
Béts. 
Ezen hónapnak 16-dikán, dél előtt ér-

kezett Laxenhurgha a' Királyné, a' hová 
ki ment volt eleibe a' Király. Minekutánna 

' ebédeltek 's az étel után ki múlatták volna 
ezen kies helyen magokat a*Felségek: Béts 
felé indultak, 's esivéli ^ óra eloct érkezted
be az Udvarba ; holott Vivát kiáltozásokkal 
fogadta a' fokaság. —- H. Káunie^ annyira 
meg tifztelte a' Királynét, hogy ámbár nem 
6; fzokott már darab iuőtól fogva a' Feje
delemhez menegetni; hanem minduntalan 
az Uralkodó kereste 's keresi meg ó,:et, 's 
magához is rsak a' dolgozó huűzú tuhájában 
fzokása néki várni a' Fejedelmet: még is 
most kinn volt Laxenhiúghan, a' Királyné 
udvariasára.— Az illyen Udvarlót nem foki 
fzokták várakoztatni az Audientzia adásfal. 
— AzíffjúH. Lichtenjlein Károly igen rajta 
volt, hogy valami hatvanig való Bétsi FŐ 
Iffjúsággal elébe lovagollyon 's tifzteletet 
teheíTen a* Királynénak , Bétsbe lejendo bé 
jövetelével: de a' lovas Legényeknek fzáma 
nem fzaporodott többre, fok utánna való 
járás után is ? 13-nál. Ennyin ki mentek 
ugyan Laxenhurgha: de estig ezek is úgy 
meg ofzlottak, hogy tsak négyen jöttek bé 
kiséröbe a' Királyi Hintóval* 

S g JüáliU 
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Halits Orfaágra nézve is ki jött a na

pokban. Lengyel és Német nyelven, az â  
Végezése O Felfégének, mellynek ereje 
fzerént, a* Tartomány Rendjei' Küldöttjei
nek kívánságokhoz 's meg eggyezésekhez 
képest, a5 Fejedelmi Adónak fizetése már 
elsó* Májustól fogva viflza állott a' régi lábra; 
a'Földes Urak eránt való kötelefíegnek pe
dig, a' régi mód fzerént lejendö* tellyesítése 
Júliusnak elsőjétől fog kezdődni. Bátor a9 

Hálhs Orfaágbéliek tsak az elobbeni keve
sebb adó fizetésnek víífza hozása által is 
fokát nyertek: még is fok réfzben fognak 
a5 Földes Urak is rajtok könnyíteni. > 

O Felsége viífza küldötte Styriába is 
2L Hertzegi Süveget, mellyet még. JMU-The**-*-**^ 
résia el akütf vólrncrtíríati 1765-dikben ho
zatni ; Jósef Tsáfzár pedig ofztán valóság
gal is el hozatott i78f-dikben. —Ezen hó
napnak ípdikén vitetett bé az emiitett Her
tzegi Ekesfég elóbbeni helyére Grét^ Vá
rosába egéfz pompával. 

Magyar Orf^ág. 
Folytatása Méh. Báró Orc^y Láfaló Út 

Befaédének* 
„Nin ts , a' kinem láttya, hogy a'Köz-

Dolognak fzerentsés 's boldog mivolta, leg 
inkább a' ííormányozásra alkalmatos Magis-
trátustóí függ,* 4''ki, tudni illik, hivatallyk* 
nak, minden réfzeiben > meg félelhefíeo. 

