
Béts« 
A* múlt Héten L a Páfiorella NohiU 

(Nemes Páfztor Leány) név alatt jádzottak 
íz Ölafz Éneklék egy fzép Darabot* Ennek 

meg nézésére és halgatására meg jelentek á* 
3 Király Kisaífzonyok Is a' Játék néző hely* 
ben, holott nagy örömmel és tapsoláíTal fo
gadtattak. E' vok a' H Í Aflzonyoknak nem 
tsak a' Bétsi Játék néző .helybe lett elsó' b l 
menetelek; hanem e' volt életekben első" 
Teátromban való megjelenésekig — a'mínt 
igen hiteles helyről értettük. 

Még maga a' Király $ egyfzer fent vók 
ez ideig, Bétsbe lett érkezésétói fogva, a* 
Teátrorabao, Neoiistsudas mert temérdek 
a' foglalatoíTága. Aa Kéröknr^ (Inftans) fo* 
kasága mind ekkoráig ©liy nagy, hogy a' raéít 
Kedden Is egéffz éjjeli la-tödféi 4raíg voltak 
nálla meg; fzünés nélkül. —* Ezt» agy Gróf 
Úrtól tudjuk, ?* ki maga is Audieotsááa vók 
azon cjtfzakán O Fellegénél. 

.|Biyi!JB«gMMflB. l-!JUL.Í-iaj^i>ll*fc iHJUM.'mJl"^ Ull II .11 *,llll M'JMfll 

. Az Oláh Orfcági Tudósítások fzerént* 
paramsolatja érkezett H. €ohurg-n&k9 egy 
Kurír által, hogy késedelem nélküli láíFoa 
hoz?,á Fekete* Gyérgyő Ostromához* Máj* 
Andikén fogott ki indulni Bukaresthői —*• 
Az űj Nagyvezér, Rustmhlu-Scid-Hajfan* 
Basa, ( E z , eggy %* í%* régibb 3 lófarkai Basák 
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k&zziíl aa egéfz. Torok Birodalomban.) Nikópö-
lis körül fzándékozik helyet foglalni Sere
gével. 

Gyáfxyásárhél (Jajfy) ezeket írták 
Máj. s6-díkán: i ) hogy Orofz Gen.-Dibi-
kov9 16 izben letr tüzes tsatái után, egéfz-
fzenofzve rontotta Kubánban• (Asiában) a* 
Törők Sereget, 2.) Hogy Klovnál (Ukrij* 
niaban) igen tartanak az Orofzok, as Len
gyeleknek Földjükre yalő bé ütésétől: azért is-
4 Lovas Regementek rendeltettek arra a1 tájra 

' 'hirtelenséggel. 3.) Hogy minden Móldvá- ' 
ban fekvő Or. Seregekhez parantsolat .ment* 
mellynek ereje fzeréot oda kellett hagyni z% 
elmúlt hónap' végével téli Szállásaikat* 

N'ém%t. Bt roda 10rn» 
Két-ezer öt Százra megy a' II. Leofőíd 

Szolgalatjába • lépett Wür^burgi >Katonáknak 
Számok , kiknek eggyik Szakaflza, úgymint 
a*-Gyalogság, ezen hón. 7-dikén indult el 
Luxenburg felé: ezt, hoíízas haladék nélkül, 
a' másik Szakafznak, t. i. a' Lovafíagnak is 
kellet t követni . ( W'úYzburg vagy Herbipolis igen 
gazdag és hatalmas Püspökség, a' Frmkóniai Kerüle
tében Német Qrfzágaak.) 

