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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG9 

\E- N G E B E L M É-V E L& 

Nro 32. 
"' K$ltfiétsben, Mind Szent( Havának (Oetóberaeli) 

18-dik napján 1796-dik Efztendő'ben* 

Hadi Környülállások, 

K ár oly Fö-Hertzeg ? Bükiből 9 mely 
Kehfcn alól mintegy négy mértfölddel esik, 
utasította Oct. 7-dikéno a" maga Tudósí
tását, mely benn Ö Fő-Hertzegsége is írja 
azt9 a' mit már magános Tudósításból meg 
írtunk mi a* műitt postánn5 hogy t. i. R* 
Hocze F . M. L. ot által-küldötte a' Raj« 
lián Mannheimnkl} Lichtenstein és Schwar-> 
tzenberg Generálisokkal egyetemben. A* 
Nép'.fzámát, melyet $zen Vedrek által 
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ízállítbttak., nem tette 'ki Karoly Fő-Hef* 
tzeg egéfz meg-határozással, hanem tsak 
anynyit mond felöle, hogy egy jó lovas 
Korpusból és egynehány reguláris gyalog 
Batalionokból áll. Következendő okait 
hozza efó á' Fő-H'etfzejg ezenh el küldés
nek. Hogj ekképpen egy réfze azon fegy-
verés népnek, melyet ÍVemeck F . M. L; 
ellen fordíthatott volna az ellenség: más 
felé vonattassék el. 2.) Hogy JMvró Fr. 
Vezér' Seregét, annál. inkább lehessen 
kénfzeríteni, a' tovább való viSzSza-vonu
lásra , a* midőn halfeni fogja Ez 9:/.hogy ,&a 

Frantzia földönn fel ys alájár a* Ts . 'K.Se-
reg. 3.) Hogy valamint a' Frantziák tse-
jekedtek Német-örJzágbann : úgy most a* 
Frantzia Lakosoktól is adót és. Kezese* 
ket kíványnyon a* TsáSzári Királyi NépB 
Octóber' 7-dik napjáig Hoc'ze üenerá* 
lis a' Germcrsheimi derék, tanyát ;el 
foglalta 5

 9s le rontvánn annak erősségeit 
meg-fofztotta ez által a3 Queichi líneákat 
le'g-nagyobb erősségiektől. )Veissenburg\g% 
Lauteríurgig9 és az AniveilA völgybe Kai* 
serslautermg előre ' nyomul vánri Szágul
dóink; a5 Frantziák vifzfza- vonták íélöt-
tök magokat, *s mindenütt Számossann let
tek közzűlök foglyainkká. Nevezetessennj 
Lovas Kapitányunk Gróf Bubna él fogott 
egy Fr. Qfztály Generálist JMeyer neve
zetik s

;; nem mefzfze'' Landautól P a9 ho* 
Vá Szándékozott Volt ez bé-menni; Fratt-
ncnsteinnü pedig kehünkbe esett ama' hU 
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í tes Fr /Komníi fzSzár ius Metternich > a* ki 
| e'sy volt a' leg-nagyobh Klubisiak-és Láz-

z'aíztók közzíil Mogyoitziábsííin. 
Werneck F . M. L. riízfzá-nyornta 

gept. .29-dikenn a' Frantzia Elölvfgyázo-
kat jVííilUheini felé; mely alkalmatossággal 
"ditsrűl végezte Vitézi p'dyaj-U B 'anken- ' 
jtein Hul'zár- Kapitány Kttzer E.. Hazánk-
Ja , a5 ki jóllehet rakva volt már annak 
előtte sebhelyekkel : még se* Szűnt meg 
liafzónnal forgatni a* fegyvert Hazája' 's Ki-

• raíya.' mellet t . 
Kray F . M. .L* nak Sept. 29-diki és 

'• íjo-diki te t te i t , í^y'-'adja elő a? Károly 
. ^ö-Hertzeg* Tudósí tássá: „ A z ellensége 

1 fféuiviednél "jó formáim Szaporíthatta a* 
ma^a erejét 'a5 túlsó meljékröl ; feles fzá» 
ínú ágyúkat is durrogtathatott mi:»d a'Híd* 

