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A' püspöki lakó hely felé vette útját ezen 
dífzes Sereg. Oda lett érkezésekor durrogni 
kezdtek a5 mozsarak,-- *s meg fzólíaltak az 
ablakokból a' dobok és trombiták. Püspök 
öNVga , a' T . Káptalannal, és több Pap
sággal egyetemben, a' maga palotájának el
ső gráditsánál várta a' Sz. Koronát, 's illendő 
tifzrelettel fogadván, vitette azt az e végre 
különöiren fel ékesített udvari kápolnájába, 
holott is éjtfzakán által a' Ns Órállóktól, 
néhány Polgár, és rendes Ts. *s Kir. Kato
náktól ílrázsáltatott. Estve meg volt a' püs
pöki lakó hely körös környúl világosítva, 
's fzép muzsika hó alatt, meg vendégelte 
Püspök Ó N. ga a' Korona* Kísérőit, a' Vá
rosbéli Nemeííeggel, a' rendes Katonaság* 
Elöljáróival, '$ a' Vármegye' Tifztjeivei e-
gyetemben. Más nap reggel 6 órakor meg 
indult a* Koronát vivő Sereg, 's folytatta 
útját Buda felé: hova déíutánni a óra előtt 
el is érkezett; a' midőn meg vonattak min
den harangok, 's a5 Polgár Kompániák (egy-
gyesűivén a' Pestiek is a' Budaiakkal J ki 
állottak tifzteletet tenni: a' Budai Tanáts 
pedig a' Bétsi kapuhoz ment ki Sz. Koro
nánk eleibe , holott Város Nótáriusa Spoth 
Űr ákáí, egy fontos deák beízédet tartatott 
maga nevében, as Korona Őrzó' Méltósá
gokhoz, x 

Erdély Orf^ág, 
Egy Kolosvári. tudósítás ízerént, melly 

kélt az el múlt hónapnak ló-dikán, folytatta 
már akkor ottan Gyűléseit a* Korm. Szék. 
Az Orízág' Gyűlése is Kolosvárrá vagyon 

té-
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Magyar Orf^ág. 
Nádor Ispány 6 lik. Hertzegsége, ezen 

hónapnak elsőjén tért viíFza Bétshöl, holott 
tapsolással 's vívat kiáltással fogadtatott volt 
a'játék nézó helyben, Po^sonha. —- I t t , 
nagy f*orgalűiatoífaggal folytatja tanácskozá
sait a' Gyűlés, 's fogja is , a' mint értettük* 
folytatni fzakadatlanúl QgéiVz új efztendeig. 

Minekntánna Hazánk' Sz. Koronája új 
ditséíféget tetézett volna yq Lieopoldunk! fe* 
jére; 's ezen nagy főnek általa lett meg tifz-
teltetésébol vlfzont faját fénnyéhez is ujj és hat* 
hatóíTabb ragyogván járult volna: el költöz
tetett az el múlt hónapnak a7-dikéh egéfz 
pompával, két Őrizői által, Po%$on Városá
bó l , a* maga jövendőbeli törvényes fzálíá-
sara Éudára. — Dcluránni 4 órakor érke* 
zett az Ö'rfzág' drága Kincsét Vivőknek jeles 
Serege Győr Városához, holott is mind a* 
Ns Vármegye, mind a Város, mind külö-
RöíTen Püspök Ö Nagysága' réfzéröl hafonló 
tifztelettel fogadtatott Sz, Koronánk, mint 
fogadtatott volt Bótshpl Budára lett le vi-
tettetésekor, 's ismét Budáról Pofonba 
lett fel hozattatásakor. — A ' Városba lett 
pompás bé menetel aikalmatoflagával, elöl 
gyaloglott a'Polgár Katonaság, a'Magyar 
ugyan hufzári, a5 Német pedig ítuttzosi for
maruhában, tábori muzsika fzóval; ezt kö
vette az ott Örizetén lévő rendes katonaság; 
továbbá a' lovagló NemeíTeg, és ofzrán a* 
Városi Tanáts. Ez után érkeztek a' Koro
nának, 's annak Őrzőinek hintajaik * mely-
iyek mellett néhány Ns Őrállók lavaglottak* 

