett Anemometemtk lerajzolását, melly egy 
atmospherai^ electrizálo keffel egybe foglalásban vagyon^. 
av gyűlésnek eleibe terjeíztette, • melly két fzerízámok- az 
Akadémiának meteorológiai Jegyzéfeire fognak ízoigálni. 

Fridrikb Wilhelmnek ditsöfséges Orfzáglását azon 
nagy Jótétemény e-i s halhatatlanná téfzi, melly fze-
tént egy fő oskolai Collegiumot méltóztatott feKállí
tani , es fzámára egy nagy fundust rendelni. Ezen 
Collegiumban neveltetnek és taníttatnál* minden biro
dalmában való Nemzeteknek Tanítói , kik mind a* 
IkS.zségbéli, mind a* tudós Állapotokra fogják kéfzi-
teni és tanítani az Orfzágnak gyermekeit. Zedlitz 
Bárónak volt az az érdeme s hogy ezen Burkus Os
koláknak meg-jobbitására mutató utat és módot ki
dolgozza , és Ő Felsége ezen ditséretre méltó Status 
Miniffemek bú'/gó fáradozását felséges belybe-hagyá-
sával meg-koronázni raéltóztata. Az'Augufíusi Ber-
lini hónapi Levélből zl Kozönség-is olvashatja ezen 
Plánumot. Ebből láthatni, hogy az ujj Colleghfm&k 
fÖ'tzélja, ngy a* falusi, mint városi alsó Oskolák
nak meg-jobbitáfa légyen , és hogy e' végre a'jobh 
oskola] Tanitóknak formál tatifokra fcőbb ujj Semínan*. 
vtnók fundáltaffanak, a* mellyben eddig nagy fogyat
kozás volt. E* mellett leg-inkább azon dicséretre 
piéltó végre tekintenek, a' falusi Oskoláknak meg-
jobbitások ál tal , hogy főképpen a' falukon a' fzor-
galmatofságnak fzeretete meg-gyökereztefsék. A'deák 
Oskoláknak az apró Várofokban• Jejénd3 meg-kevefi-, 
téfe-is egy tzél ezen ujj rendelésben* 'Sokkáig vírá-

I S gőz-
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goztafe 4* Várofokban a* tudós Oskolákból el-tsipett 
/Tudőtnánykák, iuellyoek el múlhatatlan következése 
vala^ hogy a' Polgárrá lejendö gyermek és ifijűollyati 
dolgokat tariultakj a* raellyeknek foha hafünát nem 
•vették; ellenben pedig az ollyan dolgoknak ef* 
méretét és tanulását möíacták-el, a' mellyek az S éle* 
íeknek módfára és hivatalára felettébb -ftüfcségefek 
voltának. Ezen véggel ellenkező rendeléfei majd min
den apró Városoknak mellyek a' bellyet, hogy pol
gári'Oskolák lettek volna, a5 tudós Oskoláknak bol
dogtalan métaei embriói voltának," az emiitett nagy 
itéleit Minjstemek Űt-. mutatásában .a? élet módja 
fzcrént vágynak ki fzabva; Ezen Útmutatásból azt-
is meg leket tanulni, kik légyenek ezen ujj Collegi-
arcnak Tagjai. Azok ezek a' fo jövedelembéli titkos 
Tanácsos Wöllner Úr; a'Hálái Cancellarius , 'Rofmann 
Uf, ekléílai Tanátsós Meieréitó Úr; Consijiovialis Ta-
Bátsos Steinbart Út Fránkfurtumban 5 és fő Confíftoria-
lis Tanátsos Gedike Úr* 

