
BéfVy 

A* tltűlt héten, Néntetújkelyhé ment vöít 
eggyikünk, hogy ízemmel látott Tanúja 
lehetne az ott tanuló Kadétok' fzép tö^ 

, kéiléfeílegeiknek, meliyeknek próbáit 
fogtak azok adni, a* Kir* Utazók előtt J 
honnan is ezeket ifjat 

, ,Mára, úgymint Sepr* iö-díkéré várták 
ide O Fellegeket Ebédre. Ahoz képesti 
minden kéízületek meg tétettek, a* nagy 
Vendégeknek illendő el fogadásokra. AvKas 

torsai Akadémiában sütötték, főzték a' fok 
drága bójti étkeket* A5 lámpások 's métse-
sek mind rendbe voltak rakva, mellyekkel 
ki akarták estve a' Városi világosítani* Dél 
tájban, az oskolás Gyermekeket azon kapu 
mellé állították fzép fórban Tanítóik, mely-
lyen be fogtak vala a* Felfégek jani Stájer 
Orj\ág felöl. Ezek után valami 300 Leány* 
jták állottak, derékon f^éles veres pántliká
val körűi körött tálp% ^ öltözetben* ys 
fel bodrozöít hajjal Ei .a ártatlan Seregen 
túl tiíztelkedett a' Városi Polgárság, kofz* 
perdesen és puskával egéffz' a' Kadétok3 

épületjeig. Lobogtak a* fok Záfzlók; 's két 
helyen is zengett a' muzsika* A' Katonai 
Akadémiában, belől állották a* IÖ-*-I6 efz* 
tendös valami 400 ig való Kadétoké Kaskét 
a1 fejekben, kard az óídalokon, *s puska as 

kezekben. Gyönyörködtető tárgya volt a* 
igémnek látm* 9 miként marsiroanak, 's f©r̂  

Y gat 
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gattyák kezekben a' nehéz puskát ezek a* 
hideghez 's meleghez egy formán hozzá 
ízoktatott, egéfieges vírgontz Iff/ak. Boíízú 
lineájok előtt állottak a' Dobosok és Sípo
sok; a'Hadnagy és Kapitány Urak, mind 
gyalog; lovon pedig a' Májotjok;t úgy nem 
külömben Fö Igazgatójuk F. M. L. Gróf 
Kinj\J(y Ferentz Úr is, egy drága kéfzületű 
paripán. A' Város Kapuja előtt állottak as 

Polgári Stuttzpsok zöld formaruhában. — 
Mind a' Város, mind a3 Kat. Akadémia tele 
volt, Bétsböl, Sopronból, PLufetróVs más 
körül belól lévő helyekről odasereglett Né
met 's Magyar világi és papi Ü'raságökkal*s 
Aífzonyfágokkal, kik mindnyájan nagy nyűg-
hatatlaniággal várták ÖFeifégeket. De ezek 
tsak nem érkeztek: azért is mind a' Kadé
tok, mind pedig a* Polgárok, estvéli 8 ó*a 
után haza ofzlottak. *' 

A' Felséges Otazók' el maradásokat, a* 
Ferent^ FŐhertzeg* Hitvesének hirtelen lett 
változása okozta.-— Az újjabb el intézések 
hetknt, Németújhelybe Sept. I l d iké re ; 
Lax^nburgba pedig 15-dikre várattatnak* 
17-diken fog a1' Nápolyi Követ pompáflan 
bé jőni Béts Városába, ig-dikon pedig 
az Udvarba menni Audientziára. ao*dikon 
leííz a' Lakodalom; a^-diken pedig az indu
lás Franlfurúa. Majd meg válik, ha nem 
tefznek e még valamelly fordítást ezen-el-
intézéseken is a' környülállások. 