Z z K 
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téve, ©zen folyó nőnapnak ia-dikére. —• 
Ma indult le oda, a' F. Kamzelláriától Con-
cipifta Dánt%kay t}t i %z Ö Felfége3 Képé
vel. '— if-dlken 5 nagy Örömmel 's pompá
val tartatott Kóíösvaratí9 TL Leopold Ki
rályunk' neve napjának innepe."' Ezen alkal-
matoíságra, égy győzedelmi kapu is állítta
tott fel a' Tánárs Ház előtt, mellyen, felül 
a' Magyar Korona; alól, F. Urunk' Képe 
fzemléltettek. — Kec felől, két Magyarok 
voltak:,ki rajzolva, kik közzül eggyik a' Ma
gyar Koronát; másik a S'z. Jjlván palástját 
tartotta. Ezeknek eráqnyában eggy égo fziv 
láttatott, illy felűl-iráfíal: hangadó^ d mi 

fiivünk Te he^.á'd! Estve az egéíz piatz 
meg volt világosítva, mellynek két réfzeiben 
12 koldusokra volt afztal terítve. Ezeknek 
meg vendégeltetését, a' katona gyermekek
nek kardos tántzok követte, mellyben a' 
kardoknak egybe verese, mindenkor meg 
eggyezett a' muzsikával, •— EgéíFz éjjel.tar
tott a' bál a' Gróf Rédei házában ; több
nyire Magyar, és Lengyel tántzot jártak. 

Aufiriai Belgjiom^ vagy Német Alföld. 
KésÖtskén jött kezünkbe, egy Gesuesh'ól •*) 

utasított Levél; kívántuk mindazáltal 
belőle im elkövetkezendőket közleni: 

Z z % „Okr. 

*T Ez a' helység, Gefues, vagy Gofue, fek-
fzik, a' Luxenburg Városától Namur féld''vivő 
Orfzág-úrja' mentiben', mmt az iáe zártt Mappám 
lefast fzeml«Iai. 
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5, Oki. ao-dikán ütöttek volt reánk utói-
lyára a' Belgák; a' midőn vitézül viííza-
verték éket a' Gróf Ef%terká^i Imre* Hu-
fzárjai;. melly aikalmatoífággál fofztattak meg 
Jakó nevezetű jó Vitéz Hadhaggyoktól, kit 
úgy talált egy kartács golyóbis, hogy kevés 
idő múlva meg hólt. Azután is volt ugyan 
díványa az egymásra való ágyúzásnak, és 
puskázásnak; de femmi nevezetes nem tör
tént. — Okt. 29-dikén érkeztek fegíttségünk-
re a' Dandini VadáíTzái. Ezeknek meg lá
tása olly ki mondhatatlan örömöt okozott 
kis táborunknak, hogy talám 20 ember héj-
ján mind elejékbe fzaladtak, nagy kiáltozá
sok között, az emiitett Vadáfzoknak Vité
zeink. Granatéros, Gyalog, Huízár, és 
Dragonyos mind egyre futott 's kurjonga
tott. Meg indulván a* Vadáfzok is , Vitéz 
pajtáíTaiktól lett fogadtatásokon, muzsikához 
fogtak, melly 20 trombitáknak, i o Vadáfz-
kiirtöknek, fok sípoknak 's doboknak egy-
gyesített hangzásaikból állott. — Ez, való
ban igen buzdító Járás volt. — A' Vadáfz-
Sereg után ezek érkeztek: Gr. Kini\ky Fe« 
renrz Reg. jéböl 1 Batalion, melly fzép, de 
apró emberekből áll; a5' Malthefen-khÖl ha
sonlóképpen 1 Batalion, Biela GeneráliíTal 
eggyütt. Ebben, fzebb katonák vágynak, 
mint az élőbbemben; W n e m egéízeii Sya* 
korlottak. Brinkenébol is 1 Batalion, melly 
fokkal alább való, az emiitett 2 Batalionök-
nál. ÁlthankhkA ugyan annyi; A* Hadik* 
Hufzárjai közznl 2 Ofztaly. Mind ta lpa 
esett Legények, }s jól kéfzűlrek, Tsudáini 

• •• te-
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lehet, hogy e^en két Ofzrálybó! többen 
fzöktek eí az úron 30-nál: a' fenn meg neve
zett Vadáfzoknak .ízárna, ^o fzököttekkel ké
vésedért. Áz utinnok elöl"említett Batalioné 
66-al; a' adiké, 44-el; a' 3-diké, 67-el. 7 -
Négy Magyar Granatéros Batalionok * a* 
Teglmann lovas fzaba.d Seregének % Ofz-
tállyai, 2 Bat. Magyar Öyalogság; 1 Ofzr. 
a1[Coburg Dragonyoírai kö'zzűl, s az Oífo-
jẑ Z/i Szabad Serege, Limhurgban vágynak. 
( Hervéböl kok újjabb rudS.sírás fzerént, pa-
rantsolat érkezett a' nagy Seregtol, az emlí
tett Városbéli Kormányozóhoz F. M. L. Al-
viritfi Ürhoz, meüynek ereje fzerént, Bra~ 
hantáin felé kellett indulni &* LimburgTar-

