
BétSé 
Lmidon FÓ Vezér j ig-clikon dél után 

indult vifzont a' Morva Orfoágbdn fekvő 
Sereghez; kit más nap estve* Cqllorédó F . 
Mrsl is követért, «• A' midón ezen két nagy 
Embereknek Bétst'Ől lett még válásaik ? mint 
meg annyi Hadra mutató Jelenfégék: ugyari 
akkor nagy reményféget nyújt a* Béts és 
Berlin közte eddig folyt Békeffégnek további 
fenn maradása efámV Státus TanátsofíV B* 
Spietmanrt Úrnak Slésiábá lett küídéttetése, 
és oda 19-díken reggel töftcntt meg indít* 
lása* ;: \y-.-. 

A4 múlt Fenteken, úgymint juri, t$-dí* 
kárt, e-stvéli 10 óra tájban* étkezett Oláh 
Orfcágból, Coburg Hertzegtói, egy* Calíö-
rédo Ventzel Reg* jebéii Kapitány * azzal a3 

kedvetlen hírrel: hogy Fekete Gj^rgyöú 
(Giurgevo *) oftromlott Népünkben 5 olly 

te- •• 

*) A' Vár maga * hegye* fekfzik i a' Dnnának ín-
üentse partján 5 alatta pedig a* Város, Étinek 
égy réfzét le rontotta tóit Népü'uk^ hogy a'Vá
rat annál koúayefebeű leheflert ágyúzni; de a* 
másikat épen meg hagyta* Ebbe vette magái 
á' Törökség ^ *$ úgy omíótf ki az oda közel ké~ 
Mllm árkainkra 's Battériáinkra 5 délutinöi 3 ám 

fáj*. 
E $ i 
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tetemes kárt tettek, 17-dik fzeri ki rohaná
sokkal a' Törökök, a5 millyennél nagy Se* 

reg

tájban. Tsudálkozásra méltó, és fzintén rend* 
kívül való dolognak láttzik, hogy minekutánna 
16-fzor verték viffza Vitézeink a' Törököket, 

..'még i^-dikfzer i* fzerentsét mertek azok pn> 
bálái. |— Kaiitemir néhai Moldvai Fejedelem azt. 
írja: „Szerentsés az a' Kerefztény Vezér, a' ki 
első, második és harmadik meg támadását ki álíya 
az ellenségnek. Mert ha őket 3-fzor, vagy leg 
fellyebb 4-fzer viíi'za verte: bizonnyal meg fogja 
tapafztalnr, hogy azok ö nékie hátat fordítnak. 
Ha tsak lailu lépésekkel megy is azutáa ellenek; 
a'mint én magam láttam néhátiy ízben, hogy'tse-
lekedtek a'Németek: már oda haggyák, t. i. a' T ö 
rökök, Táborokat Vágy újaikat v féaíirdáfhak ve-
fzik a*"-.•dolgot, és $á egéfz Sereget zűrzavarba^ 

. hozzák, "ij_fffztö or'dításaikkah' 0fdur \gjuldi (jö-
. nek a. Hitetlenek), Meg történt ugyan eggy 
titkozetbea az Grefzohkal * •.i7ii-ben, hogy 7 
ízben msiitsk az Orofzokon; de magok hibáztak 
..az Orofz Vezérek : mert aeni tudván még 
;«' fzárazön való Hadakozás módját a' Törökök
ke l , nem estek utánnok akkor mindjárt heveny-
nyiben., midőn meg kezdtek azok fzaladni. Mert 
nem k-ítélések tobbfeir .egymás után a1 jantsárok, 
hanem tsupán háromfzor meg támadni az ellenséget. 
Ha akkor nem boldogulnak: Ők ofztán femmivel 
fem gondolnak többé; tsupán azzal, hogy'fza-
hdhaOanak, A' Spabikat la rángatják lovaikról i 

••'•# v . ' s l t 
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regjeken vett ditso gyózedelmünk Sem vala 
egybe köttetve MartinestjenéL Ugyan is 
közel rá megy foo-ra öfzve. vagdaltt, vagy 
febbe esett Vitézeinknek fzáma. Az ellen-
fég dühöfíege* áldozatja! közzűl való Pattan
tyús Generális Gr. Thurn Út, a' kit meg 
fogván a' Battériában a* Törökök, vele bal 
kezét az ágyéra tetették, *s ott el tsapták; 
azután fejét el ütötték, 's testét ofzve mar-
tzangokák. Auffefc Generális Úron is igen 
kemény 3 febet ejtettek, *s alig menekedhe
tett meg kezekből *). A* Khevenhiiller 3-Ik 

, . E e e a -Bat. 

's le aprítják, valaki elejékbe áll" 'sa* t. — A ' 
miket Kantemir maga tapafztalása után ír t : azok
nak fok példáit adták ezen folyó Hadakozásban 
is a' Törökök, Nem méréfzlettek \ólna a' Fekete 
Gyergyóiak is, tsupán magokra lévén, foha 17-fzer 
ki rontani egymás után a' Várból; a* minthogy 
ugyan tsak nem is rontottak: hanem mivel a'nagy 
Vezér, Rnstsuk Városánál fekfzik , a' Dunának 
túlsó réfzén: a' küldött minduntalan friffebb 
friffebb népet Fekete Gyergyóba, 's a', rohant ki 
mind annyifzor újj erővel Vitézeink ellen. — 
Az emiitett helyeket meg lehet találni az -els.5 
Szakaűzal meg küldött Mappán $ nem kiilömbett 
Európa nagy Mappáján i s , a' mellyet most kül
dözgetünk, 

