
Béts. 
Nem Szállott még az Uralkodás Senkire 

te eh nélkül iTapaíztálja ezt kivált nagy erő
ben ÍU& Leomold az Auftriai Birodalom* 
-Itak mofttni kormányozója. Mert ugyan 
elöl kell venni minden böltfefségét* 's fárad
hatatlan fzorgalmatosfágát, hogy fzemei-
ket reája függéfztett, 's atyai okosságátol 
minden jót reménylö híveinek külio és bel
ső békefsegeket * 's óhajtott boldogságokat, 
©Ily fundamentomra épidieíTe* mellyet az 
éröfzakoskodó irigység is fel ne fórgtthasSon* 
íöt eggy könnyen meg fe irtgáthaíTón. Dol* 
gozik is l&fc Leopolfi meg unatkozhatat-
ianúl Népének javára, és nyomás reménység 
günk fzerént átallyában boldog előmenetel
tél. Nem tsak nyitva tartja Ö füleit minden 
méltó panafznak meg hallására '*) fót mag* 

hidá-

*~) firre két fzép példát emíitiiik; első ez: Éören^ 
tziÁból jó'ttiben meg fzállott Leopold Nenfttfá 
iievű Városában Alsó - Auftriának, Bétshez 6 
mértföldnyire. A* míg ott raúlatatt, hozzája 
folyamodott eggy ÁfTzony, á' kinek Férje* va-
tatnelly törvénytelen tselekedetéért fogságba vet
tetett, és esedezett, hogy konyöriillyon a' Király 
1> rajta. Az AíTzony kérésére illy feleletet adoté 
m' Király: az AíTzonyok lég főbb okaik blíyktít? 

F f alig* 
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tudakozódik mint jó FŐ, Tagjainak akármi 
névvel nevezendő' fér elmeik eránt, 's ajánlya 

riyá-" • 

őiiykor á' magok Férjeik romlásoknak; — E« 
kívánom , bogy ez bé ne tel.Jyen az-Aílzonyoni 
Mihély't Bétsbe megyek, azonnal fogom magamat 
á' dolognak mivolta felŐl ' "útasiítatm. —- Ezt meg 
is tséiek'edre a Király. '"Az Aífzony ártatlannak 
talál tátott, 's a' Király reádeiés'ébÖl fizetést ka
pott ; a' Férje pedig fzámkivetésbe küldetett. •— 
Második példa ez: Itt Mt-sben, minekutánáa 19 
eíztendŐkig híven fzolgált volna egy Regíítrátor, 
olly fzerentsétlehségre jutott, hogy köfzvénybe 
esvén hivatalát többé nem folytathatta. Érre nézve 
további fizetéséül tsupán "tsafc egy harmad réfzét 
-kapta az élőbbemnek, & melJy magának 's négy 
Gyermekeinek táplálására elégedendő nem vólt^ 
Azon Törvény Széknek nemes érzékenységű 
Elölülője, méliy mellett fzolgált volt a' llegi-
ítrátor, igén jól esmérte ennek az 0 hívséget -
javasolta azért o tiéki, hogy adjon bé egy kérő 
Levelet az újj Uralkodónak, ígérvén nékie, hogy 
t> is fogna mellette fzóllani. A' vigafztalás nél-
ikül fzíikölködŐ Regiílrátor meg tselekedte, a'mit 
iaz Elölülő tanátsolt nékie, és az el múlt hónsp-
flak 20-dikán ki is jött kero Xeveíe, a' Király 
elöl, illy válaíízal: „ Mivel én (a' Király) nem 
azt tíézem,, ki meddig, hanem mitsodás haízonnal 
fzolgált: tehát a' Kérő döbbeni ,egéfz fizetését 
meg fogja kapni míg él , és a' Székek is más ha-
fcnló esetekben adnde&kor hafonléképpen tartoz-
üak tselekedni.« 
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nyájas Szeretettel azoknak meg orvosláfát; 
mint tfelekedett közelebb az Auftriai Ren
dekkel, melly kegyesfégröl azok tíak kép
zelődni Sem. mertek volna. — Nem tfakmeg 
nem veti ez a' hölts Fejdelem a9 maga 's Bi
rodalma boldogságát — ezt a5 két egymáf-
tólelválhatatlan tzeit— tárgy azó sikeres ta-
náts adásokat; hanem még maga kéri azokat, 
maga kerefi fel a* Tanátsiót, meg látogatván 
gyakorta, Felséges Házának, egéíz Europá-
naky 's különösen kedves Hazánknak is na
gyon tudására lévő Nejlorát, H, Kauriit^ot-i 
a5 kit kedves Ferent^ Fiának, ezen nagy 
reménységet nyújtott Hemegnek is Mento
rául váíafztott — Lzopold, a* hadnak nem 
barátja; inkább tanulta, a' BékeíTég élefztő, 
?s friíTeltetŐ olaj ágát kezében hordozni; 
mint a' Mars pufztitó palloíTát forgatni. Mi
vel mindazáltal, a* inoítani Környúlállások 
Szintén' el kerülhetetlénné tefzik a 'hadat: 
ebben a* réfzben is el követi mind azt Leo-
*péld, a' mi el követni való: meg hiízi ba» 
•ráttságos bizodalommal ama* nem tfak nagy 
tudományú, hanem már fok próbákon is íze-
rentseffen által ment Őfz Vezért Laudont, 
vele tanárskozik; nem tsak haggya hanem 
akarja is lenni féregéi Fő kormányoz-ójának^ 
a' több felöl ellene kéfzüio vefzéliy el for
dítójának, fejedelmi fzékegyaniolának. Mí-