x Tör* 
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Törvényünk' ss Hazánk1 fzokása fzefént, va
lamint aá Igazíágnak ki fzolgáítatása, úgy. 
egyéb Publikum 's Politikum, nem külöm-
ben a* Megyebeli Gazdafágnák (Oeeonomiá* 
hak) folytárása, a' Magistrátust illeti j \ 
atcéá kormány oztatik. Arra való nézve? 
valaki ezen fontos's érdemes hivatalra vá- ., 
laíztarik , fzükfég, hogy Hazánk' Törvény-
ftyeit voltaképpen értse 's tudja; fzükfég^ 
hogy egyenes fzivű's tökélletes igaz Embe^ 
légyen \ fzükfég, hogy a' köz dolognak mi
voltát ismerje \ és hogy 9 félre tévén minden
nemű tekintetet 's különös faját haíznának 
keresését» Törvényünk' értelme fzerént ki
nek kinek igazfágot fzolgáltatni igyekezzék \ 
a' fzegjény adó fizető népet, kit a' Termé-
ízet At.yánkfijává tett, fzereííe, tanáttsal táp-
lállya., 's minden úton módon, főképp' a* 
gyengébbeket, törvényesen védelmezze. A' 
kit a' nagyra Váló vágyódás öfztönöz illye* 
tén hivatalnak él nyerésére, attól tartanunk 
kell: mert az ollyan ember $ a' múlandó di-
isófíeiget é. nyervén, a' köz dolognak elő-
mozdításán nem igen aggódik; és, mennél 
inkább iparkodik az abbéli hivatalnak el nye
résében , annál vefzedelmesebb, mert a^ 
igazíággal kereskedést indít > és á' fzegény 
népet vefztegeti. — Ha mind ezeket fzemek 
előtt viselik a5 T. N. Rendek, és, vakmint 
hogy méltó 5 fzívekre vefzik I nem íéfzeti 
hiba a* válafztásban; fíern fog ama jó barát
ságból, vagy ellenkezésből fzármazó indulat^ 
térség fzerént Való fzövettség, vagy vallás-
Mii tekintet* ennek vagy amannak eí váiafó-
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táróra öíztönt adni; hanem a' fellyebb me? 
int erkók&ök 's tulajdoníagok fzerént való 
alkalmatos volta. — Valamint mind ecp-yí-
künknek, úgy a3 köz dolognak állapottya 
forog a latban. Oktalan tsdekedet,' e^y 
valakinek barátságáért a' Közjót fel áldozol, 
« yefzni hagyni. Otsmányfég,^azon tornaiak
nak példájukat nem követni, kik a5 köz do
lognak kedvéért, noha egyéberánt halálos 
el lenlegek vaknak, midón a* köz mVatal ál-
tal oízve Szövetkeztek, egymásnak meg bo-
natottaK. r A* mi a'Vallás' dolgát-Sieti, 
en a I . N. Rendeket-egyedül tsak arra ké
rem : meltoztaflanak. arról igaz emberi érzé-
íienyfeggel emlékezni, hogy mindnyájan 
eggyetemben Polgárok vagyunk; egy köte-
leiiegunk, Hazánkat, annak fzent TÖrvény-
nyeit, Fejedelmünket, magunkat, és a* fze-
geny népet, egy r^ívvel lélekkel fzéretni* 
oltalmazni, gyarapítani, és ̂ a3 Közi ónak el6 
mozdítására s öregbíréséra mindenünket hl 
aldozm. Ezt kivánnya ereinkben tsak az 
Qrlzagunk' javáért buzogó fzabad Magyar 
verünk; ezt kivánnya fzent Törvényünk, 
melly egyedül egéfz, fok ízáz eSztendÓktÖl 
* ° S ^ t J

ö í z v e k ö k t Társaíagunknak • tzédlya, 
es boldogfága; ezt az Orfzágunkban lévő 
Keligyioknak igaz oktatása, meilynek ieg 
több oízlopa a' virtus, felebaráti Szeretet * 
*S j 0 ? * ? ; é l e t J e z c a ' Mindenható Istenhez 
való halaadás, hogy eggy ollyan Orfzágban 
engedett Eleinknek le telepedni, abban mind
nyájunknak *s maradékainknak élniv melly, 
mind Tör vénnyeire, mind egere 's termé