*) Kitsinban mólt el , hogy ezen fzerentsétleaség 
aem találta B, 7>zi£»í*ot, néhai KaastanrainApo-
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Bat. jából éppen a Kompánia volt ekkor &z 
árkolásban: meliynek mind a' 7 Tifztje álló 
helyében végezte vitézi életét. A' Vadáfz 
Sereg közzűl egy Kapitányt igen meg fefae-
sítettek, 's annál fogva kézre kerítvén, min
den ruhájától meg foSztották- a' Törökök* — 
Meg esvén ezen a5 Fekete Gyergyői Kom-
mendánsnak fzive, izent Hrtz. Cohurg-mk, 
hogy küldjön ruhát azon Tifztnek, mivel
hogy még az nap Koríftantxjnáp olyba fogna 
küldettetni. H. Coburg (ki még mind ez 
ideig beteges, ss ugyan azért ott feni lehe
tett fzeméilyeíTen az Ostromnál) 12 inget 
küldött tulajdon magáéi közzül, a* fze-
rentsétlen Tifzt' fzámára, ÍOO Aranyokkal 
eggyütt. — Minemű érzéseire buzdíthatta 
,ezen ínségre jutott "Tifztnek meg febhedt 
Szivét, kedves Vezérének nagy Lelkűfége i 

in-

lyi Követiimket i s , a' ki már bizonyos iéőt'öi 
fogva Bukarestben volt oíly tzéllal, hogy ha a' 
Porta Békeflegre találna hajolni; o leg ottan meg 
•jelenhefl'ea réfzünkrÖl, a' BékeflegrÖl kezdendő 
Tanátskozásban. Fekete GyergyóOstroma el kö
vetkezvén, ö is el ment Bukarestből annak fzem* 
lélésére; de a' fenn emiitett vefzedelem' alkalma-
toílágával, el hagyattatván tselédjeitÖl, tsakany-
uyiban maradt meg fzabadfága, hogy még is fze-
teatiéjért lóra kaphatott, 's el nyargalt* 
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inkább lehet képzelni, mint voltaképpen ki 
fejezni. Tartsa meg, 's fzaporíttsa az Em
berek' Atrya, az illyen Barátjait az emberi 
Nemzetnek! — Hogy B. Kienmayer ott 
termett a' Lovai!aggal 5 a* Gyalögfág' Segít-
tségére: futásnak indult a'Törökfég; ugyan 
tsak mintegy ig battériás ágyúinkat 
már akkor viiza nem vehette tólök. Hogy 
azonban vitézül el követték Lovaífaink, .a* 
mit el követhettek- onnan meg lehet ítélni; 
mert istoo-nál több hevert öfzveféggel az 
eíleníeg közzűl a' viadal' helyén. X fzaladó 
Törökök mérgekben., mind kardra hányták 
a5 Varos* fenn 'álló réfzénék Lakoííait ? 's 
még azoknak tsetsemóir is ; azt adván ke
gyed enfégeknek okául; hogy azok enge
detlenek voltak, nem tellyesitvén a* paran-
tsolatot, mellynek ereje fzerént, által kel
lett volna nékik a' Dunán Bulgár Onzágba 
költöz6sködni. — Azt befzélli a* Kurír a a' 
kit61 mind ezeket, egy derék Űr által, tud
juk, hogy foha fem ágyúztak még a* Tö
rökök olly egyeneííen, mint. most, a' Fe
kete Gycrgyői Várból. Tudjuk , monda a* 
Kurír, hogy a Pattantyúsaink által fzöktek 
hozzájok; de ezek nem voltak volna elége-
dendók9 annyi ágyúra, mint a'mennyiből 
tüzeltek. És így a z £ v ^ > noSY a ' Portával 

tzinv 
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tzimboráskodó, V-ellenünk Hadat kéSzítS 
Udvar, egynéhány Pattantyúsokat iktatott 
volna ok]§al móddal a' Törökökhöz. —- Az 
elo adott véres verekedésnek napját meg 
nem tudhattuk: mivel mindazáltal a* Kurír 
maga vallása fzerént, 7 nap 's 7 éjtfzaka 
utazott Bétsbe.: tehát 10-diken, vagy 11-di* 
ken fogott az esni. 

Aujiriőti Belgyiom. 
Az újjabb Tudósítások fzerént, £Maa* 

vízén is által mentek már Seregeink; Bovl-
nes nevezem Várasotskát, melly a' Namuri 
Grófságban fékfzik, el foglalták, és magá
hoz Naniur Városához fél óránnyira fzál-
lotrak Táborba, az ott lévő hegyekén. —~ 
Szélső Vigyázataik áem állanak meíFzébb 1 
ágyú lövetnyinél :á? Városhoz. — 4-dik *s 
f-áik napjain ezen hónapnak, a' Wurmkr 
és Ei\terháry Hűfzárjai'is él'" érkeztek Lai-
xenburghay és azt í>ják felölök, hogy olly 
friíTek, mint ha pihenésből állottak volna 
elöl; 's alig várják, hogy meg bizonyíthaf-
Sk vitézfégeket, és jó Királlyok eránt való 
hívfégeker, a* Pártosok' kevélyfégeknek 
meg átázásában. — A' Júniusnak 6-dikán költ 
Bri/Jf^eli Újfág ugyan, minekutánna egyné
hány gyozedelmeiket elÓ fzámláíra volna a* 
Belgyiomiaknak , V le írra vóina a' Braban-
tziai Föld' Népének maga Hazájához vonfzó 
buzg)íágár, 's az a* me}\stt meg kívántató 
fegyver fogásra való kéfzíegét; azt vet? kér
kedő Beízédének manna, hogy h s Leápold 

