
' A* 
TSÁSZÁRI ÉS 'KIRÁLYI -FELSÉG* 

Í N G E D E L M É 7 K I , 
oio$íoiio2foía 

• Mro 45, 
&5H Bétsbeo t Karátson Havának (Decembernek) 

a-dik napján 1796-dik Eízteadő^««» 

üfa££ Környülállások* 

Olafc-Orfzági ujjabb Tudósítások 
fzerént, egyesítette magát F . M. L. Dávi* 
dovích; Báró Alvinczy Hadi-Tárnokme
sterrel. 

Rómából N ó w Z2-dikénn; - ^ 9?A& 
itt lévő Napolyi Miriister Márcbio dcl Va~ 
/lo, hogy meg-nyugtassa a> Publikumot, 
közönségessé 'tett nyomtatás által egy "Je
lentést, melynek-értelme az : hogy a' Nd-

•.poiyi Felség ; meg nem eröwítetfe • azt a* 
Z. % 
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Békesség kötést , mélyet a* Frantzia Tga&, . 
ga tók , és Törvényhozók, mind helybe* 
hagyták volt magok réfzéröl , 's már íra* 
tott is a' Parisban lévő Követjéhez (Her« 
tzvg Belmonte Pignatekihez) 9 hogy nyU 
latkoztassa ki a9 F r - Direktóriumnak, ö 
Felségének az eránt maga meg-hatarozá
sát^ hogy egy línilólag való Békességet el 
ticm fogadhat* Tsak Szempillantásnyi Bé* 
Icesség Tenne pedig az , melyből a* Római 
Udvar ki volna rekeSztetve* Minekokáért^ 
úgy Békességet nem köt > hogy fenn ma* 
radjon a* had a5 Romai Udvarral 9 mely* 
bez Ö Felségét 'Fr igy kötelezi* u 

99Az itt lévő Ánglüs Követ Grdttes 
Űr is tett közönségessé egy Tudósítást^ 
melyet a* Nápolyi Anglus Követtől HamiU 
ion Űrtói veit , mely Tudósítás, hason-
lóképpelm azt erösíji; hogy a* Nápolyi 
Király, ne írt állott 'reá a*. Párisi Békesség* 
kötésre, és hogy az Angliai Hajósseregp 
megrna rad a' Földközi-teiigerenn (Maré 
Mtditerráneumor\n.)cc 

„ Az itt léyő Fr.. Minister Cacáult 
Polgár , Pápa Ö Szentsége' Fő - Ministe
réhez Musca Cárdinálishoz ment a' múlt 
Szeredánn, *s jelentette Nék i , hogy Relí-, 
giót illető, tárgyak nem fognak már beié 

Í
'őni a9 Békességről való traktába; azért is 
iá tétSzik a' Romai Udvarnak, köthet kü

lönös Békességet a' Fr. Nemzettel, tsu*-
pknh. politikai feltételek aiatt; de Bu$c& 
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Clárdinálís felelete a? volt: hogy a* Római 
Udvar, a' Nápolyi Felség nélkül ném*bé- , 
kélil és vifzSza-kívánja a' Frantziák által 
el foglaltt Birtokain44 

99 Cacault Polgár, a' Nápolyi Kövek
től Marchio del Vastótól t ma egy paSz-
Szust kért , melyei, Nápolyba utazhasson* 
de a* Marchio azt felelte Néki> hogy Ö -
nem' a d h a t ó 

?, Civitavecchidból írják: hogy az Án-
glus Hajóssereg, jó Számú Katona-Ofztá-
lyökat Szállított ki a* Szárazra mind Via* 
reggi'onkí, a? hol Kikötőhelye vagyon a8 