Erdély 
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Erdély Orf^ág* 

Kolosvárról hozzánk botsátott Levelében, 
így ír eggy érdemes Gr; 
„ Az itt tartandó Orfzág Gyűlésére min

den kéfzűletek meg vágynak már téve; a* 
KormányfzéV írásai is által fzáiííttattak Sze
lénből gf fzekereken: de mikor fog kezdődni 
a' Gyűlés, nem tudhatni, mivel Auguft. 30-
dikáaól (más Tudósítások fzerént Sept. 13c 
dikáról) minden további meg határozás nél
kül el tevődött. -— Végbe menvén Július* 
közepe tájján Ns Kolos Vármegyének Zu-
kon tartatott Gyűlése: a* NemeíTég leg ottan 
a' mezőre takarodott, ott magát egy nap ió 
háton gyakorolta, olly tzéiial, hogy ha 
Ferent^ Hertzeg le találna jóni az Orízág* 
Gyűlésére , illendő tifzteletet tehtflenek né-
kie. Állott pedig az emiitett formaruhás 
nemesi Sereg: 6 Grófokból, 5 Bárókból, *s 
valami 30a Nemesekbői, ama híres Oberít-
Lieut. Matskási Pál Ürnak kormányozása 
alatt, ki a* volt Gyulai > most pedigSplényi 
Reg. jében tett vitézi fzolgálatjakor leg elöl 
hágott volt fel Schweidnit^ falaira: de a* 
honnan a' kartáts le fzáHítotra, és mind az 
akkor vett, mind más fok febei miatt, már 
most nyugodalomban toki itthon életét. — 
Kolosvármegyében 7 gonoíztéroket végez* 
-tek ki ÍÍ minapaban. Közöttök, egy Pópa-
íagot viselt, de rnár ez elort Megyéjéből ki 
tiltatott Zsivány is vol t , a* kire a# lopott 
ló bizonyosodott. T^ak azon búsult, hogy 

Y % <% 
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•$£. Illyés napján ( nagy Innepjek ez a* Orőrög 
Valláson lévőknek ) kellett néki fel akadni* 
Egy más, a' ki fentenüziá^taitgk közzul, kö
vetkezendő intést tesi^^iniriekelófre el ütöt
ték volna a' gombjáig: „Atyámfiai! ranűly* 
lyátók még, hogy íptía §^\m társatokat ki 
ne adjátok, bár akár mit ígérjenek is: ime* 
mi i2-en öltük meg á*Z$í46t} ha én ki nem. 
adtam volna társaimat ,v most tsak egyedül 
holtam volna meg: de e' fzefént már azok 
közzúi is íokat el yelztettek 5s véíztenek ; 
azonban nékem is meg kell életemről válnom, 
V mellyet pedig meg ígértek, tsak vaüyatii 
ki tzimborásimat. Tanúlíyatok példámon —-
Hóhér! láis dolgodhoz/1 '— Közelebb, ás 

Ojergyói íavanyú vizre lévén, nagy m-g 
ilietŐdésíei kellett tapaíztalnonr, mennyire 
meg ritkultak Gyergyöban a* S\_ékellyéky 
úgy hogy, az otthonn való vigyázatra a* 
14 efztendős Gyermekeket is el vetik. Aíig 
mennek Szegénykék néhány lépést, leg ottan 
egy gallokról aí másikra változtatják aehéaf 
jian^aíétájokat." '• 
%M Némelly Oláhórf\ági Levelek azt bizo
nyítják , hogy ámbár ki hirdettetett is a" 
Fegyvernyugvás: még sints fem éjjel, itvm 
nappal tsendeííég, a' fzélso vigyázatokon. . 

