
A' 
TSÁSZÁRI ÉS KíRÁLYr -FELSÉG' 

S..N GEJDEJLMÉVEJL. 
otesK»«o3fo{o 

Nro 38-
K é l i fiétsben* ..Sz. András Havának (Nóvemberatlr) 

S»dik na'pfán 1796-dik EízteüdÖ'bea* 

J?<z^ Környülállások* 

jSxoguntziábál Octóber* 28-dikánn: •— 
$Tegnapelőtt & Nake vizénn, innen *$/?<>/*• 

heimM&K hofzfzas viadal volt, melyben a* 
Framtziák sok embert vefztettek,. kivált 
lovast: réfzünkrol, két Mogantziai Bata-
lionokban eseti leg több kár, Tegnap min-* 
den réfzrol omlott által a5Nahe vizén nagy 
fiámmal az ellenség, 7s mindég űjjabb uj-
jabb segítséget kapvánn, egéfzfz nap Soly-
t a t u &* hartasot, melyben mindazáltal fe* 
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lette sokkal többet vefztctt Ő , mint a* 
Mieink, Ezek azonban, mivel kevesebb. 
Számmal voltak: már ma tsak az ElSlví-
gyázóikat tartják a' Seiz vizén túl. A 'na* 
gyobb réSz ide által vágjon tsendesség« 
benn." 

Parisból Is azt írják Mántua felőli•., 
hogy újra fel volt Szabadulva 5 Oct. j£-di~ 
ke tájján a' Bonaparte* ostroma alól 9 és 
Gr. JVurmser1 fö-quártéJja Goitóbirí vól£ 
Éfzak felé Mintuáiol 3-adSél óránynyira* f 

A* nagy hadi kéfzulet.ek, mely hat«> 
liátós efzközei légyenek a', tifztességes Bé* 
késségnek: bizonyítják az újjabb Párisi 
Tudósítások, melyek Szerént még arra se* 
köteleztetik egyátaljábann a' Nápolyi Fel
ség a* Békességkötésbenn: "hogy minden. 
Ánglus Hajók előtt bé zárva kenteleníttes^ 
sék tartani a' Kikötőhelyeit; hanem tsu-
pán arra s hogy egyfzerre ne botsásion bé 
azok közzöl többet négynél; de ugyan ez 
a' Feltétel vagyon meg-határozva a* Fr« 
Hajókba nézve is. 

Modénáóói Oct. 17-dikénn:'-~ „Teg
nap tartatott itten az" újj Örfzág-gyűlés ^ 
Bonaparte ? *s Salicetti és Garrau páran* 
tsolatjok fzetént. Meg-jelentek- abban Bo-
nóniá! réfzéről g6; Ferrárából 24 ; Mode* 
na és Reggio réízéről pedig 40 ; mind öSz* 
fzé tehát 100 DeputátusoL A' Gyűlés2* 
Elölülőjévé válaSztatott Aldini, V."Secre* 
táriussává Magnani, mind a5 ketten Boné* 
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niai Prókátorok* Első tanátskozássoknak 
tárgya a ' vo l t : mint köttessék egyRespub* 
likává a* nevezett négy Város a' hozzá 
tartozó birtokokkal együtt. 

ÖlaSz- ÖrSzágból írták Öct. sn-dikén, 
hogy a* Fr. Direktórium 5 Pápa Ö Szen
tsége' Birtokai ellen, minden ellenséges
kedéseket meg- tiltott% további rendele
tekig* 
','. A9Pöriiigalltai Békességet munkáló* 

tíő.Követ, Oct. g-dikánn mutattatott bé 
Parisb&níi a' JDirektóriumnaki 
íslagy-BritanniábáL — 