A' LiUtichi Levélek fzerént, kéfz ott 
minden 5 valaki tsak fegyvert foghat, Hazája 
mellett kikelni. Annyira nevekedett a* via
dalra öízve fereglettekaek ízámok* hoey 

x ' kén-
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kéntélenlttetett a* Tah&ts közzőlök fókákat 
ViíTza "botsácaaí. ( 8íwt talám nem volt mit ennitk 
adni.) — Azt írogatják továbbá? hogy nem 
akarják títát halafzrani a' Liittícmek az elle
nek küldött i *s Mafcykban tartózkodó Pá-
latihátusi és Monaftériorni Seregeken, val6 
menést. De nem várták ezek kéttség kivűi 
helyekbe a* Lüttiehíekét: mert á' Maféjk-
ból kőit Levelek5 bizonyítása fzerérit i ezen 
höo. 3-dikára á még hátra lévő fegíttségek is 
el érkezett 5 ?s ugyan árrá való nézve § meg 
határozták magokat* hogy egeífz érövei a* 
Pártosok' Serege ellen induljanak. Az egy-
gyesűltt Seregnek Vezérévé lett H. Yfen-
burgfBi tVinkelhaufeA helyébey a'kit tu
lajdon kérésére el botsátött á? Fálatinátusi 
Válafztó Hertzeg maga Szolgalatjából. 

AngUd tiizeffen kéfzíri magát a' vizeií való Hada
kozáshoz ; Hollandiát is emlékeztette már frigy esi k'5-
seleffégének teííyeskésérei ' Spany'öl Örjkdg még látta
tott volt kevés ideig laííudni, a' már régtől fogva el 
kezdett tengeri nagy k'éfzűletekriek tételében; de mdíl 
éjra hozzá fogott azokhoz tellyes erÖbea. tortugallia 
éggyesíteni fogja erejét a' Spanyoléval í'hz az Avglüé 
Sfzve talál azzal kapni. 

* * 4 iá 
* * * * * 

Ü d d % 

Ráday Gyűjtemény 

Magyal* 

Jelzet: 778 



•764 #»£SS>*# 

Magyar Orf^ág* 
Eggy idegen Földön lakozó 9 dt Nem* 

zecéhez bezzeg ott Sem'idegen Hazánk'Leá
nyának közelebb hozzánk bocsátani méltóz
tatott Igen betses Levelét kívántuk az ..itt kö
vetkező fórokban kedves Hazánk* Fijaíval és 

:' Leányaival olvastatni: 
«í£n, már a-g efztendeje, hogy kedves 

Hazámon kívül lakom; apolta izületeit nyel
vemben femmi befzédbéli gyakorlásom nin-
tsen: nem tsuda tehát, ha'Magyar írásom
ban hibákat ejtek; de a' mellyeket ugyan 
azért kedves Hazámfijái nékem meg botsát-

- hatnak, Olly nagy tudományú Aílzony. feni 
.vagyok, hogy ítéletemet, SÍRÓT mértékül 
.bátprkodhatnám közöníégeífen fel tenni Ma
gyar Véreimnek. .Levelem' írására egyedül 
igaz Hazai Szeretetem bátorított, kívánván 
meg múlatni, hogy távol-létemben fem 

-Szűntem meg * kedves Hazámnak olly érdé* 
mes Leánya lenni, a5 kiben az idegen £g 
slatt'is meg maradt a'Magyar Vér. Leg 
jobban tudja azt isten Ó Sz. Felfége, a' ki 
ha meg ha iga tj a az én méltatlan Imádságo-

, mat, mellyet naponként fel Szoktam' hozzá 
botsátani az Egekre: tehát kedves Hazám3 

fel derűit Napja örökre fog úgy fényleni* 
Ezt én reményiem is, mert hilzem.,. hogy 
kedves Magyarjaink úgy igyekeznek ezen 
mostani időben, mellyben mindenek' Sze
meik reálok vágynak ftiggefztve, dolgaikat 
intézni, hogy óhajtott tzéílyokat jó móddal 
el érheífék, 's boldogságokat áJlin.lóvá te* 
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keü*é.k. . Ezen hiedelemre bír engemet mind 
az ? a' mit a' Hadi és más nevezetes Tör-
ténéukhől, mind pedig különös Leveleim
ből olvasok. Valamint pedig magam volta
képpen meg vagyok gyozettetve, ' kedves 
I-íazámfijainak Jóra efányzott izívés töreke-
déseikről: úgy köteleífégemnek tartom Ha
zámnak mind azok-ellen pártját fogni, a* 
lük bal ítélettétellel vágynak erántta.* —• Rá 
írtam; közelebb |gcy Öjiág - Íróra lelkefíen $ 
kinek Leveleiből nagy fzíverrí fájdalmával 
olvastam azon káromlásokat, mdíyeket as 
ide zártt Tzcdulából *) fzörnyüködve, fog
nak olvasni kedves Hazánifijal Tudtára ad« 

tam 

*) , ,A ' többi mind meg lehetne: tsak hogy ez a* 
Hazai Szeretet (Patriotismus ) 'a Kémetek," és 
Pfoteftausok ellen való gyalázatos gyűlolséggé 
se válna. Hadd égeílak nevettséges tz'0reaaoniák* 