keny-
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kenyfégére nézve, úgy fzollván, tsak nem 
az eg4íz Világban leg édesdebb je!e Minden-
hatófágának, és hozzánk való Isteni atyás
kodó ízeretetértek* — Továbbá még arra is i 
emlékeztetem a' T N Rendeket, noha két-
íég kívül mindeggyik előtt tudva van, hogy 
a' kik a hivatalra el válafztarnak, Nemesek, 
' s , a' mennyire lehet, a' Megyében Birto
kosok, kgyenek* Melly valóban helyesen 
ss bóltsen rendeltetett. Illetlen,, tudni illik, , 
hogy egy Nemtelen Nemesek' eleibe tétet-
teíTék. Törvényünk' fondamentoma is ölly 
dolgokra építtetett, mellyek a' Nemeseket 
illetik. A' Birtokosok a' kivánfágoknak ni\> 
tsenek annyira alája vettetve, és a' köz do
lognak hanyatlásával faját javaiknak vefze-
deimét is annál hamarább éízre vefzik, 's 
meg érzik. — Azonban , hogy azokat, a' 
mellyekről már fzóllottam, újra elo hozni 
ne kmtelenítteíTem, mivel leg közelebb az 
Orízág' Gyűlésére ezen N. Vármegye réfzé-
ról küldendő Követekről is gondolkozni kel
letik,, rnéltóztaffanak a ' T . N, Rendek azok
nak el válafztásában is, mind azon tulajdon-
íágokra*s erköltsőkre, a' meiiyekrol fellyebb 
ízóllék, -tekinteni. Addig is pedig3 míg a3 

Királyi Levél hirdettetni nem fog, Törvé
nyünk izerént ezen mostani építtő Székhez 
kezdeni kívánván, íme a* Candidáiusokat 
minden hivatalokra ki nevezem, és Törvé
nyünk fzerént £ T. N. Rendeknek fzabad 
v&íafztásokra erefztem; kérvén egyfzersmind 
hogy minden tifztfégre candidáltt Uraknak 
niy^él Nemesi díSzes tsendeíTéggeJ meg hal-
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gattaííanak, és úgy kezdjdgyék azutánn a* 
válafztás." 

$ Halattak Bef^élgetéseik''Szerkőjének 
gondolatai: 

„Tavafzra fordúk az idö, a' terméfzet 
ki rakodott a' maga gazdagfágával, gyönyörű 
virágok kellemetesítették a'mezőket, hó.fzin 
ruhába öltöztek az élő fák. Flóra Isten Afz-
fzöny vidám tekintettel köízönfött bé az Eli* 
zeumba, és befzélte a5 maga jó téteményeit 
a' felső Világnak. De jaj! a' Hadnak istené. 
lábaival tapodta a' virágokat, és el tafzitá a* 
jó Flórát magától. Ment a* Ditsőííég' T-eim 
plomába, és fel irá vas pennával a'Végzések* 
Táblájára: Bé állott ay Hadakozás. — As 

Lelkek olvasták ezt, és .{óhajtoztak. A'Hír 
Î i trombiráka mindenfelé. Merkúrius be-
fzéllette, hogy a1 Prujfeusok és Lengyelek 
ölő efzközökkeí indultak meg; a* Halál elő 
vette a'maga kaízáját, ?s fel kéfzitette. — 
Cháron meg igazgattatta hajóját, mellyen 
$ Vitézeket által izáüíthaíía. — István, a* 
Magyaroknak hajdani Királlyok, tsendeíTen 
közelített elő felé; de hadi unfzolásnak kiál
tása hozta lángok köztt az Ő régi Magyar 
Vitézségét. Kezébe vette Királyi Fákzáját, 
kérte Merkúriust, hogy hozza 'út%\ Őtet az 
alsó Világra. El repültek 's meg állapodtak 
Magyar Orfzág* térségei felett. A* kegyes 
Király Buda Vára felibe heJyhett© magát 9 
3s ekként ízóllptt vitéz buzgósággal a'Ma* 
nyárokhoz; 