Sok tanátskózások ütánh, Loird MaU 
mesbüiyt válaSztotta a' Ministériom, Rend* 
kivűlvaló ÉlsÖ-rangú Áhglus Követté é& 
telyes hatalommal fel-ruházott Mínisterré 
a* Frantzia Közönséges-Társaság' Végre
hajtó KórmánySzékéhez, és Octób; i2-di« 
kénn elö is mutatta a* Királynak, a' ki 
örömest helybenhagyta Lord Malmesbury* 
nak említett tulajdonságú Ministerré lett 
yálaSztatását, *s Szokás ízerént meg Is es* 
tet tet te Azt; mely teereínónia ütánn bu* 
tsát vett Lord Malmxsbuty & Királytól* 
Más n a p , . ' P ^ Kabinét* 
béli minden Ministerek' társaságában. öút& 
i^-dikéníi estve el indult Dover felé, a* 
iioya más nap él érkezett: de az ellenke* 
tő Szelek miatt ott tartózkodott még Öct* 
ig-dikánn reggel is , a* midőn egy &wfe 
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érkezett, hozzá, .a* Karoly Fő-Hertzeg* ízé# 
rentsés előmeneteleiről való •Tudósítások
kal. Követség-Secretáriüsáűl.iE^V György 
Ur rendeltetett melléje. Adattak mellé** 4 
Udvari Kurírok is, hogy Londonba , Béis-
be , Mádritba. \ a* t* egySzeribe lehessed 
tenni a' Szükséges Híradásokat. Sok Lui-
dórt öfzSze-vásároltatott pitt Úr ezéft Kö
vetség* fitámára, melynek egyéb kéSzuletjei is 
olv fényesek, a* milyeneket'kíván 2? h:agy* 
Britanniai Nemzet* riléltósága.; 's a? Praru 
rzia Direktórium' fényessége is. Egy Go-
tver nevű Lord is megy véle. Akartak 
Mások is Útitársaivá lenni: de nem f<̂  
gadta fel Őket. 

(Lord Maímesbúry, sok íKövetségékbeh forgott 
inár, 0 járt Braimsváigba, a Nagy-Britanniai Koro
n a Örökösének Wall ís Hcrtzegnek Feleségéért-' Ö kö» 
Jötte a» Frigyet , i ^ s - d i k b a h n - , Nagy Britannia és 
Prufzma között, a' frigyes Belgjioini Helytartónak Loo 
üerezetu múlató-helyébenn nem "mefzízeHágaróLV hová 
17%1-benn •> Elsö-rangú Követté rendeltetett volt; .1776* 
b a n n , Rendkivülváió Követnek ment Petersbur^ba 
a* hol a* Bath nevű Rend' tzímerét nyerte a' TsáLár-
n é t ó i ; Ber l inbe , hasonló rangai" kűldettetett vaU 
már 1772-dik efztendtfbenn; az előtt volt Minister 
Brürzfz-elbena ; még elébb pedig Követség - S^cretá-
r iussaMadr i tbann, a', hová t. i. 1768-dikban ment leg 
elsőben, és a' hol O tsinálta meg az alkat az ú*y 
nevezett Fa iu land Szigetei eránt Most 50 efztendöí 
i7Sg-dik efztetido* előtt Harris Urnák hívat ta tot t : ha
nem az említett efztendoben emeltetett a ' Királv AU 
t a l , Lord Maímesbúry nevezet alatt Mágnásságra. Az 
A t y t y a , a ' Tengeri dolgokra ügyelő Kórmáayfzék* 
L ,°£? J*i l !?í * o l t e l é b b Tag-társsok; annaku táaaa pedi* 
& Királyi Kamara* Lordjainak.) ^ . 
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A? miTnstriiktziókat (Utasításokat) adott 
#* Londoni Udvar, Parisba, küldött Követ
jének Lord Mqímesóaryn&k: azoknak je
lentésével Shaw nevű Kurírját indítottat 
JBiétsbs a* T$. K. Udvarhoz. 

A' Londoni Magistrátijs, meg-köfitőn-
te a' Királynak frásbann , hogy Ö Felsé
ge, Békességet munkáló Követet kíiJd Pa
risba : de egyfzersmind oly bizodalmat is 
nyújtott a* Királynak, hogy ha a' Békes
ségről való alkudozás sikereden lenne: úgy 
Ö Felsége, még nagyobb segedelmet vár-
íiat a' végre London Városától , hogy be-
tsQletes Békesség-kötésre lehesseiin kénSze-
irftejii az ellenséget. 

Azt a? napot, melyen, ' ez előtt 16 
eízíendökkel yálaSztódoit volt Fox Úr Jeg 
elsőben Westniütister Városa által Qrfzág 

