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Béts. 
A' Nápolyi Király *s Királyné, és aJ 

két Kir. Kisaflzonyok ezen folyó hónapnak 
to-dikán fognak kí indulni Nápoly Városa-

x hol Béts felé; A' kisérő Cievallérokrtak és 
párnáknak fzárriá sö-on fellyűllénz; a'Tse* 
lé deliével éggyütt pedig rá, megy f Ö-re. —~ 
Nápolyból hintókon jőnek, 31 mértföld-
riyife a' Barhttai *) rév párthoz. Ott egy 
70 ágyús hadi hajóra ülnek* 's úgy jÓnek 
Fiúméba ( rnelly oda ríieíTzebb esik 6? mért* 
földnél) az Adriai Tengerem Innen pedig 
Ziüjbáchon 's Gfét^ert kereíztul Bétsbé, 
Poílán; meíly köz-föld ismét 66 ménfőidet 
íefzem Öfzveségget tehát 1Ó3 mértföldnél 
Szaporább utat fognak tenni. A' mint ér
tettük, t&ak őfét^ig fzándékozik már ö 
t'eifége* Nagy Vendégeinek eíeibek rnénnij 
mivel temérdek föglalatoíTágaitol nerri nyer
het Időt a' meffzebb váló utazásra. A'Kir. 
Épületnek azon réfzébe fognak fzálHttatni 
i ' Kir.-Vendégek* a5 hol néhai ÍL Jő^sef 
Tsafzár lakott volt. 

Jui. ső^dikárif hozott* 5s Áúg* 3-dikáü 
közönfegeffé tett Végezése által-, meg en
gedte Ö Felfége *- hogy ezentúl j a' rendes 

> Har-

*) Jíaríettú^ Városa, Manfredonia alatt fekfzik; 
ffiellyet láthatni a' meg küldött Burópa úigtf 
Mappáján.-

Gyűjtemény Jelzet: 



%JÖ %*Z25*% 

Harmintzadnak meg fizetése, és a 'ki fza-
botc Rendnek meg tartása mellett, fzabad 
legyen* a' Magyar Orfzági Dohányt kinek, 
kinek ki vinni, V vele kereskedni. 

Nagyon halnak itt a' Himlőben az apró 
Gyermekek. Közelebb tsak egy nap 23-ati 
holtak meg benne. A' hagy embereket pe* 
dig a' gyújtó Hideg vefztegetu 

Magyar Orfeág. 
Buda. 

Auguft. elsőjén reggel, érkezett vinzt 
Bétshól az Ö F e 1 f é g e' Feleletével, Ts 
Fodor Titoknok Úr. Ez erántt, ..g-dikon, 

\ eggyesült Gyűlés tartatott, melly is 9 óra
kor kezdődött, és már 10-edfél órakor vé-
gezödött. Jul. 30-dika volt az emiitett Fele* 
létre téve. Midőn fel olvastatott volna: 
fenki fem fzól.t reája leg kiíTebbet is. Tsak 
néhány rendekből állott; és ide ment ki az 
értelme: „ Vette Ő Felfége Ő Hívfégeknek 
,5 {£ Rendeknek) alázatos Kéréseket, melly 
>, égy fzületett Magyarnak a' Törökkel tar-
5, tandS BékeíTég' Kötésre való Küidettetését 
*t tárgyazta: Mihelyest el fog kezdődni a* 
9i BékefTégról való Alku: gondja leííz Ő 
„ Felfégének reá, hogy az Orfzág' Rende-
„ léseinek idejében elég tétetteffék.u 

A* Gyűlés' el ofzlása után, leg ottan 
hozzá fogtak az Inaug. Diplomán dolgozó 
Urak, nagy munkájoknak folytatásához. —> 
Aug. 4-dikén, öfzve gyűltek a' Ti\amdy* 
lyiki Kerületek* 

