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31 agyar Orf\ág-
Buda. 

Az Okr. a-dikán tartatott Orfzág Gyű
lésében, fzámot adott maga Követtségéról 
a' BétshóI viííza érkezett Deputátzió; és mi-
nekutánna a' Sept. aa-dikai és ai-dikei Kír. 
Viíízaír ások fel olyastattak volna: el végez
téiért, hogy Ö Felíégéhez ? egy Jelentés té
telük. Az Okrob. 4-díkéi Ülésben fel olvas
tatott az emiitett Jelentésnek ki gondolt for
mája; mivel mindazáltal meg némelly meg 
változtatni valókat talált abban a* Gyűlés: 
arra nézve f diken ismét Ölés tartatott, a" 
mellyben helyben hagyatott a' Jelentés. — 
Estvélt 6 órakor, újjolag .egybe gyűbek a* 
Rendek, a' mikor még egyfzer el olvastatott 
a'Jelentés; azután alól íratott, és bé petsé-
reltetetr. Még azon éjdzika megindult ezen 
Jelentéffel Gróf Károlyi József Őr Ö Felfégé-
hefc Frankfurtba. 

Azonr kegyelmes V i f f z a i r á s , tnellyer 
O Fellege Sepr. at-dikén méltóztatott 
az Orfzág* Gyűlésére egybe íereglett 
Rendekhez utasítani, így következik: 
„ Mi LEOPOLD 's a' t, Ezen hónap

nak iö dikán ki adott kegyelmes Írásunkból 
által látták mar a* Mi hív Rendjeink, hogy 
Mi ferami más Diplomának magunkat alája 
írni nem akarjuk, hanem isupán oílyannak, 
meliy a* Carolinum, vagy Therejianum fze-
rént fogott fel tevédm. Mivel mindazáltal 
külömben is el végeztük magunkban, hogy 
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a' Koronázás* pompája' végbe menetele után 
kegyeimeíTen meg fogjuk halgatni a' mi.hív 
Rendjeinknek igaz kéréseiket, *s az Ó nehéz
ségeiknek meg értésével, rajta lefzünk, az 
Orfzág5 köz Javának, a' Törvények' értelme 
Szerént való elöl mozdításán: éhez képest, 
parantsolatot adtunk, hogy addig is , míg 
az Orfzág' (Syülése maga törvényes formá
jában el kezdődnék, }s hozzá foghatna az a* 
maga munkálódásához 9 mind azon tárgyak 
alázatoíían élőnkbe terjefztetnénék, mellyek 
a'hív Rendek által be mutatott Diplomában, 
úgy nem külömben az azzal eggyütt által 
adott Tzikkelyekben is bé foglaltatnak: és 
azokra nézve olly tzéllal akarjuk egéífz Atyai 
íziveűeggel tudtokra adni a' mi kegyelmes 
értelmünket a' hív Rendeknek , hogy azt élő
re is által íáthaffák; és a 'Mi Koronázásunk
nak végbe meneteléig kéfzítendo Tzikkelye-
ket ezen Mi értelmünk fzerént teheífék fel; 
melly Tzikkelyek annakutánna9 ha Mi azo
kat, az itt alább ki nyilatkoztatott értelmün
kéi meg eggyezóknek találjuk, a' Mi Kir. meg 
erőfsítésünknél fogva 9 az ezen Kezdő Orfzág 
Gyűlésén adandó Törvények5 rendibe be ízer-
keztetheíTenek. . Ezen 9 már gyak.or ízben 
emiitett közönféges meg jegyzésnek előre 
botsátása után, hogy valamint a3 kezdője^ 
úgy egyéh foglalatja is a* Koronázás előtt 
általunk el fogadandó Diplomának pontban 
a' Carolinum és Therefianum fzerént legyen 
feltéve, egyedül azon Tzikkelyben, meily-
fee a' Diploma fog bé iktattatni, lehet eggy 
illendő jj és a* meg hók TsáSzárnak \ Király: 
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iiak II, Józsefnek, 'aj Mi kedves Bátyánknak 
feiíéges izeméilyéhez alkalmaztatott emléke-' 
zétet terini arról, hogy ?tz éppen ezen bol
dog emlékezetű Tsáízár és Király áúal.mcg 
igém Orízág 'Gybléséi, a' rridiy ajtte kellett 
volna meg., esni az Inaug. Diploma' ki adásá
nak j a' hit le tételének*''-; és a9 koronázásnak^ 
az idején váló halál meg előité; 