frvíilési Taggá; nagy vendégséggel innep? 
„ették a* Barát jai Fox Úrnak, a? Shakes* 
-peare nevezeti* Vendégfogadóbann. Egy 
Befzédet tartott fzqkás Szerént Fox ^ az-
«al az alkalmatossággá!, a? melybenn igen 
buzgott az OrSzág' hajdani Kon§tiíutziojá» 
pak maga eredeti épségébenn való megtartá
sáért : „Mindnyájunknak vagyon,úgymond% 
liafzpunk benne, hogy Békesség Jegyen, 
Ha meg-Szerzik azt nékünk a' mostani Mi-
nisterek : senki az egéfz QjrSzágban nem 
fog annak inkább örülni mint én. Békes
ség' idejénn jobban hartzolhatunk Mi a* 
|Í0P§titátziónkért? mint Had' idejénn: '§ 
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ezekből és több más ©kokból kívánom én 
a' Békességet. — Nagy.Qn íetSzeti Gróf 
Bedfordmk, Sheridan Urnák, *s az egéfz 
Gyülekezetnek a* Fos Úr' BeSzéde. A* 
Frantzia Respublikával mentől elébb kö
tendő betsűletes Békességért ivott a' töb*. 
bek között az egéfafz'Társaság, Fos Űr-
fiak buzdítására, 

Curtis Tengeri-Vezérről reményiették 
vala ÁngliábanrT, hogy védelmére fog siet
ni a' Neívfoundlandi Stokfis-haJáSzatnak: 
sís a' nevezett Admirális, 15-dik Oct.benn 
viSzSza érkezett Anglia partjaihoz a' Ja~ 
maikai Hajóssereggei Torbay alá. liichery 
Frantzia Admirális, magános bofzfzúságból 
is ront Netvfaundlandb&nn, valamint taak 
ronthat : mert azzal az alkalmatossággal, 
írudőn az Ánglusok is el rontottak vélt a51 

2V• ewföundhtidi haJáfzatlioz való kéSzület-
jeketa 'Frantziáknak: nagy kárt tettek kin 
Jönösen Richeryntk is és a' Direktórium* 
egvik Tagjának Letoumeumek, kiknek 
rnínd kettőjüknek fzép réízek volt az em
lített kéfzííletekbenn. Az említett JamaU 
kai Kalmár-Hajóssereg, fzázharminiz ra
kott hajókból állott, ipeiy utánn vátig le
selkedett Richerjr: d@ sikeretlenííl. Nem 
kaphatott ei még többet mind öfzfze hét 
Kereskedő Bajóknál, melyek Queieckbpl 
jöMek, de koránt sem oly gazdag teréhvel, 
giint azok, a5 melyek drága -bőrökkel fzp>-
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tak onnét indulni Nóvemberbenn, Anglia 
felé. f 

Amerikának Halifasx partjainál jár-
Icálgatott Sel '$ alá Bamay nevű Frantzia 
Hajós-Vezér , három Fregátokkal. Ezen 
yVegátokból Riisabeth nevű, negjven 
ágyúst és négySzáz emberest el vett Mur-
ray Ánglus Tengeri* Vezér , *s még a 'más 
két Fregátokról i s , melyekenn sok kéSz 
pénz volt, az a* hír 9 hogy kéntelenítet
tek meg-adni magokat az-Ánglusoknak. 

A* Szárazon Szolgáló Ánglus Katona
ságot jobb lábra Szándékozik állíttatni Fitt 
Minister, és a' fzámát, 60 ezerre Szaporíf-
fatni. Ennekfelette azt akarja, hogy Szük« 
ság' idején minden Polgár f Katona legyei; 
mely végre ? Vasárnaponként, Isten.i-tiÍ2> 
telet utánn, fegyverben gyakoroltassák* 

Eilegyes Tudósítások* 
JParis9• faláinn következendő beti|k falgltaív 

tak a* műltt Hánapbann: ' 
I. L I. 
P / P . ÍV 
R« R. í̂ « 
F< F. F . 

Ezen betűk, ily érteleiét foglalnak 
magokban a deák nyelvenn: / 

Juvenum Insplentia Imperats 
Patyiim |*ru4?nt?a Periig 
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Regmim Reipublicae Ruet 
Fer ro , Fiammá , F a m e , 

Manu Domni. 
A' Bríifzfzeli Apálzák, eröss lelkisé

get öntöttek minden más Szerzetesekbe a* 
magok példájával: mert állhatatos bátor
sággá] meg-mondották a9 Frantzia Bizto~ 
soknak, hogy ha ó k é t eröSzakttssann akar
ják ki verni &' Klastromjaikból: Ök^ min
den ki gondolható eSaközök által igyekez
nek az Isteni és Nemzeti oltalmat meg
nyerni a* magok Üldözőik ellen : ?s ennek 
tselekedésétől még a? giljotfn se* rettenthe
ti el Őket. 

Az Iffjá Svéd Király, és az Igazgato-
Hertzeg , Szerentséssen viSzSza érkeztek 
Pétersburgi űtjokbói Stokkoünba. - Octób. 
15-dkénn. 