5$ Vitéz 
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s,,FzYé£ Nemzet / 
Haliyátok meg az én ízómat; a' Ti Ki-

rálytoknak fzava az, emlékezteííetek maga
tokat István Kir41ytokra, és halgaífatok reám! 
Volt ollyan ido' ~- a' 14 dik Száznak eleje 
vők a z , meilyben. Magyar Királyi Pálrza 
által igazgattattak.£rdély, Moldva, Oláh9 
Horvát, Bqj\ny,ák, Dalmata, S^ervia és 
Magyar Orízágok. KereíTétek fel Históriái
tokban, oh Magyarok! Mind ezen Tarto
mányok a' Ti Királyi Páltzátok alá tartoztak 
volt akkor. Jaj! de ki rövidítette hát meg 
azt? — Emlékeztek Carobert* Fijára, a' 
Nagy Lajosra? Nagy volt p . és alig jut 
eízc.be a' Maradéknak, az ö Nagyfága. —-
Mondjátok meg nékem, oh Magyarok! es
méritek e' még Solimánt?y ezt a" kegyetlen 
meg alatsonitóját a' Ti Nagyfáitoknak? —-
"De nem úgy van a' dologi nem Ö győzte 
meg a5 Ti Nagyfágtokat: a' belső hadakozá
sok nyújtottak 6 néki utat a* Ti Tartomány-
tokba. Olvasíátok fsak figyelmei efíeggel a' 
Ti Vitézfégteknek, a' Ti Tartományotoknak 
Históriáját. Miért győzedelmeskedtek Ti 
rajtatok a 'Törökök? Ha meg kell vallani 
— mivel Ti magatok között nem eggyezte-
tek.;.r— Ugyan nem tsordúl e' most is ki 
Szemeitekből ^ könyü, II. Lajos jó Király-
tok' 1^26-dikbéÜ izerentsétlenfégének képze-
lésére? Nem teltek eV el,- boíízúállásnak ki-
vánfágával, valahányfzor ezt az esetet ol-
vasfátok Históriáitokban? —- ja j , Magya* 
rok! ez a' vefzedelem 9 a* Láj'^lók és Cor-
vinusok alatt uralkodott belső v ifízálkodásai-

tok-
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toknak fzomorú következése vak. -— Akkor 
orízáglott 11. hajós közöttetek , midón as 

Ti Vitézfégteket ki vették el6bboni formája-
ból az egymás köztt való égyinetlenfégek. 
<— Olvasíáiok tovább Históriáitokat. Ki 
kéizített IV. Mahometnek-\ egéíz•. Bétsig • 
lehető jöhetésére útar? — Minemű meg 
aláztatás az 1683-dikbéíi? <—•'Jaj, -aa;':,bels$ . 
viíTzavonások okoz.'ák-azt! Nem is akarom 
ezen ízerentséflenfégnek Szerzojit nevezni: 
a1 Tartományitokban lévő romlások nyilván 
mutatnak még ekkoráig'is azokra. De ves-
férek egybe ezekkel, emlékezeiben hagyott 
tetteiket is Eleiteknek! Valamint az egye-
••nétletifég, Török járm.oc vont nyakaitokra: 
úgy ellenben az eggyefíég, Virézíegnek' tsuda 
remekeivé 's nagyokká íétt benneteket. —• 
fíagy Lajos ki terj'eiztette Orízágtok* határait; 
de lehetxzz tsudálni? — Eggyesek voltatok 
ám az Ö Uralkodása alatt. Arany ideje volt 
ez Magyar .'Ö»ízágnak:' tsak az a' kár, hogy 
40 efztendoknél tovább nem tartott. — De 
minek megyek én olly meíTze példákért? 
M. Therésiá él még a* Ti íziveirekben; es
mértétek Ti ótet; láttátok Pofonban , mi^Ön 
Barátiról el hagyattatvánr, 5s ellenfégeitól 
kergettetvén, hozzátok folyamodott fegíts-
tségérf. Eggyesittetve voltak akkor a' Ti 
Szíveitek» és fzablyáitokat ki rántva, egy 
'Szívvel és fzljjal tértetek ajánlást, hogy a* Ti 
Királyotokért -— Therésiáért •<—kéfzek vagy
tok meg halni —- meg is állotiáiok (Be 
édes emlékezet ez, a' Ti fziveitekré nézve) 
javatokat. Eggyesek maradtatok, és alig 
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jelentetek meg a* tsata mezején: már meg 
•érettek, a'Ti Szíveiteken uralkodott Király
nétoknak Eilenfégi! Minemű gyönyörköd
tető emiékezet ez? — Még az idegen Nem
zeteknek Sziveik is repesnek erre örömök
ben: ugyan mit nem éreztethet hát ez egy 
Magyarral ? Azt kell Szükfégesképpen érez
ni néki, 's azon következést tsinálni Hazája 
Históriájának olvasása után, hogy a'Magyar 
Vitézfégnek fenki is ellent nem állhatott: 
mikor a' Nemzet egy Lélektől vezéreltetett. 
«— Meg akarta a* .Terméfzet mutatni a' Ti 
Tartományotokban, mire mehet, és mine
mű mértékben is ofztogathatja, ha akarja , 
áldásait. Aranyat, ezüstöt, sót és mindeá 
értz nemeket rakott 6 a' Ti földetek kebelébe. 
Bort, gabonát, gyümöltsöt s a'leg drágább 
plántákat Származtat ki abból. Testeiteket 
erófleknek, egyeneíTeknek és magafTaknak 
formálta; Lelkeiteket minden Tudományok
nak bé vételére 's meg tanulására alkalmatos 
tehettségekkel fel ruházta. Nézzétek el az 
egéíz föld ízinét; mutaíTatok nékem egy Kör* 
nyéket, a' hol a'terméfzet olly böv mérték
ben közíötte volna maga adománnyait, mint 
Ti közöttetek ? — Titeket tehát bóldogfágra 
fzűlt a' TerméSzet. — Ki tartóztatta vhTza 
eddig ezt a' bóldogfágot ? Nézzétek végig, 
mind hoffzára, mind Szélére, OrSzágotokat, 
A'-.leg Szebb folyó vizek nedvesítik a ' t i föl
deteket ; tsergedezve vifzik az adót a* ti fő 
fplyó vizetekhez a* Dunához. De néktek 
haíznál e' ez a' folyó víz ? Nem. Az Os-
manoH kegyetlen járma alatt nyög az. Leg 