Aug, 
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• Aúg. elsőjén, Ns S%ep€s '&uVef\prérh 
Vltríi"€^yMi-i Záízlóailyaik váltották' fel Sz„ 
•Koronánk' Orizeseben, a'Ns Vasváihnegye 
Őrálló Setegét. -— Azzal dítsekedert ezen 
utóbb emliteit díízés Sereg j hogy Budara 
lett Jémeíá ' .alksjmatoilagáv&l $ gazdagon 
meg vendégelte Özvegy B. Rudnyárií^kyné 
6 fi agy íága, ízületeit; B. S\ára^ juiánná 
Aifzony, ^ -maga Tétényi' Kasíéííyábán | 
meliy Vendégíéget fok más Fo Uraságok
nak, azok között Primas Ó Emirimrzi íjának 
jelenléte is nemesiretti, — Már az előtt a' 
Ns Fejér • és Tolnávármegyék' Záízlóáíy-
lyaikhoz is hafonló indulatját bizonyítottá 
á' meg nevezett Mélt. AíTzonyfág> kívánván 
€z áltál nyilvánvalóvá tenni^ hogy^ mint 
kedves Hazájának igáz Leánya, érdemek 
Izerént tudja becsülni a' Haza* ízolgálatjára 
Y dicsÖíTégér'e élni törekedő Hazafiakarv 1 

Minekütánna á' két Magyar Házának 
külömbkauombíéle réízeiröi, mind csak a* 
nagy ízárazfágról's annak gyáfzös követ-
kezeseiről panafzkodo Tudósításokat vettünk 
volna: nagy örömmel értettük közelebb 
Bekésvármegyéből\ hogy.ott néhány hely
ségek' határin olly bóvféggel termett a' 
fzénaj a mülyent tsak lehet kibánni; —̂  
Debret^enbol ezen bíztató Jelemés érkezett 
hozzánk a* gabonára nézve; ^ A ' nii réfzün-
kön kezdett az élet1 árra lejjebb fzállani; a* 
a5 rozsnak köbli 14 márjás; a' kétfzeresé' iá 
~ a o márjás; á' tifzta búzáé 9 forint, ••-í 
Reményiem lehet r hogy ha a' nyomtatás 

"1 í esv~ 
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egyfzer derekaíTan fog menni, óltsóbb is 
leífz. —- Misefáról pedig S^alavármegyéből 
ezt írja eggy érdemes Barátunk: „ A z itt 
való gabona olly fzép, és olly fizető, hogy 
két, három efztendötól fogva olíyan nem 
vaia. — Szabados Ofztogatója a' Fő Valófág 
mindennemű Ajándékinak! 

Oláh Orfcág. 
Az el múlt hónapnak 17-dikén érkezett 

el Bukarestbe B. Herbert: hová az Oröfz 
Követet, 's a' Nagyezért is várták, a5 Bé-
keíTég-Kötés eránt kezdendő Alku -végett* 

B. Podmanit%Jcy Út9 a' Király Hufzár 
Reg. jenéi ditséretéffen viselt Majori Hivata
lából kilépett. Helyébe, amaz, érdemei
ről bőven esmeretes Vitéz Gombos Úr emel
tetett. 

A' Tíhai Táborból; költt Tudósítások 
fzerént, naponként ki fzokott a' Geo. Kray 
Ür' Serege állani éjfél után a' sikra, '« egéffz 
napfelkölttig fegyverben várja a' már gya
korta izgágálkodott ellenféget. •— • Jul.-;al-
díkén , 2 Hufzárök estek az emiitett Sereg 
jközzüí, eggy Arnautával eggyütt, a'Török 
kezébe, és leg ottan Thurnba vitettek. Az 
oda való Basa, meg hagyta a' maga Embe
reinek , hogy a' Hufzárokkal ne barmának 
olly keménnyen, mint fzoktak rendfzerént 
bánni a' Foglyokkal, mivelhogy azok, a 
magok tartozott köteleííégeket telly esitették; 
hanem az Arnautához így fzollott: „ Te 
Kutya! te a* mi Tartományunkban nőttél 
fel; egy sót, kenyeret ettél velünk: mégis 