Béts. 
A' Ts. K..BibliothékaVMásodik Fő-

Gondviselőjének Dénis Udvari Tanátsos 
Úrnak Nemzetünkhöz intézett magaíztalő 
és buzdító deák Verseit már közlöttuk: 
közöljük most Bétsi Directoriális Referen-
dárius Birkenstock Udvari Tanátsos Úrnak 
hasonló tárgyú és tzélú Verseit is9 melyek
nek titulussá ez: Ad Hungaros Hungarus* 
A' titulusos Levélnek második óldalánn, 
tlo van adva Verbötzibol 9 a* had kezdés 
eránt Szokásba vett öSzfze-hívásbéli tzere-
móniájok á' Hunnusoknak, hogy í. L egy 
vétes hegyes tört vagy Szablyát hordozott 
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el egy Vitéz azoknak hajlékaik között, *s 
a* táborjokban; kit követett a' Szándéknak 
Kikiáltója, Ez a* tzerernónia , a* követ
kező oldalon ki vagyon jó nagy formában 
ábrázolva, mely alatt olvastatik a £ alább 
következendő Verseknek tsupári az elso-
Je. — Az utolsó előtt való levélnek máso
dik oldalán egy lovagló, 's Szablyáját ke
zében tartó HuSzár Szemléltetik , ki felé 
repül a* Fáma, ki| térje ízt ett jobb kezében 
egy borostyán kofzorát; a* balban pedig 
egy paizst tartva 9 melyenn olvastatik: 
PANNÓNIA. Ezen Képet követő utolsó 
levélnek első oldalán vágynak az öt utol
só••••Versek. 

Azon Képe Szűz "Máriának, melyet 
tegnapelőtt hordoztak nagy protzeSzSzi©-
va l , ?s mely protzefzSzión jelen volt maga 
Migazzi Cárdinális is , Cópiája (Mássá) 
annak a* tsudálatos Képnek, mely tarta-
tik Szabóits Vármegyének Póts Helységé* 
ben. Éppen most Száz eSztendeje, hogy 
azon Kép tsudálatossan sírt. A' Cópiát itt 
$? Sz. István templomában tartják.-

A' Ts. K. Udvar, most egySzérre két* 
£/,eres gyáSzt visel, úgymint a* Szárdinimi 
Királyért, a' ki Oct. 16-dikán hala meg 
gutaütésbenn, életének 71-dik eSztendejé* 
benn; és a* Dániai Özvegy Királynéért 
Juliána Jlláriáért; ki a' Braunswájg- TVok 

fenbütteü Házból vette Származását 1729* 
dik eSzt. ben?

 Js megholt Oct. 10-dikéa 
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sok Ügyefogyottaknak nagy Szomorúsága* 
xa, kiknek édes Anynyok volt. 

JEst aliquid, Cives! nostra de fiirpe creatum 
Esse, ac Hungarici jura tenere virn 

|£st aliquid, pollere msmu, praestare lacertis, 
Quadrupedaate graves faostibus, ense . 

graves. 
Est aliquid, ítabilem totó celebrarier orbt 

In Regem, sacra cum pietate, fidem. 
^ jyun t , qui merninere diem, cum presss 

doloso 
Et Gallo et Bavaro Magna Theresa Pafres 

, Allpquitur, vagitque Infans Augustus in 
ulnis , 

Fletu per roseas usque cadcntc genaáí, 
|ncaluere omnes, jam bilis In hepate fcrvet, 

Arrecta mystax altior aure mícat. 
Nos equidem, íiricb* conclamat acinaeé 

coetus, 
Nos superesse pudet: Salva ftet alma 

Paren&í 
. Conclaxnant, veniuntque videntque et per-

fida fternunt 
Agmina victpres. Salva itatalmajParens! 

Et nos, o Socií! nos, his victori-bus ortos, 
Jamque ultra lusirum rideí: et ense quatít, 

Kpbis exitium, nobis — jam prpxírrms arsit 
Ucalegon Czechis -—• gens ne.ofranca párat* 

Tot? tanti cecidere viri, tot tantaque regna 
Sticcubuere n>alis innumerabilibus! * 