m'n-
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minden erejét Eelgyiom ellen fordítaná is: 
ínég fern mehetne femmire az erős Belga 
Néppel. —-Hogy maga Vandernooi, és 
Vaneupen r a' Státus' Titoknokja (ez Pap) 

koránt fem úgy értenek; abból meg tettzik, 
".hogy bátoríágnak okáért mind ketten Hol
landiába fzállíttatták Kedveseiket, 's magok 
Számokra is házakat bérlettek Maftrichtban. 
— De nem is lehet azt valakinek hathatosb-
ban meg mutatni, hogy Ö nem győzhetet
len, mint ha jól meg verik: azt pedig, a* 
mi rajtok esett Máj. 18. 23*.24. 's sf-dik 
napjain, kéttség kivűl belsőképpen érezték 
's erezik a5 pártos Seregek. Etzi az említett 
Seregek Korroáuyozója Schönfeld is: ugyan 
ezért fo^zto^t,meg hivataloktól -37 Tiízteket, 
a' kik meg fzaladtak vól't. A' napnyúgoti 
Flandriai Reg. Oberflterér, Gr. Chat eh * 
és Beaurin Vára Comendán&át, Serret Urat, 
tömíötzre vettette. — Hogy Leopold gyoze* 
delmeskedni fog, az el idegeníteti Belgák* 
íziveiken; azt annál bizqnyoffabban reményi-.-
hetjükv mivel a' fzeretet mindent meg győz. 
Annak pedig újjabb újjabb jelenfégeit adja 
Leopold, a' Belgák eránrt. Engedetleníé^ 
geknek okául, inkább Tsábítóikat tartja, 
mint magokat. Ki terjefzti Atyai karjait, 
mind azoknak el fogadására, valakik, ma
gokba térvén, vefzedelemre vivó' vak Vezér-
jeiket el hagyják, 's törvényes Fejeknek ár* 
iryékában kívánják ezentúl elejékbe ki mért 
pállyájokat futni; ajánlja még most is, hogy 
mind a' külső Igazgatásra, mind a* Vallásra 
nézve 5 mindenek régi állapotjokba fognak 

viffza 
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?HT|ahelyhezíéttetni;még pedig olly móddá!, 
a* melly a' Nemzetnek leg hafznoíTabb fog 
lenni; Szívekre kötteti Seregei' Kormányo-
dóinak, hogy tellyefleggel ne úgy gondoly-
lyák magokat , mint ha ellenféggel volna 
dolgok;- hanem mint a? kiknek olly fzeren-
tsétlen Polgár Társaik között kell a' tsen-
deíTeget 5s ízép rendet helyre állítani, ki' 
ket nemelly tsalárd Ámítók vernek ki az; 
efzekböl: azért is azon kell mindenképpen 
igyekezniük ? hogy? nyerheflek meg most 
közelebb a5 Nűmuriaknak fzereteteket ?

 9s 
tiSzteleteker. —~ Ide megy ki Kristinának9 
és Albertnek, mind magok s"mind főképpen 
JL Léopold nevében 9 Bender Fo Vezérhez 
M&j, %()-c\\kén Luxenhurgha botsatott írá
sok. —̂ A5 midőn ezen Bánás módjáé tsak 
múlólag veti is egybe valaki 3 â  II. Filep 
Spanyol Királyéval; úgy találja, hogy a* 
mennyi okaik voltak akkor (i^cj-ben } a' 
vaú Hollandiai Köz. Társafágot formáló 7 
Tartományoknak (Geldem^ Holland, Zeehwd,^ 
Vtrecht, Frieslandy Oher-YJJel és Gr'óningen a' nevek) 
a* Spanyol járomnak nyakokból való ki rá-
zásár'a ; ugyan annyi indító okaik vágynak 
ma, az Auftriai Háztól el fzakadt Belgák
nak s az -ahoz való yiflza térésre. — II, Filtp 
Spanyol lábra akarta Hollandiát-, a* vele-
akkor időben egy testet tett több Belgyiomí 
Tartományokkal eggytitr, állítani, *s ugyan 
azért bé vitte a3 nyomo%'á. Széket is oda. 
Ezt nem fzenvedhették a* Belgikí" Le tsen-
desítésekre küldötte ama' Néró Másíat, a* 
kegyetlen Albai Henzeget, kinek értelme 