A* Pétervári Tudományoknak Akadémiája a* 
Mufzka-Birodalomnak a- moftani Hellytartófágok 
fzerént való el-ofztattatásának le-rajzolt Tábláját vagy 
Mappd\it világofságra botsátotta. 3. nagy leveleken, 
jmelly Mufzka-nyelven Írattatott. Meg-mutatja .leg* 
i-íkább az Asia és Afrika köpött való. Tartományom 
kat, úgy az Alaska nevS vengerbe nyíiló Hegyet-is az 
Amerikai parton, az ezen Hegy és Kawtscbatka kö
zött vMhaitott Szigetet, és végezetre az ügynevezett: 
KurUiai Szigeteket. Moíl azon fáradoznak, hogy ezen 
hUppát deákul metfzók-ki, hogy ezen.'EfztendShek 
vége felé ki-adhafsák.—-Auguíhis.nak < 25-ké'n a* -Lajos? 
Innepéc egy fényes GySléffel ülte-meg a' Frai>tzia 
Akadémia. Ebben a' gyűlésben a\ Monsimr ̂  vagy 
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a* Királynak nagyobbik ÖttsétSl a' Braiinschveigi Leá
pold* Hertzeg' halálára kéfzitett leg-jobb ditsérö Bffiii 
tónak jutalomul fel-tétetett érdempénz a* • Kiráí||If;:;^ 
házából való Tifztnek Terrajfe de Ni.areillisi, Urnák " 
ítéltetett, "Más bét erről Í2Ó11Ó Boemak, u, m. a? 

Noel Apatár Uré , ki a' Lajos* Colhpumkhm Taní
t ó , és a' Mérem U r e , ki Quimpe-rbm Prókátor, nagy 
ditsérettei neveztetének-kf. Af Poe'taP és Orátovok' 
munkáinak fzokott jutalmai nem oízíattattak-ku ha~ 
íiem a* közelebb való efztendo're hafafztsttak* Ezek
nek tzelúl XIL Lajosnak , Vmbau Mateek álnak, és 
•Alembert Uraknak ditsér^cei vágynak ki-tétettctve* A* 
JfaUelh Marquis által az efztendonként yiJágofságra 
jövS leg-kö^önségefebb hafznű Munkának jutalomul 
rendeltetett érdempénz Cvoix Urnák ítéltetett, ki ii* 
Jyeu nevezetű könyvet ir t : A'• Társaj-ágró> való jegy-

tzefekf és azokról a*z efzközökrvl, a mellyek által a* 
Társa/ágnak kebelébe ifmét yiföjza lehet hozni í Rendet 
és a bátorságot. A' tudós és hafznos fáradozáíbkért 
való futaimat el-nyerte Wailly Ur , ki a* nyelvnek ta
nítása* módjáról fok Munkákat bocsátott-ki. Utoljá
ra a* különösön jóságos tselekedetért való jutalom vaía 
hátra az el-i telesre; és egy La BlondenevŰ Leánynak 
cfett, kinek azSfzegény Gazdájához, az o'Afzízonyá-
h o z , és ezeknek halálok utáu az o' árváikhoz va!# 
maga különös viselése, midőn a1 Gyűlésben el olvaf-
tatott , közönséges meg-illetödést okozott* Bizonyos 
történet miatt maga a' Leány a' Gyűlésben meg nem 
jelenhetett; de* a" két árvák jelen voltának, és köny
vé olvadtanak5 mikor az S JóliévcjÖknek dnsérté-
tését hallották, és nevelték a' jelenlévőiknek ífieg-ií-
•*etÖdéfeket. Egy Magiftratusbéli ízemély azután azt 
javallottá hogy a* fzegény Gyermekek5 fzámára pénzt 
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gyiiftenének. A> gondolat helybe-hagyást taláía , ki 
t i ki-nyitot ta kezét az alamisnával és tsak hamai? 
jj.lajos* aranya vala egy rakásban,mellyek az 1200^011^ 
pénz-jutalommal együtt fzinte aooo fqntra,j»estenek* 
És már moft ifmét egy más JóItévŐ álla/fel, ki rt%* 
gsra vállalta^ hogy ezt a' Summát magához véfzi, é)( 
icotó! tiz usoráért költsön adja. Errp! a' ragy vb* 
íusu Leányról emlékeztünk vala mi, a* mi Hirmon-
dónknak 57-dik Levelében, és még elö're ennek igér^ 
tuk a* virtusért adattatni fzokott jutalmat. 