Faéti $c infecti sítis insaturabilís auri; 
Oceanum biberent, nec satientur aquis. 
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Occasum Gallus, Gallus populatur et ortum; 
Horror ubique9 cmor, fiammá, rapina^ 

ebaos. 
Encéládós credas, rupturos ipsa Tonanti* 

Atria, et aeterno ponere jura Jovi. 
Nil minus jntentant,' quam raptum cardirie 

rmmdum 
Tollerej ,et orofte hominum diíaiúasi® 

genus. 
Sola quies, ingena éx'ómni parte .ruiná, 

Cunctaque cum tonitru se pcreunte tráhi*. 
Qualis, ubi coclo mbuit lugubre cometes, 

Terra pavet«, latae sic tremüere plajgae. 
Intremít hercynlis diseors Germani silvia, 

Intremuit Rhenus? Lahna, Mosella, Nícer* 
Jani' properat supplex., jam flexa popljt® 

xmiltus 
Princeps^ multa probis urbs celebrata 

viris5 

Eloquar? an siteam? — quasi dona beni-
gna precatur, 

Ceu dominos servus, pacem et amicitiam. 
Ipse etiam? membris ac totó pectore Teuto5 

Secedit, rupto Soedere, Cattus iners, 
Cattus, cristato genus insuperabile Vara ? 

Et terror Romae, dum caput orbis crat* 
Ad Moenum victor non pridem 9 assertojf 

et urbis, 
Qua Caesar Sasces ac diadema capit | 

Ante urbis portás a Rege ac Teste laborm$ 
Exstru:ctu.s? loquitur fortíq f&cta Ijapis; 
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Tota ciii laeto pkusif Germania cantiij 
Secedit, rupto foedere, Cattus iners. 

Portentosa Sacrum perRegnnm Linea serpitj 
Quae írans sünt, hosti diripienda patent, 

Ingemit Arrninii 9 tales exosa nepotcs , 
Umbra, tenebroso, proli pudorJ augurio* 

Haec rerum Sacies, sors haec miseranda; 
potentis 

Nuper erat popiili, sors metuenda nimis* 
Nil desperandum! duri inclementia fari 

Vincitur audendo; Sortibus astra favent; 
Consilio validaque manu, non triste dolenti 

Ardua res agitur; mens decet alta viros* 
Qüare agite J Hunyadis 5 Goryijii atque in-

<* victorum 
Patria quos genuit, Martia tcrra, Duciim 

O Socii memores ! perque hos, haec Salnii* 
íia belji ? 

Per decus et clarae lumina Pannóniáé, 
Sectemur Sratres diuturno Marté calentes \ 

Moxque catenatus sub pede Gallus érit 
Tangite mecum arás, et 3acra per ossa pa~ 

rentum 
Jurencms: Gallus victima nostra cadat! 

Si decies mitem Caesar praetendit Ólívam^ 
Surda reeusaret Curia dona Deum? 

Gens nimium infeli^! Libertatí.sque catenis" 
Mancipium, et vegeto moesta ruína sol.o. 

Olim ingens fama? nunc detestata per or« 
bem 9 

Eljsium quöndams Francia! nuncba* 
rathrumj 
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m. 
Ex belio bélhinv, tola cotnpage soluta, 

Nullá raü superest ancora, nulla pharos, 
Nulla hasis regao, nec apex, petulantia 

v.ulgi 
In sua entdeli viöcera dente Surit. 

Quid mirumí. Regem | Fas omne, Sacra> 

omnipotentem 
Ejuravcrunt improbá túrba Detim! 

Áut iate'bras tjtiaerit trepidans et inutílís 
•'armis» 

.• Áut simulatj laetafröhte, proba'renefas. 
Tot mala, töt elades potuit Caülina Phi«* 

. lippus, 
Suasisse et scéptri sftditiösus aítior. 

Nec via *, tiec médium est , diram compó* 
íiere Ikem, 

Et pia- padfiei clauelere templa Deh 
•'Namqué ubi legitimum caput ést> concor*--

que voluntas , 
Et bene pactorüm sáiicta tenaxque fides? 

Queis nulla est aequi reverentia, nulla datur 
t • P a x ; 

Nulla fides homlni, jqui negat esseDeos* 
Quin reditura timet revolubilis tisque Se-

natus 
Bellanium dominis agmina saeva suis, 

Incubat oppressor genti, genus omae Su-
turum 

Immolat-, ut possit dicere: Rex Ego. sunrv 
Pace frui magnum est, Civesí at creditéi 

,: május, 
Május, faonoranda condiuone Srui j . 
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Nulla salus nobis «» nisi rmncdecernere £eri% 
Quodquevolunt^Sacinus tempus in omne 

Iüatiti. 
í)um jactant> veteres imménsum extende-

re fines, 
Non sít ftrammea pax redimenda casa. 

