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Béts. 
Tegriap eggy újj darabot játtzották a* 

Teatromban, mellyben az Udvar is meg je
lent a3 Nápolyi Felfégekkel eggy üt Neve 
az emiéretc újj Darabnak: A' Formaiakban 
való hiba (Der Fehler in formalibus) ; de 
minthogy magának' in ejfentidlihus volt hi
bája; a' leve íorsa, mint a' La Caffetierra 
bi^arra nevű Operának: t. i. a' Felfégek ha
mar meg elégedtek á5 halgatásávsl; á' Né
zőknek némelly réíze pedig fütyöiés püTze-
getés *s több más efféli modók által ki-tsu-
foka. Sokkal jobban múlatta magát az Ud-
yar D-c. if-dikén^ á' midón a* Polgármes
tert; (Burgermeijier) ezt a* jo darabot *) 
igen jól jádzották* 

Ügy értjük, hogy mar újjabb kívánsá
gát is jelentette volna O Feifége, azon 17 
Tzikkelyeknek , Orfzágunk Törvénnyei köz-
tk való be vétettetések, 's gyakorlásba lejendó' 
jövetelek erárit, mellyeket a1 Vallásra nézve 
méltóztatott Ki adni. Minthogy az emiitett 
Tzikkelyek már fzintén egéfz Európában , 
x$ a3Bétsi Újságban is ki hirdettettek: (Ezen 
utóbb emiétett ki hirdetést fokán úgy vefzik, mint 
a' Felségnek azokról, lejendo élnem állásának jelét) 
mi fem fogjuk már tovább hallafztani azok
nak Anyai nyelvünkön való közlését. 

Tegnap elótt vitték el innen eggy hadi 
tár fzekéren H. Ef%terhá%i Antal hideg tete

meit 

*) Jól váláfzto'tta é£t T. Simái Profeffor Űi a' for-
ífitásra* 

C.cc 
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inéit Kismartonba. Gráoátéros Kapitány 
volt a' meg boldogult íffjú Hertzeg , az At-
tya, H. Efcterká%i Antal Reg. jébeír:. mi
dőn halálát okozott sebjéc vette Belgrád kü'l-» 
só Városának meg vételekor; melly aikal-
matofllggal leg elól rontott be , mellette 
volt katonái közzul a5 Városba; egy vele 
ízembe fzállott Törököt vitéz módra a* más 
világra is küldött: de tsak hamar ízererKséde-
nül járt, mert egy háznak tetejéről úgy lőt
tek be bal vállánál a' mellyébe, hogy ieg-
ottan el hanyatlott. Bátor vitézségéért Ma
jorságra; nem régiben pedig, a' Gr. Kinsky 
Ferentz gyal. Reg. jében Oberftl ságra emel
tetett: de kettős fel emeltetése után is tsak 
beteg ágyában maradott; míglen végre fok 
kínlódásainak, Dec. f4-dike._iat.ajt..vetett. —; 
Sebjének fel bontása után úgy találták,. hogy 
a' golyóbis, eggy el tönt oldal-bordából, 
tsontot vitt a' tüdőbe, méüy miá egéílzen el 
vefzett annak egy réfze. — Rövid volt a'Vitéz 
Hertzeg' élete, mert tsupán 2^ eíatendokre terjedt; 
de halhatatlan leílz ditso emlékezete, mellyet vajmi 
fok hoffzú életű•'nagy .fzármazási'iak nem érnek el — 
kiknek nevek, testekkel eggyíitt le fzáll a' sírba. 

Következendő Fö ÁíTzonyságok lettek 
közelebb Ts. 's Kir. Udvari Dámákká: 

Gr. Hatzfeldné, fziiletett Qftein KisaOzony; Gr. 
Köllovráthné, fziil. Kevenbllller KisaíTz.; Gr. Sí Julién" 
né 9 fziil. Thierheim ; Gr, Schonbornné , fz* Collorédo; 
Gr. Scbaffgotfchné, fziil. Koilonits ; Gr. Eattyáni Theo-
dorné, fziil. Efzterházi; Gr. Pálfy Jánosn^, fziil. 
Collorédo, Gr. Battyáni Józsefné, fziil, Iliéshdzi; Gc 
Bardeggné i ízül, Qawl; Gr, Zwiy Fereaíssné, fzül* 