Luccai Respublikának; mind Piombinó^ 
bál; mély két OSztályok Szándékoztak meg 
lepni Livornóhann a' FrantziákaU (Via-
teggió és Piombinó, Livornáibl mz,]á igen 
egy forma mefzSzsegre fe kii íznek ; í''iareg~ 
gio$ ÉSzak és Napkelet; Piombinó pedig 
Dél'és Napkelet között.) írják továbbá, 
hogy Portqferrajoíiöz, a* mely^ Piomhi* 
no Hertzegség ejött fekSzik, 12 línfrai ha*. 
jókkal érkezett Parker Ánglus Admirális^ 
és hogy már most 38 Jíneái^ hajókból áll f 
a* Földközi-tengeren lévő ÁngL Hajósse
reg, a 'melyek közöt^ öt vagyon, Száz Szájg 
ágyús: Fregátokkal együtt pedig* 6o-r& 
telik 9 mind öfzSze az Ángh nagy Katona 
iajók' Száma a? Földközi-tengerenn, — 
Korfzikanak • Cálvi nevű Városát, mely« • 
bek erős Hegyi-vára és derék Kikötöhe« 
íy@ vagyon p úgy 'Szintén a' £« Fiormzái 

% z % 
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Kikötőhelyet is nem hagyták még el az 
Ánglusok." 
^ Korfiikaí Szigetéről., következendő' 
értelmű Tudósítást indított Salicetti Fr 
Kommiízízárius Livornoból Nóv. 2-dikánri 

. J l í m b á : „ Mihelyt értésére esett Gentili 
Generálisnak (a' ki Korfiikai fzármazási' 
Frantziáskodó Ember) , hogy a z Ánglusok 
kefziölhek el hagymKcfizikát: azonnal me» 
indította., ámbár nagy fzélvéfz volt is, egy 
Oíztály Nemzeti-Lovassággal Casalia'CL 
neráhsf, ki is fzerentséssenn él érkezvén 
Octób. ig-dikánn a' Korfizikai partokhoz 
következendő nap , a*. Korfzikánúsöfc' se! 
gítségével Bástia felé nyomult, és oda ér 
veim 20-dik Novemberre, fel-kívánta a' 
még akkor ott tartózkodott Ánglus Vicc 
Királyt: kinek azonban igen könynyu volt 
az Anglus Katonasággal egyetemben meg-
ízabaditam magát a' hajókon, melyek k t 
Ízen állottak a' partnál. 

... Az Angliai leg-újjabb Tudósítások, 
Hov. 8-dikann; az Jrr/andiaiak vaftyHi. 
iermaiak pedig Nóv. 5-díkénn kőitek. 
Ü-zeic, haJgatnak arról az Irrlandtax nagy 
partutesrol, melyről a' Tengeri dolgokra 
trgyelo Mmiste-r Trugutt tudósította Nóv. 
ó-dikann a Direktóriumot. Fundamento-
mml vette- ezen Tudósításának, két. hajók' 
tanúbizonyságát, a 'melyek , mint Ö állít
j a , Angliának Liverpooli Kikötőhelyéből 
indultak, és két Fr. Rabló-hajók által el 
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fogattaívánn 9 Nóv, 3-dik napjánn .fzállí* 
tódtafc be-, tfBrcsú F n Kikötőhelybe. 

/ A' Bresti Fi. Kikötőhelyet 22 "Angim 
hajók tartják Szemmel. 

A' sokfzor Szóban forgott Richery Fr, 
Tengeri-Vezér , ' Amerika-.méljckéröl^ af 

Rocheforfi Kikötőhelybe érkezett. 
A ^ Spanyoloknak la Madonesá: nevű 

40 ágyús Fregátjokat, mely egy Volt az ö 
leg-jobb Katona-hajóik közzűl, elő-talál-
vánn egy Angliai 32 ágyús Fregát",'• maga 
meg-adására kéttízerítette tsupánn egy for
dulással, melyet úgy tett a' Spanyol hajó 
mege, hogy azt» egy'fzerré ki lőtt minden 
ágyúiból bofzízábahn érdekelhette, 's le 
ölte sok embereit, Gibraltár alá vitte ezen 
fzép nyereséget. 

A* nem régiben , Cddix alól ki indúltt 
Spanyol Katona-hajók közzűl egynek, nints 
nagyságára nézve párja az egéSz Világon, 
mert annak négy kontignátziói oiy ternér-
dekségüek, hogy a> rolók ki-ülo ágyúknak 
Száma 136-ra megy. 