..sántzából, mind a? Rajna parii B'Ulértók-
ból: de á' Kray Feld'marsal Lieutenán't* 

i ágyúi is foganatossann dolgoztak 'azok* el
len. Másc 'nap, abbann egyezett meg a* 

-két ellenséges F é l , hogy JVeuwied&í meg-
t kell kímélleni az ágyúzástól, ügy is lett, 
LA' Mieink el foglallak az nap a' Hedders-
\'&orff\ hegyfcketi, 's bé-rontottak erőháta* 

lommal Neiiwit(£ Városába is. Dicséri' 
• Kray F . M. L . az egéfz népei ; meg is -ne-
j yezi pedig Brady, Gr, ALcaini, Canisius és' 
\ B.Mi'iusGenerálisokat; továbbáiW/^űvzo-
j vich M áj p r t ; Okrxsavich K a p i t ány t ; Vida -
\kovich é%/Kosannich Hadnagyokat '* / / -
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lick Adjutánst — mindnyájukat a*. JVurMki 

ser Szabad Seregéből, mely, a* nevezett' 
Major'- vezérlése alatt , lég-elől rontott bé 
Heddersdorf és Jrrlickt nevű Helyekbe 
valamint Neuwiedbc is, le-írhatat!an r/ié! 
réSzséggeL Strassoldó ; Mitrowski; Cal . 
lenberg; 's a5 Tsáfzár* Bat. jainak Subális 
és Fő -Tifzíjeit mind öfzfzeséggel dkséri 
Kray F. M. J,. mivel ezeknek jó korma, 
nyozása .alatt Szép rendel 5s nagy harha-
tóssággaí nyomultak bé átnevezett Bata-
lionok, mind a5 Neuwiédmn iniien esö fa
lukba, mind magába Neuzviedbe is, a* 
Warmser Szabad sefegebéliek. utánn. Di-
tséri végre, Straufz Pattantyus-Májort is, 
és a' maga Adjutánssát, Benyovfzky Reg. 
béli Seethal Kapitányt. -^Fogságunkba 
ugyan tsak egy Kapitány, és 15 Gránáté-
ros f£sett a' Frantziák közzül: de az cl-" 
hullottak és meg-sebeseditek9 Száma; fc. 
les volt mind a' két réSzről. 

• A' Mózai és Számhcri Fr. Sereghez" 
intézett már az űj Fö~Vezérje Börnonvilj. 
egy Hirdetményt is , melybenn így Szóll a' 
többek között Katonáihoz: .Első Virtus,. 
a' melyet kívánok tőletek a' Békességes.; 
tűrés. 

Gróf Latour azt írta BuchauboY Oct, 
7-dikénh, hogy a* Tudósítások Szerént,t 
melyek érkeztek hozzá mindenfelől, \Morá\ 
Frantzia V e z ^ J l M ment a 'Dunánn&'^l 

• maringennéL^líi^\ ' . ' • 
scl I 
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Ezenközben Báró Petrásch F . M. L* 
pnk5 előre nyomulván Schweningenx\é\9 
a' Kintzingi völgynek, 's a' Freybnrg\ űt-
jiak oltalmazására Szükséges kéfzüleiéket 
Vgy meg-tétetté, hogy ezeknél fogva, nem 
lehet egyéb űtja Mórának a' viízSza-voníí-
l'ásra, hanem tsupán az erdős Városokonn 
&[ta\ 9 .Hftnzngen felé 5 ha t. i. a' mint van 
a' h í re , meg nem engedtetik néki, a'Hel-
vétziánn való általmenetel* 

Széljel tserkéSzö könynyű Lovassaink-
tól nem keveset Szenved Moróy Serege. 
flausmann nevű JDirectoriális Kommifzfzá-
riussát ezen Seregnek el fogta Gróf Mier 
Hadnagyunk Oct. 4-dikénn Waldshutb&x\; 
egy Ofztály a* Lobkovitz' Reg. éből el 
fogta Octób. 5-dikén Jowa Fr. Generálist 
egy Adjutánssal és 4 más TiSztekkel egy-
gyütt Mühlenben. Ugyan az nap, Lobko-
vitz? Reg. béli Sardagnia Kapitányunk is 
el'fogta Irndorffnk\, Vauban Fi*. #Generá-