ÍŰtí-
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Kolíovráth..; Gr. Trautmannsdorffné, fzül, Collorédo; 
Gr. Ugartené t> fzül. Tfcbernini Gr Ugartené, fzüí* 
ffiindifchgratz ; Özvegy Gn 'Waldfieimé, fziil. H* 
Lichtenffein; Gr. Erd'odyné, fzül. Nádásdy; Gr. ÍŰ>£* 
nenbüllerné 5 ízül. Schrattenbach $ .Gr. Vtbnávé , ízül* 
Auerfperg; Gr. Kinfzkyné, fzül, Trautmmnsdorff^ 
Gr. Feketénél ízül Ejzterbázi; Gr, VaíüsrJ, íz'áU 

' Collovédo ; Gr. Paarné, ízül. H. Lichienfiein; Gr* 
Waldjleinné, fzül. Ükjeid; Gr. Kinfzkyné, ízül* 
Harracb ^ Gr. Kotekné^ fzül. CIÍIÍ7; Gr. Taromané , 
fzül. Sabönborn; Gr. Harracbné, fzül. H. Licbtenjtein; 
úv. EJzterházy Jánosné, fzül. Válfy \ Gr. AuerfpeYgné 
fziil. .H».iíoi>ko,üií:3; Gr. Viltzekné, fzül, H. Oetting; 
Gr. Kufffieinné, fzül, Colhrédo; Gr, Hartigné^ fzül.. 
Qollorédo ; Gr. ZzV̂ y Istvánná, ízül, fálfy \ "Gr„ Csw-
fiinné-i fzül. Sebönborn; Gr* Altbánné, fzül. Dona; 
Gr. Rofenbergné, fziil.• KhevenhUlter'.;• Gr. Sintzendorf-
nq>, fzül, Kinjzky; Gr. AMánné 9 fzül. Battyáni; Gr* 
Vrhnáné % fzül. Kaunitz; Gr, Dietriójleinné, fzül, 
ÍValdJiein; Gr. Migazziné, fzül. Tbierbeim; Gr. IFa/* 
Errae, fzül. Waldftein; Gr. Aponyiné, fzül. Lodroni 
Gr. Thuméi fzül. Sintzendorf* 

Magyar Örf^ág, 
Ab aúpj ár megyéből ezeket irja eggy ér

demes Hazafi': J9A' hegy-ally árt kerefzrűl 
esvén utam Nov. /közepe táján , fok fzegény 
Alföldiekkel találkoztam, / kik a* ízénának nem 
Jete miatt, Kövesd, Árokfyállása>, Kál9 
Kápolna,.. 's több más helységeikből Heve$9 
és Borsod Vármegyéknek; úgy nem külöm* 
ben a* Jáfcságnak is; Tártjaira, Tokajbaf 
és iSV Patakra jöttek telelni* Nagy meg* 
indulást ízérzete bennem tsak első., meg 1£« 

C c c a tá* 
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tások is, ezen nyomorult Ember Társaim-
nak ; de mit nem éreztetett még vélem né-
melly nagy fzóllös Gazcá-knak érzéketlen fös
vénységek, kik nem elégedvén meg az Ég
nek most is bőven reájok mént áldásával, 
még az emiitett fzeremséiknekoek fzorúltt 
állapotjokbólishafznot kivánrak venni: mert 
azokat, vonó barmaikkal tett fzolgálatjokért, 
nem az egyeneffégnek sinór mérteke fzerént 
jutalmaztattak; hanem rsnpán azt veterték 
Szegényeknek, a' mit elégségesnek itéít az Ó 
törvénytelen magok fzerecetének tsábító su-
g-allása, — Több példáját is tapafzialtam én 
Itt fájdalommal az igazságtalanságnak, 's a* 
magát mások' -fógyatásával hizlalói akaró tel
hetetlenségnek. — Török -S^entmiklő$ról9 
5s HöntvármegyJhöl, valami őooo-ig való 
fertéseket hajtottak volt makkolni némelly 
fzegény adó-fizetők, S. Patak! tájjékára; 
de fele fem tolt el a* makkolás' meg határa
zott idejének, hogy már kéntelenítettek 
hoíTzas íitjokat újra fel venni, ss még közép-
fzerü hízásban fem lehetett fertéífeiket viíTza 
hajtani: mivel annyi fertést fogadott mákjá
ra az Uraság , hogy ofztán ígéretének meg 
nem felelhetett; de a' mellyet tellyesíthetett 
volna: ha előre úgy akarta volna. — Bár-
tsak foganatoíTan prédikáltatnék már egyfzer 
a5 Kereíztények között a' fzeretet!" 