• kai a' Német ruhákat; hadd myezzék a* Neme? 
Nyelvet Faimuso)? nyelvének;- liadd - háanyák 
kementzébe íróink'munkáikat: mellyeknek'Olva
sása pedig fok homályt eí ©fzlatott fzemeikroh 
De már a' fok, hogy a' fzegény német Földmé* 
röket el kergetik, vagy Katonáknak adják; a* 
fzámokat karddal yagdallyák-le a'-Házakról; és 
fenyegetik a' Jtlr, Városokat, hogy,'Térvényte 

• idéztetik Iket , ha ok is .hasonlóképpen nem tse-
iekefznek. -—? Pofon Vármegye Törvényt tartott 
*' Pofont Akadémiára, a' melly tőle íbht fiig-
|ésben nem vol t , és ama* nagy érdemű Báró 
^ré.:;<«>,. eze'i Akadémiának fő Igssgatéját, t$~ 
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tarra nékíe, minemű Indulatokat fzerzett ben* 
nern, mint ímteim Magyarban, rágalmazó 

."ítá-

lajdoa hatalmával hivatalából ki tette azért ~-
rnerr Protestáns,- Prof* i£r«7í, a' ki egy jó goa-
doikodású Bniber, azzaT vádoíiyák, hogy íííeft 
tagadó, ízoroyu Eretnek, és oiiy éfztelen Taní
tásokat fognak reá, a' mellyek foha efze ágában 
fem voltak, tsak azért --* mert Német. Az új 
Tanítás helyes módjának végét fzakafztatták; és, 
a' ré^bi otromba, 's zűrzavar Tanítás módját vic-
ték be i$váét annak helyébe az Oskolákba, hogy az 
()rfz4g lijraoilyan haízoritalsm Emberekkel teliyen 
fneg, mint a' millyenekkel 'tellyes vők az el<5tt« 
— A? mérges' Papok -—"ezek a' fetéttségnek és 
háborúságnak 1 zimborásíM, -ffisgént bele avat
koznak mindenbe — első Rendnek tartatnak -— 
és a' íeg, érdemefíebb Embereke' 'ki hánnyák 
Tifztsege'iliboi, 's motskos írásokkal ölik hírek
ben nevekben.. A ' Mennyből alá ízállott Tt'ire-
•iekm reízketve tartózkodik már ezen Orfzágbar^ 
jrrelíyet a' Babonaság, és a' tsalárd Hazai ízére-
tet egéíízen öfzvé zavartak. — A' bölts Switten 

s nem leflz többé Bétshen Könyvek' Visgálója: he
lyébe fog Mártira állani, a' ki, eggy a' Jésuiták 
Barátjsi kozzitl. — Az Udvarnál, az Ola/z és 
Spánjöl Nyelvnek lefTz divattya; és a' Német 
Nyelv, mellyeí'JósefaWy nagy betsben* tartott, 
mint valameliy nyi'igvó helyéről el vertt Gerli-
rze, megém a' Tbuiskon tserfás Erdejébe vefzt 
vifTza magát, — Bétsben egynehány ezerén tar-
fózkodaak kenyér nélkül,' mellyétel vefztettek 

