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Nro 47. 
KSU Bétsben, Karátson Havának (Décembcmek> 

9-dik napján 1796-dik Efztendoben. 

Hadi Környülállások. 

'xXüningennéi'^ú^áiV Nóv. ben r reggelt 
7 órától fogva dél tájig nag^ ágjűzasvólu 

S KehtbÓ] ismét ki rontottak ftfóvemb* 
I 06-dik éjtSzakáján á* Pr, á k : tde vifzfza-, 
: verettettek, *s a* mMgyuink.Jiatalrnassann 
; kezdtek durrogni ellenek Nóv. £g~<Ükáiin, 

a* midőn KehúMvkt kentelen volt el hagy* 
[ ni a' Fr. áknak elSl áílott réSze. 
I A' Rajna' alsó bal-meljékénn Hund$«> 

rückbz sok Fr. Katonaság takarodott N o n 
< sa-dike táján. 
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A* Düfzfzcldorjíak, páraiitsolatbi vet
tek November' utolsó Selébenn a* Fran-
tziáktól, hogy hájom Hónapra való ele
séget gyűjtsenek bé magoknak* 

* t BrtifzfzelbŐl Nóvérnb. 2i-dikénn: «̂ -
3>ügj erejük, hogy nem tsak a' Dünkir- j 
thtrii, hanem az ennek sorjábann lévő 
egyéb- Fr. Kikötőhelyek elett is Számos 
ÁngL Katona-hajók állanak," 

Velentzéhöl mind közönséges rtíUd 
magános Tudósítások írták Nóv, 27-dikén 
h ° g j Gr. Wurmseri egy Szerentsés ki-ron
tása áital % nem kevés eleséget Szállít att bé 
Mántuáhz* 

Livornóból Nóv, 21-dikénn: <±~* „Az 
ide való Fr . Örizetet, mely mintegy mai. 
íei ezerre.megy- *;! akarják keríteni 8 ezer I 
Anglusokv a* kik, valósággal ki-fzáHvárin f 
partjainkra, Pisa felé indultak; 

Bétsú fiiggeSztették á5} Párisi Poüti- I 
t u s o k . — m i n t a? Quotidienne nevií Pá- ! 
Pisi Újságnak egyik le^^jUbb Darabja ir. \ 
Ía -~ 'a* magok mefzSze^ látni kívánó Szfe- ! 
iüeikef, Kiki, — úgymond — V .maga ' 
iridtílátáihoz kepést néz; fíémélyek azt 
tifzik•, hogy V ml Szomórú-játékúnk űgy j 
tegeződik; a* mint kezdődött; némelyek 

:£edig azzal íanfák, hogy valamint mín-
•ften^Teátförrii Darabok: iígy a' mi Trá-
glrediárik is* házasságon fog végezödni'* 
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Clarké Generálissök a'; Frantziáknak^ 
MrSl jelentettük vala•; a' Párisi f iicJősítá-
sok utánn, hogy Bétsbt inditódott a* Dl-
tektóriuni áltál, Ir'rlándial F i , ^mint a* 
Gazette Nationalc nevű ÍPárisi Újság írja 
íelöle. jlégtöl fogva meg-tetztzett már Ö 
Vafnoínak, ki a' Direktórium* ,5 Tag
jai közzül, különösserín ügyel a* ízára-
ion lév^ö Katonaság* állapotjára (mint 
ReubeL% a* közönséges jövedelmekre é$ 
költségekre, *s a' külső dolgokra); Letour* 
neur9 á* tfehgeri tárgyakra; Barras a* Pb-
litzájra, vágy a* Belső-Bátorságnak fenit 
tartására ízükséges rendelésekre ; Réveillcré 
Lcpáüx az Igazság* ki-fzoJgáltatására; és a* 
belsödolgbkra). Még[midÖn aztígy nevezett 
Közjóra ügyelő Némzet-gyülési Deputátziő 
állott volt íeriri : Carnot, már akkor any~ 
hyira emelte Clarkét 9 hogy á* KülsÖ-doK 
gok' Árchivumjának gondviselése bízddotr 
reája. Mióltá a* Direktórium igazgat 1 az* 
olta sokkal tökelletésebb állapdtbaft vaf 
gyón, mint arinakelÖtte. volt az említett 
Archívum , vagy a* mint már ma rieVezte* 
tik ( Katonái Tppógraphico - flis]toricuní 
Kabinét), a* gondviselése pedig állandóul 
rrieg-maradt ClqrkénéU. , E ? , teííát együtt 
ízbkott dolgozni CarnotxkX a* hadi mun« 
káiődásoknák előírk való el intézésébenn* 
Áziítat Béts feYé, ÖlaSzrÖrSzágonn áltaí 
fcftbfá ki a' Direktórium Clarkének 9 meg* 

