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Béts. 
Liht^en lett kerefztűi mentekben fzor* 

galmatolTan megnézegették mind az ide való, 
mind a' Nápolyi Fellegek9 a' még nevezett 
Városban lévő gyapjú matéria Fabrikátj 's 
két három órákat fordítottak a* matéria ké-
fzítése módjának' tapaízralasára* líüiönös 
meg elegedéseket tették nyilván valóvá, a* 
Fabriká' Kir. Igazgatója* Udvari Tanátsos 
Sorgenthal Űr Qikat. -»• Ha Budán lenne iá 
az Ö Fellege' meg korönázraíása, még fő 
gyönyörködtethetné magár, Orízágunkbari 
tejendo utazása közben<, iily hafznos látáílal* 

A* Béisben lévő Ts, 's tfor* íako helynek fekvéséé 
azért kívántuk az érd. Olvasókkal a' Borítékba záYtü 
Rajzolatban közleni, hogy a* ntelíyeket a' 234.'s 355-
dik, és azokat követő Leveleken fognak olvasni ^ 
könnyebberi képzéllieffék azok i s , a' kik Bétáin fiöiia 
voltaké. 

Az elobbeni Darabban* ÉétsÚüt Vagina helyett 
kell olvasni; Kismartonba. 

Békefíegré és Hadra mutató Tőr'té'riefék, 
Septv- 16-dikán hirdették volt ki Büku-

restnél feküdt Táborunkban azon Valóságos 
fegyvernyugvást, meliyre nagy kéfzséggel reá 
állott a* Díván $ minekutánna ínég kérdetétt 
volna a' NagyvézértóL Azóíta téli kvárté
lyokra takarodnak * 's réfz fzerént Erdélybe 
térnek viíTzá^ Oláh Offcágban vitézkedett 
Seregeink. A* Nagy vezér* fő kvártélya va-* 
gyón Rusükbán; honnan két tellyes hata
lommal fel ruháztatott Török Követek ífisa-* 
t§k Sépt 29-dikéft Bukurestbe* 

E« 'A* 
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A' Lengyeleknél lévő Fruíízus MinííW* 
nek Marki Luechejíni-nek Bukur estbe, vagy 
már a' hol fog a* Békeííegról való tanátsko-
zás tartatni, oda lejendó indulása, tsupán 
az Oröfz Udvarnak, Királlyá' ajánlására 
adandó feleletéiül függött, a' Vars&i tudó
sítások ízerént; annak el érkezésével fzán-
dékozott V: BékélTégrÓi tartandó Gyűlésre 
6 is, úgymint a' mellyre tellyes hatalommal 
rendeltetett el Királlyátol, 's úgy van ki tsi-
nálva az útja, hogy Bétsen kerefzrűl men
jen; a* honnan ismét a' Nagy brit anniai és 
Hotlandiai Követek is köveíFék étet. %* Még 
eddig nem jelent meg Bétsben Marki Luc~ 
chefini; pedig a* Péter shurgból várt Kurír 
még Sepr. 7-dikén meg érkezett Brafylöba^ 
az Örofz Tsárzárné* feleletével \ a* meliy 
ugyan tellyeíTéggel nem tettzése fzerént 
esett a' Pruflziai Udvarnak. Mert av Tsá-
fzárné kereken meg írta: hogy Ö , re^ga 
fogja el végezni a' Portával való ügyét* 
minden más HatalmaíTágnak közbenjárása 
nélkül;^ és úgy tartja, hogy fzabadságábari 
álL nékie meg békellenr, vagy továbbra is 
hadakozni, a'mint maga helyesnek itéléndű 
— Nem Hlyen felelettől álmodott kéttség 
kívül a' Porta is ; azért kezdett olly fénnyea 
beízélleni mostanában, hogy t. i. ö , külömbei* 
békeíféget nem köt az Orofzokkal, hanem ha 
abban az állapotban fog maradni minden, 
mellyben a* had előtt volt. — Magasnak 
kezdte ugyan is magát nézni az igen meg 
aláztatott Porta, hogy a' fekete Sas fogadta 
Szárnyai alá: de az élzaki két fejű Sas 9 Qt%&* 
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hov-H Bender Várai falairól Szemlél véns 
igen aiatsonnak nézi azt, *s nem fokát lát
tánk ügyelni a' fekete Sasnaj; telette valói 
lebsgéséreis.; Ennek naivan Égős tanúja az, 
hogy takarodnak eroííen a* 'F'innlandÁában 
hartzolt Seregek 'Lwaríiá; Sélé: hogy . lía 
kedve íefzen á' fekete Sasnak viadalra ki kelni, 
ne múllyon az5 az éfzaki két fejű Sason. —-
ügy is láttzik, hogy el nem nézheti amaz 
Szép fzerént, ennek magaffan vaí6 repdesé-
sét. Azért is párantsolatok adattak ki, hogy 
a' Lithvániai fzéíeken álló Népeik Ufedőm 
és Henkel Generálisokénak magokat eggye-
síttsék, 's még ezek égy harmaaikkal erös-
sítteírenek,.meily Gen. Möilendorf korma-
nyozása alatt gyülekezik öfzve Neumark* 
ban ;8 tsgy; hogy ezen egéfz Sereg reá fog 
menni gö/GOö-re^ 's fő Vezére leílz a* Braun-* 
fchweigi Henzeg. 