„ Af borok forrnak; és mondhatom 3 
hogy valamint a9 hegy - allyán t úgy itt is 
(S^ikf^ónJ jók lefznek. — Az Óízi vetés, 
Jbov aratáífal bíztatja a' fóld-miveióket." 

Fejér* 
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Fejérvár, Nov. gótikán. ^Boldogta
lan ki múlású Ember Társainknak fzámát 
neveié nem régiben eggy ide való Tanáts-
béli Úrnak » H. I. nak gyáfzos esete is, -— 
Ez az Úr, el sétál fényes nappal onnan há
zul köpönyegben. Tsak hamar, hogy ki
éri; a' Városból, meg állapodik eggyik tsa-
torna mellett, melly az egéííégtelen sár-vig* 
el vételére kéfzíttetett; torkának fzegezi a' 
nálla lévő mordányt, V háromfzori lövéíTel 
véget vetett életének. — Senki fe tudja mi
ért. Teste, harmad napra találtatott meg 
a' vízben*e< 

Auftriai Belgyiom, 
A5 Bruxellai újság, meg vákoztatta Tzime-

révei eggyü t t , befzédje hangját is. —. 
Még kevés idővel ez előtt, eggy volt 
ez is a' pártos Fejeinek ámító efzközeik 
kozzül: most következendóképpen ir , 
Bruxella Városának Seregeink áltai 
Bee. 2-dikán lett viffza vételéről: 
,,Mine-*utánna meg értette volna ezen, 

Városnak Tanáttsa, hogy közelgetnek a' F . ' 
Tsáízát* Seregei: sietett reggeli 10 órakor 
a5 Namuri Kapuhoz, hogy az említett Se
regek' Kormányozóiának által adja a1 Város 
kóítsait. — is órakor érkeztek be a5 Ts. 
Katonák, temérdek Népnek örvendezése 
között 9, mellynek ezen víg öröm kiáltásait: 
Éllyen Leopold y d mi jó Fejedelmünk / 
viffza hangoztatta a' levegő ég. Le esett 
már a' Népnek fzemeirol az a' gyáfzos fedél, 
melly el takarta eddig előtte i Fejedelem* 
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nek békeffeges gondolatait, — A5 Seregek, 
leg kiflebb ellent - állást íem tapafztaltak a* 
Polgárok' réízérol, kik most újra birtokába 
léptek azon tsendeíTégnek és bizodalomnak, 
mellytol meg foSztattak volt a' Revolutzíó 
által , 's meg fogják látni , hogy Ő Felfégé* 
nek igyekezete tsak az, hogy í maga több 
Státusaínak boldogságában,, a'1 miénket'is ré* 
fzelteííe, -Valamennyi Tudósításokat vefzünk 
a5 több Városokból's Falukból, mellyeken 
kerefztűl mentek az Ő Fellege' Seregei: mind 
meg annyi magafztalásai azok az emiitett 
Seregek' magok viseléseknek. — Van der 
]SToot, és Van Eupen el fzaladtak as Város
ból, Amaz, tegnap reggel ment fíall-on 
kerefztűl; ez pedig Hága felé vette útját 
még tegnap előtt.6i 