-'tqmánnyá-ban. lévő minden Seregeknek.) —< 
Kov. ié dikán érkeztek a* T^ro/wiVadáízok, 
3'.Német gyalog Bat. ok5 's a' Hadik Hufz. 
Regjének 3-dik Oízrállya.— Dornik (Tour 
nay% Flandriában vagyon) Varosa's annak 
megyéje* Rendjei mentek e!61 jo példával, 
a' magok törvényes Fejedelmeknek meg es-
mérésében. Nov. 4-dike' éjtfzakáján vitte* 
meg nékiek egy Kurir azon jelentést, mely-
• lyet a' 3 eggyesüítt Udvaroknak Hágában 
tanatskozo Miniftereik küldöttek az ott lévő 
Belgyiomi Öepurárnsokhoz , a' Tsáfzárnak 
ugyan azon időben ki adott nyűtt • Írásával 
eggyütt. Következendő napon kétfzer gyűl
tek, öfzve a' Rendek, Varra határozták ma
gokat 9 a* mindenkor hívnek meg maradott 
Püspöknek, Salm Sctlm Hertzegnek javallá-
sára, h o g y a \ T s . 's ,Klr. Felfégnek Uralko

d á s a alá viflza térjenek, Ezen végzettel egy 
Ku-
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Kurírt küldöttek Nov. 6-dikán é Brüjfeeli 
Kormányszékhez, és a' Hágábanlkv'o Mini-
ííerekhez. Ugyan azon időben hárman, 
háromfelé vették útjokat a' Rendek közzül, 
úgymint: Monsba , a' Eertrtegaui; Genthe 
a' Flandriai; 's Mriijfeelbe & Brabant^iai 
Rendekhez, hogy vélek tulajdon határozá
sokat kozöllyék." 

Követték a' Namuriák £ Dornikiakat. 
•*-; A'Pártosok' Vezére Gen,Lieut;B. Schön* 
féld oda küldötte Nov. 24-dikén a* maga 
Adjutanját, FÓ Vezér B. Benderhe^, ezen 
ajánlásnak jelentésével, hogy 3 napi fegy
vernyugvásnak, és a9'hátra hagyandó bete
gekkel való jó bánásnak fel tétele alatt, ki 
fog 24 órák alatt költözni Namur Várából, 
's Városából. B. Bender előbb 3 órákig; 
azután pedig más nap reggeli 8 óráig tar
tandó fegyvernyugvást igért olíy meg bíz-
tatáífal, hogy 24 óráknak el folyása alatt, 
minden háborítás nélkül vonhatja vifTza ma
gát. — 25-dikén, reggeli 3 órakor Deputa-
tusok érkeztek Namur Városából a* FÓ Ve
zérhez, által adták néki 4 rendbéli irásokar, 
mellyek a'Tartomány' maga meg adását tár-
gyazták, Yoltalmát kérték ki, némelly roflz 
gondolatúaknak ragadozások 's.rprédaiások 
ellen. 10 órakor be ízáMotí a' ~Kinfcky Fer. 
Bat. jávai, F. M. L. Baillet laTour a' Várba 
és az EróíTégbe. A3 jelen lévő Püspök tifz-
telettel fogadta, a' Rendek5 DeputátuíFaival 
eggyütt, ss parantsolatját a* Te Deum tar
tása eránt ki kérte. Nov* 24-dike 's 2f-dike 
köztt való éjtfzakán, hirtelenséggel oda hagy

ta 
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ta a' partosok' jobb fzárnya a' Mősa partját, 
's magác Charieroy felé viíTza vonta. Ezzel, 
fel kerekedtek QfoeHklieut. JLiifignan, ésGen. 
Cortiy *s által Szállítván--népeket a' Mósa 
vizén, amaz ugyan a' Dinánti hídnál; e* 
p^dig Hajliernély mind ketten a' víznek bal 
partjára telepedtek. 26-dikon, kerefztűl vitte 
Seregét Bender FŐ Vezér Namur ón % 's túl 
rajta fzállott táborba. 