Á' mi a* Diplomának első pontját illeti^ 
ás hol a' Kirí Városoknak, Jáfzöknak éa Kunok
nak j és a'6 Hajdú-Városoknak fenn tartását 
nézi: tehát ezt égy különösTzikkelybe lehet 
iktatni j tsűpán a' é Hajdú - Városokra nézve 
ázori hozzá adáííal; hogy azokra ííézfe á* 
Fiskusnak jüíTai ̂  rhellyéknek az í/if-dikbélí 
^-dikTzikkely fzefént kell meg határozódni í; 
és a' niosían ó'rajtok Fekvő, V a' magok rendes 
űtjokoű meg határozandó mindén, köreíeífe-
geik helyeíTeri el ifltézre békére! maradjanak; 
—- A5 mi a' i-dik Tzikkélyt nézi f annak tár« 
gyát élö lehet egy különösTörvényben adfii; 
— A' 3-dikTzikkeiyre: Mivel Nékünk míhd 
íf Római Káühólikttsok* réízekrolj rriírid pe
dig az Augnftai és Heívétiiai Vaílástétélr kö-
férőkéről küiömbktílömbíéle jegyzééek adat
tak bés a' hív Rendek áltál élőnkbe térjeíz-
tet}r 3 ki dolgozásokon kivűl is: tehát Mí̂  
ézerí tárgyat mindenestől fogva élőnkbe fog*-— 
jíik terjeíztetnf, 's a' mind két réSáfŐI tért 
jegyzéfeknek m^g föntolása titari azon leízünki 
íiogy a' Vallás' dolga, mellyben á% Bétsi é$ 
íiiríifi BékeíTégkötésék vetetnek furídamen-
tómul, egy különös Törvény áltál, és niintÉ 
íj $ réfzeknek Igaz és tökélletes aíeg élégíté-
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sekre meg határoztaífék. — Nem fog temé* 
sünk ellen lenni, hogy a* nem eggyesúltt 
Görögökre nézve is egy különös Törvény 
hozattaífék. — A1. 4-dik Tzikkelyre: Hogy 
az Orízág' Gyűlésének bizonyos idő fzaka-
fzokban lejendő rendes tartatása egy különös 
Törvény által meg határoztaffék, az elle
nünkre nintsen: azt mindazáltal meg kiván-
n uk, hogy annak ki hirdetése, ' s a' hely
nek, mellyben kelleflek tartatnia az Otfzág* 
kebelében, meg határozása eráot való Jus
sunk maga valóságában maradjon; továbbá, 
hogy a" hív. Rendek egy módot rerjeíTzenek 
élőnkbe, mi formán organizáltaífon (inté
ződjön) ezentúl az Orízág Gyűlése. Ezen 
ki fejezés alatt értjük Mi mind azt , valami 
tsak az Orízág Gyűlése' munkáinak folyta
tásában, 's a' voksok' adásában meg kíván
tató illendőségre tartozik. Végre .bizonyos-
fan reménylreti velünk a' Mi hív Rendjeink
nek egyenéflege,• hogy ók arra is fogják ü-
gyelmetefTégeket fordítani, hogy az, e' íze-' 
rcnt gyakor izben tartandó Orízág Gyűlései 
a* fzegény adózó Népnek, mellyet külöm-
ben is olíy fok tereh nyom, fernminémíi 
terhére ne eííék. — Az \ dik Tzikkelyre; 
Ezen pontnak tárgya is fel vétethetik külö
nös Törvényül; mindazáltal az EdíSumokra 
vagy az úgy nevezett Pátensekre nézve, azv 
zal a'hozzá adáíTal: a'mennyiben azok ellen
keznének a' Törvényekkel. — A'mi a' több 
$§-ait illeti ezen pontnak, azokra femmit egye
bet nem jegyzünk meg, hanem hogy az Ur-
harialis Procejfeiisok , és as Alattvalókkal 
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való bánás5 egéfz módja, mostani minemű* 
(egekben hagyattafíanak addig, míg az Orízág 
Gyűlésében más határozás fog lenni feiole; 
továbbá, az adózásra nézve, az a' mondani 
valónk, hogy annak fummájác mindenkor 
eggy Orfzág' Gyűlésétől fogva £ másikig 
kell meg határozni; végre, hogy ezen Tz'ik-
kelyt átallyában kell fel verni a'Katonaságra^ 
mivelhogy az adózás a* Hazafiakból fzihréa 
úgy, mint az idegenekből álló rendes Kato
naságnak tartására rendeltetett, az 1715 dík 
efztendöbéli 8 dik Tzikkejy fzerént, 