most 
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most Árulónkká lettél, 's á' Németeknek' 
ajánlottad fzolgálatodát ellenünk. .Mit tsi-
náljak én, roííz Ember, te ve led?" — A* 
ízegény Arnauta, meg hunnyafzkodva, ezt 
feleire: „ U r a m , most kezedben vagyok, 
üttesd el fejemet; vagy tselekedj mást akár
mit velem, a'mi tettzik. "'•• „ N e m , monda 
a' Basa, meg nem halfz; hanem nyomorúk 
életet kell élned; el fogják füleidet, orro
dat, és jobb kezedet vágni: azután el me-
hetfz a' Generálisodhoz, 's meg mondhatod, 
hogy valamennyi Arnaurák kezünkbe kerül
nek , mind a' te díjjodra fognak jutni —-
elég Orvosa van a' Generálisodnak; meg 
gyógyíttathat. , s — A' ízegény Arnaurán 
véghez is vitette a* Basa, a* mivel meg fe
nyegette; még a? bal karján is két nssgy 

•febeket kapott; eggyel pedig a* nyakfzirrján, 
's ekként meg vérezve, ki verettetett asVar
ból. Most már nállunk fekfzik fzerentsétlen 
az ispotályban. Meg indulván ezen. fcegyer-
lenfégen a' fenn említett Generális Űr, fel 
kerekedett Táborából, mindjárt az Ólt vize 
mellett egy JFalut fel gyújtatott; egy vízi
malmot is öfzve rontatott, és 60 darab mar
hát, el hajtatott. Néhány Törökök le fzab-
daltattak; az Ismaeíi Kapitány pedig, meg 
febesedve, Szolgájával eggyütt, fogságunk
ba esett. —- Savója Dragonyos Alhadnagy 
E. Wimmersherg Úr véletlenül az ellenfég' 
kezébe esett. 

Morva Orf%ág» 
Feldmarsall Gróf CoJhrédo , következendő" 

Jelentést tett a' Morva Orfcági Sereg
nél kőzörifégeíTé: 

„Ama' 
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„Ama* bóldogiil ki múlt FŐ Vezér Úr Báró/ 
Juaqdan , meg kéretett engemet, halála előtt sél&o^ 
napokkal, hogy mennék hozzája, 's kínos fajdal nai 
között is, igen eleven érzékenységgel .\ és fziv ének 
b-lsÖ meg iniulásáyal reménykedett, 'hogy ha a' Fo 
L'mak tettzése Jenné , ki fzóllítani otet e' V ilágból, 
adnám értésekre nem tsak minden Generúl^s, StabáliS; 
és Fo, Tiízt Uraknak; hanem nagytól 'fogva' kusinig, 
mindeneknek, vakkik az Ö, Kormány ozása alatt, ol.y 
nagy báráttsággal, fzeré*ettél 's bizodalommal, oVy 
f:k Táborozásokban', Verekedésekben, és más: alkal-
jTiatofiágokban ízoigáltak hafznoíTan a' Státusnak ; O, 
vele minden ve,fzél;y;|íet, és kádi b9)okat eggyütt 
fzcnvedt k ** azt a fzives és batárokat nem esm ro, 

J^óTzönetét, • meilyet az Ö halálos ágyában ajánl né
piek , és a' meíiyet, Lelkébe mél yen bé, nyomva , 
által kiy4n magával, az Örökkévalóságba is • vinni ; 
valamint egyfzersmind azon Kérését, mellybén arr^ 
kérj az; egéfz Gentrálisfágot, és Sereget, hogy azt 
a' Státus etánt való izeretetet, és minden próbákat 
ki állott bátorságot, mellyeknek 6 olly fok alkalma-
soílágokban vaía ízemmel látott Tanúja;, ne tsak meg 
ígr.sák tpvábbra i s : hántm igyekezzenek tellyes 
íekettségek ízerént nevelni is ; és az Aíijiriai Ház* 
33itsőfíegét porba tapodtam! ne engedjék.-—!- A' mi
dőn én., ezen reám bízott dolgot tellyesitem, 's egy-
ízersmyrid Nagyságodat arra kérem, hogy ezt, az 
alatt? Iévjp Generálisoknak , 's Népeknek adja érté
kekre: nem hagy engemet az cg erántt, á'foha bé 
î .fn, motskok ditsÖíXéggel meg ojTzlattatott Fö Vezér 
eránt közönségeden tudva lév'o hajlandóság Kétel
kedni arról, .hogy; minden Begemeat, vagy Test 
\ Corpus,._), fogja /zereteiéo.ek utólfzori bizonyságát 
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§gy nsgy Lélek•- Mise tartatás által achii. Valamint 
hogy az ide való Templomban a' jovo Vasárnap fog
ják azt tartani. — Neutitsein, Jul. 20-dikán 1790" 