Minthogy most olly közönséges a* Frantzia-Patv 
Jamentumról való befzéd, azt tartom n^m léfzenha*. 
fzontalan ennek rövid Históriáját le-rajzolnú —• A* 
régi időkben a' Statusoknak Gyűlését hivták Frantzia^ 
Orfzágban Farlamentunmak* IV. Fííep némelyeket ki
válogatott ezen Statufokhóí, és bel.öllő'k egy fzünte-
len folyó "Gyűlést állított Parisban 2294*ben, melíy a* 
Parlameníumi nevet meg-tartotta. Ezen Paríamen-
tumnafc jufsai elsőben igen nagyok voltának; neor 
tsak a'Törvénytfolytatta^anem még az jövedelmek dói* 
gaiba-is beléfzóllhatott: de ezen jufsai mindfzüntelen, 
apadtak, úgy hogy az 0 moftani hatalma tsupán a* 
Királynak hatalmától függ, és egyedül tsak az igaf-
sság' ki-OólgáJtatásának kézen való tartására fzorit-
tátott Azonban vágynak még a* Statusok9 régi hatal
moknak némelly maradványig és azért &* Parlamen-
tum magát Q.vfzdg' NagygyaP Tövvényfzekének nevezi,, 
(La Coiir des pairs) Mínd-öfzve 11. Vmlamentum va
gyon Frantzia-Orízágban u. m. Paris', Toulouse', 
Bourdcaux%Air%Grcnoble%D.ijW, Rouen\ Rennes^ 
Patf, Nancy', Befancon*, és Daaiban, A5 Párifi, leg-
első; Regemén 9, Karaarákból állott, de 1757-ben 
a« alsóbb Törvényszékekből > a' mellyekre mentek 

vala 
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Vá!á a'polgári ügyekben az/Appellatiók, két Karaara 
el-vefzétt és 1774-ben azokat a9 két Kamarákat*is* el-
törl.Stte a'Király, a'mellyeken vétecSdtek-fal a^ fc-
tántiak* -És igy ixség 5, Kamara vagyon^ a* nagy Ka
mara, a' Törvény-tábla és 3. Kifsebb Kamarák* A* 
nagy Kamarán'-ió* Frajidensek vágynak a* kik kőzzül 
ar leg-elso nagy dolgokat játfzlk, egy néhány tifz* 
teletbéli Tanátsofok,-'át. világi és 12 papi Tanátso-' 
fok 's máfok„ Aleg-elsö Vrafídensmk Tifztségén kí
vül , mind a' többi ..Tifzt-heJIy vásároítátik. Minden 
kifsebb Karaarának 3* Praesidense vagyon és 30,32 
Tanátsöfsa* -* A5 Törvény-tábla a' nagy Kamarának gs. 
utolsó T?r*JJidenseivel él , és ugyan abból ő* Tana-
tsofsával ő, hónapig, és minden kifsebb ITaraarárói 
3* Tanátsöfsal 3, hónapig* Ennek felette a5 Parla-
iíientumbaú 3, Közönséges Jî of/jí&fok 3 és egy kö
zönséges Prókátor vagyon, egy néhány Titoknokok 
és egy rakás író-Deák* A' Tairtománybéü Parla'men* 
túroknak hafoolo el-rendeltetéfek vagyon; de kéve-
febb Tagjai és fzójgái^ Minden királlyi Vérből va
ló Príntzeknek-, minden világi és papi Orfzág*Nagy-
gyainak ftékek és tanáts-adó fzavok vagyon a* Farla~ 
•Jnoentutriban, mégpedig a* Píintzeknek ig.efztendös* 
az Orfzág* Nagygyainak pfidlg ag. efztendos korogtól 
fogva* A5 Parlamentum a' Marton' napja után való 
napon, felséges Misével kezd8dik-eí, melJyet a' ve-