A* feilyebb emiitett 4 rendbeli írások 
közzűl, e' volt a'fobnek az értelme: 9tNamur 
Tartománnyának Rendjei, el végezték ma
gokban, hogy az Ő Felfége II Leopold 
Ts. és Király' Jelentésének, és a5 Hágában 
eggyesultt Minifter éknek Okt. fi-dikén tett 
Jelentéseknek engednek, 's ahoz képest Ő 
Felfégét ezen Tartomány igaz és törvényes 
Fejedelmének (mint erre , mégNov. 21-kén 
meg határozták már magokat), az emiitett 
Jelentésekben bé foglaitt feltételek 's fogadá
sok alatt, meg esmérik; úgymint aVmeíy-
lyekben az is bé foglaltatik, hogy' mivel 
ezen Városnak Polgári ki vetkeztek fegyve
reikből: bizonyosok lehetnek eránta, hogy 
fem fzeméliyeikre, fem birtokaikra nézve, 
leg kufebb erofzakot fem fognak fzenvedni. 
És a' mi nézi a' Seregeket: meg kérték a* 
Rendek G„ L. B. Schönfeldeí?, hogy a' ma
ga parantsolatja alatt lévőkkel takarodjon ki 
a 'Városból, 's e'fzeréat fordíttsa eí attól 
a:' vefzélyt, meUynek külömben ízerentsét-
len tárgya lehetne, ha tudniillik Ő (a' G-L.) 
ellentáílóst kezdene, mellyben mi jelentjük, 
hogy femmi réízt nem akarunk venni. A-

zon-
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zonban fel fedezzük a' FÓ Vezér Ürn-ak elő
r e , hogy minékünk ezen Városban mintegy 
300 Szabad akaratú fegyveres embereink 
vágynak, kik tsupán a'jó rendnek fenn tar
tására valók, 's a' kiknek fegyverben való 
hagyásokat azért kékük ízükségesnek, hogy 
a' belső tsendelíég meg ne háboríuaííék a* 
köz nép által; de a' kik Exc. el érkezésével 
le fogják tenni parantsolatjára a* fegyvert. 
A* Város* kúltsait egéfz kéfzséggel kezéhez 
fogjuk mi küldeni a' Fó Vezér Úrnak: mi-
helyest fzabadságunkban hagy minket a'Ka
tonaság , mellytöl még most ezt nem tséie-
kedhettük. — Ezeknek nagyobb bízonságáúl 
ide rekefztjük a'24 Tzéheknekis magok meg 
határozásokat. Adatott a5 közöníéges Gyű
lésben, Nov. 24. 1790. Falion, 

Mire határozták magokat a' több Tarto
mányoknak, *s nevezeteden Brahant^iának 
Rendjei: még nem lehet egéfz bizonyoffág-
gal írni, 

Qlafx Orfeág. 
As Ts. 's Kir. Felfégnek nevezetes két 

Rendelései tétettek ezen hónapnak 3-dikán 
Florent^iáhan közönségeíTé, Eggyik Ren
delésnek foglalatja az, „hogy az el jegyzés 
nem tefzi el múlhatatlanná a' házaííigi egybe
kelést ; tartozik mindazáltal a* maga igéretét 
meg nem állott fél, minden okozott költsé
geket meg fordítani; és ha a5 meg tsalatta-
tott fél, kivánnya ki kerestetni az okát: mi
ért fzegte legyen meg ajánlását a* másik fél, 
viheti a' dolgot, Florent^jában ugyan ais 
Árvák' Tanáttsa; Sienában a* Confiftorium \ 

más 
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más helyeken végre az oda való Törvény-
fzékek eleibe. — Másik Rendelésében, az 
eránt tett jelentést Ö Felfége, hogy a' Tos- " 
kánai Nagyhertzegségbéii Nemefleg, maga 
privilégyiornainak, *s azokkal járó méltósá
gának leg kiffebb meg sértődése nélkül, vi
selhet Polgári NotáriaíFágokat, 5s Cancella-
riufílgokat. Ezen jelentés tellyesítését aka
dályoztatható minden Szokásokat 's törvénye
ket fernmivé tefzen annakokáért Ő Felfége; 
nevezeteíTen az 17^0-dik efztendöben, Jul. 
31-dikén hozott Nemesi Törvényt. — Emii
tett Rendelése5 hozására a* vitte Ö Felfégét, 
mivelhogy a' fenn ki tett hivataloknak foly
tatására, jóxan életű, értelmes, és a* köz
jót -buzgóan- eSzközlcni igyekező fzeméllyek 
kívántatnak > melly tulaj donságokat inkább 
lehet keresni a' NemeiTégben, úgymint a* 
mellynek nagyobb módja van maga formá
lásában , mint a' Nemteleneknek. 