Ma-
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Írásának olvasása; azt is, hogy el hiheti 
nékem, mint eggy érdemes Magyar Leány

nak , 

Magyar Orfzágon, tsak azért, hogy Németek, 
vagy Protejlansok. — Az ollyan Nép, mellj 
ekként tselekefzik, nagyobbat vét Istene 's az 
Emberiség ellen; kogy fem mint foka maradhatni 
birtokában a' Sz. Szabadságnak. —• Járom illik 
azoknak nyákokba jutalmul, a' kik mások nya
kába vetik azt, 'sütendő, hogy gyalázat kovelTe 
az Emberiség gyalázok.-" Kemény Befzédek 
ezek! De nem tsuda; mert a' hozzá tett Tudó
sításoknak hitelt adott az í r ó , 's azok fzeréat 
itélt. — Itt is fokát ítélnek: mert fokát halknak. 
Mi magunk is kéuteie-níttetiink méltó nief indája • . . ÍJ 
lásfal hallani némelly gyalázatos, Költeményeket* 
mint p.-o. hogy a' frelátusok és Mágnások Táb
lájához bé ment egy nagy Magyar.Gráf Ném*t 
ruhában, .'s ki akarták vetni az sbiakon. —, -~. 

— -— — , 's az illyenek •hülönijs meg 
esmertetp Jeleket viselnek Mentéjeiken s r t , — 
Ezeket s ezekhez kasonlókat ollyanok is befzéll-
nek, a' kik Pestről és Budáról jonek fel. ^- Hogy 
az illyen Hírlelokkel meg esmerteíluk hibáikat, 
kérdezni fzoktuk Őket: látták e' magok, a* mit 
másoknak úgy beízéllnek itt, , mint valósággal 
meg lett dolgokat. Erre a' Kérdésre terméfzet 
fzeréat azt felelik, hogy ok nem látták; hanem 
hallották közö'nségeHen befzélltetni. — Hogy 
továbbá arról is meg gy&zheÖuk. Őket, hogy a' 
hallás bizonyoílan tsak valamelly zugolyban es» 

he~ 
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nak, a' ki mind Magytr újdgokat olvasok, 
mind l»vek2€-k is kedves Hazámbéliekkeí, 
hogy valamit-most a' Magyar Nemzet kivan 
*s tefzert: az , mind olJyan, a' mellynek 
betaületére kell néki válni az egéfz Világ 
&\'étt. Apnyiban magam mentettem ótet» 
hogy nagy réízént tsupán azt írta meg, a ' 
mit néki mások írtak: de mivel maga is ítélt: 
liéminéműképpen a' hírek ízerént a'Magyar 
Nemzetről, meg nem állhattam, h o g y n e 
emíékezteííem 'étet ezekre az Igazságokra ? 
i-fzör Hogy méltatlaníágot vih az véghez 
egy Nemzeten, a ' k i , nem tudván annak 
fem Törvénnyeit, fem Szokásait, íem kör* 
ny^lállásait, hevenyiben roí'űúl itél felolle, 

h&ett, próbát tettünk, a 'két fenn emlimt Köl
temények Hintegeti! vei , meg kérdezvén ©ket 
külön külön, ha vallyon hallottak e' erfÖl 's 
érrel valamit oda le létekben. Az eko KÖlte* 
meny Hírleloi azt vallották, hogy ok femmit 
fem kallottsk arról., a' mit a' második' Terjefzr 
tőinek állításaikból elejékbe tettünk. Ezek 
ismét emberségekre mondották, rnidon az első 
költeményt feefzéílettiik nékiek, '$ erántta érte
keztünk tSlok, hogy ok arról ieg kíílebbet fem 

. tudnak. *~ Meg fzégyenűlnek most miiden órán 
a' Magyar Nemzetnek Rágalmazói, mídÓn tsn-
dálva fogják tapafztalni, minemű előre néző 

