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Ezen Hónapnak 8-dikán, múlattsagos 
vadáfzatjok vók a nagyobb FŐ Hertzegek-
nek, mindjárt az Aukert melleit lévő erdő
ben. A* Ferent^ FŐ Hertzeg után lévő FŐ 
Hertzeg Ferdinánd, 4 Szarvast ejtett le lá
báról, mellynek annyival inkább örült, mert 
ez a' Fzerentséje Olafz Orfzlgban nem lehe-
tett, úgymint a* hol nagyon ritka madár a* 
Szarvas. A' több FŐ Hertzegek ellenben, 
nem a''legjobb ízemmel nczíék Báttyok' fze-
rentséjét: mert Ők ofztán eggyet lem lőhet
tek; minthogy a' több Szarvasok mind által 
vették magokat a* Dunán a' más réfzre. 

A' napokban egy hijjok esett véletlen 
az apróbb Fő Hertzegeknek* El tűnt t. u 
közzűlök eggy f efztendős igen eleven F. FL 
hirteienféggel; úgy, hogy a'Nevelók éízre 
nem vették. Keresni indulnak as FŐ H.-get 
minden Szobákba; 4® tsak nem találják. — 
Egyfzer a* Királynak, a* mint az Afztalnál 
dolgozott, meg tsipi valami a' lábát, mely-
lyet légy tsipésnek gondolván - tsak meg 
rázta a' lábát, hanem nyomban még íajno-
nosabb tsipés esik a' lábán. Akkor az Afztal 
alá tekint a'Király, Ylátja, hogy ott kutzo-
rog a' nem találtatott Fő Hertzeg; ki is reá 
mosolyodván a' Királyra, igy fzólla, Fiúi 
nyájas bizodalommal: 9,Rá ;ft?dtem most 
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úgy e'Uram Atyámat *)?" (Pápá) — AJ 

Király meg fenyegette Atyai módon aJ kis 
' ' Her-

*) A* F6 Hertzegek '$ Fo H. Aűzonyok, átaly-
lyában Ura?ff Atyám 's Aífzo'ry Anyám-nzk ; kém 
pedig Felféged-nek fzóllítják Felféges Szüleiket. 
Ezek is, mikor Magzatjaikról emlékeznek, nem 
mondják: A' Fo Hertzegek,.vagy a' Fó Herízeg-
nékj hanem, mint kozonségeííen más jó Atyák 
és Anyák fzoktak fzóiiani: A'z én Fiaim , Leá
nyaim •> vagy Gyermekeim.'-*- Aikalmatosabbak 

- is valóban ezen édes" nevezetek, annak a' termé-
fzeíi egymáshoz való vonfzodásnak ki fejezésére 
's fenn tartására \ mellynek meg kell lenni a* 
Szülékben's Magzatokban egymáshoz; mert tifz-
telettel eggyesített fzeretetet.foglalnak ezek ma
gokban, a' melly igazán a' Szülék 's Magzatolí 
fzíveknek. eggyesíto kötelek. A' melly Famí
liákban más nevezeteket vetetett fel a' Módi, mind 
a'Szülékkel, mind a' Magzatokkal; oily neve
zeteket, a'mellyek inkább tifzteletet, mint fze-
re.tetet jelentő fzók: igen külömboz oít az 
emiitett két félnek egymáshoz való alkalmazta
tása is attól, a'melíy fú találtatik IL Leápold* 
Királyi Házában, Leopoid nagy örömét találta 
abban eleitől fogva, ha meg íziinvén álló nap
estig folytatott Fejedelmi Foglalatosfágitól, hafz-
nos Letzkéket adhatott Fiainak, melly eket édes 
Annyok kórul nemekhez illendő munkában fog
lalatoskodó Leányai is haígattak , 's apróbb Gyér* 
mekeit Atyai módon mtS'afrat-n'átfa'.''> ::MOÍ:C máe 
lehexebb t$?%h fzáU®tt villáira ; 4«* mén tivhm 

fog-
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Hertzegec: „Várj , úgymond, Te tsíntalan* 
üiajdbé adlak az édes Anyádnak, -hogy rofz-
fzúl viselted magadat, 's viifza küldet Fb* 
rent^iába." Mellyre, meg ijjedvéa a' kis 
Herrzeg, kérté az Attyát, hogy tsak most 
ÜQ küldette vilTza Florent^jába — nem ftn^a 
már tobbízör azt tseíekedni* 