ízeBb9 
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fzebb, leg hajókázhatóbb .folyó vizetek va
gyon Európában; ŝ egy Szultán parantsol 
azzal, a5 maga Szerájljából: hogy Ti a ma
gatok ^Neptunusotoknak hafznát ne veheííé-
tek. És ez a' Szultán Barátokat kap a* Ke~ 
ref^tények köpött, as kik fegíteni akarják» 
hogy tovább is parantsolhdTa, hogy Ti fem-
mi hafznot ne láífatok fo folyó vizetekből. 
Hogy' ver a' Ti fziverek, ezen Politikának 
hallására? Magyarok vagytok? igenis—* 
a' Therésia idejebéli Vitéz Magyarok. — 
Igáz Magyarok vagytok, 's meg 'fogjátok 
Ti mutatni, mit tehet Magyar Orízág Leó-
fold"' idejében. Azt a' Koronát fogja Ó fei 
tenni j &' mellyet én hordoztam. Á' Ti Szi
vetéken fog Ő uralkodni: mert az ő Kintse, 
áz Alattvalóknak Szive. Meg fogjátok látni, 
5s hallani, hogy fzemekbe néz 's oda fzóll5 

Ö a5 maga Elleníegeinek. Nem fél Ő azok-" 
tol; — tsak hogy egyízer a' Ti fzi vei
tekkel bírhat, tudja Ő, mi telik ki tőletek; 
mivel esméri Vitézíégrefcet. — Nem Ti va-
látok es