'©líosfággai? egymásra halgató fzelí dséggel, fs 
fzéü renddel forgatják az Orfzág' Ügyéi Hazáig 
Ofzlop ~ emberei, • ' 
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%' vagy^ama' Történeteknek hallására, vagy 
olvasására, a' mellyek pedig vagy éppen 
nem, vagy koránt lem úgy estek, a5 mint 
hirleitetnek, ^dfzor Minden Nemzet a' ma
ga Torvénnyeihez 's. Szokásaihoz akarja ma
gát tartani. * Vétkül keli e' tehát a' Magyar
nak is azt tulajdonítani, ha néki tulajdon 
Törvénnyeihez 's Szokásaihoz fül. a' Lelke? 
a.' ki jól érzi azt az erdemet, mellyet benne 
az eg'éfz Világ esmér 5s tnagafztal. — Sokat 
írtam még ezeken- kivúl néki: és valóban 
magyartalan meg mondtam'a'mondókáját. 
*— A'Vallás'" küiöYnbSégére nézve, 'bárnak 
a' mi Mennyei Atyánknak" példáját követ
nénk 3 a5 ki naponként botsátja reánk áldá
sát, minden Vallás' küiombíége nélkül. — 
Nem is lehet azérí ienkk gyűlölnünk, hogy 
ö azzá lett , a' kire lenni nem állott maga 
akaratán. • Annái; nem o'ka.,az Ember .maga, • 
hogy Pápista, Lutheránus, vagy- líúivi-
nista Szüléktől vette ^rmazibát . Kérjük 
isten O $z. Felíégéc, -.engedje' meg érnünk 
azt a' boldog'időt, mellyben , é' vagy .ama* 
Vallásra való tekintet nélkül., ' ízereíTi M:be* 
tsűllye egymást az Ember 5 és ísirpán a' jó 
és'roífz életű köztt torna a'' fzereteret :'vágy 
gyülölíe^et érdemlő küiömbíeee? :• ízv'-veg* 
Tenne a íok üldözéseknek. -í- En rsak azt 
írom, a' mit józan okoűagom V belső" erzé-
kenyíc'gem diktálnak. ', Mert, a' mint feiy-
•lyebb'is.; említem, gyarló ízeméllyemben,. 
valamelly Izélés tudományú. AíTzonyr találni 
nem lehet. Énnékem fo foglalatoffágorn nem 
%z olvmm; az,Isteni gondviseléstől ki mém 
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hívataiornbéli kote'leííegeimnek tellye§ítésé-
ben keli gyorsalkodnom; hogy t. i. jó-Fele
ség., és jó Anya leheílsk. Ezt, valamint 
fzentiil tselekcízem ; ógy böv mértékben is 
megvan hív ízorgalmaroskodásom jutalmaz
tatva kedves H—I Férjemnek hozzám való 
fzeretete5 's tíz él 6 Gyermekeimnek eránt-
tam viseltető indáíasjok, és berniek való 
örömöm által —- Én meg vallom, mint 
Magyar,-Dáma,. nem voltam méltó, -első 
HázaíJagonibsa Anyának neveztetni: mert 
abban foűleteit Fijamat nem engedték meg, 
az el hatalmazott roffz fzokás fzerént, ma
gamnak Szoptatni. De mint H. né, méltán 
viselhetem az édes Anyai nevezetet — vise
lem is ditsekedve: mivel mostani Házafla-
gombéü Magzataimat, nem tsak fzívem alatt 
hordoztam; hanem, minekutánna Világra 
hoztam is Őket, az áldott Terméfzettöi náí-
km ízámokra ki rendeltt leg jobb eledellel 
tápláltam. • Mégis tettzik rajtok, hogy mely -

. Jyemrót. függörtek: mert nem írhatom én le 
íizt a* vonízódast, mellyel ok viseltetnek; én 
hozzám, *s nicííynél fogva mindent könnyen 
véghez vihetek Ő vélek. — Ha le ülök as 

Kanapémra.: már azonnal vetélkednek egy
másfal, m-illyjk ülheíTen közelebb mellém, 
's.egéfz befzédjek abból áll körülöttem, mi
nemű örömöt kivan közzúlök mindeggyik 
okozni nékem, maga jó viseletével. •— Ha 
reménylhetném, hogy kedves Hazám' Leá
nyai jó néven fognák venni tsekély oktatá
somat; igen kéfz volnék, azt nékik nyom
tatásban ajánlani, mellyben meg mutatnám* 