már 
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mlr az előtt is a' volt, hogy egy pártot 
Ütött Tartományt el kell törleni, és a' ki 
illy bolond fzókkal tette nyilvánvalóvá em
beri érzékenyfég nélkül való létét; midőn 
az általa meg öletett Egmont és Horn Gró^ 
foknak halálokon való meg illetodését fzem-
lélte volna némellyeknek: Tsak kevés tövi
ses hálfÖ is többet ér9 úgymond, fok e\er 
téka fejeknél. Q rendre akafztatott nem 
tsak Proteftansokat; hanem Katholikusokat 
is: amazokat ugyan azért, hogy a' képeket 
ki hányták a* Templomokból; ezeket pedig, 
miért ellent nem állottak amazoknak: melly 
fzép okoskodást'így fejezett ki egy Vargas 
Antal nevezetű Spanyol, a' ki a' nyomozó 
Széknek első Tagja, 's az A-lbai Hertzegnek 
igen kedves Embere volt: Haeretici fraxe-
runt Tempia; 'S&nT niJiil' faxerunt contra: 
ergo omnes debent patibularu Ugyan e* 
felelte a' magok Privilégyiomjaikat emlegető 
LöveniProfeflzoroknaki Non curamus ve-
flros Privilegios, m§Ilyet bajos, tulajdon
képpen magyarul ki tenni; hanemha így: 
Mit én meg gondolom d ti Privilegiom, —-
Illy Közbenjárókkal élt II Filep, a' fel há
borodott Belgák' le tsillapítására:v úgy is 
vette^ hafznát, a? mint kereste. — Ezekbél 
nyilván láthatja ki ki, hogy 17. Leopold, 
nem II Filep; Chrifiina 's Albert 9 nem az 
Albai Hertzeg; Bender FŐ Vezér, fem 
Vargas, úgymint a' ki még meg előzte a* 
Király akaratját, Máj. 28-dikán ki adott Je« 
lentésevel. — A* külömbözo tselekedete^ 
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nek , ktilömbözo gyümöltseik is fzoktak 
lenni. — Engedeiemre hajtja, reményfé-
günk fzerént, / / . Le op óidnak kegyel-
meífége, a' Halit s Orf^ági Nemesfégnek 
azon fel zúdult réfzét is, melly más Igaz* 
gatás Formáját akart fel állíttatni , mint 
volt az eddig való. Mert Jim. a-dikán ke
rületenként meg hirdettette a' Kormányozó 
Szék által, hogy az emiitett tárgyat eizközl& 
rendeletlenfégekröl el felejtkezik; azoknak 
Szerzőiül néhány Tsábítókat tart; de azok
nak tselekeckreket fen kívánja rámára vo
natni. . Tsak hagy az eddig fel állított min
dennemű Kommiífzi'ók el oizollyanak; há
zanként való pénz kéregetések ne legyenek: 
mert külömben kénteleníttetni fog, az ezen 
világos parancsolatja ellen járókkal, a'fzo 
ros Igazságnak sinór mértéke fzerént bánni. 

Pruff^ia. i^ÉBl 
Ezen hónapnak gdikán, az Eben Tefí-

orző Hufzár Reg. jenek egy Szakaffza, be 
adta, katonai muzsika fzó alatt, a* maga 
Dobjait, a' Berlini fegyveres Házba:' a5 mint 
ez , a* Táborba való menetel előtt, fzokott 
történni. Az eddig Potsdamban volt Thad-
^e/zBat.ja odahagyta elobbeni helyét, és az 
éralitett napon, 10 óra tájban férkezett bé Ber
linbe , a* hol fogja ezentúl, többekkel eggyütt 
Szolgalatját tenni, a' fzokott Őrizetnek oda lé
téig. — Ugyan azon napon reggel érkezett 
a* Király Charlottenburgba, holots jól meg 
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vendégelte a9 Generáliffágot, és a* Berlini 
Reg. éknek Kormányozok. Dél után a' Fó* 
Város felé indult a' Király , \ Monbiouban 
Felefégétol, és az oda őízve fereglett Kir. 
Famíliától el bútsuzott. Bútsut vett az öz
vegy Királynétól, 's Henrik H. AíTzonytól 
is, és estve felé ismét viíTza tért Charlotten-
hurgba. Még azon napon meg indíttatott 
a7,Királynak, 's a' Korona Örökösének egéfz 
tábori kéfzűletek Siésia felé; hová, követ
kezendő napon maga is meg indúk a'Király, 
első fzülött Fiával eggyütt. —9-dikén reg
geli f órakor, az Eben Hufz'ár Reg.jeis fel 
kerekedett Berlin tájjékáról Siésia felé. E* 
napon, nagy ebédet adott a' Király, a*Ge
neráloknak és Mmíílereknek Charlottenburg 
ban. Déltájban érkezett bé a''Braúnfchwei-
gi H e r 12 eg Regementje - béli Batalion 
Berlinbe. lo-diken, reggeli 3 órakor eredt 
útnak a'Király Charhttenburgból. Fridrík 
H., MöUendprff, Braun és Bornftadt gya
log Reg. jeik is meg indultak jókor reggel 
Siésia felé. 11 diken reggel y. a' Király után 
vették űtjokat: a' Pruff{iai Mínifter Gróf 
Hert^berg, és a3 Lengyel Követ H, Jablo-
npvp%ky. Ugyan azt cselekedték a' Berlin
ben volt 3 ' gyalog Reg, ek ,' úgymint: ' a* 
LihhnovftJry L Pfuhl-é9 -éslfrlú ScIiW-erin~é: 

nena 
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nem külömben a* Gens d'Armes nevet viseli 
Lovas Regement 9 9s a3 Berlinben és\ Char-
httenhurghan volt két Svadron Testőrzők, 
A* Király, és a* Korona Örököffe u-diken 
érkeztek Schweidnit%ba. 

Frant^ia Orf^ág, 

A' Király maga is meg nyugodott a* 
Májusnak aa-clikén hozott Végzésén a' Nem
zet Gyűlésének, és azt faját voksával is meg 
erősítette *)» Midén még tanátskozott a' Gyű
lés , az emiitett Végezés tárgyáról: igen 
nagy meg indulásban volt a* Király, hogy 
íme' ezen Juűatól is meg akarják már fofz-
tani; a Őt-, a* mint írják, illy fzókra fakadt 
búsúlttában: „Ha nints többé Királyra fzük-
fégek: jobb.leílz, hogy tsak mondják meg 
magamnak egyéneíTen.*' — De a'Nép., úgy 
neki buzdult 5 hogy., vefzedelembeii forgott 
volna maga a' Gyűlés is , ha nem az Ö vá
rása 's kiváníaga fzerént határozta volna meg 
magát, a" fenn forgó Kérdés eránt. Mar-
quis de la Fayette: hozzá ment a' Király