Folytatáfa következik. 

A' Török f%eleken 
mindenütt meg hirdettetett már , a* mint 
írják, a' 9 hónapi Fegyvernyugvás. Tálam 
a? Bosnyákok is véget fognak hát már egy-
Szer vetni az ellenségeskedésnek; a'rnellyet 
hogy még nem régiben is tapasztaltattak a* 
miéinkel, nyilván bizonyítja egy T^etinb'ől 
Sept. 24-dikén -utasított •Levél, mellynek ez 
rövideden a' foglalatja: ?) Minekutárina két 
hónapokig táborozott volna Bof\nia Kor-
mányozója, jó forma fzámú Seregével Lu+ 

Jóinál: kevéffel ez előtt fel kerekedett Nagy *•• 
Kladus felé, a' hol T^et'mVkxi meg-véte
létél fogva 1 Ofztállya feküdt volt mindun
talan a' Bofzniai Seregnek, 's azzal magát 
eggyesiterte. Ezen Táborból meg indult 
Sept, 24-dikén, nagy ködben, egy feles 
fzámú tsoport, '$ által menvén a' Glina ví-
•zén, el foglalta'.a* mi határainkhoz ezen tá
jon közel lévő hegyeket. Ennek meg érté* 
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sé-vel, leg ottan viíTza vonta Ob. Bajalit $ 
fzélsó' vlgyázatinkat a' hátrább lévő Redutod
ba j de a' köd multával meg indultak a' Tö
rökök is Redutaink felé: hanem hoRy dere-
kaíian durrogtak ágyúink ellenek, V közzü? 
lök Lyyi.ébányát le is vettek lábaikról, előbb 
HL*yaa -" \egyekre.y, néhány órák múlva pe
dig T|horpkM-a viífza lódújíak. tjgy l|ttzik, 
hogy ezen, , patvarkodások által tsupán azt 
Idyánrák nieg tapaferalm aJ Tqrökpk, mine
mű e|lentállásra fognának 'ts-lélni, ha be akar-
náoak ütni Tartományunkba, Várták is a' 
mieink fzámosabban lejeadö megjelenéseket^ 
?s hp^;ra is kéfzultek ahoz minden módon, 

ffol-és- mikor fognak kezdődni a'Békés-
ffgtól tiilajdonkeppen tartandó Tanátskozá-
$ök *) , még eddig fem bizonyos. Mert a9 

Porta nem akarja, hogy Bukurestberi vagy 
Qyáj^y árosban tartaűanak; hanem Turnov-
l?an^ Feltetegyergyóhan , vagy fiúsukban. 
Ez eránr H. Coburg h Surirt küldött Béts-
$e ; a! Nagyvezér' Táborában lévő Pruflzisi 
ffgfSt Gr, Lusi is a* maga Udvaráhpz* 

Orofz Tanátsos Ztascarov, Úr, a' kit H. 
Pateqikin a? Nagyvezér' Táborába küldött 
yplt, hogy a' Békeffégen dolgozzon, Gróf 

f) A* Wagy vezérről Bujmrestbe, _ kioldott nemei!y 
*Xt>r,ök uraknak B. Herbert és Thugutt. Uraknál is 
lett s^akori meg fordulásaik nem azpk voltak \ 
as- mint %émié.Wtk gondolták 's tették felöle, m 
Utalunk is hitelesnek vélt jelentés|« 
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Lustáét lett érkezése után, tsak hamar 
viíTza indult, minden leg kiííebb végezés 
nélkül, a'Nagyvezértől.. Azólta úgy hallik, 
hogy mindenfelöl induló félben vágynak az 
Orofzok a' Törökök ellen, Arra való nézve 
ezek leg nagyobb etejeket Ismailov felé Jkiii-
dörték; de a' népnek nagy réíze oda hagyta a' 
féregét 's haza indult. 