C c ' c i Magyar 
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foglalatofl'ágaltól is igyekezik időt fzr.kafztátiig 
a' menyen apró Gyermekei féregében meg jelen
belien v hogy azoknak tehetségeiket 's hajlandó-' 
^Igáikát naponként Inkább inkáob ki tanúíhaiía, 
's nevelheij'e bennek a' maga eránt vaiú fzereteteh 
mellynél fogváj tsak eggy édes harigzá á fzóva1! iá 
meg nyerhette azt tolok, a' mire más mó^> S>:ii • 
lék kemény fenyegetésekkel,, vagy büntetések-
jtel fem vehetik fokfzor íj Híjaikat es Kisaílzo-
Üyaikat. — Meg is nyeri , mert hogy példáé 
émlíítsunk: tsak neki fzokta volt biztatni a* kis 
Hertzegeket, hogy azt, as ki maga öltözik tel 
líözzűlö'ki ki fogja magával vinni kotsizni: s" 
egéíl'zen reá fzoktatra azokat a' magoktól viíó 
öltözködésre — a' mit, hány Nagyságos 's Teki 
Szülék' Gyermekei tselekefznék ? — Sok Mag
iatok, a' kik Ajer Gnadin-keíi tartoznak fzóíJon-
gatni Szüléiket, mint meg annyi banfetés gya-
iiánt tartják az azok. előtt való meg jelenést. —~ 
De bezzeg el mennek LeopoW Ke?e tsókolásárá 
V magok bé matatására fzó nélkül is a' nagyabb 

; -$& Hertzegek i§. 
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3íagjar Orf\ág. 
Az Orfzág Gyűlésére, Budára küldött 

Követeik, a" Ns Vármegyéknek, Kir. Váro
soknak, és Káptalanoknak, ezen hónapnak 
4-dikén öfzve gyűltek tanáiskozni, az Orfzág 
Házába* A' Tifoán tűi cs innen való Kerű-
lerekbéliek ugyan, egy Szobába; a' Dunán 
túl és innen valók pedig mindenik más más 
Szobába. Ugyan azt tselekedték f-diken is. 
7-diken, mind as 4 Kerületbéliek eggyüvé 
Sereglettek Pest Vármegye Házába 9 

liogy ott az addig való különös Tanátsko-
zásaikat egymáíTal közölheflik, 's azokat9 

eggyesített ítélettel, voltaképpen meg fon-
tolhaífák; g-dikon ismét külön külön tanáts-
koztak, az Orfzág' 4 Kerületeinek Képében 
Kövertséget viselő bölts és jó fzivü Hazafiak. 

Eggy érdemes Hazafinak Váriról adott 
Tudósítása fzerént, Parantsolatot vett az el 
múlt hónap, vége felé, Pesten,-a* T T . PP» 
Fiáriíták ProvinciáliíTa, hogy á* Vátxpn néha 
napján virágzott, de II. József Tsáfzát 
által Kafzárnyává (vagy Kafzárrnává) változ
tatott TA<?re/£tf/zww2Collegiumot9 hivatalokat 
jól értő Mesteremberek által visgáltaífa meg 
3s minél elébb tegyen jelentést felőle, meny
nyi költség kívántatik, annak tökélletes hely
re állítására, hogy még a3 jövő Nov. elsé 
napjáig ei kéfzírtetheíTen, a* bele ízállítandó 