hoz 

. *_) Előbb ez a' nevezetes Változtatás lett, a' 7-dik 
Tzikkelvre nézve* n Minden H&d -Jelentés <$* 
Fr&ntziák Kivállja, réfzér'ol fog lenni, « Nemzet 
yevében*"• 
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hoz azon napon, a' mellyen á' Végzés lett, 
ugymint 2a-diken, én értésére adta, minemű 
zúdúlásbaa légyen a' Nép. Továbbá így 
ízóllotc á' Királyhoz: „ A z első ágyú lö
vésre (melly t. i, jele lett volna a' Nép ellen 
lejendö' eröfzakos ki kelésnek) meg nem fog 
az ijjedni ; a' másodikra 5 bé fog lakó helyébe 
zárkózni: és 'én abban a' Szempillantásban 
körűi fogom a* Királyi Palotát vetetni 20000 
emberrel, melly a* Felféged* drága életére 
vigyázzon; midőn a* harmadik ágyú' lövés 
meg fogott lenni: már akkor tsnpán ott fog 
járni az efzem, hogy' óltalmazhaflam Felíé-
gedet, 's kéfz lcfzek, ha a' fzükfég úgy hozzt 
magával, életemet h fel áldozni Felfége-dért: 
már a9 többiről ofztán nem felelhetek. *c — 
Midón oda vitték volna a' Királyhoz a' Ve-
gezést: igen nagy nyughatatlanfágot Szerzett 
benne mindjárt az első Tzíkkelynek olvasása; 
hanem minekutánna egéflzen el olvasta volna 
mind i ió Tzikkelyeket, így fzóilott: „ E z 
a* Végzés éppen olíyán, mint a* mitlyent 
magam kívánhattam, Én nem akarok egye
bet: hanem hogy a' Nemzetet fzabadnak és 
boldognak láthaffam," — A' Népnek nóttön 
nőtt ezen Végzésből Származott öföme. -— 
Mihelyt az első Tzikkely meg állíttatott: azt 
találta fel egy Tagja a5 Gyűlésnek, hogy \o> 

v@í* 
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volna azt ki vetni'-az ablakon, a'kívül to
longó fokaiig közzé. Ezt meg is tselekedre 
reménylett hafzonnalj mert annak látásira's 
hallására a' Nép meg tsendesedert, *s neki 
vidult. Hát minekutánna a* Végzés egéfz 
valóságában közönfégeíTé tétetett: már akkor 
majd ki buti boriból örömében; ölelte a* párt
ján lévő", 's hajlandóságaikról előtte igen és-
méretes Tagjait a5 Gyűlésnek; azokat mint
egy győzedelmi pompával kisérte házaikhoze 
Mirabeau-mk is Vivátot kiáltott már most* 
a'ki ellen még tsak'az' előtt való nap is rútul 
motskolódott és fenyegetődzött: mivel azt 
hitte, némelly Rágalmazóknak hitegető fza-
vára, hogy lVíirabectu nem a' többé, aJ ki 
volt; meghagyta magát pénzzel vefztegetni, 
ss el állott a' Nép mellől: holott pedig az 
egéfz Végzés úgy lett meg, kevés változ-
tatáíTal5 a' mint Ő fel tette volt. E' réfzben 
tsak azzal vigafztalta magát Mirabeau, hogy 
könnyebh d Népnek tsapodárkodni, mint 
annak, valóságos boldogságát munkálódni; 
és hogy az Ő Ellenfégei meg tanították ótet 
a r ra , hogy a Maradéktól várja érdemei
nek igazán való meg esmerését. — Magáévá 
teheti valójában a'Gyűlésnek jól gondolkodó 
nagyobb réfze is Mirahó* Szavait: mert ám
bár ellene áilhararjanál meg győzétteth étért 

vól-
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volna már az egéfz Nemzet általán fogva a* 
felöl, hogy tsupán az ó' valo-fágös boldogfá-
ga , a1 fenn eniH-etc rcfznek éjjeli nappali 
törekedéseinek, 's tulajdon maga meg taga
dásával egybe köttetett munkálkodásainak 
tárgya: még is el hagyja magát gyakran-izé* 
áíttetni, hogy Boldogítóiban mint meg any^ 
nyi EUenfégeit Szemlélje; és ennek gyümöl-
tsei ofztán azok a' félbe nem ízakadhatő gya
lázatos és vefoedelmes rendeletlenfégek, eró-
fzakoskodások, 5s as Gyűlés ellen való ki 
kelések, raellyeknek el hárítására hirdettette 
a' Király Májusnak 28 dikán következendő' 
Atyai intését: „Soha nem kívánták nagyobb 
€röben a' környülállások, mint most, hogy 
a?-Ffátn^ía^nak egy ízívek 's lelkek legyen, 
hogy eggyesítetc indulattal ragafzkodja-
nak a' Törvényhez, és tellyes tehertségek-
kel rajta legyenek, az Orízágnak ezen álla
potban való meg marafziásán, a' 'iiielly.be. 
moft helvhetett. Mi femmit el nem múlat-
tünk, hogy ezen gondolatokat és érzéseket 
minden Hazafiaknak elniéjekbe 's fzívekbe 
be férkeztetheffuk. Mi, tulajdoá példánkai 
megbizonyítottuk fzembetünpképpen, hogy 
a?Nemzet Képeihez tökélletes bizodalommal 
viseltetünk, 's kéfzek vagyunk állandóul, 
mind annak tdlyesítésérei valami tsak a' Mi 