•üst 7 más TiSztekkel együtt, kik oly Szán
dékkal indultak vala el, hogy a* Beureni 
ésFriedingeni vidékeim.tibort mérjenek ku 

p-dik Oetóberi Tudósítása fzerérit Gr. 
LatoBmak, a* me)y mkx Mefzkirchbol költ, 
FrölichY. M. L, unk el foglalta Spockachot, 
Js az ellenséget éppenn a* vifzSza-vonulása 
közben megtámadta. Maga Qxoí Latour 
meg-határozta magábann , hogy Oct. 1 id i* 
kénn előre nyomuljon Tietlingen felé; on* 
jian pedig siessen valamint isak lehet Gfja 
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Jzingen és Ifeustadt felé* hogyekképpen?) 
Kehi és Ereyburg felé egéizSzenn el vÁ<rm í 
hassa az ellenség' iHJit. f 

K Moza- és Bajna-kpai réfzeikfun is 
a* "Nrmet-B.irodalorrihak úgy bánnak a 'pa- l 

; p i jóízágokkal a' Firantziák , mint Eeígu '• 
ombann-

j4ufziriai - Belgyiomhó! ? a' hol most 
..xiagy erőben kezeli magát jelengetni a* oé-

kere lenkedés , sok Fr . KommiSzízáriusok, • 
. el küldöttek bátorságnak okáért a' magok ' 

drágább' portékáikat Feleségeikkel egj ü.u • 
.-bé F r . O.rSzágba. • ', 

Verona . V árosának 's Megyéjének Ve-
ienizel Gubernátorát/)! 3 dolgokat kívánt , 
Bonaparte.., 5, 1.) hogy Baihagiia Ur (tz 
a ?KóiTnányozo* neve) vétesse ki Verona . 

„ Városában^ / 's ennek JMegyéjébenn min. 
den harangokból az jüiöiket. 2.) Vétkez- . 
lessé .ki fegvvrreből a*. Velentzex Kaiona- • 

. ságot. *3>) Engedje m e g , hadd kéfzíthes- ^ 
senek a* Frantziák Verona! pi.atztzain \ , 

'.híd ja in Batrériákat. —-- A ' Bathaglia Úr' ; 
feleletei ezek vo l t ak : 1.) Közönséges tá
madást okozna az a' Lakosok közö t t , ha ; 
meg-gátpi tatnának ő k , harangjaiknak meg. ! 

' yon.atásáhann. 2.) A ' Velentzex Katona- '* 
sággál tsak úgy lehet le-rakattatni a' fegy
v e r t , l|a le-rakja a' Frantzía, Katonaság is, 
mely bé megy aV Veronái földre. 3.)" Ve- \ 
ranűhtm 'k'éízíttethetnek ugyan .Battériákat ' 

• .a5 F r a n t z i á k : - d e úgy hogy.i iafznát azok- i, 
i 
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mk nem vehetik; az Ö (L i. a* Guberná-
tor') engedelme nélkül. 

A' Bonóaiaizk majmqzzák hóra,, ta* 
vább9 a 'mint majmozhatják a5 Fcantziák* 
Respublikájukat. 

Két Ánglus líneai hajók, két Fregi-
tok , két Brigántínok , és két Kutterek, 
a' melyekenn Szárazra való Katonaság m, 
vol t , oly sebességgel lepték meg Sept. 
20 dikánn &' .Genuaiakn&k delta Capra/a 
nevű- Szigetjeket, hogy öt Frantzia Rablq-
hajókról, melyek a' Sziget9 partjainál.tar
tózkodtak volt9 réízfzerént pgy tsónakonn 
illantottak el az Emberek , réfzfzerént he-* 
gyekre vették fel magokat:' minekutánna 
hármat a9 hajójik közzűi el égettek., volna. 
Az Anglusok el foglalták annakutánna a* 
Sziget' Várát is, és őrizetet tettek belé, 

A' Fegyvernyugvás' vakságából nem 
kaptak a* Rom. Udvartól egyebet a'.Fran-
t i iák , egy millió hárornfzáz ezer tajlérnáh 

Mádritból Sept. Q-dikann'; ~ „ Még 
a? Portugalliaí Udvar nem nevezett má® 
Követet -a* mi Udvarunkhoz Don JD.iego 
de Noronha helyébe, a' kit Státus-Tana-
tsosnak hívott innen vifzSza." 