Ne-
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Nemes Ifjúság feámára* -*«• Hafonióképpen 
a' Nyitrai 9 S^entannai , Trentséni *s ^iá$ 
el romlott Conviftusok is viífza fognak döb
beni helyekre állíttatni. — Tanűltt, jó lelkű 
's okos Elöljáróknak fzorgalmatos vigyázá-
sok alatt, fok gonofzoknak el hárítói lehet
nek a' Convi&usok, mellyeknek ki vágy
nak téve, a' jobbára tsak magokra hagyott 
Iffjak; kik, mivel a'Világ' ízemfényvefztö 
piattzának leg sikámlóbb útját járják, nem 
tsuda, ha Vezér \ gyámol nélkül'gyakran 
meg tántorodnak j hibás lépéseket tefznek—-
nagyot is esnek. 

Ezen hónapnak g*dikán a' Ns Szalad 
és Tolna Vármegyékbéli Őrállók vették, a* 
Ns Szabolcs és Bihar Vármegyei Záfzlóaly-
lyak után, Hazánk* drága Kintsét a' ^f agyar 
Sz. Koronát óltalmok alá. A* Szalad Vár
megyei Ns Orállóknak FŐ Vezére M. Gróf 
Fekete; a' Tolnaiaknak pedig Gr. Limburg-
Styrum ö Ngok. 

MM. GG. Battyáni Antal, és Erdödy 
Antal Urak, Titoknoki rangra méltóztattak 
a' K. Helytartó Tanátsnál. 

As Tőt Orfi^ági , S^eremi és Bánáti 
Levelek fzerént, még tsak híre sints ff Had
nak , a'Szávától fogva, egéífzen lefelé a* 
Timok vizéig. Tsupáti az emiitett Határ-
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Lineának kér ízeiéin, úgymint Oláh hsHor* 
vát Orfzágokbán esik, a* mi esik. 

O Gradiskából írják, hogy a5 Banya* 
Juhai Várnak, a' Vérhas vize felöl való ól-
c-ila 30 ölnyi hoífzafágra be dűír. A' Bofz-
nyákoknak nagyon meg vetette,ezen romlás 
az ijjedtjeker: mivel azr Ók vaíamelíy roílz 
jelnek tartják. — A' Konjlantx)nápolyi ól, 
érkezett Rendelések fzerént, Sorándlia Basa, 
Banyáinkéból, Biháts felé verte i fcoad 
magával útját, hogy az ott lévő érhet an
nál eiÖííebb legyen. Mlralin Basa 300a 
emberrel, Zvornik; Mulay Basa pedig Ser-
via fzéle felé indult. A? Travniki Basa, 
Travnik és Jaltái közti áll, ss ott is Tzá'n-
déközík maradni mind addig, míg meg nem 
íimrnrjik a' környülállások, merre indírts.^ 
féregét. De 0 nem igen táborozhat feká; 
mert íemmí élés házsi sintsenek; 

Á' Horvát Orf^jgi Szélekről költ Le
velek fzeréar, az Ojlrofat\i Kap. Ibrahim 
Bcgh Rejjir.evits vóít az, a' ki Máj, 17-dikén 
'Bijirn^a é^hyubina ellen jött volt; de a* 
ki (mint már tudva vagyon) vefzreféggír! 
v-ffiVa vérereit. — Nem két Falut gyújtott 
,fel 32 clleníeg; Lyubíhára lett eísó reá tsa-
pháváT, a1 mint ez a' Fíadi Tanátsnak álta-
*oak közlött Tii-áoíliásában volt; hanem tsa,k 
KCI .házakat. Ugyan azon napon öízve íe-

r eS* 
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reglett Banyalukábó Bredorhól, Kófica* 
ráfiból, és MajdánhóI az ellenfég, és a? 
Unnán túl. lévó helyekre tsápott Novinál; 

ÁQ mivel ott nem igen fok prédára kapha
tott 2?S\ana völgyébe vette magit, a' hon
nan mindazáltal a' a-dik Bárd Reg. hez tar
tozó fzabad Seregbéliek által alkalmas vefz-
teféggel viííza verettetett; áoc-ra mondjak, 
hogy vefztett volna az emiitett napon itt is, 
amott is az eílenfég. 