Aiat-
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Áíattunkvtlóknak bóldogfágát, *$ Frantzíá 
Orfzágnak virágzását efzközölheti's gyára* 
píthatja. Hogy* esik hát az még ís, hogy 
a"* Közjónak Ellenfégei abban törik fejeket, 
miként teheíTék haszontalanokká azon nyo
mós munkákat, mellyekben foglalatoskodik 
eggyet értvén velünk £ Nemzet Gyűlése.*s 
a'vme.llyek mínd óda tzéloznak» hogy álta«* 
lok a* Nép , maga JüíTainak birtokába, ké 
boldogfágra juthaflbn; — hogy a'Népnek fzé-
ditésén mesterkednek minduntalan: melíy 
végre y hoí íjjefzgetik azt 9 egy vagy más 9 

fundamentom nélkül való képzeltetésekkel, 
hamis magyarázatokat adván a5 Nemzet Gyű
lése Végzéseinek a* mellyeket Mi is helybe 
hagytunk j ss meg erősítettünk: hol pedig, 
a' Mi értelmünk eránt helytelen, ; 's Nékünk 
valóban boíTzúfágöí okozó kéttségeskedé-
seket igyekeznek abba Önteni 9 es a* magok 
faját hafznokat, 9á vétkes indulatjaikat , a* 
Vallás fzentséges névével palástöllyák?fíís a" u 
— Ezen Atyai Intésnek a* végén meg tiltja 
a' Király» hogy íenki* más Kokardot he 
merjen viselni; hanem a* millyet maga aá 

Király is viselj úgymint a' Nemzetit; egy* 
fzersmind arra is int minden jó Hazafiakat^ 
hogy ojják meg magokat valamint befzédeik* 
ben: úgy írásaikban is a' fzernre hányások* 
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tói 9 *s minden afféle ki fejezésektől, mely-
lyek háborúfágot, fzakadásokat, vagy akar-
melly fzin alatt következhető rendeletlenfé* 
geket fzülhetnének." 

Ugyan azon Lélektől vezéreltetik a' Ki
rályné is, a' mellytól a* Király: és töreke
dik fzives igyekezettel a' Korona Örökösének 
gyenge fzivébe is mind kettójök* érzéseiket 
bé plántálni; melly édes Anyai oktatások
nak foganatját nem tsak eggy izben tette 
már nyilvánvalóvá a' Királyfi, Ennek adta 
a' minapában is fzembetünő példáját. Tör
tént t. i. hogy a* mint jádzogatott volna a* 
kis Kertjében, egyfzer tsak neki iramodott, 
3s a' Kir. lakó Palota (Thvüleries) nagy Kert
jébe vette magát. A' nevelő Dámák fzalad-
tak utánna; de el nem érték. Egy Gavallér 
is fzokott körülötte lenri : ez eredt tehát 
ofztán utánna, hogy majd el fogja. Midőn 
már nem meííze lett volna hozzája, meg 
fordul a*Királyfi, "*s meg fogván a' Gavallér 
kezét, így fzólla: Az Úr, kezeit rám ne 
tegye: mert az Úr Ariftocrat, az az, oly-, 
lyan, a' ki a' Király árnyékában maga kén
nyé fzerént akar hatalmaskodni Polgár Tár
sain. 

Máj. 29-dikén, meg jelent az Orfzág 
Fő Kintstanója Necker Úr, a' Nemzet Gyü-

F ff lé-
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lésében , egy írásba fel tett hoífzas elö adás* 
sal, mellyböl nagy örömmel fzemlélte a* 
Nemzet Gyűlése, hív fáradozásainak annyi
ban lett meg jutaímaztatását, hogy már eb
ben az efztendoben n millió, és 400/000 
Livrával meg fogja haladni, a' bé vejendo 
Summa, a' ki adandót; minthogy ez 6^r 

aiO/GOOj amaz ellenben 6<$6,62$/Ooo Liv-
rára fog menni. Meg mutatta az emiitett 
elő adásában Necker Úr, hogy 4^ milliót 
érónél Szaporább papiros pénz takarodott 
már fzélíyel a' Tartományokba, és napon
ként nevekedik azoknak hiteles voltok; nem 
külömben, hogy 4O/60O/O00 L i v r á r a 
m e gy> a> mi*t az Orfzág* fel fegéllésére bé 
adtak a* kintses Házba, a* jó Hazafijak, és 
Leányok. Gyönyörüfégére fzoígál néki, 
azt mondotta, hogy Ö ezen állapotját Fran-
tzia Orfzágnak, annak, mind Barátjainak, 
mind Ellenfégeinek elejékbe terjefztheti; 's 
egyfzersmind azt a' nemes Vallást tette, 
hof(y Ő, a' Nemzet Gyűlésének nagy, és 
klaönös okoíTággal intézett munkáját nem 
magafztalhatja eléggé. Azon végezte fza-
vait, hogy immár közelgetni látja Ó, azt 
a5 fzempillantást, a' mellyben hivataláról le 
kell mondani (beteges állapotja miá); a' mi-
dón Frantzia Orfzág' bóldogfágának, nem 

más-
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másképpen; hanem tsupán jó kivánfágai ál
tal lehet efzköze. — Különös indulatját tet
te nyilvánvalóvá Neck£r Úr erántt az egéfz 
Gyűlés. 

Jun. első napján, azt végezte a' Nem
zet Gyűlése, hogy 83 Püspöknél több ne 
legyen az Qrfzágban; t. i. az új fel ofztás 
fzerént, minden Diftriktusban eggy eggy. 
Ezt , Roperstpierre ür tette fel, a* Gyű
lés Tanácskozása' tárgyául; még azt is, hogy 
ezentúl ne hallaflek az Érsek, fem pedig a* 
Car dinalis nevezet Frantzia Orfzágban; és 
hogy a* Nép maga válaíTza magának a'Lelki 
Atyákat. De - ezen két utolsó Tzikkelyek 
eráht mit végezett a' Nemzet Gyűlése: még 
nem írhatjuk 

* * 

C A R M E N 
AD INCLYTAM NATIONKM HUNGARICAM 

IN 
L E O P O L D I I I . 