* Trésbe öltözött Tagokra nézve la mejfe roaget' nevez
nek^ és a* maga fzék-üléseitSep«, 7-dikéig folytatja 
A' Párisi Parlamentimnek hatalma igen fzéJeien kimer
jed, és fzinte harmad réfze vagyon Framzia Orf/ág~ 
nak alatta*. IJem csak h le de Francé^ hanem Beauce9 
Sologne, Berry s Auvergne r Lionnois , Foreis, Beauio* 
lpis + Nívernois , Bourbonnois, MMOMOÍ*? Vohu^ Vairs 
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£ Aimis, Rochölöis, Anjon* Angóu'mois, Vicardia^ Clam* 
pania^ Maine , Percbe, Erié és Tour ainé-is alatta vagy-
nak* A' Variam entumnzk Jeg-nag?obb iufla a£, hogy 
minden királyi Rendeléseket\$*]E4i8umokát azoknak 
munkába való vételek előtt ^ is a' hadnak meg:hatá-
rozásit, úgy* a' békefségnefc pontjait 8 tartozik bé-
irnn Ha az uji Rendeléseket, és kivált az u\] adók
nak a' Népre való vetését (mint moíl) károsnak tart
ja -» vagyon uifsa, hogy a Királynak Reprafentatioi 
tegyen. Ha nem akarja protokollálni $ parantsoló le
velet véfzen (lettres de juffion.) még fefn tselekefzí ? 
a* Király egy Lit de jusdket tart^ melly ébboi áll ; 
A' Király minden királyi vérből valóknak,és mindenOr-
fzüg' Nagygyainak, és Oifzág1 fzólgainak késérések 
aiart a' Parlamentumbu mégyen, és az *Í3re öfzve-
feedett voksoknak meg-nézése után parancsolja bé-
irattatását* Minthogy XV,. Lajosnak utolsó efzteri-
dejeiben nagyon vefzekedett és ellene mondott a'Par
lamentem az Udvarnak; i77i~beü XV. Lajos a* Par-
.Jamentumot egéften -ei-töríötte^ Midőn 1762-ben a* 
JtsuitákT Szerzete az egéfz Qrfzágból örökösön ki™ 
töröltetett .* olly nagyon örvendett azon a* Parlamerk 
tum , hogy örömének réfzegségébén Győzedelmet töb
bre akarta vinni; Az Udvarba kapott, és az ígafság' 
ki-f*ólgáltatásában és a' jövedelmek' dolgában való Jeg* 
főbb hatalmat meg-akarta az Udvar és maga közöct 
ofztani, és magát az 1614-tSU fogva nem tartattatptt 
Statufok Gyűlésének hellyébe akarta emelni* Mát 
1732-ben vilagofságra hozta a* Párisi Parlamentim^ 
hogy Frantzia-Orfzágban minién Parlamentumok tsak 
egy Teltet tennének, és 1755 ben megváltoztatta 
ezen gondolat-ját^ magát különös, egy Parlamentum-
fiak tartotta, de a1 többi Parlaraenttimokat:*is ma 

g** 
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| gához liafonlóknak esmérte. Ezen Systetöan&k el-
I lené fzegezce magát az Udvar 1765-ben és Őó-öati 
I és a' Parlamentumoknak ezen egységeket femininek 
I mondotta lenrli^ Ennyiben raaradatott volna ez ha 
1 Jtfeauvoft Prafídens Cancellariüfsb nem lett vo lna , és 

minden Gyűlölséget, mellyett V Parlainentum ellen 
1 viselt vala fzivében a2 Udvarba nem vitte volna; már 
J most az egéfz Udvar fel-indi'ilt ellene, Sayr és más 
| ízemcllyek együtt munkálkodtak, és az 1771-dik Efz-
» t é rdnek elein a5 Parlamentiről el-töröltetett, és egf 
j hellyébe k\)6 Törvény-izék rendeltetett. De XV-dik 
I Lajos 1774-ben ismét heljyre állította a7 Parlaitientu-
' moc t hanem $ a' mint már meg-inondattaeott, a* két 
I kifsebb Kamarát el törlöite, és a' Parlamentumnak 
] maga fejétói való meg-fzüntetése a*Tifítség* gyakorié-
I sainak a' maga Hivatalának eí-vefztése alatt meg-dl. 
1 tátott, és a* RepresentatioF tételére valójus keske