Minemű ábrázatja volt BruxeUa Váro
sának néhány napokon, mellyek meg. előz
ték Seregeink által lett el foglaítatását: bő
ven meg lehet ítélni az itt következő magá
nos Tudósításokból: A' Ts, 5s ííir.Seregek 
közelgetésének értésére, bátorságot vett az 
eddig eróízakoíían el nyomott, de Fejedeb 
méhez Mvséggel viseltetni .foha is meg nem 
fzünt Réh, maga góndolatjainak azok előtt 
való fel fedezésére, kik mind ekkoráig is, 
meg maradtak a\magok vakságokban, \ 
minduntalan oltalmazásról béfzéílettek. -— 
Igaz, hogy.ezeknek fzámok is kevesedett 
naponként; ugyan azon mértékben nevekedett 
ellenben a' p'ártütés indítói ellen való gyü^ 

JóUég, és zúgolódás; elannyira, hogy ra? 
lamerre fordultak ezek: mindenütt tarthat

tak 
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tak betsületjeknek, sót tulajdon fzemélíyek-
nek is sérelmétől. Vandernoot tapafztalta 
főképpen, az erántta való nagy meg válto
zást , valahányszor közönségeilen mutatta 
magát. Mert a3 mindenkor .feles ; fzámmal 
vele lévő Dragonyosok is alig oltalmazhatták 
a' reá agyarkodók ellen. — íUy tapafztalá-
sokra fem fzünt meg azonban'-a' Kormány-
fzék, ellent - állást forgatni elméjében j as 

minthogy következendő vélekedését tette fel 
jrásba Nov. st8-dikán, 's közlötte 29-dikén 
a Brahant^iai Rendekkel: s».Mi9 mindent 
el követünk, valami-tsak ki telhetik tőlünk, 
Szándékunknak bóldogítására, 5s Tanomán* 
nyainknak oltalmazására. Első efzköz volna 
a' mi el fzélledt Seregünknek egybe gyüj* 
tése, mellyet a'Sindikus Urak, 's a' Tzéhek 
Fejei igen nagy mértékben efzközőlhetnének. 
Azokhoz tartoznának magokat kaptsolni a" 
ízabadakaratúak, hogy ízembe fzállhaffanak 
az ellenséggel. Mi, Gen. Kohlért az egéfz 
Seregnek FŐ Kormányozójává rendeltük, *s 
parantsolatot 'adtunk nékie •, hogy Seregei-
aek leg erőíTebb réfzével jöjjön ide, a' Fp 
Kormányozásnak által vételére, mellyet Gen 
Schönfeldle tett. Gen. Májorrá tettük So* 
lares Úrat,''s a' fogja, FŐ Kormányozó B„ 
Koehler*. el érkezéséig kormányozni azon 
fsapator , mejíy egyéneden B. Soíioenfeld* 
igazgatása alatt volt. Gen. Majorokká tet* 
tük továbbá: Monney és Bayard Urakat is. 
íizen Urak, Gen. Roehlerrel eggyütt, tar* 
toznak eggy óltalma\ásy -plánumot ki tsi^ 
nalni j 's világoífanj és híven élőnkbe ter* 
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jefzteni, mit lehefíen reméaylenünk, avagy 
mitől kelleíTék félnünk, *s mi fog kívántat
ni oltalmazásunkra. Mind ezekről tudósí
tani fogjuk mi az Urakat, 's kérjük egyfzer-
smind, hogy tegyenek arról jelentést a* 
Népnek is , melly, ha nyomottan eggyütt 
fogja a' dolgot, meg tapafztalja, hogy né
künk fő tzélunk, a5 ízabadságnak meg tartása, 
és a' Nemzetnek boldoggá való tétele/6 

Mivel fokfzor meg tsalta a* Népet, 
eddig való könnyen hivése: nem hajtott már 
többé ezen fzép bíztatásokra is, Nov. 29-
dikén pedig annyira zúgott, hogy nem lát
tak tsendesítésére egyéb módot a* Rendek, 
a' pénz ofzrogatásnál; de még ennek fem 
fok sikere volt. Azonban nem hogy oltal
mazáshoz kéfzítette volna magát a' Pártosok 
rendes Serege; hanem fzázanként fzökdöstek 
el belőle: úgy hogy az ezen napokon el-
iílantorr Vitézeknek fzáma többre ment 4000-
nél — Ilíy környülállások között, a'Város 
kapujánál toppan Bender Fő Vezér Nov. 30-
dikán reggel; a* midőn egy Kapitány által 
leg ottan fel kívánta a' Várost. Eleibe yi-
tervén az említett Kapitány, mind a' Kormány
széknek, mind a' Rendeknek, olly jelentést 
ven mind kettőtől, hogy a' lakosok, utolsó 
tsepp vérekig fognák magokat oltalmazni; 
de a5 Nép annyira ellenkező hangon befzélt, 
hogy a' Kormányfzéknek 's Rendeknek Tag
jai már ezen napon el kezdték a'Várost oda 
hagyogatni, kik között első volt Vaneup&n, 
Követte Dec. elsőjén Vándernoot is a* maga 
TzimboráíTát, minekutánna irt volna a'.Ren* 