Német Birodalom* 
Sepr. 30-dika vala a* Német Tsáfzár3 vá-

lafztatásának napja Frankfurtban. Már ezen 
emiitett nap előtt ki kellett menni a' Város
ból minden idegeneknek, valakik a* V. Kö
vetek' oltalmán kivíil voltak, AI ki költöz
tek között volt a' Pápav Nuncíuffa, és az 
Qrofz Követ Gróf K.oman\ov is -29-dikén 
estve bé zárattak ^ Város* Kapui, 's a' Kapu 
kúltsok két záros ládákban a 'V. Plertze-
gekhez vitettek a' 1 Polgármesterek által, 
30-dikon, meg fzóllalt reggeli 7 órakor a* 
lárma-harang,1 's % óráig mindég vonták* 
A' Város' őrizetere rendelt Katonaság, úgy 
nem külömben a* Város' 14 Kvártéllyairól 
Öfzve fereglett, 3 lovas, és 9 gyalog Kom
pániákból álló Polgárság el foglalták ki ren
delt helyeiket. A' 1 ládákban lévő Jíapu-
kűltsolcat egy Mogunt^iai Záfzlptartö.,- 's 
ugyan oda való 16 Testőrzők a' Birodalom' 
örökös Marsallyához Gróf Pappenheim-hoz 
vitték; ki is azokat 6 lovas hintaja elóxt a* 
Bertalan'' Templomához vitette, *s az ebben 
kefzült válafztó fzobába bé helyheztette., 
tzzal viíTza tért a' Römerhe^ 9 óra után, 

.men« 
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mentek a* fzeméllyeffen jelen lévő 3 Papi 
V. Hertzegek^ és a'ízeméllyekben meg nem 
jelent világi V. Hertzegeknek > első rangú 
Követeik, fok 6 lovas igen pompás hintó-
kon a' Römerhe^ Az emiitett nagy Sze-
méllyek közzül mindeniknek hintaja urán 
vezették a' paripáját. A'Römernél fel öltöz
tek a* 3 V. Henzegek, méltóságokat tzime-< 
rező fényes ruhájaikba, 10 óra felé kezdő
dött a' Römertöl a' Bertalan Templomához 
való menetel. Elöl indultak öfzVeséggel as 

jelen lévó' minden Méltóságoknak libériás 
tselédjeik, azután a5 házi Tifztek, és Cancel* 
lariabéli Személlyek; továbbá a' V. Hettze* 
gekhez, és Követekhez tartozó fok Gavallé
rok , és fzámos Papi Uraságok. Ezek után 
lovsglottak a ' 3 V. Henzegek, méltóságos. 
öközetjekben. Fejeiken V. Hertzegi Süvegeik 
tündökíötték. Mindeniknek előtte lovaglett 
az-udvari fo Marsalja, 5s kezében egy hüve
lyében lévő 'kardot vht* A' V. Hertzege-* 
ket kiséro Testőrzők után lovaglónak egy-
gyenként az első rangú Követek, mind igen 
drága Spanyol Palástokban, A' több Köve
tek már az előtt el mentek volt tzifra 6 lovas 
hintókon a' Templomba. A' Römertöl fog
va egéífzen a' Templomig fórt formák két 
felöl a' Polgárság és Katonaság. A' Temp- * 
lom5 kapuja alatt állott Gr. Verthern i Biro
dalom' örökös Ajtönállója. A'nagyobb aj
tajánál a5 Templomnak a' Papság5 tiíztes Se
rege fogadta a' Váí. H.mzegekec, 's első* 
Követeket, Mogunt^jai Suffraganeus Püspök 
Heimes Űraak elöl állása alatt, ki is ö VáL 