A' Pdrish&n lévő Ánglus Követ Lord 
Malmeslury , el küldötte Londonba', az Ő 
ki-nyilalkoztatására adott válaSzíiát a* Fr*.' 
Direktóriumnak, melynek kívánsága — 
mint már meg-írtzik —> a' volt: Uogy ha 
Lord Malmeslury, traktálni akar, azon 
Jiatajmasságok' nevébehn is a5 Fr. Igaz
gatókkal , melyek, Szövetségesei Nagy* 
Britanniának: Szükség, hogy légyenek; 
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Nék i , Azoktól is 9 teljes hatalommal"^ 
zuhkíó Bizonyság-Levelei; és hogy a'trák. 
tálásnak fundamentomaiúl ízolgáiandó;fe}-
tétetek , egéSz rneg-hatarozásnak legyenek, 
Ezen kívánsága eránt a9 Frantzi-a Kormány. 
ízeknek, kapott Lord Malmesbury tJtasf-
íMt (Instrukciót) N07. íg-dikénn estves 
?a még az nap által is küldötte, a* Kiikáj. 
dolgokra ügyelő Fr. Minis-térhez,-, -gz-emlí
tett Utasításnak értelmét, mely által, vi
lágosan meg-erössíítetik az a? Szándéka 0 
Nagyr- Britanniai Felségének 9 hogy miijt 
jó és hív Szövetségese-társ, a' maga Fel
séges Szövetségeseivel egyezpleg fogja 
iBunkAlódni fzíve§ igyekezettel 3 igazságom, 
betsületes, és állandó feltételek al^£ a* 
Icő^önséges Békességet* Meg-inagyarázo-
dik ezenn Utasításban, hathatós ki«fejezé* 
jsekkel, hogy #' Lord Malmeshurf Bizony, 
ság- Levelének olvasásából n$m lehetett 
TÓipa oka a?Fr. Direktóriumnak lígy oko$- \ 
kodni : mintha a* I^ord hátaimat veit \ 
volna említett Bizonyság-levele által, £ \ 
. JNagy-Britannia9 réfzére való külöxiös trák- ' 
, tálágra : mert, egeft hatalom adódott ugyan 
Jíéki ~~- mint fz.okás. •— arra %* végre, ; 

hogy alkudhasson és köthessen' is Békés- '• 
végett de s 'Mi H?ódon és Milsoda feltété- -
lek alatt tehesse az alkut,? ezt egyedül a* ; 
Királytól vett '$ vejendö Utasításoktól kel
lett nékie feUfug§efctpni, V ijgyan azért 
meg is mondotta.mindjárt eleintenn^ Hogy 
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- 6" néki világos Királyi parantsolatja vagyon 
taeg se* halgatni egy oly feketéit, a* mely 
külön akarná 'SzakaSztani Ö Nsgv-Britan-
niai Felsége' ügyét, a* Frigyesei' ügyétől. 

/ De haSzontalanság volna most, a5 Nagy-
Britannia' Frigyeseitől küldendő plenipoten-
tziák* varasával tölteni az időt. L*g jobb* 
Bak ítéli a* Nagy-Britanniai Felség, most 
mindjárt az alku' fundamemomáiíl fel-ten* 
tű, hogy kéSz Ö Felsége arányos viSzfra-

• adások által ki-pótolni Franciának azokat 
az intézeteket, melyekbe tartozik Francia 
meg egyezni, hogy elég-tétetodjék a9 Nagy 
Britanniai Király' Frigyesei' igazságos kí
vánságaiknak; és meg-tartassek a' politi
ka egy arány usága Európának, Ezt sC fun-
damentomát az alkunak % fel - tette Lord 
Malmesburj is a' vett Utasításai fzegént 
mindjárt eleintén; de a' Direktórium" nem 
nyilatkoztatta ki magát egéSz meg-határo-
zással, ezen említett fundamentumnak el 
fogadása eránt; se* nem mondta, mitso-
da változtatásokat vagy módosításokat kí
vánna ahoz ragaSztani; se' semmi *ná* 
hasonló .tzélu Sundamcutómat az -alkunak 
fel nem -tett maga réfz-áröl. Minekokáért 
Lord Malmtsbury, egyenes ki-nyiktkoz-
tatást kíván ezenii tárgy e"ráa;í Logy-aa 