„ A*- Katoná-hajóknak,, igentől .^lébb 
lehetöfeUkéfzítésén nagyon dolgoznakmin* 
den Kikötöhelyeibenn az OrSzágnak. " 

„ A'-Földközi tengerre {Maré«Medi-
ierranemmtdí) rendelfetett Spanyol Hajó$« 
ffereg, mely, i4».-líneai hajókból '$ @gysi$«* 
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hkr\y *Frtegátokből áll , oly kéfzen vagyon 
már, hogy minden óránn ki indulhat a9 Car-
thagenai-.Kikötőhelyből, JMazareda Admi
rális* vezérlése alat t ." 

„ KéSzenn áll a' Cadioci partnál Latu 
gara Admirális' Hajósserege is* mely mi« 
nekutánna el kísérte volna bizonyos mefz-
fceségre dTSolano és Richery Admirálisok9 

kórmányozása alatt egyesűltt Spanyol és 
Fr. Hajósseregeket; ismét irifzSza-*tért Sept. 
i2-dikénn a* Cádixi Kikötőhelybe.46 

Londonból Sept. 30-dikán: — „ M á r 
el kezdődött az ujj OrSzág-gyűlés Sept. 
^7-dikén ; de tsak Kommifzfziő által. A* 

•rendes Üléseit ezen Parlamentomnak, Oct. 
4-dikén fogja a* Király ízemély fzerént el 
kezdeni." 

„ A' Fr. Direktóriumhoz küldendő Bé
kesség-Követünk' Számára a* Párisi Dánus 
Követ által kívánt paSzSzusra nézve azt fe
lelte a* Direktórium, hogy Szívessenn küld 
paSzSzust, ha azt egyenessenn tőle kíván
ja a' mi Udvarunk. Ez már el is küldött 
Parisba a* rn$g~igértt paSzfzusért. <*•-' 

35 Már vettek [el egynehány Spanyol 
hajót a' Mieink." 

Az Orofz és Svéd Udvarok, —- min
den Tudósítások fzerént — igen Szoros-
sann öfzSze barátságosodtak 's frigyesedtek 
egymással; a'̂  Frantziákkal folytatott ba
rátsága ellenben Svéd-OiSzágnak félbe Sza
kadt . " 
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Frmtxm-Or/xágbóL — 
A9 JBresti Kikötőhelyben, nagy ten

geri kéSzületeket tétet a' Fr. Direktórium, 
A' Törvényhozó Gyűlés- egy harmad 

réSzének meg~ujjítása nem kevés aggódást 
Szerez ar Fr. Igazgatókban, ne hogy az ujj 
TagokV válaSztatásának alkalmatosságával 
iij zenebonák támadjanak a* Nép között/ 
mely a' déli réSzekenn is kezdett ismét há
borogni, még pedig egyetértőlég a* Pá-
risiakkal, kiknek lármás nap j ok volt Sept. 
fo dika i s , ha Szintén nem vont is veSze-
delmes következeseket maga utánn. 

'",•,- ..'.. Béts. • .. v 
Tkerésiá? napjára egy oly Tantzos Né* 

ma-]átékot (Ballétet) kefzített itt az Udva
ri Teátrom' Ballét-mestere, a3 melyben, 
Tirolisi, Calábricá és Aufztriai tant zokon 
kívül, fel jö & Magyar egyes és 'páros 
t án tz i s , módos vidámsága kellemetesség-
geL A' nótákon ugyan még meg^tetSzik, 
hogy idegen Muzsikusok által vonódnak, 
különben is tzimbalorn'. héjjával is vágy
nak: de azonban tsak ugyan meg kell val
lani róllok, hogy így is Szívre-hatók: as 