Aujlrlai BeIgyiom* 
Affefs* mellől így ír égy nagy érdemű Ma* 

' . gyár T i fz t Úri- •••>*• '•-•••A • 
,»A' Limburgban lévő Tifzt ^tükmk 

jelentéseikből értem, hogy Bender Re&. béU 
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Oberítlietit. Mayr Úr is, 4 Komp, val, és 
k t 6 fontos agyúval Herv Városába érke
zett Luxenhurgból;.e* ízerént tehát.1? Lim* 
hurgban lévő Seregünk g Komp. Gyalogok* 
ból, 2 Komp. JLmidvn"izabad Seregebcliek-
ból, $6 Él\íerhá%i, *s10 Wurmfer Hufzá-
srokból, és 46 Latour &eg. béli pragonyo* 
sokból, miau öfzve, a'pattantyúsokkal egy* 
gyűtt 1.200 emberből áll. Azonban napon* 
ként. nevekedik a* ízáma, a* 'Hertzegfcgból 
minduntalan felésebben vállalkozó Szabada* 
kara makkal. Már 400-án voltak a' fenn em
lített jelentések izeréot, rendes Seregünkhöz 
el ofztva. Számokra 6 Hertzegfége küldött 
fegyvert Bonnból *). Katonáinknak pedig 
külöí öffen meg köizönrt? i] Kormányoz ónál 
Serében, Limburghan is vifzont meg muta* 
tott- vitézlégeket. A* Hufzár okról , neveze* 
teífen illy nemes vallást' tettj „Most.újra 
a'Huízároknak köfzonh etjük'j° hogy az ellen*. 
íeg ki takarodott a' Hertz.egfégböl. •' gze-
ket Oberfter Gontruil pxSű&j ki J$/hali van,, 
hogy az ellenfég Aug 26 dikán Jemep iievíi 
hjelyfégoél a* Mösa (Maas) ,'M^n ,£írái 
jött , és 27-dikén Eíneu névezetE Limbupgi-
belyíegbe be tsapott, 's mintegy' a.oop-bol" 
álló népevei az Oiurt vfos felett |év# kóiziklás. 

.hs* ; 

*) Bonn, a' Colonidi Érseknek lakó Városa. Ott 
vagyaak» Br'üjfeelbti lert el jövetelektől fogva 
Krijlina és,Albert, Maximilián Eok^nzs^^Coknid 
Éneknél* 
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hegyen Tábort ütött; ag*dikon, 4 Komp, 
val, és a ágyúval eleibe merít, *s 29-dikén 
reggeli 9 órakor Fontain nevű helyfégnél 
visgálódóképpen meg állapodván, túl az 
Odurt vizén lévő erejét az ellenfégnek meg 
fzemlélte. Az alatt Ef^terhá^i Hufzár Kap, 
EndröcfyÚi, 1 KapráUal, 's 16 Huízárral 
Esneu felé tépdesett egy mélly úton; meg 
Sejtvén azonban, hogy az ellenfégnek 7^ 
Vadáífzai, és 12 Dragonyoffai nem meííze 
a' Falutól egy zab földön állanak: legottan 
az eleven sövények köztt ki tért a* mélly út-
ból , *s Vitézeit mintegy 300 lépésnyire az 
ellenfég eleibe állította. Oda érkezvén ol
dalvást járó néhány emberei is, hírül hoz-
ták, hogy mintegy <;o-ig való gyalog nem 
meífze volna hátúiról; mellyet hallván a* 
Kapitány Úr, minden ki gondolható febes-
féggei nékie rugafzkodott az~ ellenfégnek. 
Ennek láttára, a' DragonyoíTág jobbra; as 

Vadáfzok pedig balra fzaladtak a' Falu felé,. 
Háromnál többet el nem érhettek közzülök 
Virézeink: mivelhogy a' Falu végén kerefz-
túl lévén húzva egy fzekér az úton: míg 
annak félre tolásával töltöttek időt Hufzár-
jaink, addig az ellenfég jól el lódult: ám-
bá~ hasig kellett néki gázolni a* vizet, melly-
bf?n, hullatta kalapját és fegyverét. Jól esett 
azonban, hogy a'Dragonyosok után nem 
mentek Hufzárjaink; mert a* mélly úton, 
meiiyre azok vették magokat, 27 Vadáfz 
volt el rejtve. Gyalogfágunk el érkezvén, 
prázsáit ki állította, Az ellenfég oda hagyta 