* időt meg; lehessen nyerni. u 

A' Küisö dolgokra ügyelő Fr.- Mrrtefer 
ázt válaízolta Lord Maimeski"jn%kf bo,;y 
iTiiaél hamarébb^ $$ egeíi meg-hatirosátf* 
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•a l t egye ki a* Lord , a* kőltsöhös lel pó
tolásoknak tárgyait (les ohjets des Compe/z* 
sations reciproqu.es) ; 9s magyarázza ki ma
gát azon tzíkkelyére nézve is Jelentésének 
bővebben ? mely azt tartja: hogy a3 Ts. Ke 
Felség, Szembe-tűnő próbáját adta an
nak, még ezen táborozás kezdetekor is, hogy 
igen kíván a' Fr. KórmánySzékkel oly fiuw 
damentomonn traktálni, mely, a2 igazság
gal és egyenességgel meg-egyez. 

Az írás- és nyomtatásbéli nagy Szabad-
aágot , igen kívánná a? Franízia .Direktó
rium keskenyebb határok közzé .Szorítani: 
de minthogy Törvényhozásra nints hatal* 
m a : panaSzképpenn terjefztette a* Nemze
ti Törvényhozó Gyűlés' Iffjabbik Tanáts-
tsának eleibe, hogy ha a 'rágalmazó9 Szé-
dí tő , 's fel-lázzafztó írásért, Tőrvényfzé-
kek' eleibe idéztetnek is a' Mindennapi és 
más írók., magok a' Tör vény Székek áltai 
mindég ártatlanoknak ítéltetnek, és Sza
badon botsátiatnak, y$ kérte ennek a' hi
bának meg-orvosoltatását. A* Tanáts, 
melynek T a g j a i , különböző értelem-
benn vágynak ezen tárgy eránt , egy 
új Kommifzíziót nevezett ki ? melyre oly 
intézetek' ki-találása vagyon bízva ; a* 
melyek fiuidamentomaj legyenek a' prés 
fzabadsága' fenn- maradhátásának is; de 
egyfzersmind eleit vegyek a' Direktórium' 
további panaSzoikodhatásának is. A' Kom-
mjiizkió* Tagjai öt nevezetes> es a' dolog* 
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hoz értő Emberek, úgymint : Daunou% 
Simeon, 'Vaublanc ? Treilhard és Sieyes* 
Steyes* gondolati voltak a' Jeg-elsö Sunda-
mentomai is annak az írás- és nyomiatás-
béli Szabadságnak, mely bé~vevödött a* 
Republikánus Frantziáknál: 5s azok a' gon-r 
dolatok mindég Senn-forgottak még, va~ 
lahányfzor Kérdésbe jött a' Prés-Szabadsá
ga ; 's ugyan Sieyes találta fel eddig mind 
azon módosításokat i s , mélyek mérséklik 
néminéműképpenn az említett Szabadságot^ 
de el nem törlik. 

A' Törvényhozó IfFjabbik Tanáts két 
rendbéli Követséget küldött Nóv. 9-dikén 
a' Direktóriumhoz. Egyik által azt adta 
eleibe 5 hogy Szorossabban vígyáztassonn 
a* Szerentse-játékokról fzólló Törvények-
nek bé-töltésére ; a? másik által pedij* Tu
dósítást kívánt a* Direktóriumtól, mind 
külső igazgatásbéli mind eirkoltsi állapotjá* 
ról a' Fr. Respublikának. 

A* Pármai Hertzeggel kötött Békés-
séget, Nóv. g-dikánn küldötte által a*. Di
rektórium az lffjabbik Törvényhozó Ta» 
nátsnak, helybenhagyás végett. 