R E G I S S ü l 
F U T Ü R A C O R O N A T I O N k 

Tv 
<*-*feta dies oritwr tóti celeberrima Regno, 

Provida quam votis Aílra dedere tuis. 
jus Patrium in vitám rediit, jam more vetufto 

lacinget Regem facra Corona nóvum. 
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SYLVESTER STEPHANUM hoc fecit Oiademttt 
Regem, 

Inftauret Reges hoc Diadema faos. 
Regi jeque ac Regno Divas juga facra colentesf 

Applaudant cytharis carrninibusque fuis. 
Rex praeerit Regno, quo non felicius ullum, 

Omne aliud íuperat fertilitate íblam. 
Hic reíidet Baccbusqae, Oywque: hsc ubere Melle s 

lile exquiíko Neéfore ditat agros. 
Mille greges iílhic, totidemque armenta per herbas 

Errant, longinquis esca futura plagis. 
Montes auri, asris, ferri, argentique redundant 

Venis: tam varias non habét Indus opes. 
Pifcibus excellunt pretioíis flumina, merces 

Et Sairns, et tutis promovet Ifter aquis. 
Quas res humanis conducunt ufibus, omnes 

In fe colleétas hic locus unus habét. 
Terra ferax frugum, -celebres Orbi' exhibet ármis t 

Doétrina, ingenio, relTigione Viros. 
Singula íl digno vellem defcribere versu, 

Me vires, tempus, verbaque deficerent. 
Pralia qua; geífit, retulit quas Natio palmas, 

Koma poteft geffis atquiparare fuis* 
fLamanos animos et Valacha et llljra telíus 

Praefert, inriélis Natio plena Viris, 
< ûi volet, aóta legát, quos Regnum vicerit hofies? 

Noftri aevi referam nobile Mártis ©pus. 
tüjtriacas Hoítis triplex ínvaserat oras, 

Spes nulla anxilü, nulla faíutis erat, 
Hungáriáé Regnum forti agmine rebus in arctis' 

Prasfenti auxilio, praeíidioque fűit. 
Sit teftis Bavarus, Gallus, viétusqae Boruffus ? 

^ajmaque de populis triua relata tribus. 
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ía Regem fincera fides fic vincere novit, 

Glória fant Regis peftora fida fiű. 
Quos Mars iníignes- armis, hos reddidit Orbi 

Coafpicuos ftudiis doéta Minerva fuis. 
Quaíque fit in Regno pietas ? fat dixero: Pvegni 

Inclytum Apoílolici nomen & ómen habét. 
Félix Rex, cui per fe dat idegtűim omnia, tales 

Quique fua enumerat fub ditione Viros. 
Regmim asque felix, cui doaaat Numina Regem,«. 

Qui patrio Populis prsefit amore fuis. 
Haud dabie optati Regis LEOPOLDUS imago eíl , 

Omníbus ille Páter, Civis, Airiicus eiit. 
Communis Populi Páter xgris ferre levarnen, 

Pauperibus fataget fuppeditara flipem. 
Dum dat folamen moeílis, dum Regia confert 

Munera, felices hos put'at eíTe dies. 
Civis fubjectis reddet bona tempóra terris, 

Contendet publicQ sonftüuifíje Bono. 
Plebis defeótus excufat amicus amice, 

Diminuít poenas, quas meritere, réls. 
Regii honoris onus fumit, curajque moíeíbe 

Fruőtum omnem Populos vult habuiíTe fuos. 
Magni virtutem Proavi; Patris indolem amoenam; 

Excelfum Magnse cor Genitricis habét. 
Fingé tibi juílum , prudentem , fingé benignum 

Principem, érit Regis forma decusque tui. ^ 
Kon alium experta efl quatuer Florentin Iuílris, 

Moeíla fuum amifit, coliacrymansque Ducem," 
Neve Ducis Populiam capiant oblivia, juffit 

Incidi aíternis grandia faéla notis. 
Ergo quae tantum tibi dat Coeío aufpice Regem, 

Sit celebres inter femper habenda dies. 
Quid íibi vult aliud folennis pompa diei ? 

Qualem »tas vidít nulla, hodíerna áapet. 

Nobi-
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Nobilium veíles gemmis auroqne remdent, 
Servorum eft rutilo murice tinőta chlamys. 

Splendida adoraantur lautis convívia meníis, 
Condiet appoíitas Muíica ameena dapes, 

Feíli hiuc inde arcus, íurguntque fuperba trophosa 
Prsclaris Vatum condecorata metris. 

Laetitia ingentique fremunt • fora, corapita plaufu , 
Feílivis reboat tsrra, polusque fonis. 

Tot Regni expenfaeac plaufus tacito ore loqmtntur, 
Quanta fit in Regem fpesque fidesque noyum. 

Natio conjunőtos teaeat eoncordia Cives, 
Decurrent terris aurea f&cla tuis. 

Pace optatum habeat Regni Congreííio finem, 
Pax reperit faciles in fua vota Deos. 

Nil Patria commune Bonum rnage perdere íblet, 
Quárn discors.Populi mens animusque íui. 

Pax fauftos reddit, miferos discordia Cives, 
Totus pace nihil dulcius Qrbis habét. 