E$-
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Esneut; hanem két óráig fzűntelen ágyúzta 
még azontúl ártatlan Templomunkat. —-
Ö 3. Vadáfzt, • és 1 Dragonyosr veíztett. Ez 
lovadtól agyon lövetett; amazok pedig öfzVe 
vagdaltattak. Réfzünkroi |§mmi kar nem 
jesédh, Imién ki tettzifc, millyen Va.dáíTzai 
legyenek az elienfégnek. Ugyan is a* fenn 
meg nevezett Oberfter Úrnak bizonyítása 
fzerént, egéfz 200 lépésnyire eleikbe ment 
Endrődy Kapitány Úr, 's f minutáig állott 
a' tűzök' útjában, kormányozása aíatt lévő 
Vitézéivel.- Ezek közzűl kiváítképpenvaló 
módon meg külömböztették magokat: Kápf 
Ficher, Hernyák Mih. * és Német Mátyás 
Közemberek, — Itten Ajfefs körűi ki ki 
ts?p Szokása fzerent az ellenfég; ĉ e mind 
annyifzor ^efzteíéggel viííza verettetik. A* 
Lirnburgi Hmzegfég is oltalom alatt leven *) 
mindenfelől, Seregeinknek **) el érkezésekig 
tsénd-eflegben léfzén." 

Műié-

*) Egy hajókon álló hidjok volt a' Vife vizén a' 
Lüttichieknek, mellyen be ronthattak volna a' Brá-
hantziaiak, Liníhuygnak napnyngöti réfzébe, ez is 
elvitetett , mint írják, elöbbeni helyéről, az 
AuftriaiBiztosok' kérésére ki adott parantsolatjából 
a' Llitticbi Rendéknek. 

**) Eszeknek FÖ Kormányozójáúl H»Hobenlohe ren
deltetett. Alatta, következendő fels5bb és al
sóbb rangú Generálisok fognák lenni: Haditár-

' meS-
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Mínémü gondolatokkal legyenek a* 
v isinihurgiak, meg lehet ítélni a' mindjárt itt 

következő intó Levelekből, mellyet Auguít, 
$3-4ikén botsátortak a'' Brábant^iaiakho^ * ) : 

^jf magokat Patriótáknak neveit 
Brabmt^iaiaknak / 

Belső fájdalmat fzerez bennünk, azöa 
fzörnyü vakságnak fzemlélése, melly tsak 
nem távozik aVTi fzemeitekrói, boldogtalan 
Mrabanú^iaiak/ és a' melty a'leg vétkesebb 
pártütést hazai ízeretetnek nézetvén veletek, 
arra ve(z benneteket, hogy még egyfzer 
rontó dühöíTégteknek tárgyául ki tzéloznátok 
a* magok rérvényes Fejedelmekhez hív Fol* 
gárokat, kik azon voltak, ?s vágynak, hogy 
magokat a' ti Tyrannusaitok ellen védelmez* 
zéks *s meg tarthafíak azon .fzabadfégokat^ 
melíytél ókét meg fofztották a* ti Seregeitek, 
msdón a 'mí Tartományunkba bé férkeztek 
-s benne meg telepedtek. T i , törvényes 
Birtoknak meritek azt nevezni s mellynek 

elle* 

mester Gróf Brovne ; Ahintzi * Kheull és L,iUen 
F< JVT. £.. nantok, kiknek két elseje gyalog, az 
utolsó pedig lovas. Sztnray> Bieh% Diesbacb és 
Mikoviny gyalog (jeneráíiriájorok ; ,'s lovas Gene-* 
ralis Boros Ur« 

