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Hebbende gei heeren Edelen geconsidereert dat een
Edelman altijd en overal een Edelman is, en derhalve
overal moest jouisseeren van die privilegien en regten, die
aau sijn geboorte eygen is, ten zij door een contraire wet
daar van worden geexeludeert .

En dewiji nooit zal konnen worden aangetoont, dat bj
eenige wet of resolutie van haar Ed . Mog, is verboden

eeri Edelman uyt een antler provincie to nomineeren tot
bet lid der heeren Geeligeerden, bet tegendeel van dies
zonder eenige tegenspraak dikwerf zijnde gepractiseert, als
nyt de aangebaalde voorbeelden consteert ; en ook niet, dat
de uytgebragte nominatie is onvrij of informeel, dewijl de
Vroedschap der stall Utrecht de vrjheyd heeft, om ,,uyt
,,het geheele corpus der vjf Colregien" to nomineeren, die
zij oordeelt de vereyste qualiteyten tot de Regeering to
bebben, en volgens dat refit en vrijheyd de voorge no-
minatie beeft gedaan, zo heeft men ook billijke redenen

om van de heeren Edelen to verwagten, dat zij, heeren
Edelen, door dese en andere reedenen en bewijsen, des
hoods er bij to voegen, overtuygt en gepersuadeert zullen
worden : dat de overgegeeve nominatie niet is informeel,
maar conform de orde en form van de Regeering gemaakt,
en dat deselve nevens die van de kleyne Steeden daar uyt
ten spoedigste zullen doen een electie .
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Beric/tI uii 's Hage aan de Regen/en van Utrecht .

dat er eon propositie in hot Parlement gedaan is om deze
Rep, to verlaten, alto de conduites van deselve meerder
strekte om de Engelse natie uit to zuygen als om deselve

to secoureeren ; dat men in Engeland considerabele sub
sidien gaf, waarin die Kroon voor het meeste in betaalde ;
dat de Rep, in gevolge de tractaten den oorlog aan Vrank-
rijk al voor huge had moeten declareren, hetgeene sij
niet alleen nog niet gedaan , maar ter contrarie hare Mi-
nisters na Vrankrijk gezonden had, om aldaar to negocie-
eren, na alle apparentie, om alleen voor haar solve to zor-
gen. her uit kan men, Ed. Gr. Agtb . Heeren, manifest
Zion wat voor ogarts die natie voor de Rep, heeft . Men
proponeerde verder dat den Coning van Sardaigne om sijne
goede en welmeenende conduites met alle magi in Italien
behoorde bijgestaan to worden . Dog dit alles is door den
Lord Harrington wederlegt, zo dat doze propositie met
81 tegons 26 stemmen in de negative overging . Van goe-

der hand bon ik van de morgen verzeekerd dat hot vree-
denswerk nader bij is, als men denkt ; na alle apparentie
is heeden daar over eon besoigne gehouden, waarvan hot
resultant niet weete, nadien mijn beer confrater, die do-
solve geassisteerd heeft, onder eerie heeft moeten beloven
daar niets van to zullen reveleeren, hetgeene eon good
teeken is . God geeve daartoe sijnen genadigen zeegen,
dat hot in doze droevige situatie nog tot welwesen van
de Rep, mag uitvallen .

Ons leeger staat volgens de haste tijdinge nog bij Breda,
wat do vijand doed, ignoreeren wij, en men houd ons ge-
noegsaam in alles blind, daar men wel over klaagd, dog
goon voldoening .krijgt, hetwelk ook de reeden is, dat ik

UEd. Gr. Agtb, volgens gewoonte nergens van hob kon-

nen adverteeren .
Ik hob de eer &c .

Rage den glen May 1746 .