/'Német Birodalom. 
Sept. aa-dikére érkezett a* Mogunt^iai 

Válafztp Hertzeg Frankfurtba; holott is 
valamint maga réfzérol, Birodalom FÓ Kan-
tzelláriuÖat, a" Válafztó Hertzegek* Kollé-
gyioma* Dekánuííár, és a1 Tsáfzári Válaíztás* 
munkájának Kormányozoját illető pompával 
jelent meg; úgy a' Város' réfzérol ágyúk* 
durrogásai:, 's ki állott Polgár Kompániák* 
fórjai által tifzteltetett: következendő nap 
pedig egy Deputátziót rendelt köfzontésére 
á* Városi Tanács. 13-dikon e! érkezett nyCo-
loniaíf %,£.$• (íiken** Treviri Válafztó Her
tzeg is a'Váíaíztás' és Koronázás* pompájára. 

E e % Az 
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Az érkezést követett napokon mind kettój'Ö-
ket meg köfzontette Depiuátziója áítal a* 
Tanáts. Naponként nevekedik , mint írják, 
az oda feregio idegeneknek fzáma. 

A' Lütticli ellen küldött Seregek mind 
tsak tsendeffégben vágynak, a' Suttendael-
inéi Auguftusban történt verekedéstől fogva, 
Egy réfzek, úgymint a' Mogunt^iaiak, pa-
rantsolatot is vettek, hogy kéfzíttsék mago
kat a* haza indulásra; 's meg kérte £ IVlo-
gunt^iai Vál. Hertzeg a* Prujf^iai Királyt, 
hogy vállalja magára újjolag az ezen dolog
ban való közbenjárást. Ő Prujfo. Felfége, 
által adta VL közbenjárást Frankfurtian'lévo 
V. Követeinek, ?s ugyan azért a' Lütticli 3 
Rendelj és különöflen magaLüttich Városa 
is Deputátusaikat küldöttek Frankfurt Vá
rosába. Nagy as reményfég, hogy az egéfz 
dolog fzép fzerént el fog igazíttatni' —~ A* 
mint írják, kéfz a? H. Püspök Fejedelemfé-
géról le mondani, ha magát ar̂ ra kötelezi 
a' Tartomány, hogy nékie efztendónként 
bizonyos furnmát fog illendőképpen való 
élelmérg adni, •—- Az ajánlásnak örömmel 
lejendő el fogadása eránt nints femmi kéts-
tség; de a5 kívánságnak telíyesítésére nem 
éppen olly hajlandók, a' tudósítások fzerént, 
a* Lüttichiek. —• Ujj Igazgatójuknak ízámára 
150/000 Forintokat rendeltek efztendón
ként. 