*) Ezt a* fenn említett nagy érdemii Tifzt LTr méU 
tóztatott mjnékijnk betses Leveje mellett nyom« 
tatásban meg küldem* 
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ellene mondanak belsőképpen a'Lakosok; 
azt meritek állítani, hogy minden ízoron-
gatás és. üldözés nélkül léptetek abba, 's 
maradtatok meg benne; a' midőn környül 
vétetvén még a' mi Rendjeink' Gyűlése is, 
Hintákkal és bajonétokkal, kémeleníttetett 
akaratotokra állani, 's minden fegedelera 
és oltalom nélkül látván magát, eggy olíy 
Manifeítumot is közönfégefíé tenni végre, 
meilyet az egéfz Tartomány kárhoztatott 
bekéképpen; és a5 midén a' Ti Fejeiteknek 
alá való efzközeik hertze hnrtzálták 's töm* 
lötzre vettették azokat, a* kik buzgóbbak, 
9s bátrabbak lévén másoknál,- világosabban 
ki nyilatkoztatták azon érzékenységeiket* 
mellyékkel minden igaz Limbutgiaknak fzi-
veik tellyesek voltak. Nyifíatok fel már 
valahára fzemeiteket! ne haggyátok máű 
tovább magatokat el fzédittetni, a' ti vefze-
delmeiteknek istentelen Szerzói által, ezea 
boldogtalanok által, a' kik vfflfza élvén go-
nofzni a' Vallás' fzent, és a' Hazának betses 
nevével vetkeztetnek benneteket, magokkal 
€SSYütt> m i n d a' kéttö ellen. Térjetek a* 
ti törvényes Fejedelmetekhez, a* ki ezen 
fzent Hitnek Sorsosa lévén, Js meg ígérvén 
néktek azt a \ Jó t , meilyet kerestek, meg 
várhatja, hogy vegyétek -tőlünk a' néki tar
tozott hivfégnek és hajlandófágnak formáját. 
Nem azért küldi Ö a* maga Seregeit, mint 
a' ti Tyrannusaltok a magokéit, hogy püfz* 
títrsák 's rabollyák az Ő elleníégeinek lakó 
helyeiket 's vagyonjaikat* Nem az az cl 

Sf x & 
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Seregef be jöveteleknek hírmondója, mint 
amazokénak: azon ízőrnyüfégeknek .meg új-
jitásával való fenyegetédzések r. i. mellyé-
kec nem átallották már eggy ízben el követ
n i ; hanem azt adja jó Katonáinak eleikbe./ 
hogy juífait fzerezzék vilfza, ízáilyanakfzetn-
be vitézül azon Pártosokkal, a' kik Ötét 
meg nem esmérvén Fejeknek, minden igaz-
fág és ok nélkül ellene fegyvert forgatnak, 
's oltalmazzák azoknak dühöíTégektöl és. pré-
dalásoktól a' magok köteleííegeket hiven 
tellyesíto Jobbágyokat. Esmérjétek meg 
végre aVti igazfágtalanfágtokat 9 gondollyá-
tok meg, hogy ha félhet valaki a* magától 
lett fegyverfogásnak következéseitói, mely« 
lyet tí annyifzor ellenzettetek: ezek koránt 
fem azok, a' kik ellenetek oltalmazván ma
gokat, azt tselekefeik, a' mivel tartoznak 
a* jó Polgárok; hanem fokkal inkább, a* kik 
nem elégedvén meg a' magok engedetlerifé 
gekbensvaló vakmerő meg átalkodáíTai, el 
akarják azokat nyomni, 5s izerentsétlenekké 
fzándékoznak tenni, a' kik nem engedik 
magokat áljralok el tsábíttátni. Fordíttsátók 
haíznotokra a' mi intésünket, míg időtők 
vagyon, és gondollyátok meg, hogy a'mint 
most keresitek , majdan ügy fog dolgotok 
lenni a k k o r , —- — mi d ó n a* mi 
közönféges Fejedelmünknek Seregei meg 
fognak jelenni, hogy a* rendet és tsendes-
íé^et h ü Hazátokban viífza állírtsák, 's ti
teket Tsábitóitoknak hitegetéseiktol végképp 
pen meg mentsenek.. 