Hci-
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Hertzégségeknek oda nyújtotta é fzenteltt 
vizet. A' V. Hertzegek , a' Követekkel egy-
gyütt le ültek, fzámokra kéízített helyeikre 
a' Chórusban. A' Mog. Suffr. Püspök ének-
lette a' nagy Misét, mellyen as más Valláson 
lévő Követek is jelen vólrak az Evangyéiiom-
nak el végződéséig; akkor eggy oldal fzo-
bába mentek, a' Chorushoz nem mdíze, 
holott maradtak mind addig, míg vége lett 
£ nagy Misének; a' midőn előbbeni helyeikre 
ismét vifíza tértek , és a' Jöjj el *$£. Lélek 
JJr Isten-nek el énekeltetésén jelen voltak, 
melly után a' Válaíztást meg előzni fzokott 
Hitnek le tétele ment véghez a'nagy Oltár 
előtt, következendő renddel: Eloífzör is 
meg esküdt a' Mog. Vál. Hertzeg; annaku-
ténna pedig eleibek tartotta az esküvés* for
máját & Treviri és Coloniai V. Hertzegek-
nek 5 továbbá a' Tseh, Palatinátusi, Saxo-
niai, Brandenburgi, és Rraunfcliweigi Vál. 
Követeknek. A' V. Hertzegeknek 's Köve
teknek esküvéseket ott halgatták az ezen al-
kalmatoíTágra válafztott a Tsáfzári Nótáriu
sok is, a* Tanúkkal eggyütt. A'Nótáriu
sokat meg; fzóllírotta az esküvés mkn a' WLo*. 
gumijai Érsek, 's eleibek adra, hogy a'Vá-
lafztásnak minden környűlállásait fel jegyez
nék. Ekkor a* V. Szobába indultak a5 3 Papi 
V. Hertzegek, az első V. Követekkel eggy űrt. 
hova már a- Város Kapui' kúltsain kívül, a" 
be zárt Ghorus' kúltsát is be tette volt a' Bi
rodalomnak örökös 'Marsalja, ide bé hívat
ják a' több Követek is , és Tanátsosok, a* 

Nsr* 
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Nótáriusokkal és Tanúkkal eggyütt. A* Mo-
f'wztrjai'V. Herczeg kezet vo-n a'V. Méltó-

. )kcoJ 3 hogy haá'fzükfég úgy fogná hozni 
magH-J j a'voksok' többségének kellene meg 
harái zm, ki légyen a'Tsáfear. Ezzel-oda 
ha] viak a' V. Szobát minden benn vólt.Szev 
.méllyek, a! V. Herrzegeken "s első Követe
ken kívül; kik is már most a' voksoláshoz 
fogtak. Meg kéfzulvén a' Válaízrás' munkája, 
újjolag bé hívattak a* több Követek *s Taná-
tsosok, a' Nótáriusokkal és Tanúkkal egy-
gyütt a5 V. Szobába5 és. értésekre adatott, 
hogy a* Birodalom' Fejének eggyezó akarat-. 
ta l , Magyar és Tse/i Orf^á?oknak Felleges 
Királlyá Ií. LEOPOLD Választatott, — A* 
izokás-'Szerént meg, esküdt itt mindjárt, a9 