Oláh Orfz^ág. 
Az újjabb.Tudósítások fzerént, követ

kezendő Ofziályokbüi.'s Batalionokból áll a* 
Gen. Máj. Kráy Úr kormányozása alatt lévő 
Nép, úgymint: a Ofzt. Barkó Hufz. ból, és a* 
a-dik Oláh Reg. bál, meliyek Udánál fe-
küíznek; továbbá i Öfzt. Toskána Hufzár-
jaibói, ugyan annyi Szávája Dragonyosai-
bó l , és az első Oláh Reg. ból, mellyeknek 
Tiha mellett vagyon a* Táborok, —• h* 
Turnulnál történt dolgokhoz tartozik még 
az is (a' mellyrol a' Hadi Tanátstól kiadott 
Tudósításokban nem volt fz6 ) , hogy Máj. 
14-dikén, egy Trombitás által meg kérette 
av Turnuli Kommendánst Gen, Kráy Ür5 

hogy alázná meg magát hozzá egy izora,' 
a' minthogy 3 Agákkal oggyürt meg is jelent 
a* Gen, Űr* hívás-ára, Midór* meg ^«rta volna, 
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Seregelnket, ágy el vémftlt, izy hogy fzóf-
Jani is alig tudott. A ' Geo. Úr javasoltatta 
néki, hogy költözne ki a* Várból; de 6 erre 
azt felelte, hogy elébb meg kell 6 néki az 
eránt kérdeni a' Nikópölisi Basát, 's ígérte, 
hogy következendő nap bizonyoíián fogja 
annak feleletét közleni. Meg is indultak I l 
diken egynéhány lovas Törökök a' mi lovas 
Strázsáink felé, 's intettek nékik egy darab 
fehér poízróval; de midőn ezek közelítettek 
vótoa hozzájok, hírtelenféggel meg fordul
tak, kétrscg kívül, mivel féltették a'bőröket, 
hogy a' Nem feleletért valamit találnak kap
ni. Hogy az eilenfég magát oltalmazni a-
karja, azt elére is gyanították már a* Mieink; 
mivel minden házakat és kerteket el égetett 
a' Vár körűi. —* 17-diken estve, 5 , " ka
tonákkal meg rakott Tsajkái érkeztek az. el-
lenfégnek Islat^ alá; de tsak meg mutatták 
magokat, 's azonnal viíTza fordultak. 

A' Venétfia birtokában lévő Dalmátziá-
nak Spalátro nevá Városából írják, hogy 
a* Skutari-béli Basa ismer meg elégedett 
most egyfzer a' Nagy Úr' fzolgálatjával, és 
nem hogy Rofoniába indulna, mint eleibe 
volt adva a* Divántól; hanem egéfifz erejét 
á Portához h\v Crójai Basa ellen fordította; 
Crójátt annak la^ó Varosát ostrommal meg 
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vette, 's moft már egéfz Tartománnyal ízéi-
tire pufztítja; és úgy láttzík, újra orc jár 
neki a' gondolatja, hogy egefíz Álháwának 
parantsolhaűbn. 

Török Birodalom* 
Konfiant^inápolyhől az el múlt KptU 

Ksben utasított Levelek után jrhatjuk, hogy 
olly kemény és hoffzas té! vők az ezen efztea-
döbéli, a' miílyenre a'moftan él-Ó Nyom nem 
emlékezik. A' mi Szintén hallatlan dolog t 