Mi 
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Vagyunk egéfz fzivefTéggel 

Limburg Tartománnyá' minden 
kerített 5s mező Városainak. 
Helyiegeinek 's Faluinak ré-
izekről. Auguft. as-dikén 9 

1790. 
Igaz.,és. hív Lim-
hurgi Patrióták, 

Nem fogott V Brahant^iaiakon femmít 
is* a' Limburgiak* intések 5 rnelly megtetz-
rzik'V Néphez intézett következendő tsábító 
Írásokból a5 Brabant\iai 3. Rendeknek-:-

„Kedves Szeretteink! Az eggyesíitr 
Belgyiomi Rendeknek FÓ Kormány izéké el 
végezte, hogy eggy ollyan próbát tegyen, 
melly a'mi ellenfégeink'igyekezeteknek örö
kös gátat fog eleibe vetni. Egéfz meg gyo-
zödéffel vagyon az eggyesűlt Tartományok' 
Lakosinak, Sz. Vallásunkhoz viseltető buz
góságokról, 's Hazájok etánt való ízé-rete
tekről ; mellytol vezéreltetvén, kéfzebbek 
leíznek mindeneket fel áldozni, mint fetn 
azok által hagyni magokat továbbra is nyug
hatatlankodtam! , kik teliyes igyekezettel 
oda tzéloznak, hogy Őket újra azon fzoígá-
latra vigyék vuTza, mellybol olly tsudála* 
tofian fzabadúltak ki. Illy bizodalommal lé
vén, a5 következendő Rendelését küldötte hoz
zánk. Annál nyomosabb reményfégünk va
gyon felöle/ hogy minden lakos törekedni 
iog ezen Rendeíésnek tellyesítésére , 's 

, kéfz 
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kéfz leífz gyalog el menrii a' ki rendek hely* 
re ;:, mivelhogy y-fizzanak'nagyságos Okai* 
mazója Henri Vandernoot ór is meg fog 
a* Polgári Seredéi ízemcllyeíTea jelenni', 'a 
eggyün fog v^l^-marározm.•.-."• 

A* F6 5 Komiányfzeivnek emKtett Ren-
deíése 19 Tztkkelyekböt áll $ meilyeknek ide 
megy ki rövideden az értelmek: 

„ A z ollyan tiíztes Szeméiiyek, kikhez 
bizodalma vagyon a* képnek, indúilyanak 

. el a' Tartományban^'' beízéllyék reá a' hely* 
fégeket* hogy adjanak bizonyos fzámú Sza-
hadakamúakat, kik Sepr. "4-ciikére gyíiHye-
nek ki rendek helyeikre; holott is Kompá
niákra el fognak oízrami. Egy'Kompániá
nak a* fzáma í i f főre vagyon » de nem ép
pen válrozhatatlanúl határozva. A* Kapitá
nyoktól kezdve, minden ember nyóltz hyólti, 
Stííbert fog napjában kapni y 's azon kívül 
kenyeret is; hanem ruhát (mivel úgy is rö
vid ideig fog a' fzolgálat tartani) maga fze-
rezzen kiki magának. Főképpen pedig el 
ne mulaíTon egy pár jól meg izegzett farkú 
t©£ánkát Yeggy inget vinni magával, Igye* 
kezzenek a' helyfégek, télök kitelhretoképpen 
fegyvert fzerezni; azok? kiknek puakájaik 
vágynak, magok azonban nem akarnak a* 
S^abadakaratúak fzáma kQxz&l-valók' lenni, 
engedjek által azokat. Minden Kompánia 
vigyen magával leg alább is egy Tábori 
Fapor, és a' Flébánusokat meg kell ezen 
feolgáiacnak léceiére kérni V % t,M 
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Ör&Jx, Birodalom, % 
A% Tsáfzárné tulajdon Kézi* ásat borsa* 

totta Rigába a* SCorntínyozóhoz , meüyben; 
annak a1 Svédekkel kötött Béksíféget adja 
tudtára. Ez az: 