nyebb határok Közzé fzorittatott* Mégfokkal nagyob-
(i ban meg van fzoritva a* Tartománybéii Parlaraentu-
f moknák hatalrríok, azonban ottan ottan gyümöltste-
( len Reprefentatiokzt téfznek. Nem tefznek többet mint 
! tsupa Tc'rvény-fzékekeu Mindazonáltal még hat Tar

tományok vágynak, (JBretaque 3 Bourgoque , Dciuphine^ 
' Pro>vince7 Langvedoc, és a" Frantzia Belgium') hol a* $ta« 
; fttfőfviiak jufsok vagyon Orfzág-gyü{ését tartam, az 
í üjj adók fe'ett tanátskozni, és azoknak el-törlésekrói 
I fzorgalmatoskodrti, A* Parlamentumnak 1771 - ben 
! lett el-toröltetését nem bánta annyira a' Nemzetnek 

Világosabb réfze, mint a' moílani fzáiűkivettetheíé-
sét* Akkor a* Parlamentumnak tselekedeteiben több 
maga hafzna kereséíl és Monarchiát Aristocratiává vál-

? toztatni fzéretö kívánságot lehetett látni,- mintha-
| za mellett való buzgóságot. Exértnézték azt hidege

i én a' Patrióták, mint ezt* 
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Második FRlDRIK1 jeles ts eleké deteib oh 

Egykor az hét efziendeíg tartó háborúban a5 Ki
rály fzeméllye fzerént ki-lovagla kémlelni. Ezt a* 
Pandúrok meg-fejtvén, egynehányan a* tserébe von
ták magokat, és egyenként a' Király' követőire Ifa. 
ve Időztek; de minden hafzon nélkül* A' nagy He-
*os midőn-ezt feMem venné, hirtelen a* Tábori Já-
ger ezt kiáltá; Felséges Kirdlly J'zabadittsa-meg magátl 
Itt az út mellet lévő fa mellül egy' -Pandúr egyenesért 
Felségedet vette tzélbal Fridrik'minden változás nél-
nélkül izéljél tekintvén, meg-látta a7 tzélozó Pan* 
durt *s páitzáját fel-emelvén fenyeget8dz8 fzóval igy 
kiálta hozzá: „ T e ! T e ! " A' Pandúr meg-retten* 
vén lábához botsáéi fegyverét 's kalapját*is le-kap-
ván, a5 tifztefséges katonai Állásban marada, mig a4 

Kirally mellette el-lo.vagía. 
Midőn a' tábori Fö-Pap Klefchke az eránfc inftált 

volna, hogy a* tábori Papokat 8 tehefse-bé, és fok: 
indító okokkal azt erősítené , hogy az jobban és il
lendőbben esnék-meg o általa, mint-femha a?. Re
gementeknek Tifztyei által menne véghez; a' Ki
rály az ö kfiantiaya. alá tsak ezen következendő fzó-
kat i r ta: Az kei Orjzága nem e Világból való* ........... 

Egy Pap, a'Szent Lélek ellen való vétkekről 
irt Dijsertatiot küldött a* Királyhoz, mellyet 6 maga 

"dólgozo«kv Áz Iro ezen következendő feleletet vet
te a' Királytól* 
AL Ked Szent Lélek ellen való vétkeit vettem i és kérzm 
az IJltnt) hogy O Felsége £ ked értelmét kegyelmes ol
talmazásába vegye. 

A\ PruUiai .Királynak a* Római Tsáfzárral fett 
cgybe-jövéfek* alkalmatofságávai nagy vendégség tar
talék, az hová a' F8-Tifztek-is el-hivattartak. Mi
dőn Laudon Generál'az afztalnak utolsó végéhez akar-
4na ülni, A' P. Király meg-f/óllitván e n mondái „ 
•Jöjj'ún kegyelmed General Landop . és ide üljön; én min
dég inkább jzeretem kegyelmedet mellettem -> mint úlmnembm 
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