meg Ápr. közepén is havazott derekaíTan. 
Ugyan ez okozta, hogy m eleíegbéli nagy 
fzükSéget, a' tűzi fának mód nélkül való el 
drágulása is követte, és a5 nép annál nagyobb 
ínségre jutott: melíy, neki búsulván, gyúj-
tögatáshoz kezdett, és nevezeteden Áprih 
3-dikán, 300 házakat porrá égetett, mely-
lyek között nagy Paloták is voltának. Az 
iliyen látások nem leg jobb vért tsináínak 
a' Szultánnak. Oliyan frifsifo fzerre volna 
moíl neki fokra fzükfége, mint a* miilyen 
volt mélrán a5 meg hóit 7$ eSztendős Nagy 
Vezérről reá Szállott örökfég. Nem maradd 
ván t. i. Ga^_\i Haffan-vizk Semmi Gyerme
ke, minden kintse a5 Nagy ür ' Kaífzajába 
takarodott; melly hogy alkalmas Summa le* 
betett, könnyen ki hozhatja onnan kiki, hogy 
700/O00 Piafteren fellyüí ment néki efzten* 
del jövedelme. — A* Portához küldött Kö« 

í ' vet" 
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vetjek a* Lengyeleknek, Gr. Potocki, Márt* 
31-dikéa ment be egéíz pompával Konfian-
t^inápolybá. -^ Ápr. 6-dikán Konftant\iná~ 
•pölyhan is érezték, ámbár nem nagy mér
tékben, azt aJ Földindulást, melly ugyan 
akkor Európának egyéb déli réfzeit is hol 
kifíebb, hol nagyobb erőben rneg rázkód
tatta, 

Frant^ia Orf^ág? 
A'Nemzet Gyűlésének, Máj. 22-dikén 

Törvénnyé tett Végzése, következendő 40 
Tzikkelyeket foglal magában: 

i.) A* Bckefieg kötésre 's Had Indításra « 
egyedül a* Nemzetnek van jmfa;. tsupán a* 
Törvényt adó Testnek olly Végezésehatá
rozhatja rae^ a? 'Hadat, ..a* melly::a? Király
nak forrna fzerént. való 's fzükfeges 81je
lentésére fog hozattatni, és a'Királytól meg 
erősíttetik. ':.) A'Státus el intézése -által, 
a' Királynak van az által sdva, hogy ó az 
Orízágnak külső bátorságira, 's annak a* 
maga JiúTainak és Vagy ónjának birtokában 
való meg maradhatásra vigyázzon; követ
kezésképpen Ő maga erányozhatja el a* Stá
tusnak más külső HatalmaíTágokkal való hogy-
Ictét; Ő értekeizhtjBt j ókka l , *st y.|tef2fft%f, 
azon: tzélnak e! érésére efzközöket. • Ö teher 
ip ízcmfzéM-'• .^íáíusoké.vsl egy ízabású hadi 
keízületek-cr*; 6 •ófzTbsvía.fel ide vagy amoda 
mind a' izk^Atüú, mind-a' vizén' lévő fegy
veres ereter ?,± OrfzágViídt*, a''mint leg jobb
nak go-adoija; V fiad idején is; az"-Ő, kezei 

közti: 
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feo^ítyagyqn a' fő kormányozás. 3.) Midőn 
vaiametly ellenségeskedésről lehet tartani, 
v'aigy ralám már el is kezdődött az; midőn 
• - y Frigyesét 'kell' íegíteni a' Státusnak, 
- : 0 y , vajimelly JuíBi fenn tartása végett, 
;.cr;ireleoíttetí^ fegyvert fogni: az illyen ese-
\vkrol minden haladék nélkül tartozik a* Ki
rály Jelenrést tenid a3 Törvény tévő Test
nek; valamint az indító okokat is fel fedez
ni; ' és ha a* törvénytevő Test éppen akkor 
el oízoiva találna lenni, leg ottan oízve kell 
azt hívatni a* Királynak. 4 ) Ha ezen Jelen
téire úgy találja a' törvénytevő Test, hogy 
S2 el kezdett elleniégeskedés tsupán a'-Mi-

t niílerektől, vagy a' végre hajtó (Királyi) 
Hatalomnak más efzközéiői eredeti: az iiy-
lyen, büntetésre méltóképpen való Más meg 
t^madá-sának Szerzőjével űgy kell bánni, .,mín£ 
á*!|JBinzec meg barnásának vétkébe esett.Bü-
nösíel; mert a 'Nemzet tudtára adja,most 
mindennek, hogy 6 Birodalmának nagyít-
tását tárgyaló minden kevély' J\ándékröl 
le m.ond^ és hogy foka fem fogja a maga 
erejét j valameUy Ndtn^et feabadsága meg 
rontására fordítani. 5.) . Ha az ernljtett 