válafzratorr Tsáfzár* képében, annak Jlövete 
Qlomut^ití^nspőkG. Collorédo a'Capitulatio-
nak meg tartására, *s annak alája irta magát. 
Mind ezek titán, 'viíTza takarodott a* Cho? 
rüsba az egéfz Gyülekezet; és a' Mogimt^. 
Káptalannak Prépostja, Gr. Leyer, ki kiál
totta , a' Templomban eggy a' végre k<5ízí-? 
tett rrsagaííágon, a* nálafetott Tsáfcárt* — 
Ezentúl meg nyittatott a* Templom' ajtaja, 
h kívül is hirdettetett mindenfelé, trombita, 
dob *s harang izó ; ágyúk'• durrogásai, és 
örvendetes Vivát kiáltozások között, a5 Vá-
lafztás' Tárgyának II. Lseopoldnak Felféges 
Neve. A' Templomban lett ki kiákatását a' 
Tsáfzarnak követte még a' Téged Ifién dU 
tsériinknek el éneklése. 3 óra felé lett oTz? 
tán a* Templomból való viíTza menetel as 
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^omerlie^, hasonló renddel és pompával.* 
mint a' millyennel volt a' jövetel; hanem 
nagyobb örvendezések között. Főképpen a* 
Coloniai V. Hertzegnek 3/Iaximiliánnak lá
basára mindenütt nevekedett a' Vivát kiálto
zás; ki is le vévén néhány izben V. Hertzegi 
Süvegét fejéről, baráttságos tekintettel kö» 
fzönte a* íbkaságn'ak jó indulatját} melly atya
fiúi 's emberi érzékeny légeinek ki nyilatkoz-
tatásával még jobban meg vette mindeneknek 
fziveiket, Vmajd minden ablakokból lobog
tatták eleibe, meg kettőztetett tapsoíások és 
öröm kiáltások között, a? kefzkenóker. —-
Ezen inkább képzelhető, mirit íem voltakép
pen le iratható pompának felfedés voltát 
öregbítette a' mosolygó Napnak is kívánatos 
ábrázatja. DéJ után meg fzóH.altak az ágyúk 
a' Városhoz nem meflze lévő Hajijai Tk-
borbap, 's hirdették gyakor ropogásaikkal 
ezen papnak örvendetes voltát az egéfz Kör
nyéknek. Estvére kelve Deputatusokat kül
dött a' Városi Tanáts a' Tseh V. Követhez 
Olmutx} H. Püspök Gr. Collorédóho^, a* II. 
Leopold Király5 válajztatásán való örömének 
jót kívánásokkal eggyesítf étert ki nyilatkoz-
tatására. Ugyan ezen estve nagy Társaság 
folt az említett H. Püspöknek .kívülről igen 
pompáiTan meg világosított Szállásán; más 
nap pedig Varsóra , és fzabad Bah — A' 
Coloniai V. Hertzeg, 30-dikon ebéd után 
mindjárt Afchajfenhurgba indult, Chriftina 

'* Testvérjével eggyütt, Ő Tsáfzári Felfégek-
$ek meg ölelésekre. Oda vette ugyan a^ 

n a p . 
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nap, as Birodalom' Fó Marsalja is a* maga 
útját; Okt. elsején pedig a1 Mogunt%iai\ és 
Treviri V. Hertzegek is. — MeklenburgiH. 
Károly küldetett eí , a Gavallérokkal, 's 
30-ig váló• Poftalegcnyekkel, 's Tifz-<:ekkel 
Ö Felfégéhez II. Leopeldho^, Afchqffen-
hurgha; kinek Is meg adván Tááfzárrá lett 
válaíztatását jelenió, -V erofsítö Pátensét, 
tőle egy drága kövekkel ki rakoöt arany 
karddal meg ajándékoztatott. — Oktob. 3-
dikán tartatott Te Deum a' fzerenrsés Vá-
Jafztásért. Ugyan ezen napon bé mentek, 
$ válafztött Tsáfzáron magán kívül, minden 
hozzája tartozandó Felfégek is Frankfurt 
Városába; más nap pedig o&án a' Német. 
Birodalomnak újjonnan- válafztatott Feje Is 
egéfz Királyi pompájában. 

A' Tsáízári Koronázás minemű pompá
val ment légyen Okt. ii-dikérí véghez: an
nak bov le irását fem múlatjuk eí közieni. 

Lengyel Orf%ág. * 
A' Nemzet Gyűlésének Sept. 17-dikén 

tartatott Ülésében, egy hathatós Bdzédet 
tartott a' Király a' Rendekhez, mellyben 
eleibek t'erjefztette, hogy az ö életének as 

fök fzerenrsctlen és fzomorú Történetek által 
siettetett vége immár nem meíTze vagyon, 
V nem képzelheti hideg vérrel azon zenebo
nákat, mellyeket a5" Lengyel Kir. Széknek 
meg ürüíése fogott maga után vonni; azon ki-v 