A' Sardiniai Udvar, következendő kí
vánságait terjefztette aJ Római Sz. Szék elei
be : 1.) Hogy ezentúl maga hatalmában le
gyen a' Királynak , tulajdon Orízagában 
Püspököket tenni. 1.) Hogy a' házaífág* 
dolgában való engedelem adásokért ne le
gyen fzükség Romába folyamodni; hanem 
azokat tsupán az Orfzágban lévő Poeniten-
tiariumoknál kellyen keresni.; 3,) Hogy a' 
felesleg való Klaftromok, O Szentségének 
meg eggyezésébói törólteflenek el. 

Franklin, kiváltképpenvaló helyet ér
demel az Emberiség' Hiftoriajában. Ezen 
nagy Emberről úgy írt közelebb egy neve-

ze< 
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zefes Német Tudós (' Fifcher), hogy elő
adását nem olvashattuk még indulás nélkül; 
's kívántuk annak nagyobb réfzét érdemes 
Olvasóinkkal is közleni, ezen itt következő 
Sorokban: 

Azon nagy gondolatok kó'zzül, mellyékre fel 
•melkedhetik az emberi lélek, eggy ez , tsalhatatla-
nul: A' vele Jl'ö, 's utdnna következő nyomnak Szol
gálni akarni! és az emberi leg főbb érdemet néhány 
fzókkal egéíTzen magában foglaló ditsér© Befzéd ez : 
Hajznált az egéjjz emberi Nemzetnek! Kevesen men
nek: annyira gondolatjaikkal; 's még kevesebben emel
kedtek, fel eleitől fogva érdemeikkel ©Ily raagaflan. 
Azok, kik erötelen létekre, viafz fzárnyakon f/ándé-
Jkoztak fel repülni: viffza estek, és fzánakodásnak, 
vagy tsúfolkodásnak fzavával hangzott vifTza nevek 
a* tengerből, mellybe le zuhantának. Belső éltéig 
ereje vifzi fel a* Sast a' Naphoz; a' léleknek 's fzív-
nek belső éltető ereje tefzi a' nagy Embert. Való, 
hogy az alkalmatoffág is ; de koránt fem az oll jan, 
mint a' millyenrol a' kis Lelkek álmodoznak, hogy 
tudniillik lágyabb párnákon leheífen ennek nyugvása, 
mint másoknak; hanem a' nagy dolgok' végbe vitelére 
alkalmatos idő pontok; 's erőt, bátorságot, vefzély-
íyekkel való fzembe fzállást, és ellentállást kívánó 
nehéz környülállások. Ezen úton jtit Ő az -érdemre, 
's örökkévalóságra. — Egy» Franklin Beniamin^ 
ezen Férjfiai kó'zztil az emberi Nemzetnek, a' ki va
lóban nem tsak egy Néphez; hanem minden Nemze
tekhez tartozandó; sőt ditsoíTégének mértékére, 's 
meflze ki ható voltára nézve az egéfz fold' kereksége 
Szülöttjei kÖzzi'il elsÖ. Mert bár melly méltó helyet 
fogjon is Franklin'^képQ mellett, a* Frantzia Nemzet 

Gyü-
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Gyűlésében a" Vashingion képe: msnttyível tséleke-
áett ugyan tsak amaz'ennél-• többet az emberi Nem
zetért; 's tsupán magában gondoltatván is mennyivel 
múlta ezt fellyűí. — Amerika, ivnelly eddig tsupán 
idegen véle való bánásnak tárgya, tsupán az Euró
paiak' kereskedő helyek volt: már Franklin' fzá'zad-
játói fogva, faját tehetőségének arany idejét fzámlálja, 
tnellybe 'lépett a' tudományoknak, mesterségeknek, 
tulajdon termései' meg mivelésenek a' kereskedésnek, 
ys eredeti törvény - hozásának fzerentsés el kezdése 
által. Á' betsületnek ezen gráditsán ment fel eggy 
©llyan Ember, a 'k i fem Fejedelemségre, fem'Urá-
ságra nem fziiletett; hanem a' kézi mesterségeknek 
keskeny határai között, egyedül a' mások' gondolati
nak terjefztésében fáradozott, nem fokát tÖrodvéa 
rajta, akar értett maga valamit azokból, akar fem. — 
Franklin Beniamin, Könyvnyomtató vóit elsőben. —-
A' mai mind két nemen lévő érdemes Olvasók nem 
fognak ezért alatsonan Ítélni Ö róla; nem fogják a* 
Jérusálemi Népnek Naggyait követni, kik iílyen kér
dést Étitek vala fel hajdanában: Honnan van ennek az 
ti nagy líltseffége, V ereje? Hit nem eggy Át mester
nek & Fija o? — Mert olly időben élnek, mellybea 
közönséges hit kezd már aMenni, hogy a' nagy Em
bert nem a' fzületés, és a' ruha; hanem a' fo 's a' fziv 
tsinállya: a'mi külső fényeífége van, mind az, tsak 
©llyan, mint a' tseré'p korsón a' máz. — A' maga 
-elÖbbeni kitsinségébÖl eggy ollyánüj Státusnak lett 
Franklin Szófzóllójává, Gondviselőjévé, és Törvény 
adójává, mellynek van annyi ki terjedése, mint egy-
gyütt véve Portugalliának, Nagybritanniának, Német, 
Frantzia és Spanyol ürfzágoknak. Vashingtorí fegy
vere, diadalmaskodott Jtnglw fegyverén; Franklin* 