dek-
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dekhez: hogy 6 femmi módját nem Játja 
többé, a' fzabadság' fenn tarthatásának. — 
A' Városban meg maradott Rendek, még 
nagyobb mértékben tárgyaivá lettek már 
most a' Nép' dühÖíTégének; mert ez, reá 
ment a' házra, mellyben öízve voltak azok 
gyűlve; lövöldözött«, Y köveket fzort az 
ablakokra: jóllehet a' fogadott katonák' ma
radvánnyá várig tsillapíto'tta. — A' Polgá
roknak nagy réfze fegyverben volt ugyan 
még ekkor is; de hova tovább le tett azon 
gondolatról átallyában, hogy ellene kellene 
áUani a' Fejedelem' Seregeinek: arra nézva 
bőven ofztogatott már ez nap , fzabadság-
leveleket a' Tanáts, az el ízökni nem akaró 
fogadott katonáknak. Mindnyájan el vették 
magokat a*'Rendek a' Városból. — Dél táj
ban Bruxelláhq érkezett Gen. Koehler , a' 
pártos Seregnek 6—7000 emberből álló ma-
radvánnyával: de aVmelly nem hogy helyre 
állította volna a* rendet, sót eggyütt pufz-
titotta a' hadi Magazinomokat, a' Népnek 
feprejévd. Ki mondhatatlan volt a' zűrza
var. —- Ejtfzaka, 's Dec. 2-dikán 9 minden
ünnen le fzedettek a* Rendek' tzimereik, '$ 
helyekbe a' két fejű Sas, és II. Leopold? 
képé tétettek.— Gen. Koehler öfzve vasalta 
rendeletien népét, reggeli 8 óra előtt, 's 
Flandria felé vette vele úrját. Későbben 
hírré adatott a' Ts. *s Kir. Seregeknek jöve
telek , mellynek hallására ki vetkeztek fegy
vereikbői a' Polgárok, 's el tűntek a' forma
ruhák y és kokárdok. — Meeheln (Mechll 

nia) 
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nia) fs meg adta magát, minden ellentáiíás 
nélkül. Itt volt a* Vandernoot eggyik lár
ma harangja, az úgy neveztetett Belgyiomi 
Kurír; melly már most Brédáhan vagyon. 

Orofa B ir odalő m. 
Miben állott légyen valósággal, az 

Orofzoknak közelebbi diadalmok: hiteles 
elö-adását talállyák annak érdemes Olvasóink 
az itt következő Tudósításban , melly NQV. 
a3-dikán utasíttatott Renderböl, a' Bétsi 
Orofz Követhez, H. Gallitxjnhe^: „Gen. 
Major Riba's parantsolatot vert H, Potem-
kirztŐl9 hogy könnyű fzerü hajós Seregének 
két Oíztállyait, mellyek a' Dunának Sinniá-
nál9 és Kűiánál lévő két ágaiba vették volt 
magokat, egyesíttse, 's TTult^y nevezetű 
ErÖfleg mellől, (melly 4 óránnyi meíTze-
ségre esik le felé IsmaikólJ, verje el az 
ellenséget. Ezen parantsolathoz képest, , 
meg indultak az egyesűit Ofztályok a' víz
nek ellenébe. Midőn közelgettek volna 
Nov. 17-dikén az emiitett Erőséghez, elei-
bek jöttek 17 fegyveres Török hajók 5 de 
az Örofz Kormányozó, első rangú hajós 
Kapitány Achmatov Űr, nem várta, hogy 
ezek támadják meg őtet: hanem tüzeífön 
rajtok ment; 4-et közzülök el vett; a' töb
bit pedig meg gyújtván, vüTza verte egéfz-
fzen a'Városig; mellyekrol tüzet kapván a* 
Duna partja mentiben lévő épületek, olly 
gyúladás lett, hogy az ellenség még a' Vár
ban Sem ítélvén bátorságos maradiiatását. 