Férte clti gladios, gressus-glófrierate, fuga cég 
Jam premit et lacerat vindice tergatnanit 

^auriger en Juvenis, biga dignusque qua-
driga 

Carokcs, Áufíriaeae glória spesqiie Domus! 
Intet terrificas aliterunt castrá phalanges/ 

Et légioné potens, et numerosus eqüo; 
Instauratqüe animos, etsaevís totus in af mid 

Auget virtuttim nobilítate genus*, 
Ast nuns Ausoniis. laté bacchatur ín orís 

Altér, Danubii tertius arra vorat, 
Sedibus antiquis nos expulsare minatus ;• 

Quem lios *-̂  sed vérbis cur ego facta 
moror? 

Quique. Istmrn Savumque bibunt ? celetem* 
que Marisum, 

Accolit ulvösás qui Balatonis aquas^ 
Quique habitant montes, fulvis p g a feta 

metallis 3 

Aut Cerere et Baccho rura beata tenent* 
iFestinate viti! properent -*— mens ornni* 

bus uha-*-. 
HungarUs et Dacus, Blacus et Illyrius* 

Tymp&na jamque sonant aeratis elassic®^ 
campis, 

Hqrret equo, ac hastis ferreus borr^t agc& 
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Qui valida nequeunt rebus succurréíe dextra* 
Archon, Matrónae, languidus, aere ju varit, 

Aere juvat mitra fulgens ac muricePraesul, 
Aere, diu reserans clauia talenta senex. 

Panno renit, Panno1 jam Regis etAustria-
dum res 

Securae ftabnnt, ihcolumesque Lares. 
Pro sceptro Austriadum, cujus pars maxi* 

ma Panno est, 
Proque aris Serrum ftringite, proque focis { 

Austria, quae toiies contra Sera cornua 
Lunae 

Aegide nos texit, floreat armipotens! 
Panno venit, vanis praeponens seria nugis ;• 

Grandésuperciliuin, terror in ore sédet; 
E galeaque volaque nives sine murmur* 

potat P 

t$an$ scindit fíuvios, calce palustre gelu3 

Terribiiis Thraci, formidatus Frederico^ 
- Stare loco doctus* vincere sive móri. 
Panno venit9 Galjus disjectis evolat armis'; 

Si perstet patulis turpe cacUveragris.. 
Érubiút Naiura diu spectactda, et omnera 

Európám ingentis pabula moesta rogi; 
Sequana et altivolam vistis saccr Aurifl.am-< 

rnam 
Francigenum Genius mérgére, dira canens, 

Vaticinans dirum Tibi^latro Lutetia! Fátum; 
Toliítur in coelnm clamor, et ecce! gravi 

; Wltri^t Botbomdum 9' Eliámnusia fülgürat' 
énse? 

S í satís est., fogúit, sanguinis acssderaml 
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Multa Renascentur > quae jam cecidere% 

redibunt 
Relligio, Pietas ,. Fasque 9 Pudorque, 

Fides. 
•Macii animis fortesque viri atque inclyta 

pubesí 
Venít summa dies! Panno coronet.opusf 

Pepositüra truces male párta sede potentes, 
Noster érit cljpeUs dextra trémenda Del. 

Atram, centenis quae sibiiat anguibus, hy<. 
dram 

Hungarus herculeo robsre Aer.net bumi, 
Sternet 'humi, finemque dabit crudelibuj 

ausis , 
Insohti parcens, fiilmineusque reo* 

Vost exantlatos veniet Pax alma laborét, 
Atque coronatis ire Iicebit equis,. 

Factaqua servabunt ac indelebile nomert 
Annales patrii , marmora, posteritas.. 

Jam medio Procerum Jiat rnajestate CQ<* 
ruscans ? 

Magnanimus > magna Reoc, Páter, Hun* 
garíae* 

BEX HAVI: HAVE F R A N C I S C E PÁTER OP. 
TIME TOTVS 

fitltiÖARVS EN TOTÍS VIRIBVS E S T O T W S 
VIVE DIV FÉLIX AC QVAE MOX OMNEQVOD 

OPTASj 
LAETA MíNíSTRABIT DILIGE PANNONIAM 

INTER 'CONSPICV-OS TVNC EXALTABERE 
REGES 

STELLIFERÖ KADIANS CYNTHIA PLENA 
POLO 

CLARVS APVD POPVLOS CVSTOS RECTI AR-
B1TER ORBIS 

©ELICIAE A ^ T E I A D I S GLÓRIA ?ANNONI-
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