pea-
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pennája, i s , az akkori Jlngü&i, Mintftéritiméa. —> H#-
aagy jót tett ez által Hazájának: tett valóban a' ter-
méfzetröl fzerzett esmerettsége által az egéffz emberi 
Nemzetnek! Nagy visgálója volt Franklin a' termé-
fzetnek,; és ©tt nyomozta leg örömestebb a' termé-
fzetet, a' hol kell azt nyomozni, tadniillik magábaa 
a' terméfzetbea; ugyan azért bátorkodott S a' maga 
tapafztalásán építeni, azt leg ottan műbe venai, 's 
kafzonra fordítani. Mihelyt ki tapogatta Ö az égi tűz
nek terméfzetét: azonnal utat i$ fzabott annak (az 
4gi tüz vonónak ( Blitzableiter) fel találása által } * 
mellyet követvén, ártalom nélkül fzálíyon le lakó 
hajlékaink közzé. Minden égi tüz vonó, ugyan any-
«yi emlékeztető ofzlopa ö nékie. Ha meg- tudnánk 
feafározní a" lélek nagyságának külömbözÖ mértékeit: 
meg érdemlené valóban, hogy fel vetnénk, 's fzáöi 
fzerént ki tsinálnánk, ménoyíf nevekedett a' mi erőnk
nek belsÖ érzése, ezen győzedelem által, mellyet 
vettünk a' terruéfze^nek egy leg rettentőbb jelenségén. 
Igen fokát nyert pedig az , a' ki meg tanújt bizoda
lommal lenni Önnön magához : következésképpen nagy 
annak érdeme, á 'k i másakba önti ezen bizodalma*. 
Franklin új/s nagy bizodalmat öntött az emberi Nem-
ze'be y a' ma%a ereje eránU SzerentséíTen.tett tulajdoa 
próbáiról más Ember Társaira is ítéletet hozva*, fo
kát tartott Ö maga is az emberi erŐroh Az o ítélete 
fzerént, éppen nem kell hideg vérrel nézni a' levegő 
égben való átázásnak első próbálgatását. Hasoníd 
minden új találmány,, úgy hitte Franklin, a' Gyer
mekhez, meliyröí nem lehet előre tudni, mi váíhatik 
még belőle, ha.ember korra jutánd. fia a' leveg©-
légí utazásnak fel találása előbb történhetett volna, 
aero p«dig akkor, midőn már Frmkliéf meg élemedett 