Omnibus idem animus, fit mens seque omnibus unt 
Communi Regni coníuluiüe Bono. 

Subditus obfervet Domini fua jura; Colonos 
Gorái babeat-Dominus non onerare íuos. 

His animis fincera novo date homagia Regi, 
Firmate ingenuam Numine tefte' fi.dem¥ 

Dicite: Vos Superi in LEOPOLDQ Saecili h«« 
norem 

Noílri coeleíli protegite auxilio! 
Hoc donum Veftrum multos fervate per annos, 

Quod donum eíl Veílrse íit quoque cura manus* 
Invideat nobis tantum'setas pofiéra Regem, 

Sit Rex fpes noílri, glória, amorque Soli, 
Hungara fic tellus totó. celebrabitur Őrbe, 

Magna fuo merito, maxim3 Rege fuo. 
Xfeit 
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Ibit in exemplum reliquis Regionibus, omnes 
Edicent Populis unanimi ore fuis, / 

O felix Regio! hic Rex patrio amore gubernat, 
Hic Populi in Regem eíl intemerata fides. 

Delicise hic Populi farama eíl Clementia Regis, 
Fida hic funt Populi peótora, Regis opes. 

Et Regem et Regnum Dii falvum in fajcula feryent* 
Dilaudet Scriptis Orbis uterque fuis. 

Voltiggi. 
* "* * * 

A' Magyar Pfychologiából, még ezen 
fzókat közöllyük, a' jobbítás, vagy meg 
határozás végett: 

Nagy fziviíség Magnanimitas. Nem úgyitva Wt*: 

gátivá Nyom Impréjjio Nyomdok Vestigium* Ok Ra-
tio Oktalan állat animál irrationaíe* Okos állat animál • 
rationale. Ok fo Prineipiuvi Rationis. Orló fellengéfz 
Gzme Covipi.latoriv.m. Por fzeiíi Atomus. Rémülés 
Consternatiö. Rendeíleg Symmetria* Rehdfzer Series+ 
Réfz kép Idy.ci partialis. Rettegés Pavor. Rokonos 
tételek Proj'ositiones alfines. Rúgó E-Iaten RúgóíTág 
ElajtisitM* Szer Vroportio. Szinrirem Imitor, ex fzin-
tén úgy, Szozatos Vocalis* Szörnyű Immmix, Szö
vetség Nexus. Taglat Anahsis, Tag mód Mtthodus 
Analytica.' lársaiás Affociatio, Társ kép Idea ajfoci-
áta. Távoly Distmtia. Tér Spatium. Termés ké 3 
Jdsa hinata. Terméfzeti mérféklés Temperamentuma 
Terméfzet fzabásai Leges Naturae. Tudós felleag- • 
éfz Genie fcientif'cum Tudtom Atfioma (Dugonits), Tsel 
Praxis, ex Tselekfzem. Tseles Practicus a um» Tseles 
f eileng éfz Genie practicum, Tsel tétel Propofitio prac-
tica. Ugyítva Afj'irmative. Valóság Effentia. Vegyit-
lék ingnditnúa* Vegyült kép idta Confusa, Kivált 

kép 
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kép Hsa diftineta: mert a' vegyült képek közül kivá-
lik.. Vékony levegő Aether. Velünk fzületett Nati-
<uus. Vidámság Hilaritaf* Y'vgúlígLaetitia. Virgantz 
éfz Ingeniwn. Visgálat öbfevvatio. ViíTzált fzer Pro-
fortio Reciproca. Vittatom Demonftro. On érzéken-
ség Senfus intimus. On esméret Cognitio fuu Önként 
Sponts, Onség Spontaneitás, On fzeretet Wúaníiz^ 
Őröm Gaudium, Öü'z hang Harmónia. Ofzmény Syi-
téma. Öfztön InstinBus. Ofzvellet Syntbejls. Ötiönj 
Qbjectuw* 

Ki került már a' prés alól, Pesti és Bétsi Könyv 
áros Stabel Urnák meg betsűlhetetlea gondoskodása ál
tal, a' Szúk/égben fegít'ö Könyv nevet viselő és nevének 
valóban meg felelő Munka: melyről egy izben tet
tünk volt írásunkban emlékezetet. Forditója ezen 
gyönö'rkó'dtetve tanító Könyvnek 's Magyar Orfzág-
hoz való alkalmaztat ója T . Kömlei János Ür, ki is 
már ditséreteffen folytatta a* Réf. Prédikátori hivatalt 
Beregh Vármegyében; de kivánv án otthonn fzerzett 
fzép Talentomit, a' látás, hallás, 's Nyelvek tanulása 
által, még inkább tokélletesíteni; félbe fzakafztotta 
liívatalát, 's raoíl itt vagyon. A' Német Nyelvben 
tett elo menetelének QISO zsengéje a' Sz'ükfégben ta
nító Könyvnek Forditása : ez bőven meg fogja mutatni, 
n?íre ment, kevés ido alatt, a' Fordító, a' Neme 
IWyelvben.-— M i , egy fzóval azt mondhatjuk, hogy 
méltó forditása van a' Könyvnek magához; a' Könyv 
pedig méltó, hogy olvaíia minden ^ olvaíTák foképpes 
az eggyügyüek: mert ebből, kevés idö alatt, mago
kat mulattatva hafznós, sot el múlhatatlanul fzüksé-
ges tudományokat meríthetnek. Kiki meg fzerezheti, 
nagy meg erőltetése nélkül: mert tsak 24 kr.; pedig 
34 "árkus, tifzta nyomtatású, 's fok Képek vágynak 
benne. 

Költ Bétáén 9 Júniusnak ss-áik napján. 179©. 
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