A' Prufíz. Király, Sepr. 23-dikán hagyta 
oda Braf^íó Városát, 's '24-diken reggel 
Berlinibe viflza érkezett. A* Korona' Örö-
köíTe; az uralkodó Braunfenweigi Hertzeg; 

Sta- ' 
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"Statusmíniíter Gr. Hert^herg; és a* Bem 
Udvar' Követe H. Reufs, egy nappal indul
tak oda a Király előtt. Ugyan azon nap 
kerekedtek fel mind Brafclóhól, mind an
nak környékéről az ott feküdt Regementek, 
5s viífza tértek előbbeni helyeikre; ellenbea 
ismét bé izállott Brafelóha a' rendes őrizet, 

Olaf\ Orfrág* 
Ö Apoftoli Felfége ki adatta a' Toská-

nai Nagyhertzegség' minden P.üspökjeinek, 
ott lévő kormányozó Tanáttsa által paran
csolatban, hogy a5 ProtzeíTziók', *s az úgy 
neveztetett Fraternicások' dolgában, és más 
effélékben femmi űjjícásokat meg ne enged
jenek, vagy bé ne vegyenek, mellyek a* fel 
állítandó renddel, 's a' közönfeges Syftemá-
val ellenkeznek. 

A-Pápa, Sepr, 13-dikán tartatta néhai 
JL Jösef halotti pompáját; 'a' melíyre min
den Kardinálisok és Prelátusok hivatalosok 
voltak, Következendő napon 2© Kardináli
sok gyülekeztenek ofzve. Ö Szentségénél, a' 
Frarít^ia Orfcághan történt 's történő Ek~ 
klésiai változásokról való tanátskozás végett* 
Az emiitett 20 Kardinálisok közzul mindegy-
gyiknek által adattak már eleve a* tanátsko-
sás* tárgyai,' hogy azokat magokban jól meg 
hányhatnák vethetnék; de a' halgatásnak fzo-
ros törvénnyé alatt. 

5639-dik efztendoben fzövettségre lépett 
volt a' Graubilndenlandi *) Köx« Társaság 

a' 

*) Grauhüttdenhnd ("'BJmetk-, RespuhUca Grifonum) 
3 úgy aeveztetett JzövettségeHtl álló Köz, Tár-

» s a -
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a* Mediolanumi Hertzegféggeh Ezen fző-
vettségnek 33-dik Tzikkelye olly meg hatá
rozást foglal magában, hogy nem Katholika 
Valláson 's közönfégés fzolgálátokban lévő 
Tagjai a* Köz. Társáságnak Chiavenna Gróf
ságban, és Valtelinhen meg nem teleped
hetnének, és íe^ fellyebb is fzüret idején 3 
hónapokig lehetne tsak nékiek ott múlatni. —r 
Minthogy a* Medioíánwni Kormány izék*, 
foha fem sürgette az emiitett Tzikkeíynek 
tellyesítését, 5s minden ellene mondás nél- „ 
kűi el nézte, hogy Wm tsak békeíTégeíTen 
lakozhatnának a' Proteftansok a' meg neve
zett Tartományokban; hanem még jófzágo-
kat is fzéltire fzerezhetnének magoknak: in
nen a ' le t t , hogy fok proteílans famüiak 
takarodtak Chiavennáha és Valtelinhe; ott 
Társaságokat és hafznos Fabrüiákat állítottak 
fel. Mmekútánna ez így folyt vóína/annyi: 
efztendők, el forgása alatt: neki gondolják 
ezen eíztendóben magokat n'émelly Chia
venna 's Valtelin béliek, sürgetni kezdik a* 
Fenn említett Tzikkeíynek teílyesitését, és 
9* proteftans famiiiáknak közzűlök - raló ki 
irtását, melly által nem tsak a'két Tartomá
nyok rofztattak volna meg feles fzámú hafz
nos Polgáraikról; hanem még olly fok famHiák 
is vallottak volna ki pótolhatatlan kárt, úgy

mint 

saság, Hihétziinak fzoVertséges Társa, '$mint
egy Függelékje. Birtokában vágynak Chiavenna^ 