¥rant\ia OrJ\ág,.... 
A' rpíc Jul* 14-dikén el nem •követhetett, 

az»eíTős idő miá Paris Városa, repeső <jrö-
rnének ki nyilatkoztatására : igyekezett azt 
a' következendő 4 . f . napokon 5s éjtízaká-
kon ki pótolni. Valaminthogy nagy ínne-
pének nem érte meg másfát Frant^ia Or-
jfcág y íoha nem erce egy Tartomány is a* 
Föld' Kerekségén: úgy az azt követett ör-
vendezésnek jelenségei, a' külömbkülömb-
féle Világositások, Vendégségek, Muzsi
kák, Tánczok is rendkivüivalóíc voltak. — 
Két millió embert tartott Paris Városa az 
emlireEt napokon maga kebelében. Ez a' 
mindenféle Nemből, Rendből, 's az örfzág-
nak minden Réfzeiról való nagy Familia ak-
ként vigadozott eggyütt, mint vaiameily 
Szép eggyeífégben élő *s maga Fejét tifztelő 
\ fzereto Ház Nép. Arany ídejéik fog
nak folyni a5 Framsláknak, ha azon lélek 
*s fziv lakozik bennek állandóul, a' millyen-
re mutatott az emiitett napókon váló példás 
magok viselések. — As Nemzet Gyűlés*, 
ezen közönféges Vigaflagok között is hozzá 
látott az előtte lévő nagy Munkához fzaka-
datlanúl; é̂s egy második Végzést hozott, 
a1 Jutalmazó-Fizetésekre nézve v melly is 
következendő 10 Tzrkkeíyekből Ml: 

' , i.) A-
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i.) Á* Király* Szolgalatjában lévó" S^é* 
méllyek nem kapnak a' közönféges KaíTzábói 
jutalmazó fizetéseket; hanem a5 Király adja 
azt azoknak, a? néki magának rendeltt faját 
jöve^elrneibpl. 

a.) Efztendonként nem mehet fellyebb 
a* jutajmazó fizetéseknek fummája 10; a1 

Kedveskedések^ V Jutalmaké pedig a milliq 
l i v.nál̂  ha az említett fúrnának ki pfztása után 
jelentik niég magokat, a'kik jutalmazó fize
tést kívánnának: tartoznál? várakozni, míg 
reájpk ker^l a' fpr; mivelhogy az öregeb
bek, 's a'kik régebben fzoIgáltak? eleibek 
fétetnek az ifFíahbaknak, * " 

3.) Semmi más üaíTza, nem rendelhet* 
vagy adhat jutalmazó fizetést: innen mind? 
azáltal ki vetetnek a? Papok; úgy a' fzára-
|on és tengeren vitézkedő Seregek is, 

4 ) Ha valaki ,30--efztendöket el nem 
töltött köz* hivatalban, 's meg néni haladta 
az £Q efztendáket; nem kaphat jutalmazó 
fizetést külömben; hanemha ' erotelenkedé° 
sei. yagy febjeí adándanat; o néki just arra. 

| . ) Senki nagyobb jutalmazó fizetést 
nem kapbat3 mint volt a? rendes zsoldja: 
átailyában egy jutalmazó fizetés fem halad-
Jiatja írteg a' IÖ/QOO Liyrát. 