Ráday Gyűjtemény 
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siettséggel oda hagyta azt, 's bellyebb* vette 
magát a' Tartományba. Más nap reggel ki 
fzállottak a' hajókból, á'ízárazra való Orofz 
Seregek 5

 5s be mentek az ürefíen hagyott 
Tult\i Városába; holott is a' Varbéli ágyú
kon, és a5 fok hadi készületeken kivűi, 24 
külömbküiömbféle nagyságú Szállító hajókat 
találtak. Még egy fzigétet is foglaltak el , 
igen közel Ifmailho^, 3s mindjárt hozzá fog
tak abban a' battériák' kéfzítéséhez, mely-
lyekböl ©Ily foganattal lövöldözheffék emii
tett Is mail Várát, hogy újj alkalmatoífágot 
fzolgákathaíTanak nagy ízivü Bellónájóknak, 
eddig is Mars' hangfán tett Beízédének9 még 
ezután fellyebb való kezdhetésére* ** 

* * * * * 
Itt következik eggy írás, mellyet olly esraere-

íes Követ oltogatott ki Varsóban, a' külső ©rfzági dol
gokra ügyelő Deput&tzion -Mvül,más Tagjainak is az Or-
fzág Gyűlésének, hogy minden fo törés nélkül ki 
lehet találni, bár nevét ki nem tette is , ki lett le
gyen. —•* t. i. Marki Lucche/ini. Ezen írást azért k i ' 
váijtiak közleni, mivel benne fok van, a' mit fzüksé-
ges tudni' mindennek, ki magát utasitani kívánja abban 
a.' fzép és hafznos Tudományban— a' &tatistiká~ 
han: 

„Maga meg mutatja ezen írás, hogy 
benne íemmi tulajdonképpenvaló feltételek 
Hintsenek. Miniítériomi lépés - tételei, leg-
kiífebb réfzben fem lehet ezt venni; egyedül 
néhány meg ítélendő jegyzések tétetnek ál-
iája ? a.' meg világosodott Patrióták' egy ke-
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vés réfzének ?!eíbei mellyre aíkalmatoilagpt 
vert cggy ol'y Udvarnak Kövei®, a' melly 
Szövertsége*. Barátja a' ííözönf. Társaságnak 
C Lengyel Or faágnak J . — Meg ízüotek 
már azon hírek, mdlyeket álnok módra tét-
jefzrettek a' roíTzúl gondolkodók, Dant%ig, 
és Thorn erár*t való fzándékáról a' Prujfciai 
K rálynak; 's kenteién ki ki meg esmérni az 
emiitett Fellegnek, ebben a' rélzben való 
egyenes, és jó lelket tzimerező gondolatait. 
Ha talám kívánkozottis az , a5 meg nevezett 
Városoknak birtokába jutni: foha másképen 
nem kívánkozott, nem is kívánkozhatott9 
hanem magoknak a' Lengyeleknek ónként-
való , 's tökélletes meg eggyezéseknéí fogva. 
— Most olly kereskedés-kötés vagyon mű
ben, roelly 4 nagy Hatalmaííágoknak , úgy
mint Anglia j Hollandia, Prujfcia és Len
gyel Qzhágnak fog hafznára fzolgálni. A* 
dolog bijos; de' kedveznek a' környülállások. 
Az Angliai és Rnff%iai Politikának egymás
tól való, nagy külömbözese, indítoita arra 
Angliát* hogy eízközöket keresne, azon 
Függi? állapotjából való ki hatolásra, melly-
ben yólr annál fogva fok ideig, hogy tsupán 
az Orofypk hordták be az afféle portékáknak 
nagyobb réfzét, mellyekre fzükség vagyon,, 
a' feageri készületekre- nézve. Lengyel Or-
f\ágtól mind ki telik az, aVmir Kuff^ iától 
lehet kapni, BÓven terem néki mindenes 
tsak hogy nem viheti terméseit a' napkeleti 
tengerig , hegy ott el tseréílye azokat An~ 
gliai kéfzített porrékákkal: hanemha meg 