. ' • Ff a vei 
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vél azonban tudja azt Fejedelmünk, hógf-
onnan felül jö alá a' hathatós fegedélem $ 
íftelly nélkül a' K irályok igyekezetei is ha-
fzontalanok: nem vonják el Őtet terhes fog^ 
lalaröfíagai is, a1 Mindenható ©ránt tarto
zott köteleííégének tellyesítéfétÓl 5 kivá. vári 
foganatos példát adni ez által, a' maga Pafz-
toríaga alatt lévő nyájnak is. Erre nézve 
jelen volt Feréíitz Hemeggel* 's fofö em
bereivel eggytittj mindazon ÁhitatoíTágo^ 
kon, IfteniSzolgálatokon és innepléfeken* 
fnéllyek az el múlt Nagy Heten ízeredán* 
éftvéli ?- óra felé 5 Tfótórtökön dél éíötti 8* 
6rakor, 's eftvéli 7. óra tljbam Pénteken 
<3éi eíőtt 9. órakor, és eílve azon idö táĵ  
ban, niiüt az előtt való napokon 5 fzombaf 
ton dél előtti 10* óra előtt t Húsvét első 
Napján pödig dél előtti tizeneggyedfél óra* 
kor , kezdődték az Udvari Templomban tar-

- -tátni. Nagy Tsötörtökön Ur vatsorájávalis 
élt a' Király, a' FÓ Hertzeggel*, 's az Udvar
hoz tartozó minden FÓV Rendekkel eggyütt 
Még várta még azután a' Predikátziót, Mi
sét ,Y az ezeket követett Eggyházi Tzeremo-
íiiüknak végbe menetelét is , mellyek ezen a' 
napon Szoktak gyakoroltatni, Ezentúl kijő
vén a'Templomból * as Királlyi Palotának kűl-
fö nagy fzaljában meg moftá mint Apoftoii 
Király, az ide való leg öregebb 12* fzegény* 

eknsk 
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€&nek Lábaikat; kik már, a" Tz@remóni% 
elétt új ruhákba fel öltöztettek... vóJt, man
na pétiig, meg vendége.itettek, 's meg aján
dékoztattak. Az emiitett 12. fzegéuyek efz-
tendeikriek Számaik ím' e' következendők 
voltak: 97. 91. 86* 82. 81. 80. go. 78. 7%*. 