6.) iv ki 30 efztendeig fzplgált, és meg 
yap fp efztendős • kivánhat jut. fizetést; ez 
mindazáltal leg elsőben tsals 4-ed réfzét 
fogja tenni az o elóbbenj rendes fizetésének, 
's minden efztepdóben egy hufjad réíTzei 
lievekgdik , míg annyira megy 5 a/ meritvyi 
véli az elckt a' rendes fizetés, 

r.) 
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7.) A* ki 30 efztendoknek előtte alkal

matlanná leíTz a' Szolgálatra: a m a g a 
fzolgálarjához , erótelenkedéseihez , vagy 
febjeihez alkalmaztatott jutalmaztató fizetést 
kap» 

g j Valahaoyízor Öléshez fog a' Nemzet 
Gyűlése; mind annyifzor két Laíftromot 
tartozik annak eleibe terjefzteni a5 Király, 
mellyek közzül eggyik,^ a* rendelendő; a' 
irtásig pedig, a 'már kirendelt fizetéseket 
foglalja magában, - A* Nemzet Gyűlése vé
gezi el oíztán, kiknek kellyen adni, kik
nek nem. Tsupán a' ki, rendekteket fizeti 
a' köz, KaíTza, 

9.) A1 Jutalmakra nézve is így fog lenni 
a' dolog; egyedül azzal a' külömbféggel, 
hogy amazok nem efztendónként s hanem 
egyízerre fizettetnek ki, 

- ip.) Fia a' fzükfég úgy hozza magával, 
ofztqgathat a' Király elóre is 'Jutalmakat; 
ha^mindüzáltal úgy fogja annakutánna talál
ni a* Nemzet* Gyűlése, hogy nem volt 
elegedenö ok azoknak bfztására; akkor 
köteles azon Minifter meg fordítani azokat, 
a' ki alá írta magát a' Végezésnek. 

A' 17,-diken tartatott estvéli Ölésben, 
fel olvastatott fok Papoknak, a' Nemzet* 
Gyűléséhez intézett kérő írások, mellyben 
a' Szabadfág, Vallás, és a' jó erköltsök 
nevében, azon reménykednek, hogy vetne 
véget ,a' Gyűlés, az Ő erőltetett Feleségte* 
lenfégeknek.— Már ez a' tárgy máíízor is 
került volt elöl; de mivel nem voltak a* 

Ké-
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Kérók* neveik alája írva a* bé nyújtott 
írásnak: minden róla való tanácskozás nél> 

i 2 $ i # ' k»i felre tevődött. 

G enev á^ 
ból így ír hozzánk eggy érdemes Hazánk-
fija; 5,Jul. 14-dikén, Femay -ban *) i$ 

meg 

*) Femay , vagy a' kimondás fzeréft^'FefB^, egy 
Frantziahelység,melly Genevátöl (Genf) tsak vala
mi másfél óránnyira fekfzik. B ' volt a' Voltér* 
kedves lakó helye, holott egy pompás, és igen 
gyó'nyÖrü kilátású Kastélyt is építtetett. — A* 
kik megjárták ezen Kastélyt, mind azt mondják, 
hogy ugyan van benne mit látni. Egy Szobája 
a\ többek között , különös emlékezetet érdemel* 

. I t t fzemléitetik egy kis Monumentum , mellybe 
a' fzive helyhetett Voltérnak* A' felülírás ez; 

j Son efprit eji par tout> et fon coeur eft ic'u A* 
Lelke •mindenütt*, 's 3' fzive itt vagyon. — 'Ezen 
Szobát ékesíti az Orofz Tsáfzárnénak, í í . Ka-
faunnak, jó nagyformában, tulajdon maga a' Tsá-
fzáraé által felyemre ki varrott Képe, illy alól-
irásfal: Prefentée a Mr Voltaké, par V Auteiív. 
Voltér Ürnak küldetett ajándékul, a' Kéfzítojé-
tol. Továbbá, a' nagy F n t ó - n e k , itiagának 
Voltér nak, a' Szeretőjének, Hehetzius-mk, 
Franklin-nzk, Delilléüek, Cjevin-nek, .Marmon-
tel-mk., Dortons-mk, D'Alemhsrt-nsk, 's más 
több iííyen emlékezetes Bmbe^knek Képeik. 
Ezekhez alkalmaztatott a' következendő Arás, 
melly a' fzivnél: ÍéY| írás felett olvastatik: 