W^€!aS3^©W 717. 

kiffebbíttetik a* vám3 melíyet kell most fi
zetni a Lengyeleknek* é Pmffxjai Birto
kokon kereíziűl való Szállításért. Tehát nem 
kívántatik egyéb, hanem tsupán az akadályo
kat kell el hárítani, melíyek gá.ollyák azon 
fzabad Szállítást, £ mellyncl fogva Anglia* 
és Lengyel Orfcág. tserét indíthatnának, V 
folytathatnának egyrriáifal. Ezen megjegy
zés Hollandiára is ki terjed, ámbár nem 
olly mértékben. Prnjf%ia nem lenne talám 
ellenére ezen igyekezetnek: ha nem tartaná 
tőle 9 hegy ez által meg bontja a' közönséges 
jövedelem* alkotvánnya Sorja*, meliy régi 
ugyan, és nintsen hiba nélkül; de még is 
nem jó háborgatni. Tsak egyenesnek kelí 
lenni. KöSzönetet érdemel egy Fejedelem 
azért, hogy reá akarja magár venni, eggy 
olly nagy alkotványnak ízéllyel darabolására, 
mellynek Szükségesebb té'Szei | 6 | Szolgáltak 
ez ideig: hogy az jobb el intézéseket akaf 
tenni, és más alkotványt Szándékozik fel
állítani, mellyról tsak kevés esmérete vari 
mind néki, mind az alatta lévő Nemzetnék, 
's a* mellybez nékiek nagy kedveknek keli 
lenni. A' Pruffxjai Birodalomnak$ valamint 
minden más Státusnak is talp-köve a5 jöve
delme; mivelhogy pénz nélkül Semmit Sem 
lehet kezdeni: és a' jövedelmet úgy alkal
maztattak 's intézték a' most uralkodó Király* 
El'-Íjáról, a' mint az áltálok fundált, tudni
illik egy hadakozó Birodalomnak mivolta 
hozta magával. A' politika léteinek ezen 
neme meg kívánta* bogy mindenkor péni 

lett 
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lett legyen kéfzen, a5 fegyver által való nye* 
ré^t tátgyazó fzándékok' tellyesítésére meg 
kívántató költségekre; mag nem engedte a-
20n laflu jobbításokat, meüyek a5 kereskedést 
tárgyazó helyes visgálódásokiiak 's próbák
nak ^ fpecuíatio ) .gyumőltsei fzoktak lenni; 
és a' iTieliyeknek boldog következések idŐiŐl3 
még pedig békeíféges IciÓtÖl függ. A' most 
uralkodó Királyra, eggyütt fzállott koroná
jával, az azzal fzoros eggyeffégben IcvÖ, és 
már előre pontról pontra meg határozott 
közönséges jövedelem* alkotvánnya; nem 
lehet annakokáétt tsudálni, hogy nehézen 
háborítják azt meg ő, és azxÖ Míníítereí.— 
Igen fzép móddal, 's . vigyázva "keli'. tehát 
annak Pruff\iávalbknm, ?Jki niásíttatni akarja 
vele a' közönséges jövededsm* alkotvánnyát z 
ha mindjárt meg. lehetne is mutatni, hogy 
hafzna leíTz a* másításban. Olly nagy ö£ej« 
vagyon a'fzóká-snak,; W.b.é-fzitt vélekedé
seknek, — A' miólta azonban, fzövettségre 
lépett Lengyel Orj\ág Prujfci-ával: Szaka
datlanul munkában vagyon a'_két Tartomá
nyok köztt való új el intézése a' kereskedés
nek * vagy is inkább as Lengyelek* 'ebbéli 
nehézségeiknek el hárítása. Ninrs benne 
femmi kéltség, hogy a' Prujfyiai Király meg 
fogott légyen abban öggyezni, a' maga ígé
rete fzerént. De valamint más emberek éle
tének, úgy a5 Fejedelmekének sintsen femmi 
bizonyos tartóffága. Következhetne m|s 
Király, más Minifterékkel, a5 ki tövestől fel 
forgatná ismét mind azt, a* mit most a^ 