A' Frigyes-Belgyiomi Nemzet' gyülé. 
se'Elölülőjének által-adattatott Nóv. iQ-di~ 
t é n n , az a* Plánum, melyet 21 Nemzet
gyűlési Tagok dolgoztak ki a?-Batáviai 
Közönséges-Társaság' jövendőbeli igazgat-
tatásának formája eránt: de annak fel oU 
yastatása el halafztódott Nóv. 14-úikére* 
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Már el akart oviimra* Gyűlés, midőn egy 
az említett Tagok; köz2Ül? van de Casteele 
nevezető, fel-fzóllalfJ 's kívánta, hadd ö 
fióllhasson leg-etsőbenn Nóv. í ^ d i k é n n , 
mivel Ö , kötelesnek érzi magát , prote* 
fialni az említett Plánum'ellen , úgymint 
a* mely, ríem az Egységeim és MegoSzol-
hatatlanságon fundál tát ik, és így többet 
fogna ártani-, mint haSználni.— Jelenvol t 
ezen pompás ke?derü de lármás véguÜIés-
benn, a* Frautzi* Kóvetenn iVWAm kívül, 
a* Spanyol .'Követ Nemes d9 Anduaga is5 
kinek ez nap vó.it éppen a* BéköízöntÖ 
?udientziája. 

Elegyes Tudósítások* * 
A* Stokholrrú Polgárok 1500 Tallért 

ajánlottak be Nóv, 2-dikáftn, a -már ma
ga Személyébenn Uralkodó Iffjú Királyok-
j iak, egy'fundátzióra, melyből az t i öre* 
gedett *s a' Szolgálatra alkalmatlanná lett 
réfzét lehessen segíteni a' Stokholmi Őri
zetnek (Garnizorinak)* ígérlek egyfzers-
mind, hogy mihelyt el kezdődik a' funda-
tzió, mindjárt adnak még rá tíz ezer. tal
lért, mely summa kéfzen vagyon nálok 
arFa a* végr<*. 

Algír Fejedelméről, kinél ig'en köny-
nyenn áll a' Had-izenés, azt írják azOlafz-
OrSzági Tudósítások t hogy hadat izent a* 
Vélctitzex Respublikának: de ha majd aján^ 
dékot kap , melyre most kétség kívül, 
Szüksége van: ismét örökös Békességet 
fog tsInálfiL 
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A9 Német*Birodalom' hadi-kafzfzajába 
137 ezer Sorint került bé a' műltt Octór 
berbenn: ki adódott pedig belőle isoezer 
forint. öfzlzeséggel, 5, ^37, 233 forint 
jnent bé az említett kaSzfzaba, Octóber* 
bégéig; kitakarodott pedig, 5,232,416 fő-, 
rint: November' eleire tehát 4,816 maradt 
még benne. 

A* Sváb Kerületből 9 nem enged Kár 
roly Fö-Her tzeg , se' Szénát, se' gabonát 
akármi neműt, se' lovat , se' más marhá^ 
se' semmiféle hadi készleteket idegen,Tarr 
tomáíijokba ki-vitetni, további rendeléser 
l ig . A3 tilalmazó parantsolatnak által-há-
gása9 neiYi ts&k konfiskáuiót , 'hanem más 
nagy büntetési is von rn^ga utánn. 

[Ilma Varosából Ocu 23-dikén, 4 ezer 
zsák zab, és 2 ezer mázsa lifzt indítódott 
Jri a' Ts, K. Sereg' Számára : tsak hamar 
az után 5 ezer üres zsák. KésÖbbenn, oiy 
parantsplat ment Károly Fő-Heríz^gtoi az 
UlmaS Elöljárókhoz, hogy a' .kórmányo-
zássok alatt lévő Városból és Megyéből, 
Szállíttassanak az említett'végre Riedlingerír 
be I2,48i niázsa lifztet? 49.450 rpázsa abr 
j ako t , j és 12,481 mázsa Szénát; JEkingert-
be is 12,481 mázsa Szénát. 