mi pedig illeti a* tántzokat, már azokat 
jó Magyar Oktatóktól, igen helyeseim meg 
tanulták az Iffjá Vigano és Muzzurelli Le
ány- aSzSzóny. Mind a' kettőnek jól illik 
a* Magyar öltözet is* A' ^Legénynek sár<* 
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ga sarkantyús" tslzmája véres nadrága V 
lájbiija, és zöld mentéje vagyon Széles arany 
pafzomantra. Mikor .a* verbunkost tán-
tzolja : ^e l e ^ a ? kMpwrgját. A' Leánya 
Szép Magyar Iffjií-aSzSzonyiiyá .formálja ki-
yá'lt a' magyar főkötő és Váll. ' A5 tán. 
tzolás. közbenn jelessenn hordozza • ez az 
OlaSz Magyar Menyetske .magát. Meg-
Szegi a" nyakán ''is , • még talán .egy kevéssé, 
iiágyonn is. A*' Pozsonyi Orfzág-gjűlésig 
nagyobb' íokéíletességre' lehet •. vinni ezen " 
Jffodolás nevezetű Ballétot, íigy hogy va^ 

.lósággal meg-érdemelheti oSztánn az ? a* 
Magyar-'OrSzágon- való^ él-jádzottatástis':,' 
a' hoí Rautenstrauch Űr' muzsikás Eneki 
Szerzeménynye is el fog a ' , Diéta* alkal
matosságával énekeltetni ? "mely 3 mivel itt 
az égéfz Publikum, és különössenn a?Fel
ségek előtt is nagy kedvességet talált: re-
ménylyük , hogy talál Magyar fordításban^ 
is, melyben egynehány napok múlva Szán
dékozunk azt , jf''Meg-Szabadító nevezel: 
alatt, közre hotsátani: valamint azt a* ha* 

. so'nló kedvességgel vett Énekes Játékot \$9 
melyet .azlffjií Stepkanie Űr iíy tzírn alatt ' 
.adott k i i Az önként vállalkozott Katonák 
(Die.FreywilJigen,) 
/ . Az lígy nevezett, Minist etdafZeitun^ 
meg: vap, tiltva*,. .. . . • • \ ' ' ' -

; Valamint minden külföldi' boroknak 
t árulását tsak' ezen ef&iendö'. végéig .enged* 
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te meg Q Felsége: , úgy nem engedi- to* 
v á b b V ' külföldi Ko s o ! ísokriak ? édes éget t 
boroknak,^ '.Arracknak*. Rhiirnnak 5 T s e -
yci/irve- és Szirup-spir i tusnak , Dantzkas 
víznek 's egyéb efféléknek árulásai is. 

Jííagjar Orjzőg. 

s , Udvari .Tanálsos és 'Septemvi.rálrstá 
M . -^//Tz^V^Ignátz. ü Nagyságát , méltóz
tatott Ö Felsége N. \ Burs . Vármegyének 
valóságos För lspánynyáyá nevezni. 

A ' Nagy--Kán, Kis-Kun, és JaJfhT)i-
'ftrik'tuíi'ofc, Vitéz Magyar' Loyassaink*• ízá,* 
m-ai , réízekrőJ ha.tSzázzaí. neveljk. . 

Komáromból Oct. J s-dikénn : — „ M U 
.nekútánna a' /? . Komárom Városában lé
v ő Re Sormát a Gyüleket a' TsáSzári és KU 
rasyi Felségtől egy olyan Oskolának építé-

.sére és fel - állítására , melyben a' Phi lo- . 
sophián k ívü l , más felylyebb való . Tu* 
dományok is taníttassanak kegyelmes en
gedelmet nyert volna ; a' nuilt efztent-
cíöben el kezdett Oskolai épüle teket , §as 
Idén nagyobb réSzént már nem tsak el 
kéfzí tet te , hanem az eddig volt Taní tó* 
kon kívül Tií/.t. Katona Miháljji.Urat ji$. 
(ki is a*JD<?3/*eí2e«i.ReSormátum Collégium-
ban ditséretessen folytatott Tudományai t , 