Jelentésre, azt végezi a'törvénytévő Test , 
hogy nem kejl hadat folytatni; körelelTégé-
bea fog, állani a* végre hajtó Hatalomnak, 
h9:M Aeé O Í Í 8 n szón efzközökhöz nyíillyon, 

. oiellyek .az elieaíégeskedésnek félbe ízakafz-
íására, vagy megelőzésére fzükiégesképperi 
meg kívántatnak, és ha késedelmet izenyed 
a' dolog: arról a' Minííterekaek keli felelni. 

* 6 ) Mi-î r* valamelly Hadcói Isiiéi jártán]: 
to-
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tovább fogja á* törvénytevő Test maga Ülé
seit tartani, mint rnáfizor; Had idején pe
dig eggyátallyában félbe nem fzakaízthatja 
azokat. 7.) A* Had-Jelentésnek ezen fzók-
kai kell lenni: A Király réf^érol, a* Nem* 
zet nevéfren. 8-5 A* Hadakozás közben, 
minduntalan emlékeztetheti a' törvénytevő 
Test , a' végrehajtó Hatalmat, hogy a' Bé-
keííégen dolgozzon. 9 ) A' Királynak ha
talmában áll, hogy Ő, más Hataímaflagokkal, 
V mint a' Státus Javára fzükfégesnek érát-
nyozza, kötheflen, 's azokkal Békeífég, Frigy 
vagy költsönös Kereskedés eráfttt. Alkura 
lépheífen, azt, maga Neve* alól írásával 
meg is erósítheífe; melly Kötések és Alkuk 
mindazáltal tsak akkor mennek tökéiletes-
íégre, iriinekutánna as törvény tévő Testtol is 
jókká hagyattatnak. imo.) Mihelyt el múlik 
a' Had: időt ízab a'törvénytevő Test , melly 
alatt elkeli a1 rendkívül való Seregeknek bo-
tsáttatni, 's as Katonaiig fzárna annyira fzál-
iíttatik le , a' mennyire van rend fzerént 
meg határozva: az emiitett Seregeknek fi
zetések nem jár ki a* fzabott időn"'fut, é.$ 
ha azok tovább eggyütt maradnak: arról 
a' Minifterek fognak fzámolni, *s a' vélek 
való bánás úgy leflz, mint Nemiét Meg-
hantáival. — E' végre köteleííégében fog 
tllani a Státusnak újjonnan el intézett ália-
potjára vigyázó Tanátsnak, hogy tsinállya 
ki 's adja bé a"* törvény tévő Testnek, aVMi* 
niílerekról vejendÓ Elégtételnek módját. 

Német 



$a<SM>$ ti? 
Német Birodalom. 

A' Pruífziai Királynak, Slésiai Seregé
hez Berlinből lejendö meg indulása, ezen 
hónapnak t'i-dikére volt meg határozva. 