. 76. 76. 74. Húsvét elfő Napján a* Tcnv-
plomba való menetele előtt magához botsa-
tort a' Király közönfégefien minden Követe-* 
k.et; onnan való kijövetele után pedig minde
niket külön külön, a'mellyet Igg elöfízör tíe~ 
kkedett volt ekkor.., B B H J P P 

Alsó Auftríáriak Hódoiása v a3 már elei-, 
tol fogva fzekásban léVÖ minden tzeremo^ 
niákkal, következendokeppen kéfzűlt meg'& 
ment ezen hónapnak 6-dikán béghez*,, Mi*-
nekutánna % fCirály ért^sérs adta volna a* 
Tartomány Marsalljánal*, Gr. Pergen. Úrnak, 
tnelly napon kívánja Alsó Auftriának hódo
lását el fogadni: ahoz képest, az említett 
Tartomány Marsallja, hívogató Leveleket küK 
dözött minden Tartomány béli Prélátusokhoz,, 
£Öbb és alsóbb renden lévő fémesekhez; nen\ 
külömben fflierienfch- Neujladt, Knems é.s, 
Steiriy Klofierneuhurgy Bruck, Tulln9 Röt%9 

Zwettel, Waydhofen, Eaden^ Y,hh$%Haim~ 
burgy V Laa FŐ Hertzegi Városokhoz; és 
Juangmloysy Bercktoldsdorf', Mödling és, 
Qiwi^QldsJwc^n mező Városokhoz. A' h k 
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vogató Levelekben arra kérettettek £ Prelá* 
tusi és Nemes Rendbeliek, hogy jelenjenek 
meg; a' Városok pedig, hogy küldjék De-
putátusfaíkat Apr. $»dlkére Bétsbe a' Tarto
mány Házába,—Egyízersmind a' FÓ Hertzegv 
légnek minden-Lakosait, Fejedelmek eránt 
való köteleííegekre emlékeztette a* Tarto
mány Marsallja; Béts Városa' Polgáraival 
pedig, ezen hónapnak 3-dikán, le tétetett 
a'hit már előre a* Tanáts Háznál az Uralkodó 
hűségére. A' hivatal ízerént meg jelentek 
a' Rendek ezen hónap' f *dike- estvején' a* Tar* 
tomány Házában, a' honnan el küldettek 
DietricJíJlein Ferentz és Hardeck Antal Já
nos Grófok , a' Klofternéúburgi Prépoítta! 
eggyütt, a' K. Kintstartó Házba , hogy hoz
nák el magokkal as FÖ Hertzegi Süveget,,, 
meílyet el is hoztak ezek, négy Királyi 
második rangú Német Testőrzők óitalmok 
alatt, a' K. Palotának egy Szobájába. On
nan viflza tértek az el Küldöttek a' Gyűlésbe, 
melly minekutánna a' következendő napra 
nézve meg határozta vóina, mi tévő lenne: 
el ofzlott. Más nap reggel, 7 óra után, 
egybe gyűltek a5 Rendek ar Tartomány Há
zába, 's § órakor az Udvar felé indultak, 
és réfz fzerént az úgy neveztetett Nemesek 
Száljába, réfz fzerént pedig a' külső'Szálakba. 
be férkeztek9 a' hová a9 K. Kamarás és belső 

Ta-
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Tanltsos Urak, Mifiiílerek, Udvari Tifzt-
viseiök, K. Tanátsosok, valamint az Udvar 
és a'Tartomány Székinél hivatalban lévők is 
eg^yüvé fereglettek. Ezentúl az örökös 
Tifzteket viselő Tagjai a'Rendeknek, avagy 
azoknak Helytartóik bé hivattattak az arra 
rendeltetett Királyi Szobába, hqíott az Ud
vari FÓ Tifztviselók, minérnüek a' Fö Hof-
mester, Fö Kamarás Úr, Fő Udvari Marsall, 
által adták nékiek az ide alább megnevezendő 
Drágaságokat, 's Tifzteket példázoló Jegye
ket. Kilentz óra után illy renddel lett az 
Udvarból a' meg indulás a' Sz. litván Tem-

I . ) A' Tartomány Házánál lévő Kapusok mentek. 
2.) A' Rendeknek - Libériás Tselédjei. — Ezeknek 

Seregét'ékesítették némelly jól termett Magyar 
Hüfzárok is, 

3.) A ' Rendeknek hizi Tifztjeik. 
4,) A' Tartomány és Béts Városa Házánál ide amo

da való járásbeli fzolgálatot tevő fzgméllyek. 
50 A' Királlyi Libériás Tfelédek. 
6.) A' Taftomány Trombitáffai 'sDobofíaí. 
7.) A' Rendeknél, és a' Városnál lévő Tifztviselok., 
g.) A' Fő'-Hertzegi, és MezÖ Várofoknak Küldött

jeik. 
9.) A 'Béts Városa küldöttjei. 
10.) A' Rendektől való két Titoknokok* 
I I , ) A' Királlyi Tanátsosok és a' Status' Tifztví-

íeloi. 
I£.) A' Fo örökös Zafzlóhordozója a' Tartománynak 

Gr. Traun Ferentz, az Attya hellyett, süveg 
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fel téve, kezében Alsó Auftfia lobogó Záfzlój^ 
tartva. 