• a? KülsÖ-Orízági leg-nevezetesebb A k a d é 
miákban bárom eSztendŐk alatt a9 leg-na-
gyobb Szorgalmatossággal neve l te ) tífecli-
ve Professrirnak meg-í i ivta , a* ki "a* most 
jövő November' Holnapnak, ^lein Mvauu 
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Iához hozzá is fog kezdeni. Ennek azQ*« 
kólának építésében valamint közönséges, 
sen, So tzél volt a'Haza* java és boldog« 
sága, úgy kiváltképpen arra is különös ?e* ^ 
kíntet vol t , hogy a' Helvética Confessiórt 
lévőknek ezen a9 tájjékon sohol közel na^ 
gyobb Oskolájok nem lévénn, ennek fel 
állítása által ezen a* Vidéken lakozó Re
formátus Atyafiaknak konynyebség Szerez^ 
tessen anynyiban, hogy a' Szülék a* fcly-
lyebb való Tudományoknak tanulások vé
gett kenteiének ne legyenek Gyermekeiket 
meSzSze földre küldeni, minekutánna azo«* 
kat SL SzomSzéd Komáromi Reformáljál 

i Gymnásiumban is meg-taniílhatják. —..EV* 
fzerént tehát az uj Oskola már fel-épülvénr 
és a* Tanulóknak, bé-fogadásokra is min^ 
áen jó rendelések meg-tétetvén, az emlí
tett Reformáta Gyülekezet jelenti , hogy 
ennekutánna a* tanuló lífjakat ide telye$ 
bizodalommal lehet küldeni; Ha az Os
kolának érdemét és jóságát, a' jó Taní
tóktól, a* jó rendtartástól, és a* Tanulók-* 
ra való Szoros vigyázattól lehet mérni; azj 
Eklésia' Elöljárói előre is reménységet 
nyújtanak a* felől, hogy sem a9 jó Taní
tókban, sem a' jó rendtartásnak és fenyí« 
féknek bé-hozásokban fogyatkozás nem lé* 
vén, ebben az Oskolában- a' Szülék az Q 
ide küldendő Gyermekeiknek leg jobb ta* 
juttatásokat és neveltetéseket bizonyosai 
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feménylhetík. A' Szállásokban is nem lé-
fzen semmi fogyatkozás* A* Lakosok eb> 
ben a' Városban oly Számosok, hogy itt 

•minden Tanuló, állapotjához és sorsához 
illendő Szállást azoknál könynyen találhat. 
Sőt ha valaki egyfzersirund a* JSíémet^-nyel. 
vet is meg - tanulni akarná, e' réfzben is 
tzélját el érheti, minthogy az ide való La-
kosok között vágynak oíy tifztességes Né-
met Polgárok, a' kiknél é* végett fzállást 
bizonyosan fogadhat. Valamint a* Neme-
tek és Tótok is, az, ide való Lakosoktól, 
a' kik a? közönséges tapafztalás Szerént 
Magyarul jól és tiSztán beSzéllertek, a5 Ma-
gyár nyelvet ratíg-tanulhátják. Ide járul to* 
vábbá az is, hogy ennek a5 Városnak oly 
alkalmatos fekvése vagyon, melv Szerént 
nem tsaka* Tanulóknak ide való hozások 
hanem az ezek felől való tudósítás és hír* 
adás-is,, és a' Szüléknek a' Gyermekekkel 
való egyetértése mindenkor könynyü és 
lehetős. Mind ezekhez.még ezt is hozzá 
tévénn, hogy ez a'Város a' pallérozattabb 
Magyar Városok közzé méltán Számláltat-
tát ik: az ide jövő Tanulók, nem tsak a' 
Ttidományokbaan; hanem erkoltseiknek 
pallérozásokban i$ előmenetelt vehetnek. 

* • • • * . . * 

M. Vásárhelyről Septemb* 20-dikánn 
1796-dikban. 
Örök emlékezetére N. M. Gr. Teleki Jósef 

ürnai* 
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> (A*. N . Űr, maga tó'ÓIU. •"-"•• 
Ő!d fel Szárnyaidat,-bűá Leiek , az EmbeH' 

fáradt • 
Testnek lántzaiíól: kiesebb sik nyílik előtt-

. / • : • t ü n k ! ' . - -
Ujj Haza! Jer menvnyiink el ahoz , kinek 
, . • • - • , ' - Udvara ott fenn 
Csillagos Eg öblös boltján tóí; meízfze ki-