> és Bormh Grófságok, "s Vált din Tartománnyá. 
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mint a* mellyeknek nagy költségekbe került 
a' magok' meg féfzkejése. Illy környülálla-
sokban kénteleníttetett a' Graubündenlandi 
Eöz. Társaság egy Deputátust küldeni Bétsbs 
3s az által kérni Ő Apoílpli Felfégét, mint 
JMedioiánumi Hertzeget, hogy végére jár
ván a* dolog' miben létének, mékóztatnék 
azt böltseíTége fzerént el igazíttatni.— Nem 
volt a Graubündenland-hka&k O Apoftoll 
Felfégéhez való bizodalmok hijjában való: 
úgymint a' kinek hagyásából, következendő 
válafzt adott az el múlt jul. ai-dikén H. 
fíaunitx. az Ő írásokra: „ Ö Apoft. Felfége, 
eleibe terjefztette magának a* nehézségek
nek, és az e végett már rég idótól fogva 
folyt végezéseek okait, és gyönyörűséggel 
értette, hogy a' 3 fzövettségekból álló Köz, 
Társaság meg határozott akarattal vagyon, 
av Mediolánumi fzövettségnek, és ha Ö Fel-
fége kívánná, még a' 33-dik Tzikkdynek is 
köxönfégeflfen való meg újjitása 's erofsítése 
eránt; ámbátor ezen Tztkkelynek be teliye-
sítése igén nagy károkra fogna lenni fzámos 
proteítans famíliáknak, mellyek Chiavenna 
Grófságban, és Valtelinhen lakoznak. — 
Minthogy pedig OFelfége* a,' maga —világ 
fzerte tudva lévő egyeneíleg fzeretósége 's 
*ende$ gondolkozásának módja fzerént, utálja 
az egymás'el nem türhetését, következés
képpen mind azt, valami által a' Vallást és 
a' lelki esméretet meg akarják fzorítani, gyti-
lölfég' éáíb^'zodalmatianfág, kútfejének tartja, 
mellyet Ő Fellege, sót tsupán a* mi annak 
láttatikis lenni, el akarja kerülni: éhez ké

pest 
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pest reám bízta ŐFelfége, hogy nevébens 
mint ezt jelenlévő írásom által tselekefzerri 
Is» adjam a' 3 fzövettségekbol álló Köz. Tár
saságnak értésére, hogy O Felfége éppen 
perq kivánnya, a? 33-dik Tzil^kelynek bé tol* 
lését $ tsupán több Tzikkelyeit tellyesíttse 
az emiitett kötésnek a* ditsért Köz. Társaság 
á* mennyire tudniillik lehettséges fog; lenni> 
CS az egyeneffé^ kivánnya, <* 

Svéd Orfyág. 
Stokholmba lett viffza érkezésével mes* 

hirdettette a'Király minden Templomokban, 
hogy azonKormányfzék' hatalmának, mely* 
lyéi as Táborba lett menetelekor állított volt 
fal., immár vége vagyon; és iijra maga 
fogót! az Igazgatáshoz, mellyhez hozzá is
ist két kézzel* 

l?8^-ban eggy öfzve fzövetkezés lett 
volt (mint már máilzor is említettük) An-
jalahan, mellynek réfzesei ellene fzegezték 
magokat az Üroíz Udvar ellen kezdendő 
Hadnak szón ókon, mivelhogy az r az Or-
fzág Rendjei* meg eggyezések nélkül indít
tatott. Ezen öfzve Íz4vétkezésnek fejei kos
zul halálra ítclr a' Hadi Tanáts 5 ío Tifzte-
\sx\ úgymint: Haefteska, és Ottó Öberfte* 
reket; Enchjelm»,. és Klingfpotre Oberftlieu-
tenantokat, és Major Kötken-t. Ezeknek 
fententziájokat maga a? Király is meg erofsí-
tette. Sept. g-dikára vaía ki végeztetések 
f endelv?. Ki is állíttattak volt négyen ( mi
velhogy Oberftlieut, Klingfporre bereg volt) 
V gyáízos helyre 9 melly Ladugerasland 