10,)' A' Tartományoknak Tagjai hajadon fővel párof-
fan. Bztk köztt mentek, a' Rangra való min
den tekintet nélkül* az olljan fö Tifztviselöi 
ás a' Tartománynak. a kiknek a' menés alkaj-
matoflágávál femmi foglatatoüagok nem vóit t i. 
A' fő örökös EzüftkamaráíTa a' Tartománynak. 
Gr, Kufftein Ferdinánd; az örökös Fö konyha-
meftere a* Tartománynak Gr. Stíebar Jófef; az 
örökös Fö káplánja a' Tartománynak; az Örö
kös Fö Ajtónállója a' Tartom. Qr. Chotek Rudolf 
János; az örökös Fö Pénzmeítere a' Tartom. Gr. 
férgen Jófef az Attya hellyett; és az örökös Fö" 
Poíhmeíle*e a' Tartom. -H. $aar Ventzel. 

J4-) A' Tartomány' Marfchallja Gr. Pergeti Antal 
magánoíían. 

15.) A' Királlyi Nemes Iffjak ( Édelknabes,) 
i&) A' Rirállyi Ételhordók, Kamaráfok. Belfo Ta~ 

nátfofok és Miniíterek. 
%7.) Az Örökös Fö íáltzameftere a' Tartománynak 

Gr. Fucbs Jósef, eggy fekete czüüös páltzávaj. 
%tj Az örökÖ.s Fö Sólyommefteve a' Tartománynak 

Gr. St. Julién Jófef a Báttya Ferentz hellyett. 
Ennek az óldaláa eggy Vadáfzkards és Vadáfzta-
rifznya láttatott; aJ süvegén pedig eggy Só-
lyomfoköto,; kezében egy Sólyom madárt tartott; 
követték a' Királlyi Solymofok, 

39. Az örökös FÓ Vadáfzmeftere a" Tartománynak 
Gr. Zinzendarf János Károly Vadáfzriubában, 
Nyakában eggy vadáfz kiírt függött, j balkeze fe
löl eggy JBrdoméílcr felyem fiaóron vezetett 
eggy nagy Anglus fejér ebet, raéllynek gazda
gon Iü varrott nyakra valója, nem ifak Bertzegl 

kutya 
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|mtya nyakra illett volna, — utáana mentek em
iitett Gr. Zinzendorfnak, a' Királlyi Vadáfzek 
TifztYiselöi. 

fiis.) Az örökös FÖ Hófmeítere a' Tartománynak GR 
KhevenhüUev- Metfcb Károly, az Attya hellyett, 
kezébem vitte a' F6 Hofmefteri ezüstös Botot. 

a i . ) Az Aufztriai Herold Stróbl XavierFerentz,négy 
fzegü tollas kalapban, és elül hátúi Tzimerekktl 
ki fzinelt ruhában. 

£2.) Az örökös Fó KamaráíTa a' Tanaraánynak Gr^ 
KÍevenhiilíer Lajos, GtéfBreuner Károly hellyett. 
jpz, a* fejedelmi Páltzát vitte eggy arany fonál-
hol fzött boritdkű, 's a' válláról eggy aranyos 
Pántlikán föggö Párnán. 

í. :.) Az örökös FÓ Ételhordója a' Tartománynak Gr. 
Lzernin Rudolf, Gr. Scbönborn Buchbeim Erveia 
Eugenias hellyett, az Qrfzág Almáját vitte eggy 
arany fonalból fzött borítéka Pannán* 

24.J Az örökös Fo Pohárnokja a' Tartománynak Gr. 
Hardeck Aatal János, a' ki hafonló párnán vitte 
a' Fo Hertzegi fiiveget. 

f f . ) Az örökös Fo Marfchallya a' Tartománynak 
€?r« Siahrtmberg Gundacker Ferentz lovon, ha
jadon fővel, kezében mezítelen kardot tartva. 