9 a kik Therésiát fzintén az e^éíTz 
Európa5 fegyverei közzíti ki ragadtátok. — 
O h ! -mit nem tselekednétek hát most, a* 
midőn a* Ti Kiráilyotok már viífza verte fő* 
Elleníegét, és a* midőn femmit nem kivan 
Ő egyebet, a" Török Udvarral való hadako
zásban ; hanem tsupán\az igazfágtalanúi el 
fzakafztott Tartományoknak viírza adását; a' 
T i fő folyó vizeteknek lzabadfágát; és a v Ti 
Bóldogfágtokat ? —• „ Haljunk meg Kirá
lyunkért — haljunk meg a' Hazáértl" •— De 
úgy látom, mintha néminemű nehézí'ége 

vól-
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volna Sziveteknek, kedves Magyarjaim! a* 
Németek ellen. Ezek a' Németek, vallyon, 
nem a' Ti közönféges Atyátoknak Gyerme
kei, e'? nem Átyátokfíjai 's Barátitok e'? 
nem a' Ti Királyotok' Páltzaja alá tartoznak 
e' ok is, veletek eggyütt? — Nem a5 Ruha 
külömjbözteii meg az £mbereket egymástól; 
hanem a'gondolkozás módja. —- A* Németek 
és Tseliek ugyan nem ízlves Átyátokfíjai e' 
néktek V nem lattárok e', hogy' hartzökafc 
ok Belgrádnál^ és Mart ifiest jenéig a' Tiei
tek mellett? — Oívasfátok még a' Ti Histó
riáitokat. Ki ver te 'k i , 1683-dikban, IV. 
Mahometet, a5 Ti Tartományotokból? nem 
JLotharingiai V, Károly tselekedte e* fat, a" 
Ti maradványotokkal eggyesíttetett Néme
tekkel,, és Lengyelekkei ? — 's mitsoda in* 
(dúlat féízkslte magát fzivetekbe Laudon 5 
Coburg, és Hohenlohe eránt? Nem tsu-
dállvátok Ti a'-nagy Német Vitézeknek VI-
tézíegeket? Oh! arról "nem kételkedem: 
mert egy Magyar alatson módra nem gon
dolkoznánk. — A* ízivet nem a' hofízú vagy 
rövid Nadrágban keresi ó; hanem az igaz 

- helyén, a' hol meg is találja. — Tsak az 
eggyeífég emelt fel Titeket minduntalan, 
más Nemzetek felett, mint faját Históriátok 
eléggé bizonyítja. Az eggyeífég által vagy
tok Ti győzhetetlenek. — Ugyan miért tö
rekednétek a' Ti Német Átyátokfíjai ellen? 
Vallyátok meg igazán, nem vitézül haítzol-

} tak e'a3Németek az ellenfég ellen? Dltsós-
fégeknek tartják ők, hogy győzedelmesked
hettek : eiíeníege«ekenf ''Bar átlagokat ajánl

ják 
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jáfc néktek. Ne idegenkedjetek hát Ti is 
tolok — clíyetek inkább vélek eggyeííég. 
ben. — A' Ti fzivetek, és nemes érzékeny* 
fégtek nem hagy engemet arról kételkedni,' 
hogy a* Magyar neme-íTen gondolkozik. — 
Többet nem fzükfég fzóllanpm..". 

Bzeket fzólla István Király — 's ezzel áldást 
adván Magyar Orfzágra, viílza tért Jilizeumba. 

István jól kkáJykodott; bölts Törvényeket fza-
bott Orízága eleibe; kegyeá és buzgó Követője volt 
a' Kerefztény Vallásnak ; fzelídséggel bánt az Alatt
valókkal. Szent sz emlékezete ezen kegyes Király
nak a' Magyaroknál. — Bizonyság ez arra, hogy a* 
jó Igazgatók örökös vigafztalást hagynak magok 
után, 's kedves,*emlékezetek orvosfág gyanánt van 
az emberi fzivnek: de bizonyság ez arra is , hogy 
a' Magyar Nemzet, egy háládatos Nép; melly a'jó 
Uralkodóknak jó téteiket 's érdemeiket firól fira tudja 
betsulni. 

Ezen hónapnak io-dikén váltotta fel-a* 
Ns Komárom 9 Győr és Mofon Vármegyék 
Záfzlóallyaikat, Ns Pofon Vármegye Záfzló-
allya, M; Gróf Amadé Ferentz Úr korma-
ayozása alatt, a'Korona őrzésben; n-diken 
a* Ns Nyitra Vármegyéé is bé érkezett Bu
dára, és magát a* Pofon Vármegyeivel egy-
gyesítette. 