ne* 
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nevű réfzében kéfzUtetett a' fő Városnak'*).' 
De nem akarta a' Király, hogy a' BékeíTég-
pek viíTza nyeréséből fzármazott örömöknek 
napjai vérrel fercézteíTenek meg, és a'közön-' 
íéges nemzeti vigaűagnak édeíTégeit annyi 
Famíliák' . könyhúllatásaik keseríttsék: meg 
kegyelmezett a? ki állított bűnösök; közzfil 
háromnak."' Fgyedűí" Öbetft. Haefteíkú-nék 
enggdté fejér el titcetni; mii ld azért, mivel 
6 leg véikestbb volt, úgymint- a ' - k i ^ é g 
a',Regémentbéli Aíiííztéket 5s .Közembereket -
is. így ekézett' fel lázzafztani, mind' p-edig,-
miveí olly különös kívánságár tette nyilván-. 
valóvá, hogy néki, vagy egéffzen kegyel
mezzen,, meg. a* Király., vagy pedig öleífc 
meg. Másként ^bé érte volna 6 is, .mint 
több társai, a' fzámkiverésbe való'küldet-, 
tetéííeh Ob< Ottó, a' maga famíliája5 jófzá-
gába küldetett fzámkivetésbe Vexio**)melléj 

a\ 

*) Stolholm Városa 7 fo réfzekre ofztatik, mely-
lyeknek neveik im'e'következendők : Stokhohn^ 
Kittersbolm , Helgeandsholm ( Sz. Lélek' fzigete ) 
Schifsholm , Blasüholm •, Königsbolm , és Ladugerds*-
Und.. Kei külső Városainak nevei: Nordey, és 
Sudermalm. 

**) Kö'zépfzerii Város, Smaland nevű Tartomány-
nyában Svéd Orfzágnak, StoUohnhoz 4 rnért> 
foldnyire. Itt vagyon egy forrás, mellyrol azt 
mondják, hogy --Sz* Siegfried fok ••új Kerefzté-
pyeket kerefztelt vélna meg zrnxíL A' Szent 
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a' más kettők Landscrona és Varherg Váraiba 
vitettek. Oberfllieut. Klingfporre-mk is 
meg kegyelmezett a* Király, Az Öfzvefző-
vetkezés által magokat vétkesekké tett Ob. 
Montgommery-tQ, és OberíH. Gr. Leyon-
Jledt-tQ, valamint más több illyenekre is 
laeg nem hozódon: eddig fententzia. 

Dánia. 
A' maga Feleségét haza vítt Korona" 

<)rököfle valamerre utazott, mindenütt kü
lönös indulattal fogadtatott. Öröm innepe-
ket tartott, *s győzedelmi kapukat emelt a* 
nép , ezen Feli, új Párnak meg tiíztelésére, 
as annak látásából fzármazott vigságának fzem-
betünőképpen lehető' meg bizonyítására. Sept 
ig-dikán érkeztek a5 ió Várostói 4 mértföld
nyire íekvó kir. múlató helybe Friedrich$~~ 
hurgbá.; hovk az egéfz Kfr. Udvar ki ment 
vóit fogadásokra. Más nap ment be a* F* 
új Pár, igen fényes pompával Koppenhágába. 
ÉstVjéli 7 öiákor érkezett a' Chrijlianshurg 
nevezetű Kit. lakó helybe; holott is újra az 
egéfz Udvartól, a' Tartománybéli Miniíte-
rekroí, és fö Nemeírégtoí fogadtatott. 1 f-
diken nagy udvarlás volt a3 Kir. lakó hely
ben. - ló-dikon meg jelent a' Kiri Família a* 

Skgfrkd által építtetett Templom, mell ybéa fe-
klifznek a maga meg hidegedéit tetemei is, minek-
iftá;iMa9oö efzteadeig fenn állott volna, 1740-fefü 
el égett* 
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játék néző helyben; íjrálkmmiihtnkg vók 
az Udvarnál és" bál. 

1756-ban frigy 's kereskedés ízegodés 
lett volt a' Dániai Udvar, é> £ GenuaiKöz. 
Társaság között; de ennek külömbküiömb-
féje tzikkelyei igen meg határozatlanul té
tettek fel , 's néfnélly ajánlásokat tsak bizo
nyos fzámú eíztendőkre tett a* Dániai Uáv&t 
a' Köz. Társaságnak, mellyeket mindazáltal 
egéííz erejekben meg tartott Szakadatlanul. 
ERez-'képest, Hellfried Status TanársoíTac 
rendkivülvaló MiniítenBíztoífággal Genuáha 
küldötte a* Király, hogy a9 fenn említett 
Szegődéinek űj formába való vételéről vé
gezne a* Köz. Társasággal. Végezett is, -*e 
Az új Traktának« az el múlt, esztendőben, 
Jiá.^o-dikln ínak magokat alája az arra ren
delt tellyes liatálmú Miniíterek; az erődítés 
ezen éíztendőben Máj. 27-dikén tserélődött 
fel, és mostanában közörifégefle tétetett an
nak foglalatja. . ̂ _ 