Jíz elöfzámlált Személlyek miná gyáfz ruhában vol
tak, az eggy Heroldon kivüí. 
Ezentúl jött maga a' Király, 6. lovas, 

üveges oldalú fekete hintóban A* Lovak 
fejérek voltak, fekete fzérizámmal. A' fze-
kér mellett elöl mentek két Királlyi Lakájok; 
valamivel hátrább, eggy oldalról ugyan az 
örökös F# Pais - Hordó, Hartz Bíró és Tránt-
férozó Gr. Sin^endorf Frosper, kinek a* 

ka-
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karján az Aufzrriai Tzímer fzemléltetetf; a* 
mis oldalról a' Tart. ör. Fo jLováfznieítere 
Gr. Harrach Aloyfius, kezében eggy botot 
tartva. ; Kijjebb mentek a\ Német elfő és 
máfödik rangú Teftőrz6kt Mindjárt a9 hin
tó után pedig a' két rendbéli Német Testőr
zők Kapitánnyal, H. Lobkovit% Joíef, és 
G. Noftit^, Be fejezte leg végről a* menetelt, 
némelíy gyalog, és lovas katonaság, 

* * 
Itt moít félbe fzakafztjuk a' Hodolás' 

meg kéfzülésének eló adását. Kívántuk mind 
azáltal még ez úttal is mellesleg említeni azon 
bölts Rendeléseket, melíyek lettek a' Hódo-
lás ínnepe napján meg történhető zűrzava
roknak és fzerentsétlenfégeknek el távozta-
tására. Hlyen Rendelés volt, hogy a5 Vá
ros kapui reggeli 8 órától fogva, dellyesti 
i „óráig zárva tartaffanak, és addig femmi 
fzekerek, vagy kotsjk bé ne botsáttaíTanak. 
Továbbá ki volt adva, hogy a' házak te
tejeikre, mint fzoktak volt fokán eddig 
a' hafonló pompák alkalmatoílagával, fel 
ne máfzkáljanak, ne hogy vagy magok le 
esvén életekkel köíTék bé a' tzeremónia lá
tását , vagy valamelly tserepet le ejtvén, 
másokban kárt okozzanak: a' melly Rende
lés ugyan tsak tzélját nem érhette, ámbár 
fzerenssétlen következés nélkül. Parantso* 

la-
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latot vettek némelly Doktorok, és íeb 
gyógyító Orvosok, .melly fzerént kötelesek 
voltak magokat otthon tartóztatni, hogy 
ha talám fegíttségekre Szükfég talál lenni, 
leg ottan lelteden fzolgálatjokkal élni. —• 
Az úttzákm, melíyeken as menetel fogott 
esni, azoknak fzegeleteikre, 's minden nyi
lasaikra Lovas Katonák állíttattak még jó 
idején, a\ kik vigyáznának, és az úttzákat 
egéífzen el ne hagynák a' tolongó nép által 
foglakatni. Kilentz óra felé út kéfzíttetett 
a' menetelnek , két oldalra- el rendelt fegy
veres de Forma-Ruhátlan Polgárok által, 
kik a' külső Városokról is minden felöl gyűj
tettek volt öízve, VJX^J 

A' Hódolás Innepe napjára verettetett 
külömb külömbféle nagyságú arany és 
ezüft Pénzeken eggy ódáiról a' Tseh Orofz-
lári (el emelkedve fzemléketik, melly az 
első jobb lábában a* kettős Magyar Kerefz-
tet fenn tartja; a' balban pedig alá felé Auftri-
ának Tzimerét* A* körül irás ez: Opes 
Regum Corda Subditorum. Más oldalról 
a' FÓ Hertzegi Süveg vagyon ki formálva, 
ílly alól iráíTül: Leopoldo II. Hungáriáé, 
Bohémmé, GalUc.Lodom. Regi,, Archidu-
ei Áujlriae Homagium praejl, Viennae 
6. ApriL 1790, 

K 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



4f % *o€5w# 

A* Fő Hertzegi Süveg 7-díken vitetett 
visfza nagy Pompával elóbbeni tartó hellyé 
r e , Kloíterneuburgba. 