LütticL Minekelőtte a' Lürtichiek el
len rendelt Seregeknek egy réfze Máj. 26-
dikán viűza tért volna Bilfenböl Mafejkba: 
Sonhofen Faluba lett érkezésével, el küldött 
Hajfeh nevezetű Városbéliekhez 1 Trom
bitást és 2 Lovast olly parantsolattal, hogy 
kmálnák meg az említett Városbélieket ma
gok fel adásával. De a' HaJJeltiek, nem 
érc vén, vagy nem is akarván a' Nemzetek 
Törvénnyéhez érteni, a'1 3 Követeket meg 
fogták, ss magoknál le tartóztatták. Nem 
győzvén Sonhqfenhen várni a' Sereg Elkül-
döttjeit, meg indult Hajfelt felé, 's egyné
hány ágyú golyóbisokat neki botsátott; ha
nem a* Pártosok' Generálja Donceel is el 
kezdte belölról a'rtizeltetésr, meÜyre a' Pa-
latinátusiak kozzűl, 1 ember el esett\ 3-an 
pedig meg febesedtek, kiknek fzáma közzul 
valónak írják Gen. Badent, as ki meg is hólt 
febjében. Látván ezek, a* mit nem gondol
tak, hogy nagy romlás és vérontás nélkül 
Hajfelthe^ nem juthatnának, a* mellyet 
mindazáltal míg tsak lehet, el távoztatni., 
eleibek adott köteleíTégek tartja 5 tartván 
azoaban attól is , ne hogy el Szak&fztaíTáhak 
Mafeykben maradt Feleiktől: Hajfeltei oda 
hagyták. — A' Pártosok fzer felett nagyít
ják 2L Palatinátusiak* veízteségeket; azt 
sgynéhánv ízázra írják ?s íratják; a* magú

két 
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•két pedig i hólítfá 's néhány íeheíTekre re-
Szik azértí hogy ezen költött győzedelem* 
világával még inkább ízernek' fénnyel v'eízi-
heífék a' már küiömhen h sűrű homályba 
hozott Lüttichieknek;.' hogy, nem lárván 
többé ezen boldogtalanok: hány art' hóml! 5k 
rohanjanak a' magok yeízcdelmekre, te] ál
dozván életeket s míncréiléfeet, e'gynéliáiW 
.neki hevük vérű Képzelődök* vétkei kíván* 
ságára, Maradékaiknak meg .skat-hatari^l-
károkkal 

Aujlriai. Beigyioni, 

Efüjj\elhen, M4j. ag-^'ki éj tfzikaj ári ,-
Valamint a^diken is, azon (zeméliyeknek 
fogdosásában menték'el , £ kikre Volt a* 
s^yanű, hogy ők 30 dikori, úgymint egy ico 

- efztendnnkent eíól forduló nagy Tnnep' 's 
Bútsújárás napján, a'más Világra fráadékoz-
ták küldeni a5 Beipjiomi névvel Köz. Tár
sáságnak új Kormányozóit, (.vagyis inkább 
Tyrannusait.1) Á' töítiíöfzre hányt ízemély* 
lyeknek fsamat némellyel; 70 né!, rnások pe
dig ioo-nál is többre teízik. 'NágyTzeget ütött 
ez, a5 Vandernoot fejébe; az, ismét halon-
lót , hogy egynéhány ezer Fldndriaiak ké-

•«* fzúlnek Vűndermers-nék zzAntverpiaiVki* 
• ból eró hatalommal. l.ejendó" ki hozására* —• 

Nagy efz'fcöznek. gondolta Vandernoot,-a* 
háborgó Fíandriaiak'ÍQ tsendeseáésére, ha 

,, Vandermersnek Sandelini nevű Prókátorát 
el fogatja, hogy több több írást ki ne ad-
.haíTöri az, Vandcrmers meg igazítására.' 

. W végre el küiíö{ti Qvhtbe é Száguldókat f 
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€2zil' a5 hagyom asíal, .hogy törik fzakad 
Sandelbik kézre keríttsek. De el nem sül
hetett a' ízándck: mert azt idejében éfzré 
vették. Öte a' Vandernooi^ embereinek még 
is el illanthatott jókor\ hanem egy Gcrhard 
nevezetű kézre került, ki is az által nyert 
kegyelmet, hogy a5 Vandermers képét tér
den állva meg tsókolra. 