(Emiitett Státus' Tanátsoffa tsiaálta k i , Genuába 
lett kiiídettetése elÖtt, Turinban (Sabaudiában) hogy 
a' Villafranca-níl való tengeri vám fizetés meg fzünjön.) 

Lengyel Orf^ág. 
Az Orfzág' Gyűlésének, Sept. 9-dikén 

tartatott Ülésében meg állíttatott, hogy a* 
törvény adó és végre hajtó fő hatalom to
vábbra is a' NemeíTégnél maradjon; cs a' 
harmadik Rendnek leg kiífebb Szava fe legyen 
a' törvény adáshoz. Ezen meg határozás 
ellen hathatós jelentés ment be a' Gyűlésbe 

min-
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minden Városok* réfzéröl, raellyben eröflen 
kérik ezek, hogy ók a* polgári társaság- ter-
méfzetén fundált justól ne fofztafíanak meg 
továbbra, úgymint £ kik leg feleííebb 's 
nyomoífabb réfzét tefzik az ollyan Tagjainak 
a* polgári köz. Társaságnak, mellyek nélkül 
egy Status fem állhat fel. — Vettek is re-, 
ménységet, méltó' Kéréseknek tellyesíttetése 
eránt. 

A' nem régiben Varsóba érkezett Örofz 
Követ Bulgakov, és a' S^éd tellyes hatalmú 
Minifter Engftröm Urak, igen eggyüvé tar
tanak az idotól fogva, hogy Békeííegre lép* 
tek egymásfal az ö Fejedelmeik, 

Fr ant\ia OrJ^ág* 
Az űj Konítítütíionak alkotvánnya» 

mellyen már efzcendpnél régebben dolgozik 
a'Nemzet Gyűlése, hasonló még mind ez 
ideig is egy fa épülethez, mellynek fel gyúj
tására egéfzTársaság öfzve esküdött, 's el is 
követ minden efzközöket, fzándékának végre, 
hajtására: mellynek oltalmazására, 's a* tá-; 
madhátó tűznek oltására vágynak ugyan $x%-
állok elöl állítva; de többnyire mindnyájan 
tsak béren fogadott fzolgák, a' kiknek fe?n» 
mijek fem lévén, nem tsak az, hogy fem-
mit fem vefztenek, ha a* fel gyújtandó fa« 
épületnek tüze akármennyire terjed i s : ha? 
nem inkább nyernek; mert a* rijjadás* alkal-
matofíagával fzéltire ragadozhatják aVkülöm-
ben is tüz torkában lévő vagyonjaikat a* fze-
gény birtokosoknak,"•'$ azonban a' gyúladás 

fzer* 
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fzerzoitóí is kapnak jutalmat, még talám na
gyobbat 5 mint az oltásért kaptak volna. — 
Ezen hasonlítást igaznak találja, SÍ ki gon-
dolóra vefzi, hogy. a' Fr. Nemzet Gyűlése 
ellenségévé tette magának, V az új Confti-
tutziónak, a5 Római". Udvaron,' 's, Nérftet Öt-
fzágön kivűl, fok más Haralmaflagait is £n* 
yopának; ellenségeivé tette beloi, a 'Papi 

-JRendet, majd árallyáb'an a' MemeíTégnek is 
nagy réfzét, (meliyet nyilván • bizonyít az 
aláob következő le festése Fr.Orf^ág' ábrá
zatjának, melly egy Frantzia írásból vagyon 
véve); a* ki meg fontolja továbbá a' Párisi 
Nép' íepredékének áühatatlanságát, tsupin 
az arany' pengése után való halgatását, a* 
melly kéfz, pénzért ma akar kit efze nélkül 
halványává emelni, 's holnap pénzért ismét 
le rontani azt; a 'mint ennek fzembetünó 
példaját adá Necker Úrban, kit tavaly Au-
guftusban tsak nem a' tsillagok közzé emelt, 
nem tudván miért; most éppen annyi okon 
az el múlt Sept. a-dikán fzidalmazott 's fzinte 
halálra keresett. 