•vül, hogy a5 külsó HataímaíTágok alkalma-
toííágot vehetnének ezen környülállások ka

zalt 
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&ött a* Köz. Társaság' dolgaiba való bé avat
kozások' határainak ki fzélesírcsére.; elkerül-
betétiének lennének a* Hazafiak között való 
hadakozások, piuztitások és vérontások. — 
„ Az Istent hivom- Tanúbizonyságul, (így 
folytatta Befzédét-.a' Király) hogy tellyes-
léggel nem a5 magam hafznorn. keresése fzóll 
belőlem; hanem egyedül Hazámtól akaróin 
a' gonofzt el fordítani. Nyomós meg győ
ződéire! vagyok eránta, hogy az én indító. 
okaim 's gondoíkozásim rökcllereflen tudva 
vágynak a'Nemzetnél, rnelly előtt fzeren-
tsém vagyon fzóllani; és ha lennének is olly 
ízeméllyek, a' kik még ott is fogyatkozás^ 
és vétket találnának, a' hol feni mi affélék 
nincsenek: azok fem akadályoztathatnának, 
5s hátráltathatnának meg engemet, hogy ..éri 
haíznos ranátsomat ne adjam az én.Népem
nek. En tsak a" mondó vagyok, hogy Ti: 
most mindjárt tsinállyátokki a? Korona eráot9 
mellyet én viselek, 's állíttsátok meg, akar 
magatok.között, akar a5 Palarinatusok' rr g 
kérdése után, miképpen juííbn ahoz az én 
utánnam Következendő, úgy hogy fernmi 
Szakadások ne támadjanak, mellyek mindenkor 
veízedelmére vágynak az üdzágnak.6 i 

A* Király után meg fzóllaltak a' Rendek 
közzűlis némellyek, kik réfz fzerént azt vi-
ratták, hogy a'Koronának örökfég fzerént 
kell által fzállani az Uralkodókra; réfz fzeréot 
pedig az ellen hartzoltak. Az elsó' rendbeli 
Befzédrartók között különöffen ki mutatta 
magát Nkmcevit^'Julián nsvezctü Tagja a31. 

• Gyü* 
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Gyűlésnek. Azon meg jegyzés után, hogy 
a' Lengyel Nemzet úgy annyira ragaízkodik 
a5 fzabádsághoz, hogy nehezen esik nékie 
még az azzal való nyilvánságos villza élése* 
ket is el hagyni; meg mutatta ö" a' Hiítoriá-
ból , hogy a' rnióka a' fzabad Király5 válafz-* 
tást gyákorollya a' Köz, Társaság, íoha íem 
volt néki fzabad válaízrása; hanem hol as 

több réízen hatalmat Véét néhány Naggyal 
a' KÖZÍ Társaságnak, hol a' külső Udvarok 
adták énnek, vagy amannak a' Koronát; le 
festette az ollyaii időknek zűrzavaros álla
potját ,* mellyekben 'ninrsen Uralkodó. Elő 
hozta Frant%i.á Órj\ágnak% és Angliának 
példáit. Ezen Orízágokban, íígyróond, a' 
Szabadságért, 's a' Népnek Juflaiért való nagy 
buzgolkodás mellért íem ötlött fenkinek is 
.ÉÍzébe9 hogy az-Od'zágot váíafztóvá kellene 
tsinálnií Elmondotta eggy Orpí'z Minidé-
riumi jegyzésnek bizonyos fzakaíízát, melly-
ben világofíknki nyilatkoztatta a5 Pétersburgi 
Udvar, hogy a' Köz. Társaság ( Lengyel) 
dolgaihoz való gyakorlott Jiiflat egy réíz-ént 
azon költségeken építi ^ mellyeket nckié * 
Köz. Társáságnak III Aiigujíus'• Király' ha
lálával történt Fo nélkül maradása okozott. 
— Illy fzivre ható ki fejezéseken végezte 
befzédét: ,,E1 halok fförnyü félelmemben,' 
ha meg gondolom azon utálatoíTágokat,* 
mellyek, ha ezután is meg marad a' Kíráiy-
válafztás, a'közelebb lejendőt fogják követ-; 
íii. Mint leífz forsod akkor kedves Hazám! 
A* gyűlölség j irigység j- boítzuállásí kevély 