.. -V- Magyar Qrjxég. • '' , 
jPozsoTihól Nov. •£g-dikánn (Hétfőim) 

reggel: — •• „ A' n\í\\\x Pénteken (Em% 
•^-.dikénn) 9 . órakor délelőtt fei-olyast^ 
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tolt egy elegyes Gyűlésben (ín Sessione 
Mixta) Ö Felségének ázOrSzág* hadi aján
lására adott VálaSzfza. Minthogy a' Gyű
lés* Tagjai azt kívánták, hogy elébb D i o 
tátnrára menynyen ezen VálafzSza ö Fel
ségének, az az , hogy annak írott Mássát 
kaphassa, 's meg-olvashassa minden Tag
ja a' Gyűlésnek, minekelőtte a*-Közönsé
ges Gyűlésben hozzá lehessen ahoz fzólla-
ni méltóképpen; tehát még az nap estve 
le dictáltatott az Ö Felsége5 Resolutziója* 
JMás napra, Gyűlés hirdettetett mind a*9 

dt-dik mind az i-ső Táblának különösen, 
& 'minthogy öSzSze is voltak gyűlve- A* 
52-dik Tábla, abban egyezett meg a' Per-
fionálissal együtt , hogy elébb Circulusok 
tartódjának , 's azután Közönséges-Gyűlés 
sek. Ezen meg-egyezés utánn .Deputátu-
sok mentek az első Táblához , kik a? ha
tározást hírűi vitték Néki , a? melyre Ö 
is reá állott , }s el ofzlottak az Ülések : 
az után pedig tsak hamar mind a9 Duna-
mind a? TiSza-meljéki -.Vármegyék' Deputá-
fusai különösen öfzfze-gyűlekeztek , ?s Sel 
te t ték mind Ö Felsége' Eesolutzíóját, mind 
némely Törvénybe menendő tárgyakat i s , 
milyenek: a' Kereskedés; a' Közönséges
tanítás; és a5 -halálos büntetés. Tegnap 
clött és tegnap meg-egyezének a' Deputá-
tusok bizonyos pontokbann , '$ azért már 
ma mind a' 2-dik, mind az i~so Táblának 
közönséges Ülései fognak tartatni, m i n d O 
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Felségének r mind a* Rendeknek is "oly 
teljes mcg-elégedésekre, hogy (a? mint ki 
ki előre könjnjen láthatja)' már holnap.,, 
holnapután, 9s & következőnapokonn a* 
hadi ajánlás5 Sel-ofztásában Sog az arra ki 
nevezendő Deputátzió dolgozni," 

* _ * 
P A . E A N 

QV O D 
SERKNISSIMO R E G I O H . / E R E D I T A R I 0 P R I N C I P 4 

E T 
ARCHIDUCÍ AUSTRIAE 

C A R 0 L 0* 
PRO VICTORIíS 

EÖC A N N O D E GALLIS R E P 0 R T A T I 5 
C E C I N I T 10SEPHUSBARO BERNÁKOVITS 

DE OLOVATZ 
S U A E E X C E L L E N T I A E ARCHI-EPISCOPI 

COLOCENSIS C A E R E M O N I A R I U S , 
A N N O * 7 9 6. 

DXE SUJE SERENITATXS ONOMASTICA 
I V . N O V E M B R I S . 

Carole magnanimi comples bene Nominfc ómen &, 
Quo n tiltani Gallo tristius ante fuita 

Per Quintos etenhü prout candída Hiia, per T e 
Sic tricolora suo signa cruore rtabent; 

Macte animo Princeps felicibus edite fatis X 
Quem virtus annos jam túlit ante suos, 

Candidus i , cernis nivea ut Victoria tlextra 
Praetendit castris laurea serta *uis? 