Ezt írja közelebb a' Balaton mellól eggy 
érdemes Barátunk: „ Ezen folyó hónapnak 
18-dikán 5 fog meg ízállani 'Ke^thelyen a* 
Gréfen Húfzár Reg. jenek két Ofztállya, M-

Gróf 

Gyűjtemény Jelzet 



Gróf Festetits György Úrnak vezérlése 
alatt, 's onnan ismét Buda felé fogja foly
tatni útját, holott fog maradni az Orfzág 
Gyűlése alat&9 két Ferdinánd gyalog Reg. 
béli Batalionokkai 

•''•FTuntaiét Orfzág. 
Tsak akad a* jo igyekezetnek mindenütt 

gátolója. — Midén a' Frantzia Nemzet Gyű-
lése fzintén óhajtott végre hajtotta már a* 
maga nagy munkáját, az egéííz Orfzág' ja
vára 's állandó dífzére és virágzására: akkor 
fámadnak annak kebeléből oliy ellenségi a' 
Közjónak, a' kik a' Gyűlésnek egymástói 
való el olzlását akarják, és fenünk is el nem 
múlatnak, hogy Hazájok' vefzedélmét tár
gyszó fzándékjokban bóldogúlhaffanak, •—• 
Tudják ugyan ok azt, hogy ennél fogva le 
omlik a' polgári ízabadságnak Temploma, 
mellynek ezer akadályok között lehető fel 
építésében magok is efzközök láttattak darab 
ideig lenni; de mivel az ó' áldozatjuk nélkül 
tökélleteíTégre nem mehetne az épület: ök
römmel fzemlélnék annak romlását, tsak hogy 
ok magok, továbbra is5 a9 külsó' fényefféget 
imádó Népnek Bálvánnyal maradhatnának. — 
Ugyan kik lehetnek ezek Frantzia Orfzágban ? 
-*•*« A' Papok— kik, míg ó* reájok nem ke
rült a' for, ugyan buzogtak a* Haza ügyéért; 
áe mihelyt az el múk hónapban •> az 1789 
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efzt. Nov. a-dik napjai Végezés fordult fel* 
mellynek ereje fzerént, által fzállottak a1 

Státus birtoka alá azon jófzágai, mellyek ed~ 
dig á' Papok' kezeiknél vókak: rnár mindjárt" 
el felejtkeztek, a5 Haza eránt való kétízeres 
kötelefiegeikről, mellyekkel úgy is tartoznak 
annak, mint közönfégeííen minden Hazafiak, 
úgy is, mint a' Státusnak Tifztviselöif elo 
vettek minden ki gondolható fortélyokat $ 
hogy az említett Végezést meg hafzontala-
níthaííák, külön Gyűléseket tartottak egy 
Kaputzinus IOaítromban; előbb azt akarták 
tzéllyok* efzközléséte a' Nemzet Gyűlésében 
végeztetni: hogy a' Római Kathol. Vallás 
egyedül a9 Nemzeti 's Törvények által be 
Vett Vallás. Hogy ebben nem boldogulhat
tak $ *$ ellenben látták * hogy tsák meg kell 
jófzágaiktól válni j már moft azt víttatják, 
hogy más Gyűlésnek kell fel állítódni ezen 
fundámentomon, hogy tsupánkétefztendeig 
tarthat minden Törvény tévő Gyűlés, ma--