§eg 
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Ség, és réfzre hajtás, fene módjára be fog
ják magokat enni a' Te* belső réfzedbe, *s 
meg eméfztenek Tégedet-...Idegen Seregek 
lepik ei ezen Tartományi, 's. tapodják el a' 
mi kövér vetéseinket; el borítják és pufztít-
ják Városainkat 's Faluinkat5 meliyek a' fze-
renísés Békeíícg, árnyékában újjulást remény-

'-•lettek.? A'Fejetleníegnek (Anarchie) és a* 
mindenfelé Fel bomlott rendnek félelmei kö
zeit, egymás között meg hasonlván , ktílömb-

. féle Zaízlókhoz fognak hajlani Seregeink: a* 
Lengyel ízablya Lengyel vértől fog gőzö
lögni; és az, a* ki .fok pufzatások után el 

• nyeri'av Kir. Pálrzát, annak a' Hatalmafisg-
. nak hafznára. fogja azt forgatni, a' melly, 
jkezébe adta azt Ő nékie. Egek! ne enged
jétek nékem azon boldogtalan idó' pontját 
megérnem; hadd fedje be előbb ezen fza-
bad Földnek pora az én Szemeimet, hogy 
ne láthaffam én ez éti Hazámnak vefzedel-
mét* 's pufzcúlását. — Még van időnk, a* 
gonofznak el fordítására: az isteni kegyel
mes Gondviselés meg tartotta még náilatok 
a3 Status' meg fzabadíthatásának efzközeit; 
ne késedelmezzetek a' Nemzetet azok eránt 
meg kérdeni* Van annak böltseíTége, 's 
meg fogja mondani, mi fzolgál Tinéktek 
javatokra *s a' t.<6 —' Ütóllyára abban álla
podott meg a'.Gyűlés, hogy ugyan tsak a* 
már gyakorta fenn forgott közönféges ke
iül© Levél botsáttaífon minden Palatinatusok-
hoz* melly ne tsak az örökös Uralkodásnak 
fel állítása eránt való meg kérdezéseket a* 

Pala-
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Palatinaítisoknak foglallya magában; hanem 
a' felett ezt h: ha vallyon hafznosnak ítélik 
e% hogy ditsöíTégeffen uralkodó Királlyok-
nak kegyelmes. meg eggyezésével, most, 
mindjárt egy Korona' Örököííe rendeltet
nék. 

A' Királynál, és a' Köz. Társaságnál 
vók Pruífziai Követ; a' Reickenbachi eggye-
zés után pedig az Auftriai Ház, és Török 
Udvar közrt meg .alkúdt Békeífégnek ki tsi-
nálasára, rellyes hatalommal fel ruháztatott 
Miniítere a5 Berlini Udvarnak, M. Lucche 
fini, 16 dikón indok «1 Varsóból Béts felé, 
honnan ismét a'Békefíegröl tartandó Tanács
kozások* helyére fogja uijit venni. 

Romában, Sept. 21-dikén tartattak• II. József Tsá-
fzárért az Exequiák a' Pápa' Kápolnájában; holott is 
maga O Szentségén, és o;6 Kardinálisokon kívül, fe
les fzámii Prelátusok , Tudósok, és Nemesek jelentek 
meg. A' Lélek Misét énekelte a' Bétsi Udvarnak Ro-
mában-lévo Mimiiére Kardinál Hertzan. Halotti Be-
fzédet Genga nevezetű Prelátus mondott; mellyben 
a'meg bóid®gúlt Felségnek maga Státusaira és a' Vallásra 
nézve gyűjtött érdemeit hathatós ékeüen fzólláflaí adta 
elöl. Mindeneknek tettzések ^jfzerént volt ezen Be-
fzéd, 's nevezeteííen O Szentségének is annyira, hogy 
mihelyt le jött fzékébol az Orátor, leg ottan meg je
lentette nékie, hogy 900 Skudi fizetésre maga titkos 
Kamaráííának kivánnya. —~ ügy reményijük, hogy 
mi is kedvefféget fogunk találni, az ide zártt gyáfz-
nlkotvánnyával ÍI József >ek» 

Költ Bétsben, Októbernek 12-álk napján- 1790* 
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