tyLiejiandi és Estklmdtközönfáges Kormányozd 
Orani, Gr. Brovne'. A' ml közöttünk;, 's Ö Fe<ség« 
a' Svéd/Király kozÖK kéízültt örökös Bákeííégnek, 
és a' mi határainknak a' Had elótt Veit állapotjok fzt-
rént lett el intézéseket követért meg eggyezésnek , 
réíziinkroí ugyan Gen. Líeut. B igtlftwn; a' Svétf 
Király réfzéröl pedig, annak első KamaráíTa B. u4•••?«-
feldt írták alája magokat Aug. í . rdikén, mint teilyeS 
hatalommal fel ruházott Minifterek. A' két Orlzágok 
téízéról lejendü költsönös meg erősítése erántt ezen 
alól írásnak az a* határozás, hogy az is meg legyen 
ic napok' múlttával. — A' midőn mi hálákat adunk! 
tzért ama' mindenek felett való Felségn k , hogy vege 
lett ezen réizeken az ember vérontásnak,' s viflza 
állíttatott a* Békeíliég: kívántunk arról az Lrnak is 
minden haladék nélkül jelentést tenni, tudván, hogy 
az mind az tfrnak, mind Jobbágyainknak örömökre 
fog lenni. Maradunk 's a' u 

Zarskoezdo Auguíl* 
l6-dikán 1790* >-9* ''• K&talin*u 

Svéd Orföág. 
Minekutánná hírül .vittek,, volna *SVo&-

holm Városába néhány Sraféták4, •á^Békefleg-
rói való Tanátbkozásoknak Vaerelae melle r» 
egy fatőr alatt lett el kezdő iéseket 's folya-
matjokat: meg ment Aug« ao-dikán azoknak 
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fzerentsés végződésekről való hír is; melly 
éppen azt az örömöt ízerzeue Stokkolmban, 
a' mellyet okozott Korijiant^ínápoíjban a* 
Meichenbachi eggyeífégnek" értése. —- A* 
Stokholmi Leveíek fzerént, 7 Tzikkelyekbol 
áll a£egéíz Kötés. Minden abban-az álla
potban fog maradni, mellyben volt a' Had 
előtt, *s még azon fellyüi azt is igéri a* 
Tsáízárné, hogy kéfz a' Finnlandiai Hatá
roknak fzép fzerént való el intézésére is , és 
a'Svéd Király által "i77a-dikben fel állított 
igazgatás' formájának meg esmérésére. — 
l|gy fzó sints a' Portával való hadakozásról 
az említett Kötésben; — nem is efzközlötte 
ezt, sót nem is tudta előre eggy idegen 
Udvar is. 

Frant%_ia Orfcág* 
Az el mólt hónapnak közepe tátfáfi kö

vetkezendő különös híradás volt Jel raggatva 
Parisnak fok úttzain, V.efztögattatott min
denfelé : „Egy fzép termetű 3s ábrázatú 16 
efztendős IfTjú, a^ki fenkitől nem függ, a' 
Törvényen -kívül* kinek f 's áooo Livra 
jövedelme fagyon, de reményli, hogy több 
is fog még lenni: a' ki ugyan Melancholi-
cus, de azonban tsendes és érzékeny ter-
méfzetű — ez, eggy iffjú °s' fzép Szüzet 
óhajt magának, a* ki hasonlóképpen íenkit'Öl 
nem iügg, a' ki mind azon akadályoktól 
mentt, mellyeket okoz a' mi roíTz nevelte-
lésünk az értelemnek, av kinek ugyan azon 
terméfzeti tulajdöníága, 's ugyan annyi te-

feets-
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hertsége vagyon, 's a' muzsikához is ért. 
Ha iliyen Anya' Szülötte találtatik a* föld' 
fzinén: kérem én azt az Egekre, tegyea 
engemet fzerentséíTé,, 's eggyeslttse a' maga 
életét,az enyimmel; de ezen eggyeíTég' kö-