áUa- : 
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állapotra jutott volt: é ifieg tselekedte vólaa, hogy 
l>|tran járhatnánk most felette is földünknek. — De 
valóban az Amerikai fzabad közönf. Társaság' formálást 
ilt&l fem magának hafzsált Ö tsupán Amerikának. Sok 
Európai fülek hajlandóbbak már az ollyan Igazságok
nak hallására , minémüeket az Amerikai panafzokeránt 
való meg kérdetésekor, prédikállö'tt ö az AngliaiV&v-
lamentum eíÖtt, mellyeket nem igen örömest akart az 
akkor hallani. A ' Frantzia Qrjzági változás, Leánya 
az Amerikainak* Es bár mint állíttsa is valaki, hogy 
a" jobbításnak, fzép tsendefíeggel, 's az eddig váló 
tendsek eröfzakos meg bontása 's fel forgatása nélkül 
Í>ékeffégeíTen kell meg esni : örülhet mindazáltal, hogy 
®gy Nemzet, a* maga hijjába vefztegetett fok pana* 
Izolkodásaí, 's hova tovább való terhesebb el nyo
mattatásai után, midőn már minden egyéb utak hé 
lettek volna előtte zárva, ezen nyerte meg a' maga 
ázabadságát. Fayette Amerikában ; Franklin pedig Fran
tzia örj'zágban vettek 's -adtak aunakutánna kSltsö'nöV 
sen letzkéket. —. D e , tsak itt határozódnak ofztá* 
ezek? iippen sem. Fél nyílnak bizonyára másutt 
is a' Népeknek fzemeik, 'É ölly költs és kegyelmes 
Uralkodás fog fel állani mindenütt Európában, melly 
az emberi érdemre 's jusra ValÓ meg kettőztetett fi-
gyelmeteíTég által annak magában is fzerentsés Tarto
m á n n y á , még ízerentséffebbekké fogja tenni* —; 
Amerikából ki fog irtatni az Emberékkel való kereske
dés. A' jó Quaekerek próbáltak itt leg elsőben ac 
Afrikai Emberekkel emberi módra bánni; a* faját fza-
foadságuak édes érzése még hathatóíl'abb öfztö'n vólt4 

az abban való réfzesítésekre azoknak; 's a' Státusnak 
bőlts Szófzóllói nagy kéfzséggél tzéllyára fegítették 
a&béli kívánságokat '* fel tételeket m Emberi Néni

det 
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zet' Barátjaitiak, hogy fenkit ís nem kéli törvényéé-
lenül meg háborítani a' maga birtokában. A' mi ha
daink hova tovább emberibbek kezdettek lenni: de 
kéttseg kivúl nagyobb tanúságot is vefz még Európa 
a' hadakozásra nézve Amerikától ̂  úgymint a' tnelly 
nehezen fog fegyverhez nyúlni, meg elégedvén, ha 
kereskedő hajóinak záfzlói eggyik kikötő helytől fog
va a'másikig loboghatnak. Hoílzasan terjedt Franklin
nak á'usb pállya-futása: lígyroint a' mellyet életének 
{83-dik efztendejében végezett. Született 1706-dikban 
Jun 17-dikén Bojíonhan ;, meg hólt Filadelfíábm 1790-
dikben Apr. 17-dikén. — Nemzetek gyáfzolták az o 
kimúlását, mind túl , mind innen az Óceánon, Maga 
írta földi életének-históriáját, 's hagyta azt maga 
után, a' néki tartozott tifzteletnek zálogául a' követ
kezendő nyomnak. O maga folytatja továbbra is 
munkáííágát Fridrikkel, 's más na-gy és jó Lelkekkel, 
a' felsőbb világon. — Azon hittel volt e' mi földün
k ö n , „hogy 0 meg fog avulni, mint valamelly Könyv ; 
de magától a Szerzofol meg jobbítva, Jzép új formá
iban meg fog még egyjzer jelenni," 

Béts. 
HoíízaíTan tartott gyengélkedése után, 

meg jelent tegnap Tsáízáraé ó Felfége a' 
játék né'zö helyben: holott is nagy tapso-
láíTal fogadtatott. —• Ferent^ Fóhertzegnek 
újra változása vagyon. —2 Mára várják viííza 
a' Nápolyi Királyt, Slep nevezetű Tseh-
Orf%_ági jófzágáboi H. Auerfpergnek. •— 10-
diken, az Udvar fzándékezik nagy"vadáfza-
tot adni, eggy ide Bétshe%_ közel lévő jóízá-
gában. — Finta o Nagysága , ki a' Ns Ma
gyar Testorzóknél Oberíleri ranggal ízolgálr 
-.TÓlt: Generálisi tkuluffal, 's 1500 for. eízt. 

fize-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



fttfS^O* 7 1 * 

üzetéflel, kívánsága fzerént, nyugodalomra 
tétetett; helyébe lepett, a' Leápold Tosk. 
DragonyoíTii között Oberftlieut. ságot viselt 
Bartsai Ő Nagysága — ez a', nem tsak' 
Marsnak; hanem a* Magyar Paliásnak ii 
egy nevezetes YÍÚZQ. 