hogy 
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-hogytkedves Gyermekeikkel való tkjk&lko-
dások, minden nagy baj és nehézíég nélkül 
eshetik meg; és ha mi unalommal láttatik-az 
egybe kí^trecve lenni, méltán el ofzlathatja 
azt azon boldog következéseknek el gondo
lása , melíyeket kötél eífegeknek fzentúl való 
tellyesírése Fog eízközlenL — Nem gerjefzti 
ott a' Férje Felesége' félrése, búslakodó-•'$ 
haragos indulatokra, és-házas Társ:/ hábor
gatására: a** hol az Affzony, kedves Gyér* 
mekeinek nevelésében, 5s azzal fzoroffaii 
egybe köttetett házi GüzdaíTzonyCigának foly
tatásában olly igaz lélekkel foglalatoskodik: 
mint a' miSiyeanel igyekezik a' Férjfi, atyai 
és házi gazdái^ köteleiíégének meg felelni. 
Naponkent inkább -inkább eggyesífi •orr'V-
leöz fzQrgahnstoskodás a' kér félt, *s neveli 
az egymás eimt való feerereter _,•. £s liízte-
letet |" fzűntelen vicfámlrj.a Szüíéi* ízíveket 
Gyermekeik'.- jö-vertd'ebéli böldogsá^ok^k 
már előre való -képz.dése, meliy luhk í# jó 
neveléstol függ; mint jó Hazafiak és Leá
nyok is gyönyörködtető meg elégedésíel lei
nek el, hogy ok Hazájok" jó Fíjainak és Leá
nyainak fzámát a' magokéival fzaporíthíiífik* 
Az illyen házaílagi élet valóságos paraditao-
mi élet. Oh í melly fzerentsésnek téttánám 
én magamat, ha tulajdon tapaízralásomon 
fundáltt tanátsomar, kedves Hazám' Leá
nyai közziil fókákkal be vetethetném; 's ez 
áital a* házafíagi életnek örömeit vetek volt-
taképpen meg éreztethetném: a? mellyek Jok 
Házasok- előtt képzelhetetlenek; mivel ma
goknak epénél keserűbb életek vagyon." 
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Szent Koronánk mellett, Jún. 9 dikétol 
fo^va, Ns$iala Vármegye* Záízlóallya áll 
Őrleten. Ennek a* Ruhája, tstrpán abban 
külOmböz a? Ns Komárom Vármegyééről s 

hogy a?Mentéje-TÓkacorokra vagyon.' Tifzt-
jei.mindnyájan fzép párdutz-bórrel ékesked
nek. Már itt várakoznak a' N. Hont, TV 
mesvár és Arad Vátmegyékbéil Oráilók is* 
As N. S^athmár Vármegyeiek tegnap érkez
tek, Minden órán kt toppannak a' N. S%e.* 
pes és Sáros Vármegyeiek is. Illy formán 
ha egy rendbeli N. Zafzlóally tsupán 10 na* 
pókig strázsállya h Hazánk' drága Kintsét: 
úgy Is elég leífz már egéfz 1 hónapra, tsak 

"a* mennyi rn.asi egyfzerre helyben, fogott 
lenni. A' N. S^athmár Vármegyei ugyan 
tsak:Olly kéfzulettel jöt t , hogy 2 hónapig itt 
;maradhar. Még a' Bihariak *s S^abőtsiak 
is irt vágynak, — Valóban gyönyörködíet-* 
heti most nállunk a' NézÖ, akármerre veíl'e 
ízeméit, a* külömbnél külömbb, *s fzehbnél 
fzebb Magyar Öltözetekben , ' mellyekben 
•mind kedves Hazánk' Fijaf9 mind Leányai 
díSzeskcdnek. 

* 
Az prfzág* Anyainak rQ-diken tartott 

Közönf. Öleseket meg előzték.« a' mint már 
jközelébbi írásunkban is jelentettük* némélíy 
különös Ölesek* Ezek k0z$új ( hireles Ti*. 