, telének tsupán a'Szeretetnek kell lenni: még 
pedig ollyan fzeretetnek, melly tsak egy 
függésben nem lévó Lélekhez férhet. — 
Mennyei fzép Alak! édes Filofofía, ha él& 
a1 T e , és az én fzerentsémre: esmértem! 
meg magadat; az én nevem Duval; 's el'.* 
várom jelentésedet Viennay Abbénél, Saínt 
Germain külső Városnak Taranne úttz&iá-
b*n." ' 

Már darab idótol fogva, az Igazság' ki 
fzolgilratása' rendjének, V a5 Status' jöve
delmeit es költségeit tárgyazó dolgoknak el 
iafézésrn kivűl, a* Katonsíág* ízer felett 
való .lendeletlenségeinek meg orvoslásában 
foglalatoskodott igen fokát a' Nemzet5 Gyű
lése. Midőn a' hozzája érkező fzomoru hir* 
adások hova tovább arra mutatnának, hogy 
mind a5 ízárazon lévő, mind pedig a' hajós 
Seregek közzül fzintén egéffzen ki hólt a* 
rend *s a' fenyíték; ezt terjefztette Mirahó 
a' Gyűlés eleibe: hogy á* mostani Katona* 
ságot egéíTzen el kell botsátani, '$ helyébe 
az új Konftitűtzióhoz alkalmaztatva legortan 
mist kell fel állítani; elób.b. mindazáltal ízük-
ség leiíz, eggy írást borsátani hozzája, meliy 
az d köreleiIHgeinek világos • elő adását fog
lalja magában. Ezen feltételnek második ré-
ízére reá állott a5 Gyűlés; az elsőnek, meg 
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fontolás4t pedig a' Katonai féömmmziórá 
bízta. — Ugyan meg adták emiitett feltéte
léért JMirahénak a' betsűletet egy Frantzía 
közönf. Levélben: „Ha (úgymond az í ró) 
végre hajtják ezen feltétéit a* Mmiíterek 's 
a' Feketék: akkor, göo akafztó iákat állíts* 
Csatok fel Polgárok! a'' Wuilleriesben, mely* 
lyekre a' Haza' árulóit; leg fellyűl pedig 
azt az alávaló Riquettit (Miraböt) függefz* 
izétek. '* Nem hagyta ezen Levél' Szerzőjét 
bánracni Mtrabó. 

TÜDŐ s r r / s » 
Egy nemes ígyekezetű Hazafi íarra fzánta idejét, 

Vfzép tehtttségét, hogy a* Magyar nyelv gyarapitá* 
sának ,'s a' Tudományoknak azon lehető virágoztatá-
sának ö i l g g l - s l ' 7 ^ " 7 9 4 " ^ ^ —JabgeU hafznos tzél-
jának el éréséré, úgy Ítélte, hogy jobbat 's fzü&sá* 
geílebbét nem tselekedhe!1:, mint ha egy Magyar Ge-
bgrájia, Föld le irásá' kéízkéséhee-^o^'^flivel pedig 
leg közelebb vagyon kiki tulajdon Hazájához; tehát 
az említett érdemes Hazafi is munkáját MágyaY Örfzág 
le írásán kezdette , mellyel kéfzen is leíl'z, remény
sége ízerént, a' jövő Decémb. első napjára. De hogy 
azt faját költségén közöuségeílJé: tehefíe arra annyival 
elégtelenebfe, minthogy a' le írás eleibe Mappa Is fog 
járúlnv Ajánlja azért általunk fzáudékának hathatod 
«lo mozdítását a' két Magyar Hazának. A2 eio pénzt & 
for ra határozta t meííyet következendő tzitn alatt kivíű 
fel küldetni; An die vonBaümeificrifche' Ruebdrmkerey^ 
in Betreff derHung. (Jeograpbie in Wien* 

Kélt Bétsben9 Sept. sek 14-dik napján 1799. 
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