"ÍLt jam sponsa fidezn .servat, thalamosque Jttgales* 
Saepe procata atavos non nisi Diva tuos, 

Scilicet exinaiae. Dea carpitur igne figuráé 
C*eléstesgue ajaimas eandidus ard^x Mfe«t» 
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Viscerlbus Patri&e poteras pulsaré colubros^ 
Hercüleüm in cuoiü poene irnltaíus o p u s ; 

Turpius ejicitur, q u a i n n o n admittitur hospeSp 
Pálma Tibi ejecto beílior boste versit 9 

Atque iierum impietas fiudio suffertur in alíüm^ 
Ut per T e casu dein graviore i u a t ; 

Huc Ludovícc nigras sí quid sapis inter áreaas 
Aspice, aamque tűi sanguiais ultor a d e s t , 

Cernis ut iiríg'úo quamvis tibi üumine guttam 
Utqoe piet manes bosíia multa ttíos ? 

Feitque orco gratas vespillo cadavera ut offas * 
Decclör hostiii sanguihe Aíaehus e a t ; . 

Maene páter riitidis frufirá conare flueotis 
Eiuere exuvias Crimiiia dira iuas 

Sünt igraotá erebo, ftygíae et qüaé Jaiiitőr auláé' 
Horreat , in. terris nőmmé monstra careot 

Virginitas (minimum id) queritur pollütá néfandd 
Crimine, ibi raptas incola plorat o p e s , 

ííic (da veiba dölor) Superum subil ara l a t r inám* 
Divűm bic effigies, signá ibi trunca Jacent, 

Eloquar infandum ? rabid® bic sub caíce genuscit* 
Qui latitat cereris sub 'nive Divus |amor i 

Quid tibi gtataiis dixi impia túrba' triumphus ? 
Criminibus tellus hiscit oüusta tuis » 

Mensuram implés t i , sine raox dabis improba poena* 
Jam conjuratis in tua á a m n a P i i s 4 

Au^uror , evéii iunt , pernicibus advoláfc a l i s , 
Danubii ad rapidas fulmmat ultor aquas 

Caroltíus trepidos agitat Mars ense latrones , 
Alite per Caínpos putveruieatus equo 9 

Sternitur atra cohors ultricís grandine cannaé • 
Stej-nitur et gíadiis Hussara túrba tuis , 

Funeribus complet, modo quos vaJtaverát agros a 
Noli sál: diductis faucibus Orcus. b i á t , 

ISaetera qu*erit opein projectis turjpiter araihs 
Túrba fugae , et fugiens vix benő tangit 'huuauiá^ 

A d Maenum Auftriac»is cumulat Victoria palrhas* 
Urget et ex sacro sigria profana solo-9 

Spes tua nunc übi dic Jurdaué vorata Vienuam© 
Illa uhi Caesaréae proxima praeda domus"( 

Heu túlit Auftriacae vindex Victoria caixsae *'-
Kt cassam in rapídos jussit abire Notos l 

Quae libertatis portasti et Muriéra tecum* 
Naufraga j>er iiquidas riueia feruntur iu$ua£^ 
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Carole áuin iicuit braccato hsallée franco » 
Quaecumqüe Aethereis T e vehi t ' aüra viis 9 

J*laude Tib i ín mágno rursus redivive Nepöte g 
Qui geminat lauris Ntytniha aviía sü is , 

Ast T u semiáeuzn'sanguifr generose Pare&tum^ 
Caroleum invicti nomeh adeptus avi , 

Pe rge , alemanna tuis augusta est terra triumpkis J» 
Hullaque férnie atavo pálma legenda so lo , 

Belgica sed nunc Te passis miseranda Capslliá 
Invoca t , ín poonas libeia facta sua s , 

Ilicet ad socios produc tua signa BritannoS 
Atqae Ostendano Vinculá deine mar i , 

Siequé mbi d© patrio puisabis Limité monstrum ^ 
E t Bbenus ripa T»b«r utraque fiúét, 

Strenuus averso saeva ingere vuinera Franco 9 
Ultor et hostiles dfpópulens agros , 

Dnmque rapax meritis toteroita belhia fiagris*. 
T e pacis flexo popl ' te poscet opem , 

Tunc T e subliuieni titulos super , atque I r s p a e a 
Austria prhnaevos percol^t ante Duces^ 

E t juven^m Heroero per Compita laeta Vieímae 
Vectabit nireis Glória semper equis. 