, terjedt, 
Roppant épűletinn e' Világnak kívül; a* 

\ boldog 
Lelkeknek Szelíd Orfzágába. Hol élet ^ 

egesség 
Telyes kútfejei epe nélkül folynak örökké; 
Ott az az Űr á' kinek keze tégedet álkotá 

bőltsenn 
Tifztább Elméből, *s veled a' sárt rrieg-he-

mesítté; 
Híva — Indúlylyunk ! és adjunk annak* az 

Úrnak 
Haladást és tifzteletet. Körülötte találjuf 
Hajdoni Szép Eleink' árnyékit'; Gráz'dá ;• 

Szilágyi, ,..; ^ 
Hunyadi^ és Teleki neveket, kik SÍI Égig 

emelték, 
& köztök íeSzfz már ezutáhn a5 mi mulató*' 

zásunki 
Kikkel, az oltárnál Szeretet' Szent lántzaij ' 

.. •„ Ya* Ver. 
Egybe ' kötöttek volt: legyetek már b o t 

'• 'dogok;-^- . • . , J 

! ' •• •• 
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- \V Kese j Veséi?;) 
. ,; ~ Isten! . 

•" El mene -a9.Nagy Lélek! Tsendes••'rijugö* 
t, '.',. v dalomra 

Szalunak Porai. A' Virtus' tifzra Bírálja 
Nints többég. A5 hideg föld immár lakhe

lye-. Házunk 
OfzIopa-a

 9s egy. Haza' fényes Rendéi Csil
laga lünt el. 

A* külső Nemes Elme, 's a5 mnnkás Nem* 
zeíi lelkek , 

A9 meg-alutt Közjó, 's ügyét vefztetteSze
génysége 

A9 Haza, a9 Felség, és Szent Koronája 
híjában 

Kérdik: Hoí Teleki? Ama5 Bölts, Nagy 
Férjfiú I Nintsen! 

•El yeSztetlük Atyánk, 's hív Polgár emberi 
Társunk! 

A5 bársony 3
 5s Ihgy selyme helyett eme drá«*, 

ga bogárnak 
Gyáfz ruha öltözetünk, -és siralom Innepi 

nótánk I 
# 

Oh Haza! Sok Teleki Jósef —- mint a* 
Havasoknak 

öbleiben a* magos árbotzfa — Nemes ke« 
beledben 

Hőjjön ! *s a* Magyari Nemzetnek jó neve 
hírét, 

Honn; '* a' kevély nyíltabb Szemű Szom.̂  
fzédoknak, előtte, 
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ErkSlts; emberi és Hazafi fziv, >$ Elme t\U 
; zével, 

Mint Ez- több Fiad is tegye iiagygyá *s 
tiSzteletessé! 

,. A* T. T. Magyar Piaristák* -Rend* 
je Gyűlést tartvánn Pestenn a' maga Kép
viselői által, Oct. 2-dikánn rálafzv^ttá ma
gának .Közönséges Fő --Eőrmánybzójázá 
(Proviiiciálissává) a' Soproni Oskolák5 

Helybeli Direktorát T* Pálya István Orat^ 
kiben egy tudós és jó Fiát esméri a* két 
Magyar Haza*. ; 

A9 Tudományokra ügyelő Fr. Nzti-Tár-
saság, meg-jelent Sept. 17-dikénn, a5 Tör-
vényhozó-Gyüiés' Iffjabbik Tanátstsa előtt* 
*s mint B.\ Törvény tartja, meg-tet te a' 
maga Tudósítását, egy eSztendei munkái-
róL Ezen Tudósításból némely darabo
ka t , valamint más hasonló tárgyakat is 
fogunk közleni a* jövő postán: most tsak 
azt említjük még i t t , hogy a Törvényiio-
zó Tanáts5 Elölülője Pastoret ^:3L9 Társa
ság9 SzóSzóllójának de la Piacénak BeSzé-
déré adott feleietjében, Szomorúan emlékez-' 
vénn ama' nagy Chymikus Lavoisierxól; 
Baillytól; Condorceiról; Maksherbesiol^ 
*s több ily áldozatjairól a* Revolátziónajky 
intette az életben lévő Tudósokat, hogy 
Iparkodjanak az el vefztetteket ki-pótolni. 
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