TUDÓSÍT ÁS. 
Jelentjük a' Magyar Grammatikán dolgozó é*rde-

feies Tudósoknak, hogy kívánságok fzerént még a* 
jöVS in) dik efztendo Májusának elejéig tó'keilete-
sebbíthetik Munkájokat; meílyet az akkorra esendő 
Bétsi Vásár* (Sokadalom) alkalmatoífágával, illy 
tzira alatt: a Mr Mr de GorÖg. Auf dsr Freyung 
Ntó ói im i-ten Stoci, kezünkhöz, fzolgáltathat-
nak. A' kik hamarább kéfcen lefznek véle; felküld-
hetik addig is megok költségén; mivel annál jobb 
mentül több időt fordíthatnak a' Bírák is a* muaka 
meg ítélésére. — Egy tudós Hazafi, ki az említett Ms-
gyár Gt'amrűat:kánaaj£ kéfzítésében fárodozik, követ
kezendő kívánságát iözl i általunk; 

A'tudósabb Haza ítéletét ezekbenn fogom ké-
vánni >.) Ezen fzémélyes-JNév-másokot: én, te, 0, 
a' BÖvíttetgetés' (Declinatio) törvényjeire reájok-
házhatom é? 2.) Mivel tagadhatatlan az, hogy há
rom féle hangé e magáim -hangzó botunk vagyon, 
élhetek-é közép-hangú é-vel, és jó jele lehet-é ez 
( A } a' közép hangnak? 

3.) Él á!lhatok-é a' Könyvnek írásábann, és a* 
helylyes írás' törvényjeinek fzabásokbanu ettől af 

köz - mondástól : a' Magyar úgy ír, a' hogy' íejzéllf 

úg- olvas, a hogy' fekiijknek a' b'ötuk, az az : fzabad 
lefzené énflékem, a' d» g y , 1, l y , n , n y , s^ t , 
ty, z , t s , fz- utá j-t írnom (melyly j - t a' függÖ 
(íuífixuiu) kévánj az iiylyetéfl igékbenn: adja8 
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hagyja, állja, fzemélyje \s a' t. és meg etagednera, 
hogy HY mondják ^ a ' ^ ia t fzokás ki mondani p. o4 
a g y i y a ' s a ' te'í vagy ezt még ne engedjem a' jöven
dőbeli hafznáértt aJ Nyelvnek••?• 

4.) Szabad lefzen-é újonnan fzérzétt, égygye-
sítétt, vagy fel-tagoltt igékkel'élnem p. ©. bozz% 

benn, utá, és e' hézz képest a'hibákét ki-irtaaom? 
5.) Lehet-é minden múltt iidöbenn az égygyes 

fzámú harmadik ízéméíyt íí~vel írnom, és az utána 
a' fzémélyjeknek fzármazások •miatt három t-t égygy 
más-mellé vetném, p. o, adhatott, tdhatttál, tehetett, 
tehetnél \ és meg-éügedném, hogy a' hányat ki-lehet 
mondani, annyi mondaffék-ki? 

6.) M Parantsoló kép* iídsjének égygye* fzámú 
második fzémélyjét lehet-é fzokásonn kiVul ilyíyea 
képenn írni p. o. adjd, fedjd, fsddjd 's a' ! ? mert 
idtt a' j-nek valamint ebben: tartsd\ msntsd, az s-n&k 
üieg-kell maradnia^ 

7.) Irhatom-é két c-vel a' hogyan ságokot a* vé~ 
gökö'nn p. o. er&seüa, sebéfenn vafafnint az iitá- te-
tendokó't-is p» o.: ezéaa, azonn, fÖldonn; a' mint 
ezeket: helylyett, megett két-t-vel lehet írni? 

• * # * 
* * ' * • * * 

Küldjük Auflr. Btlgyiom vagy Németalföldnek Map
páját, mellyet azon éademes Hazafi, Berkeny János 
Ur irt 's mettzett, kit tsekélly tehettségünkhez ké
pest az ide való rajzoló 's mettzo Akadémiában tanít
tatunk. Szép tehettségeirÖl 's fzorgalmatoílágáról az 
az emiitett Iffjúnak ki ki meg gyozettethetik, a* ki 
ezen Mappa körül tett munkáját, az általa, els& pró
bául irtt, 's mettzett mappájával Oláh Orfzág déli re
léének eggybe hasonlítja. • 

A' Munkánkért való elo - pénzt, akár a' Bétsi-
Pofla-Hivatalhoz utasítva; akár-illy'tzim alatt: a Mr 
Mr de Kerekes, in' der^Renngajfe bei drei líacken , hn 
%-ten Stocí méltóztaílanak az érdemes JJIÖfizetok fel 
küldeni. 

Költ Bétsbeni Decembernek 7 dlk napján 1790. 
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