# * 

'Tudományos Jelentés. 
Pápáról Hév-Komáromhoz hg,t 'mértföldre* 

Egy újj munkámmal fzándékozom rovíd ido alatt ked«» 
ves Magyar Hazamnak kedveskedni , — ily izím a lat t : 
K e r e f z t y é » M o r á l , vagy is ErköUsiudomány, 
Ísei« fzüség, Hogy a* IV!oráltudomány fz.ükj>éges volta 
JioiTzfzas meg-mutogatásánál lógva akarak munkáts- " 
kárainak akár kedvességet akár vevőket koldulni* mi* 
vei ha fzinte annak fzükségessí'gét magunk nem érez* 
üérik i s : a ' k ö v e k , — az idők - a* Vallástalanság 
.— ' s a ' Kerefztyén Vallás' vefzfídelme, jó ideje, hogy 
serkentgetnek, most pedig, már éppen köteleznek *$ 
kénfzeritnek bennünket , a' már eddig is el késett ól* 
talornról Való gondoskodásra Tsak e* kovetk®2e4r 
J ó k é t ítélem kát fziiks égessek jelenteni? 
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tO .Hogy ezen munkám* kéfzitésében a* .leg.pr6* '' 
toáltabb liUelü hajó-pixiseket követtem , — azokat a# 

T adósakat,- a* kik a*. Tudósok ' -tsilLsgi serege közt ' , 
mindenkor Napi vezérül Szolgálhatnak. * 

2. Hogy Magyarul írtam , — mind abbéli men
ts égül , hogy magyarul mind Szóllni, mind írni inkább 
t u d o k , .mint idegen nye lveken , — mind abbéli meg* 
$yozetU*tésembcrt , hogy mivel A' Magyarok, Tudomá
nyos óidalokról gondoltaivá oly isolált ál lapotban vagy . 
n a k , hogy .idegen nyelvekkel nints kinek Szolgálhas. 
*a«ak : Ülo9 hogy leg-alább Hazánkfiainak Szolgáljunk; 
— mind pedig abbéli reménységből , hogy ezért bo« 
tsánatot nyerhetek. 

3.) Hogy ezen m u n k á m , sem nem valami Szá
raz Compendium, sem nem valami meg- lábolha ta t -
l an tenger lefyfz , hanem hogy mintegy 50 árkusnyU 
ra ter jedvén, talán közép úton jár tnak tar tathat ik. 

4.) Ho^y ez ugyan közelebbről az itt lévő Col. 
légiumbéli ^neológus és Filozófus Iffjakuak Kéziköny
vök lefzfz a3 Fraelectiókon való Vezérfonala i : mind-
azáltal ez t , más, Igazságot keresők *s nyomozók is 
baSználhatják.. 

5.) Hogy egySzersmind ez úgy van intézve, hogy 
4pzzel a Kerefztyéu Néptanítók is hafznosann élbe*. 
@enak. 

6\) Toldalékú! mellé lefzfz t éve : a ' Protestáns 
Iffjaknak írható Caíechesisek, — 's ugyan a* Proíe« 
fiánsok' fzámára kéfzítheio Énekes-Könyvek ' Ideája, 

Kérettetnek annakokáért a' T . T . Collector Urak* 
hogy buzgó Hazafi-fzcrétetekbÓl, a* menynyire rajtok 
á i l , ezen igyekezetet ejösegélieni, V az ezt megsze
rezni Szándékozók' Számát ide Pápá ra nékem Postán 
sneg-írni ne terheltessenek. A ' 'Szokot t Fáradságjuta:*:" ' 
lom minden kétség kívül valamint most4 Szívesen ajáiÉü^"-'-' 
t á t i k : u g y a n n a k idejében bé is telyesíUetik,. ' ". "•' 

Nóy, i^-dikén 1796* . y,- :- './/.'• 

MAKT-öW;:" :'':'";" 
a s Papai Reformátum Ctkllégiafnba.it 

Theoiogiát és Fiíójsöfíát tanító 
Piofessor, 
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