,1 A'most mindenfelé uralkodó nyughatatlanságok
nak Indítója, a' fzabadságnak 's egyenlőségnek kiál
tozása. A' fzabadság, Talismánna, Nép fzédítövé lett, 
és fokán el haggyák magokat az efféle kiabálás által 
bslondíttatni, a' kikkülpraben nem tudatlanok; de a* 
fzabadságról nintsen helyes gondolkozások. Frantzi* 
®rjkág- §1 tűnt náminéműképpen ezen meg tsalattatása 
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áltál a' Népnek:, a' fpld' kerekségéről, és nem Kati-' 
rozhatja meg az emberi okqíiag, mitsoda-lieljet fog 
«z ezentúl foglalni a' Státusok • között. Azonban tit
kos praktikák által el vágynak ámítva minden rendjei 
a' lakosoknak: és fok meg tsalat|atott bolondok az ái-
dozatjai az emiitett ámításoknak. Egy Nemzet,.' melíy 
tsupán a' Monarchia által lett hatalmafFá, gazdaggá és 
naggyá, fel forgatja a' Mot|archiát;. és egy képzeltt 
Valamit állít annak helyébe; fel forrott indulataitól 
«1 ragadtatva, egéfz vadságra vetsmedik; tsábítóinak 
kiváhságára kéfz. hitetlenkedni ; és az efzelösködés-
ben annyira el merülni, hogy maga magának gyilkosa 
legyen. •—- Céfar azt mondta.a' régLFrantziikról—~ 
Gens nimium ferox, ut jit libera,. az az: Igen vad 
Nen>zet, hogy fzabad iehefí'en.; •— Frantzia Orfzág 
nem esmér már többé femmi Népek-Törvénnyét, 
nem gondollya meg^ hogy Metz, Toulg V'eviun és 
Eljaj'z (' Aljatia) közönséges Rétesek, által olly félté-, 
telek alatt engedtettek oda, hogy azoknak, mint egéfz-
fzeknek, 's külön külön minden Tagjaiknak is juflaír 
jkért és fzabadsigaikért jót állyon a' Frantzia Udvar, 
hogy Artois. (Ávtefia) és Kmjziíkn tsak ollyan le
mondásoknál fogva botsáttattak y?Frantzia Orfzághoz, 
meílyeket meg kell tartani, hogy az Utrechti és Bit-
Mni BékefTégkötések olly kötelezéseket foglalnak ma
gokban , meílyeket büntetetlen nem lehet által hágni, 
és ezen kötelezések az Aacheni BékeíTég áltál meg 
újjittattak 's eroísíttettek. 'Mind ezen Békeílégköté-
$ek valóságok, és Európánál^, minden HatalmaíTágai 
tartoznak magokat, eggyesítenif yhogy a' Frantzia Or-
fzágot ki fzolgáltató új; tanátsot abbéli maga ki nyi-
latkoztatására ízoríttsák, ha vallyon fel akarja e' ma
gát oldani minden kötések ,alól Az a' tündér hata
lom, meíly magát Frantzia Ovízígúm fal emelte, 

. íiem 
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aem egy vakmerő Cronvell, a* M a' Francia Orfzági 
Uralkodónak a*t merte volt parantsplhi, hogy eddig 
Való tituluiíit: Frantzia Orfzág' Királlyá — Frantziák 
Királlyá nevezettel tseréllye fel; 

(Megalázta magát valósággal a' nagy XIV". Lajos 
Cronvell' kívánságára, és az'1655-.es 57-dik efzt. béli 
kötésekben magát Frantziák' Királlyanak irta, hogy 
Cronvell' tituluííának helyt engedjen, ki magát Anglia^ 
Scotia •> Frantzia Orjzág, é* Irtandia' Pártfogójának 
(l ' roteí tor) nevezte.) 