'egye-
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ggyenejfég^s jóság épített. Lengyet Ötfxág* 
Prujfeidho? képest 9 erételen ^ az is fog fok* 
áig maradni. Mindenkor van tehát olly ol
talom - efzközre fzüksége , melly által bátor
ságos állapotba helyfoeztethefíe magát, Ezeri 
tekintetből, tsupán azon Férjfiak elótt fedez
tetnek fel a' kereskedés* el intézésének fun-
dame ntomai * a kikéri fordul meg főképpen 
Lengyel Orfeágnak igazgatása; olly funáa-
mentomok, meílyeknek meg vetése után, 
nagyi 's a' mi több , állandó hafznokat' re-
ménylhemi. — Avagy nem lehetne e' Pruf-
ftjának, a5 közönféges jövedelem* alkotván-
nya másításábói fzármazandó rövidsége5 ki
pótolása végett, Dant^igot oda engedni, 
s . ezen ált átengedést a' kereskedés-kötésbe! 

is hé foglalni, £ mellyben réízt vefznekLe/z-
gyel Qrfcág Szövettségeseí s 's mellyben a' 
kötés5 pontjainak tellyesedése kóksönös ke-
zeíFég által tétetik bizonyosabbá : Prujfcia 
réfzére ugyan, Dant^ignak által engedése; 
Lengyel Orj\ágéra, azon jus, mellynél fog
va fzábadon ízáílítharja portékáit, Prujfiián* 
az az: a' Dant^kai (Danidig J , Elhingi9 
Königsbergi, és Memeli ki-kötő helyeken 
kerefztűl, bizonyos mérsékelt vámnak fize
tése mellett; Hollandiáéra pedig, a' meg
határozandó portékák' nemeinek ki - 's be-
hordására való fzabadság., Mihelyt a' Len
gyel Orfcág5 réfzére való néhány kötés-pon* 
tokát tárgyazó jót-áliásba (kezeífégbe) meg-
eggyezénd Anglia t már akarmelly Hátai-
matfágra nézre is; annál fogva, minden köz* 

jae 

5i 
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be vetés nélkül való réfzt fog venni termé* 
ízet fzerént Lengyel Orfedg* dolgaiban. £s 
ez láttatott mindenkori kívánsága lenni a* 
Jjengyel Nemzetnek. Ha Lengyel Orf^ág 
— és ezt $ méltó j gondolóra venni — ha
szonra nem fordírja a' mostani környülálía-
sokat: nem ok nélkül lehet tóle tartani, 
hogy Anglia kénteleníttetik újra öfzve fogni 
Rujfciával; Ya'_ maga nagy kereskedésével, 
eggy olly Birodalomnak hatalmát neVelni, 
méílyei. méltán — 's most kivált még inkább, 
mint ez előtt is — úgy lehet nézni, mint * 
terméfzet fzerént való ellenségét Lengyel 
Orj\ágnak. iS .. 1/&B10&&1 

# * # # • # 

Á' Nádor-f spány, viílza ment volt D.ee. .14-ké.a 
Bétsb$ Pozsonba; hanem tegnap újra fel jő'tt a' Pri-
roáíTal, Orfzág' Bírájaval, Personáiisfai, 's Hazánk
nak több más Naggyaival eggyütt. — A* Protestáa-
fok' réTzérol, Deputátusok vágynak itten. 

Küldjük a* Mari A TJrerésia nevű Fregátnak ké
jrét. — Kívántunk volna ez úttal a' Fregát nevezetű 
hajókról némelly nevezetes jegyzéseket közleni; de 
ezt, a' helynek fzük volta meg nem engedte: vala
mint Kufjt&iüról kéfzített jegyzéseinknek közlését is, 
é' honnan közelebb fzabadúlt ki B. Sándor József, 20 
éfztendökig tartott raboskoáása után. 

KMt MtsUfii Decembernek 17-dik napján 1799. 
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