Mes 
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meg esküdtek a* Franf'zíák sz új Conjt&utiQ* 
ra Minthogy magam is jelen voltam ezen 
nevezetes Pompán; akanam rolla valamit 
közleni. Kívánatos ízem-tárgy volt ennek 
alkalmaroíTágával, egy zöld ágakból fontt 
négy fzegletú Ofzlop,mellynek homlokait 
négy fzép Képek ékesítették.'' Az eggyiken 
ízemlélteíert ugyanis XVI. Lajos' Képé,? 
jily ai61irásíal: X3\&u qui formás ces traits, veiiie 
fut ton |niage. La vertti fur le trone eft ton plus 
dtgne ouvrage. Az az : isten, a' ki formáltad ezen 
Képet, vigyázz a' magad Képedre. Leg méltóbb 
inúnlíád Tenéked a? Királyi Székben iíio Virtus. — 

Mfe oldalon volt a' Voltér Képe, 3s alatta 
fraen f a r o lva s t a to t t : & ote aux Nations le Bau-
deau de Terreur, O oldotta le a'-tévelygésnek fzem-
füdelét avNemzetek'fzemeikrÖK A'harmadik ól-
dalon, nem tudhattam meg bizonyoíían» 
kf Képe lett legyen. Némellyek, a' Fayet
te- ehék mondották. Az alóíirásá e* vóh: 
Dieu, fóutiens la vertu de ce jeune Heros. Istea, 
tartsd fenn ezen; iffjú Jiérosnají virtusát. *j£j A-dik 
éldalpn láttatott IV, HenriJC Képe. —~ 
Pays de Gay nevű helyen pedig (melly-
»dí határán fekízik fiernqy) egy neveze

tes 

Jtiles manes jbni covfqjés: puisque mon coeur ejí au 
miiteu'de Vous. A' halálban is' .vigafztalást., talá
lok : rn^rt kozepettetek vagyon a* "fziyem. — 
A' Kastély Udvarában vagyon egy• Kápolna i s , 
illy feliílírásfal: Deo• wexit Voltaiu* A. 1761. 
Az Istennek kéfzíttette Vohér 1761. 
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tes festés volt a* többek között Getieva meg 
tifztelésére is kéfzítve; úgymint a* melly 
4000 köböl búzát adott költsön az említett 
helynek. Tudniillik mivel Genevának Tzí-
mere Sas; Pays de Gayé pedig Szajkó: 
le volt egy Sas festve, rneliy egy fz áj a fel 
tátott Szajkónak enni adott. •— Adott a* 
Genevai Köz. Társafág Savójának is gabo
nát: mert, noha ez igen Szoros határok 
köztt fekvő Köz. Társaiig; mindazáltal a' 
jó rendtartás, és előre való gondolkodás 
által, mindenkor 500,000 köböl búzája áll 
kéfzen. — Á' S^avojaiak9 £ fzükfég és a' 
meg terheseden adó alatt nyögnek, 's hábo
rognak is; ugyan azért Chambery nevi^ 
helybe ifooo Katonát Szállíttatott a' Király 
(úgy beízéllik közönfégeíTen Genevában J 
le tsendesítésekre. —'A ' Francia Nemzet' 
egyenlőiége, úgy fel buzdította a' Genevai 
Népet i s , hogy nem tsak kérte, hanem 
imyan kívánta azon egyeníofégnek Genevá-
han való fel állítását, 's a' Közíégnek a'Pol
gárok közzé való bé vétettetését. Kivánfá-
gának még eddig fémmi foganatja nem volt;* 
s6t tartván a' Tanáts a' ízerentsétlen követ
kezésektől, annyit fem enged már most , 
mint az előtt. Zúg is a' Nép : de talám 
eleit vefzik most; hogy ki< nö üífön, mint 
másfzor, a* hamu köztt lappangó fzikra. — 
A' Papok 's köz. Oskolai Tanítók minden 
igyekezettel rajta vágynak, hogv a' Népet, 
az állapotok' kül^mbílge5 hafznös voltáról 
felsőképpen meg győzheffék, — A' múlt 