J gának a' moítani Nemzet Gyűlésének meg 
határozása fzerént. •— Erre a' lett a' felelet* 
hogy a'Nemzet Gyűlése, Státust formáló 
Test* tsak akkor ofzolhat el tehát j a'midón 
kéfzen leíTz a' munkájával. — Még íe engedi 
a* telhetetlenség, hogy félbe haggyák a'Pa
pok á' förtélyoskodást* ~ Mit próbálnak 
-régre? A'Tartományokat akarjákpartjó.ktá 
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hajtani-. De alig ha tzéllyokat érhetik ez ál
tal is. Mert nagyon rúdja már a' Nép is Fr* 
Orfzágban, hogy a' Státustól függ az, mint 
akarja fizetni Tüztviseíóit, és így a' Papokat 
is; kéfz pénzzel e', vagy másképpen? tudja, 
hogy meg érheti a* Párisi Érsek efztendónként 
?0/OCö Lvrl, a* mint végeztetett, azért, hogy 
eddig fzlntén 1 millióra ment a'jövedelme; 
tudja, hogy a* Papi főbb hivatalok inkább az 
érdemnek jutalmai lefznek, mihelyt fzáz eze
reket nem hajtanak be ; tudja végre, hogy 
á* Papság is a' Polgári Társaságért vgn, melly-
nek tehát végső vefzedelméböl lehető ki fza« 
badításáért nem tsak a'felesleg valót; hanem 
mindenét 's még életét is tartozik feláldozni* 

Pruff^us és Lengyel Orj\ág. 
Nem kéízúlt még meg a'Kereskedést 

tárgyazó Kötés a' két Orfzag között, mint 
egy magános Levél után, jelentettük volt 
elobbeni írásunkban. A' Frigy-Kötés téte
tett közelebb maga valóságában közönfégefíe., 
mellynek ereje fzerént, nem i a ; hanem 
14/Qoo Gyalogsággal, 's'4000 Lovasfággal, 
és ezen Sereghez meg kívántató ágyúkkal 
fogja fegíteni Pruffija^ Lengyel[Orfcágot $ 
meg támadó elleniége ellen — <es nem egy 
Regementet; hanem 1000 Gyalogot lehet 
so/Oöo; és ÍOOO Lovast 26/000 Hollandus 
Arannyal, ejztendöt által, meg •váltani. 

Ezen meg jobbíháíTaí kell ,i.zt olvasni, 
a mi az $33-0% -Levélen vagyon 9 Lengyel 
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Pünkö'st Hav. 4-rjik napján temettetett el Kúrt-
Sz. Miklóson, Hazánknak eggy igen nevezetes tifztes 
Vénnyé, néhai Fotifzt. Süperintendens Virág Mihály 
Ür ; kit mind azok, valakik Püspöki Igazgatása alatt 
voltának, különösen pedig, a' helybéli Ref Ekklé-
siának minden Tagjai, valóságos lelki Attyoknak tar
tottak, 's mindenkor is neveztek. SÖt, a'kinek vidám 
Öregségének, és rég!, de mindenkor elméjében lévé 
tapafztalásiból fzáraiazott, böits, és ritka újságokkal 
tellyes befzédeinefe tstiűáiására, Orfzágunknak Nagy*, 
gyai kozzui i s , fok föal menő Méltóságok magokat 
meg alázták; és így a' k f méltán meg érdemli, hogy 
ezen egynehány fóroknak olvasásával, mellyek emlé
kezetére emeltetendo Kövére T. GoVól Gáspár Ketske-
méthi Prédikátor Vr által kéfzíttettek, egéfz Hazánk 
előtt esmérites legyen. 

» 
• • • * * - • * h<-

itt , . 
nyugeílza ki magát 

*' Szelíd, a' Buzgó, a' Bö'its 
Szfejg V 1 R A Ö M í H Á L V - n a k 

nagy Lelke mellől ki fáradt 
romlandó ftéfze. Ü 

Töltött 
K» Sz. Miklósi hív Páfztorságában L , 

attól vett meg nyugovásában I V , 
végig viselt Püspökségében X X X Í Í I , 

Zombori Judittal 
I X gymnöltsŰ^házasfagban X X X I I I , 

Öri Fábián Kristioával VI . 
kétfzerí öz egységében X V I , 

efztendoket. 
Meg látván Házának L X X Lelkekre 

telt fzaporodását, 
Pátriárkái bujdosásának 

JLXXXV1Í efztendok után 
véget vetett 

MDCCXC-dik efzt. Punk. Hav. i. napj. 
EÖlt Bétsbm ? Májusnak jg-dik napján. 1790. 
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