Hanem egy Liga (Ligue) vagy öfzve íllís az5 

melly egy Nemzet' neve alatt minden Nemzeteket 
zűrzavarba akar hozni, melly a' fzabadságnak neve 
alatt minden rendtartást fel bont; az Egyenlőségé alatt 
a' fejetlenségből ( Anarchie) fzármazó minden vétke* 
ket meg igazít, melly a' Dejfiotismus' ostromlásának 
fzine alatt, tövestől fel forgat"'mindent, 's Attilánál 
nagyobb pufztkóvá leílz. — Frantzia Orfzágot ha 
ügy gondoljuk, mint á' világi HatalbalTágoknak egy* 
gyíkét; már odavan — nints nékiíem fzárazon , fem 
vízen ereje többé. Mert ki hólt kőzzüle & Felsőb* 
bek után való halgatás; S2 egyenlőségnek lelke meg 
fojt minden vetélkedést; betíuletreiraló vágyódást 5 
*s a' hadban magáért ugyan'fsak ki tenni törekedő buz-
jóságot. Nints Fran Orfzágnak többé femmi jőve* 
delme; a' leg jobb kútfőket ki apafztották; a'mester-
séges papiros pénznek pedig, mellyet az idegen va
gy ent (. érti az el vett papi jófzágokat, úgymint a* 
mellyek vágynak ki mutatva * a' papiros pénzek' erő
ségeknek (vaior) fandamentcffláúl) el ragadozott 
eröfzak kéfzített nem lehet, 'S temis leflz mindaddig 
hitelefíege, míg a' mostam környá!állások fognak tar
tani. Fraptzia Orfzágnak nints többé femmi Vallása^ 
láb alá tapodtattak annak fundamentomos ágazati; 9? 
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'Papok, utálatnak és tsúfságnak tárgyaivá tétettek, —-
Frantzia Orfzágnak Hintsenek, többé iemmi törvénnyel; 
a' leg nagyobb vétkek büntetetlen maradnak, Hgy 
Gyűlés , mellyet az Uralkodó maga hatalma által hí
vott öfzve, meg fofztotta azt Királyi Palástyátol, 's 
a'tulajdon maga ellen való párt ütésnek jegyét adta 
oda annak viselni.— Illy környülállásokban £?ükség,1 

hogy az Európai -HatalmaíTágok közönséges Gyűlést 
tartsanak. Nagyobb fz ükség van erre, mint'volt a* 
Cambraj-i Gyűlésre (melíy í 507-ben tartatott a' Ve* 
tiéfrziai Köz. Társaság ellen). Mert most annak keli, 
végére járnii Mit tehet Frantzia O'rízág; és mit 
akar? kiben kell ott a4 FŐt keresni; és ki áll jót a' kö
tésekért. Ha az 1% Státusnak Feje a* jót álló: a'nerrt 
tarthatja meg maga ajánlását, mert niáts arra többé 
hatalma. Ha a' törvénytevő hatalmat magáévá tett 
Test az: e' nem akarja a' jót állást tel'yesíteni. —«• 
Mert hífzem tudva vagyon, hogy meg rontotta az a* 
kötéseket, mellyeken épál az Európai Hatalmaira-
gxiknak eggyarányúsága. Szükség azért* hogy Európa 
Jíérdore vonja Frantzia Örfzágot. — Tartván ezen kér
dőre vonattatástól a' zűrzavaroknak hitetlen ízerzöi, 
eggy álnok módot gondoltak k i , melly által egéiTz 
Európát zűrzavarba hozhaíTák, minden ThrottusokaC 
ki mozdíthaílanak helyeikből, minden Kir. Páltzákat 
öfzve tÖrheffenek, minden judokat fel forgathaíTanak; 
tsak heg}?- a' közönséges gyúladás közben alkalmatos
ságot veheíTenek ofztán, a' magok életek' még men
tésére. De a' Fejedelmek el nem fzenvedik ezeti 
fiép ámítóinak fenyegetÖdzéseiket Í boííziit áll a' nép. 
i s , mihelyt felefzinélheti magát, ú.' maga tsibítóin* '* 

l ö k Béuben, Qhtéfaevtíéi 5-dik napján 1790* 
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