hónapi 
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hónapban hívta viflza a4 Köz. Társafág azon 
af Számkivetetteket, kik az 1782-dikSéii 
hazai lárma' alkalmatoííágával el küldettek 
volt. Egy nevezetes Pap is vagyon közöt-
tök. — Paris Városa Pénzt veretett, az 
,új Conftitutiora lett közönféges meg eskü
vésnek, és az egéfz Nemzet* öfzye atyafiaso-
dásának Jul. 14-dikén lett űj meg erődíté
sének örök emiékezetére. Iy!inc|en Küldött 
kapott ezen emlékeztetó pénzboL Nállunk 
.is mutogatta egy Lyoni Katona Tifzt.; — 
A' Pénznek eggyik oldalán, ki van formálva a' Haza 
Oltáqa, melly elptt Frantzía Orfzág áll; bal kézé
ben egy tsonió Kardot tartva.; jobb kezét a' Coujtitu^ 
iio Könyvére tette. Az Oltár alatt fzemléltetik a* 
Köz. Boldogság' Képé y-, minden tulajdonságaival egy-
gyiitt. Fellyűl j az Igazság Napja ofzlatja a' Tévely
gésnek Fellegeit. —* A' más oldalon, ezen feliilifás 
olvastatik: A' Frantziák* Eggyesúléíe* Varis Juh *4~ 
dikén 1790.u . 

Anglia 
Nem tsak Parisban lakták el a* Nem* 

zet* első és utolsó Innepének örömét| ha* 
nem még Londonban is. Erről így emlé
keznek az Angliai Levelek: Már g napok
kal Jul. 14-dike előtt, ki hirdettetett az új
ságokban 3 hogy az Angliai Változás* emlé
kezetére (1688-dikban) fel állott Társaíag 
öfzve fog gyülekezni, a* mi első Vendég
fogadóink közzül egybe a' Parton; hogy 
ott egy derék Vendégséget üífön. Hivat
tattak erre mind azok, valakik Barátjai a* 
Szabadfágnakj és a' Frantzia Orfzági Válto-
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fásnak; Három úgy neveztetett Félkörű* 
nákéri éfztogattattak a' Vendégségben 
lehetó még jelenést eízközio' Tzéduíak, '$ 
éti-Öt váltottak belölök. Ez a'nagy Tár-
saíág mind eggyütt evsrr, e^gy igen rágat 
ízép Palotában. Lord Startkopé ult elől ? 
V két fó fó Presbiteriánus • fredikárofrok 
könyörögtek Afztal előtt, és Aízcal utáni 
Mind a' két Imáifág válogatott 's buzdító 
ki íéjezésekkei kéízűlt; olly ki fejezések-
kel, mellyek a'Szabadságnak Js az Embe
risége Juííainak bélsö érzéseit tették nyilván
valókká* Ugyan azért ki magyarázhatatlan 
Örömre indították a* Társaságot * m;Üy az 
&zokhan való tökélletes meg nyugovaslt 
tapsolásfal bizonyítottá.' — Afztal mán, 
Lord Stanhope égy Befzédet tartort, m Hy* 
a'ielenlévo körtiyíiíáUásokhözvolt alkalmaz6 

tátva, 's a5 íTiillyent tsak eggy ollyan Em* 
bertól lehet várni, a' ki leg több mértékben 
bír a'Szabadságnak nemes és igen eleven 
érzésével. Annyira ment, hogy 6* a1 Ne-

"í^eflegnek Fr'ant^iá Orfaágban lett el töröl-
tétését nem tsak helyben hagyta; haneírt 
nyilván ki mondotta, hogy néki tetlyeüeg-
gel nem fogna ellenére2 lenni: ha Angliában 
is ugyan az történne. Egy Szolgájával fe
jére vetette azon nagy darab követ, menyét 
néki Frant\iaOr faágból, & Baftille düle-
dékeibói küldöttek vóir, 's akként mutogat-
tattá ar Gyülekezetnek; mellyé ismét reá 
raktak némellyek Fr. ékeíTegeiket, a'mely
ikeket magok viseltek* Lord Stanhopé 

•••• ;- fak* 
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fokfzor 'kénteíenítteiétt felbe Szakafzram a* 
maga Befzédét, a' tapsolás *s Riáltozls rrnV 
Dr Price'egy rövidBefzédét mondott erre*" 
mellyet hasonlóképpen nagy örömmel és 
meg elégedcsfél vettek."—' Sok Értté-
Ivásokért való tárgyakat tett fel L. Stan^ 
kope, mellyek közzül ezek voltak kivált-, 
képpenvalok: 