A' Kormányozó Szék úgy mutatja —* 
de tsak mutatja kéttség 'kívül, hogy meg 
nem ijjedt, Seregeiken vett gyözedelmeink* 
hallására. — Minden el gondolható indlt6 
okokkal igyekezik, a* fzabad akaratú Vité
zek fzámát nevelni: azt-terjeSztvén a' többek 
között eleibe a' Népnek, hogy morl van *% 
az ido pont, mellyben ha meg veti magát* 
sgéífz Európa' bámuló ízeméit magára füg* 
gefztheti; de ha régi vitézséget elöl nero 
vefz.i: m^eg^'Xovetkezendő maradéknál is 
utálatban fog maradni. 

Az éppen tsak most érkezett Budai 
Tudósítások fzerént, a5 4 Kerületeknek fely-
lyebb említett Üléseiben tsináíódott ki az 
az Esküvés1 Fórmája, mellyet mindennek 
le kell tenni, a' kinek az Orfzág Gyűlésén 
voksa vagyon.' — Ezen hónapnak to-dikéir 
tartották elsÖ Üléseket, az Orfzág Gyűlését 
formáló Rendjel a' Megvár Hazának;' melly 
reggeli 9 órakor kezdődött. Az Orfzág Há
zának kiíTebb Száljában a' Prelátusok és'Má
gnások ; a' nagyobbikban pedig a* Várme
gyéknek, Kir. Városoknak 's Káptalanok-
nak Küldöttjeik foglaltak helyet. A\ kis 
Szálban Orfzág Bírája Gróf Zichy Károly $ 
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Excell. ja-; as nagyban pedig Personalís Űr-
mányit ExcelL ja, mindeneknek elórte Ma
gyar Befzédeket tartottak.— A*'nagy Tábla 
által küldötte ezentúl a8 kis Táblának, azon 
Végezését, mellyet Otízág Bírája és-P.erso-
náüs ó' Excell. jaikra nézve hozott elobbeni 
különös Üléseiben: hogy t. í. az Orfzágnak 
felölök iejendó* további Rendeléséig hívátal-
jalkban mind ketten meg ha^yatraflanak mos
tanában azért, hogy ElŐlűíéseik alatt min
den akadály nélkül folyhaííbn az Orfzág 
Gyűlése: a5 kiknek kötelesek lefznek ennél 
fogva a5 Gyűlés5 Tagjai is magok Bizonyság 
Leveleiket bé mutatni. A' kis Táblától azzal 
a' hírrel tértek viííza a2 oda járt Küldöttjei a' nagy 
Táblának, hogy a' kis Tábla kevés idö múlva meg 
fogja küldeni az emiitett Végezés eránt való értelmét 
a' nagy Táblának ; a* mint ezt meg is tselekedte A* 
kis Tábla Küldöttjeinek Sáófzoliója volt Vefzprémí 
Püspök Büjzáth $ E*« j a , ki is jelentette, hogy a* 
kis Tábla is éppen abban állapodott meg, Pers. ö"Exc„ 
ra nézve, a tnellyben a' 'nagy Tábla; de Z-cfrv Ö Kxc 
ját átallyábsn kívánja' meg hagyatni z?. Orfzág Bíróság
ban. Ezen a* nagy Tábla meg nem ryágodott — Dél 
előtti i l lóra után Templomba indálunindü'kér T '^^-JT 
a' Polgár ' fCaconaság íorai koZfatr^&TTenyes pompá
val. Két oldalról lovagoltak a1 Ns'Zá'felóall'yak; eze
ket követte a* lovas Polgár Katonaság ; n-diken ismét 
9 órakor kezdődött az Ülés, 's délutánni 3 óra után 
•végezÖdött. Ebben ki válafztattak némellyek, a' kik 
a' Gyűlés' Határozásait naponként M a g y a r N y e l v e n 
írásba fel tegyék, a' következő Gyűlésen kö'zö'nsé-
geffen él olvasfák, 's ki nyomtattasfák. — Deákra is 
által fognak azok fordíttatni* A' Fordítást msga a* 
Gyűlés fogja meg visgálni Vj jóvá hagyni. — Ki ne 
ürülne., a' kinek ereiben Magyar Vér tsergedez! 

Költ Jtfts'ben , Júniusnak: 15-dik napján. 1790. 
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