Ah. 
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dósításök fzerént) f-diksn tartatott az els'Ö, 
a Ti?%án túl és innen lévó, egy fzóval Ti* 
fi^amellyéki Vármegyéknek, Kit. Városoknak) 
Káptalanoknak , *s a* magok .fzeméllyékben 
meg nem jelenhetett FÖ Rendeknek Küldött
jeik által — 7-diken ? egybe káptsolták' ma
gokat a'' Tif\ameUyékkkkel, a' Dimamely-
lyékiVktxn.? - K. Vár. *s -a3 t. Küldöttjeik $s:.9 
és ugyan eggyesűlve tartották a' következei 
dő g. és 9-dik napokon Is Üléseiket. Az f-
diken tartatott' kü'l. Ülésben; az Elölülők e-
ránt lett, 's már tudva lévó* meg határozá-
son kivűi, ezen nevezetes Végzések ietteks 

— •— A3 9-diken tartóit ktílfin. Ölésben; 
fel olvastatott a' JCir, Ajtó - Mesternek mB T . 
Rendekhez botsátott írása, mellyben- axs 

1* v*" 
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kötötte ezeknek szivekre, hogy jó Rendraf-
lást fzabjaxiaké fi* végett különös Deputátzi6" 
.rendeltetett — Az Orízág Gyűlése' Közönf. 
Ülésének első' napján* úgymint lo-diken* 
reggeli 9 órakor ült le a' Várra., K Vár., 
K&ptV és magok fzeméilyekben meg nem je
lenhetett Fö Rendeknek Küldöttjeikből álló 
Nagy Tábla, ki rendeltt Szobájában: a'Kit 
(vagy Felső) Tábla pedig, melly az £rse« 
keídjol, a' valóságos és névvel Püspökökből, 
az Orfzág' Fó Tisztviselőiből ( úgy nevezte
tett Orízág" Báróiból), az örökös, és nem 
örökös FÓ Ispányokból, 's végre a' Grófok* 

» ból és Bárókból áll; IÖ órára gyülekezett 
fel a' fnaga Szobájába. -~ . A5 Nagy Tábla* 
Elölülőjének hofízas és valóban fontos Ma
gyar Beízédjére, fzépen felek a a' Rendek' 
nevében y Zsolnai Kánonok Úr. Oda ment 
ki mind a' két Beízéd értelme 9 hogy a' Köz-
Jónak elo "mozdításán luki iparkodjék tőle-ki 
' telhetőképpen. Ugyan e5 volt azon két ékes 
Magyar Befzédéknek is fummája, mellyeket 
Prímás Ö Bertzegíége, és az Orfzág Bírája 
a* Kis Táblánál mondottak. — Mit jelente
tett a' Nagy Tábla, a két Elölülő Urak erántt 
a* Kis Táblának, máf azt közlöttük; hason
lóképpen, azt is , a'mit e7réfzben a' Kis Tábla 
adatott tudtára a' Nagynak, Küldöttjei által. 
Meg jeléét ette ezen kívül' a* Nagy Táblának a* 
.JÖjj el $j?nt Lélek Úr Isten-nek* Primas 
O Hertz lege által lejendo eFénekelfetését; 
és hogy íf más napi Ülésben, a' volt Kir* 

ftommiífzáríüsokról fognának tanátskozni. f* 
Ugyan a* fefin említett napon, délutánni f 