Néhai Hadikunknsk meg hidegedéit 
Tetemei, az el műit Martz. 17-dikén érkez^ 
tek le Bétsból Futakra, a' holott 19-dikén. 
egéffz katonai pompával el is temettettek., 
A' körűi beiéi léy'ó vidékről küiémbkölömb-
féle Generálok, és más igen fok Katona Tifet 
Urak -Sereglettek eggytivé ezen nagy Halott
nak meg tifztelésére, valamint a5 Vármegye 
Tifztjei is, feles fzámá magános Személyek
kel eggyütt. Jelen volt a' halom pompán 
az Ujpctlánkai Görög Püspök is. 

F6 Vezér Gróf Hadik András Űr halá
lával, FÖ Ispány^ nélkül maradott volt Báts 
Vármegye. Ezen kárát a' Ns Vármegyénök 
M. Perfonalis Ürményi Jósef ür Személlyé 
Utal pótolta ki / / . Leopold Királyunk.-— A* 
Xőíyom Vármegyebéli FÖ Ispányíágot, melly-
rél H. Grajfalkovits le mondott, M. Gróf 
Efi(terháxj Kafimir Űr nyerte eh 

Ezt irták az el múlt hónapnak aordikán 
tz Allion hegy ér ói: Már az egéfz Bánáti 
Sereg, az egy Qurlach Batalionján kivűl, 
(raelly mind ez ideig is nem tágítja Orfa-
yátj által vette magit: a* Dunán* és réjz 

-•.,.-.-• ' -< - 1 Z . C " 
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fzerént Szerviában > réfz fzerént Oláh '*% 
Bulgár Orfzágokban helyet foglalt* Min
den órán leffz valami. — Naponként mene* 
gémek le hajóink eleséggel,; ágyúkkal '$ más 
hadi kéfzűíetekkel, Orsova mellett 9 de tsak 
^a§§yák az Orsovaiak ballagni. Ügy látz-
tzik, hogy nagyon oda vágynak ók. Mát 
egynehány napoktól fogva* majd mit lem 
ágyúznak, 

• *"j 

Montenegróhói Mártz. 14-dikén költ 
Levélben e'vagyon: Hert^ogevináhól Mon* 
tenegróba által költözött Famíliák befzél-
lettek, hogy midőn a5 Törököknek érté
sekre esett volna a' Tsáfzár halála: a' Kerefe-
tényéknek fzeméllyeik, házaik, Templo* 
maik, és Klaftromaik ellen külömbkiűömb-
féle törvénytélénfégeket vittek véghez. — 
Ugyan azon Levél bizonyítása fzerént, a* 
íSkutarii Basa 11,00© Törökkel újra* a' Mön* 
ienegróiakkal fzövettséges Bergiabéíiek el
len Indult $ de azoktól egy tüzes és hoflzas 
ísata után meg verettetett, és magát Pod* 
gori^a felé vinza vonta ; onnan a* Monte
negrói főidre akart be tsapni; mutatta is ma
gát Tommánináli ktilömbkülömbfele kitsin 
és nagy marhát el rablott; néhány kevés 
Számú Páfztorokat Öfzve daraboltatott, és 
Sok- eröfcakoskodásokat vitt véghez; m% 
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a* "JÉóm'enégróiak ' a' dolgot' még í nem fej-
tették, és erce Szalad ásba nem hozták. MeHy 
meg esvén, 4 Török falát felgyújtottak, 
és az Ö tolok eiobb el hajtott marhán kivűl, 
még egynehány fzázat -hoztak el a' Török 
földéről. x\5 Törökök közzűl Teg alább is 
estéhelCel ibo-ari; €"Montenegróiaknak 23 
holtjaik vóltMkj- kik között Giuraskovits 
VajdánakRiecka Tartománnyá második-JElol 
járójának el estet közofifégeíTen Sajnállyák. 
— Áz Annpúribéli (Albániából) Törökök 
Cermni^a Tartománnyába bé ütöttek; de 
34 emberek vefztefégével ismét viíTza veret* 
tettek. 