„ A- Nép' méltósága — a' Nemzet, Törvények i 

»s a' Király — Frantzia Orfzágnak ditsÖ Változása
ik' Bafiilh' le rontásában való , győzedelmi pompája a# 

Szabadságnak. — Bártsak. Anglia és Frantzia Orfzági 
vetélkednének egymásfal, a' BékeíTég, Virtus, és 
Szabadság hafzsHnak előmozdítására nézve.,— Bár
tsak Anglia és Frantzk Qrfzág állandó Frigyet vetvéof 
egymásfal, egy közönséges Békeíltígnek lennének 
efzközlöi, — Scbmdan Ű r , és azon BtiUmuffih&m 
ták., kik a' Fr. Orfzági Változást védelmezték a* 
Parlamentumban" Scheriddn Ű r , k i j n a g * is 
jelen vólt» meg köfzönte ezen erántta mu
tatott tifzteletet; és minekutánna egy rövid 
Befzédét tatíott volna, következendő Hatá
rozást terjefztett ar Gyülekezet eleibe: 

t,Hog:y a' jeíenlévÖ Gyülekezet riíztá ízivébÖÍ 
önti a' Szabadságnak Fr. ürfzágban lett helyre állí
tásán, és meg erősítésén ; és különös .gyönyörűséggel 
véfzi éfzre a' Frantzia Nemzetnek ai'Britanniai eránt 
Való baráttságát és jó indulatját; 's most kivált ariy-
atyival inkább, mivelhogy azt mind a r k é t Státus* 
boldogsága nyilván kivánja, hogy a'közttök tartfS 
Eggyeffég fem^ által meg ne háboritaíTék; az az 
Eggyeffég, raelly nem tsak kettöjök' fzabadságárá *s 
boldogságába ; haaein a* egéCz emberi Nemzetéére is 

glly 
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eíly fziftséges*** Ezért Határozást mindnyá
jan helyben hagyták s V el'végezték, hogy 
Lord Sianhope által a* Fr, Nemzet Gyűlésé
nek Parisba által küldettéífék* 

Hollandiai Á ' Bétsí Udvar' H ^ s ' Tifzttartója 
\B, BMOÍ pariafzt tett Jul<29'dikén a' Rendeknek* hogy 
égy Német két vagy három hajóra való puskát, '§ 
egyéb hadi efzközöket kéfzittetett Rotterdamban <> a* 
BrüJJzel körűi való Parafztok' ízámárá* — Á' Rendek 
meg nerti fogják azoknak eí fzállitásokát etígédni. 

Aüftr'. Belgyiom* Gentden^ Jul^ 22-dikéri hagy 
lárma volt* A' 3-dik Rend, fáklyák' világánál hir
dettette ki éstve* a' belső bátorságot tárgyszó Ren
delését. -*» Nem engedte meg H. B^fféf-mk Brit/fel* 
fce való vitetését; • (Mt j.&Lkhet ártatlannak itélt &> 
Flandriai Tanáts: niég"'ís ki akartak adni a Rendek) 
hanem 25-dikén ki hozván azt Bandeíoo nevű Apátür-
ságbari volt fogságából, mintegy győzedelmi pompa-* 
val vitte az óit vett Házához „ 

T. Fejér György Úr jó indulatú Hazánkfia, fel küí° 
áötte immár hozzánk* az általa kidolgozott Mutató Táb
láját Munkánk'Íf* Szakaílzának: meliyet^ a'Homíokí-
íásfal eggyütt , mmáen órán fogunk mi is közléhi, 
hogy ekként femmi fe hátráítaíTá az. emiitett I I , Sza-
kafznak bé kötietését* 

Az Orfzág Gyűlése' meg lett Dolgainak tulajdon 
lílagá a' Gyűlés által kéfzittetett Kiadására nézve, el 
kezdettük immár ígéretünket tellyesíteni. Á* mint 
a* Budai Kiadás folytában kezünkhöz fog érkezni s 

. a' fzerént fogunk mi is majd egy* wnajd fél árkust 
&otsátgatnié 

Költ Métsheni Augustusiuk lo-dik aapjáts ff§§* 
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