óra-
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Órakor, ismét különös Ülést tartottak a* 4 
Kerületek, mellybea mag határozódott! .) 
hogy az Qrfzág Birájára nézve is, tsak az 
allyon meg, a mi, a' Perfzonáiisra nézve 
végeztetett, a.) Hogy a' volt K Kotnrnifz* 
fzáriusoknak ügye addig cl6 ne vetetödjck* 
mig nagyobb dolgokat végre nem hajt a* 
Gyűlés. — Ezen meg határozásokkal Köve
teket küldött a' Nagy Tábla más nap, úgy
mint 11 -diken, a3 Kis Táblához; a' minthogy 
ez is meg eggyezett azokban. 4uíél -óra volt 
dél utc a' mikor el ofzlott ez a* Gyűlés, 1 a-ken, 
délelőtti. lö-edfél órakor kezdett a' Nagy 
Tábla Öleséhez. Meg határozta, hogy a' 
Gyűlésnek naponként való Tanátskozásai 's 
Végezései Magyar Nyelven irattaflanak meg; 
de Horvát Orj\ágra nézve, Deákra is for-
díttaíTanak; a* deák Fordítást, maga a' Gyű
lés , az eredeti Magyar Irásfal hasonlíttsa 
egybe 's haggya helybe. Ez közöltetett a* 
Kis Táblával, és köz akarattal meg is állít
tatott. Az is, hogy a' főbb dolgokról le* 
jendó" Jelentések, írásban teteííenek egymás
hoz. Arról is volt fzó, hogy a' Ns Iffjúság 
mind a* két Táblához bé Dotsáttafíbn; és hogy 
a? Horvát Orfeági kiflebb Oskolákban a* 
Magyar Nyelv vetetódjék fel. — Ezen Ölés
ben tette a'Gyűlés azt a' Rendelést is, hogy 
Jún. 13-dikától fzámlálva, 8 napokig ki téré 
állyon a' Korona, az Udvari Kápolnában, 
a'jelen lévó* Számos- NemeíTégnek kívánsá
gára. 13-dikon íratták az Ifjúsággal, a' Ki
rálynak Budára lejendó' le jövetelét tátgyaz6 
Rendelését az Orfzág Birájának, és a* 4 Kgrá* 
letek* Protokollumait. 
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AJ Magyar Pf/shologiában elo forduló új fzó*knak 
Folytatása; Ideg Tendö. Jegy Symbolwn. Jel Sz-
£/ZÍIJK. Jelenség Phoenomenon. Iíletvény ilelatioi 
írmgyítem Modiftco. ímigyités Modifieaiio,.. Inger 
Elatef animh Ismét-ítem Kepeto* Iz Articuíüu Íz 
ijuftus* ízlés Ssasus, Guftus, JöVevécyes őTztoö 
Stimulus f -vei IvJfinÜus adventitius. Kellemet Gr&twrh 
Kény Arbitrium. Kénytelen NeeeJJarius. Kép isfeáu 
Képes Ideális, Képek rend fzere Smeí idearüm. Kép-8 

zelés Imaginatio • Képzelet Idede. Képzemény P&ara-
É&r|)is« Keserűség Moevor. Kis fzivű'ség Pufillanirititas* ^ 
Közvetetten Imtmdiate. KozvetÖIeg Mediate. Küi ^ 
Sufevfisies. Lap Superfieies plana. Látomány FÍ/ÍO. 
Lek-etöség Pojjíbilitas. Le Ka!élezés Devotio,. Lé-
Jekmény vagy Lélekről, való tudomány Pfychohgitu 
Létei Exijientkt Lo.ny JEÍZX, Megemlékezet p.mfaijt-
sentia. Megfefzűlt Intensus aum. Meggoneolat. Rft-
le^í'o. Megkévánas Appetitio. Megutáíís Avevfatio, 
Mekkoraság Quantifas. ...Menedék fzabás vagy „arány 
fzafoás Lex, iwestimiif, Menykőhíg Fluidum éhcíricum* 
flímdenséi; Umoerjum, Miség vagy matéria C/latsna* 
Míiízer Orgánum, Müízeres test Corpus organicumu 
:MIÍF Effectus. 7"''[v-^k ClüiLí^J^kilosjopkica^-

Áz íú'é feártt Mappa, Oláh Orjzág-ak a5 Bánáttól 
iűigj&'j, Ni*'óH-oltsig nyúló réfzét ábrázoliya; mellynek 
alkaimi'S haizuát iehet venni, reménységünk fzerént^ 
Qléh Qyfaagl'dtt lévő S-regeiiik Tsatázásaiknak olvasá
sában. É K , Ber}:eűy nevű Magyar LTjúnak munkája, 
aúnd a ra^olásra, mind pedig a' niettzésre nézve, 
mfeüyet eddig, minden átmutató.nélkül tsapán magád
tól próbálgatott. Mi , látván az Iffjának fzép tehets-
tségeit '$ nagy igyekezetét: tsekélységiinkhoz képest 
ico tallért Ígértünk efztendonként taníttatására, melly 
keretünket"tellyesítjük is már fél efztendÖtÖl fogva. 

Kök "Bétsbén , Júniusnak ig-dik napján. 1790. 

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 