./ :''ö'tafz Orfzág: 
A' Rőrfiai Udvarnak eddig váló Ural

kodása; 'Utódjával 'öidf^Örf^ágban á* Bönő-
niaiák; Frontija Orf^ágban pedig az Avz-
niótak nétfi elégefznek. Ezek fel is tették 
£{ Fraizt^ia bokrétát, és nyilván megmon
dották, hogy ok, !TÜmi'Brant^iák'9 Fran-
t^iái Törvények által akarnak ezentúl igaz-
saftátM. 

Avfzént Atya eggy Inró Levelet botsa-
tott volt a'Be/^viomrÉrsekhez és Püspö
kökhöz , még az el múlt Jan, ban, néhai II 
Jósef Tsálzár* Kómíii Mmifterének Cardinal 
Her%áfinak'kérésére; melly Levélnek a' volt 
4 Summája% hogy igyekeznének az Érsek 

£ és 
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és a' Püspökök, előbbeni Fejedelmekhez 
viíTza- téríteni a' Belgákat, mint már erfoí 
tettünk is más izben emlékezetet. Á* Pápa 
Levelének nem volt Belgylomban femmi. fo
ganatja: mint ez, a' Mechleni Érseknek Ts 
az Ántverpiai Püspöknek a' Pápához bötsá-
tot t , és moít küzönfégeííé lett Leveléből 
nyilván való. 

Szardíniában nagyok a' hadi kéfzüíetek^ 
fzintén úgy a' Genuái Közönféges Társaság
ban is, 

Aufiriai Bel gyiorn. 
Vandernoot, Berlinből és Londonból 

efzeltetvén ? úgy meg fzédítette, a' PSpok 
által főképpen, a* BrüJJ\eli népet,, hogy 
az, Mártz. 15. 16*. 's 17-dikén, rontott , 
pufztított, ölt — 's kik voltak dühöfíegének 
Szerentsétien tárgyait az Ő faját pártfogói, 
azok, a' kik az Uralkodást- nékie akarták 
tulajdonává t enn i .— Sokan oda hagyták 
ezek kozzül Briijf^elt; a' többek között 
'Urfel Hertzeg is; de magokkal vitték á* $f) r t> 
boíízú állás kívánságát. •— Vajmi fokféle 
Letzk© ki telik ezen egynehány fórokból! 

Frant^ia Orf%_ág. 
Mártz. ii-dikén meg jelent egy Klas-

tromát oda hagyott Apátza a' Nemzet Gyű
lésében, és igen fzívre ható Beízédet mon
dott a' Nemzet Képeihez. Nyomós ki feje-

zé« 
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zésekkel tette eránrtok való háládatofílgk 
nyilván valóvá, hogy étét azon elöbbení 
siralmas és Valóban terhes állapötjábol ki 
fzabadították* ígérte Befzédében, hogy a* 
buslakodás, fájdalom 's félelem áltál fzíntéii 
meg eméfzteEt életének maradvánnyát, mely-' 
lyet a' Nemzet Képeinek okofíaga ss emberi 
érzésé, ujj életté változtatott $ ar polgári 
virtusoknak gyakorlásában $ és ,a' tnofeu 
Igazgatás formája 9 n Nemzet és a* R rály 
cránt való tiízteletének meg bizonyításában 
fogja el tölteni, mellyre esküvésfel is köte
lezte ugyan ott magát. Ézeri ajánlásával 
meg eggyez6 gondolkozásának 5s hajlandó
ságainak els6' temekéül, fel fedezte azokat 
a* praktikákat, niellyekkeí á' Nemzet Gyű
lése végezéseit haízontalanokká akarják tenni 
á' Klaftromokban; *s kérte, hogy igyekez
zen mind azoknak, azzaí a5 böltseíféggel és 
állhatatöííággal, eleiket venni, mellyel ed
dig áÖlgbzott az egéfz Nemzet javára, s 
meg is nyerte annak fzivét* 

Ide zártunk egy Magyar Éneket, mellyé t ily-1 

lyen módra, a' mint küldjük, egy Kolosváron lakozó 
Tudós Hazafi kéízített Klavik®rdiomhoz» 

Költ Bétsisn , Áprilisnek 9-dik Rapjitís 
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