" ' ' 8 b% & 
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hagyván nék i , hogy beSzéljen Bonapar
téval. ,;' r 

/ A' Btrnax KórmánySzék közönséges 
Újságban tzáfolja még azt a' hírt, mintha 
a' Bernai Kantonnak Vaudum (Pays de 
"Vaud)n;evczetí\ réfzétf fel-akarná Cserél
ni az említett KórmánySzék, á' Franfz'íak, 
tol azokkal a 'Bir tokokkal , melyek a5 Ba-
süeax Püspökéi voltak. 

A' Ge/máiakra toltt barátságjokat tlrá-
g^nn el adták Nékik' a' Fr. ák: mert két 
jrnllró, 'fivért (mintegy 7 Száz ezer forintot) 
"kívánnak tőlök, kedveskedés fejében; más 
Ját /mil í iőt pedig költsön, de interes nél
kül , és oly feltétellel, hogy a' .töke-péii?, 1 
^Közönséges-Békességet követendő első f 
két eiPztendőkben fog vifzfza fizetődni, Kí- 1 
vágtáik ezen kívül: hogy az Ángíusókkal f 
V mostani had' idejébenn semmi közösű- í 
lést ne tartsanak; hogy, újra vegyék fel í' 
mind a 'Nagy, mind a' Kis Taná t sWa ' le í" 
te t tTa^okat íéshogya^Ge^^ai Konstitúció i 
ellen törekedett Lakosokát Szabadon botsás. 
sak. — Magok réizéröl a' Fr. ák ígérik: ! 
hogy Üenuát, azÁnglnsok ellen oltalmaz. 
ni és a* közönséges Békességbe 'bé foglal-
"ni el nem mulatják; (mely jótéteményre 
nem lett .volna Szüksége Genuánzk, a' Fr. 
ákkal való kéntelen és drága barátságiiéi. 
kiií). Továbbá: hogy meg-Szerzenek Ge-
iminak némely Impcriale- Feüdumokát, 
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(melyeknek Lakosai azonban nem akarják 
orroknál Sogva hurtzo Itatni magokat a* 
Frantziák által); Hogy a' Szardíniái Udvar
ral fenn Sorgó per' el igazodását, közben-
járások által elősegítik 's a' t. 
Frigyes-BelgyiombóL — 

Ezen Közönséges-Társaság* ujj Kon-
flitutziója'Plánumáról voltaképpeni! el-kez* 
dödtek a' Nemzet-gyűlési tanátskozások 
Jíóv. 17-dikénn, a* midőn leg elsőben va
ló Szóllásrá nyert engedelmet, melyet már 
előre ki kért vala Van de Castecle nevíi 
Tagja a' Gyűlésnek, és azon s i Tagoké 
ból állott Kommifzfziónak is , melyre volt 
bízva az említett Plánumnak ki-dolgozása« 
Igen nagy figyel metességgel halgatta a' 
Gyűlés, Van de Casteeléntk Szinté 3 órá«* 
kig tartott BeSzédét: melyet de Witbolckts* 
n a k , , a ' ki hasonlóképpen Tagja vqlt a* 
KomrniSzSziónak , hasonló értelmű BeSzéd-
je váltott Sel. Szintúgy befzélt Nóv. 18 du 
kán van Mannen) a* midőn el halaSztó* 
dott más hétre, a' dolognak meg-hányása 
vetése. A' nevezet t^ Tagok, kiváltképp 
penn azt nem hagyták helybe a* Plánum-
bann5 hogy a' Szerént, cjOíVtáiyokra Szag* 
ga-tódnék el Batávia , oiy formánn, hogy 
az elöbbeni 7 Frigyes-Tartományok köz-
zűl mindenik egy egy Ofitályt tenne^, a* 
grdik és 9-dik Ofztáíyt tennék: Drenthe% 
é& Jdrabd/itzidneík az. a 'réíze f mely ennek* 
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#16tte is Batáviához tartozott. Minden 
Ofztálynak (Departmánnak) , az a' neve 
% azok a* hátárai maradnának meg, me
lyek voltak ez előtí annak a' Tartomány." 
Bak, a' mely, Batáviai Közönseges-Tár-
saság-OSztálylyá formálódott által; meg ma
radna mindj egyiknél, a' Kintses-házárava-. 
lőiigyelé?, önnön adósságai ki fizetésének 
terhe, és a 'maga kebeléből való adó* be-
Szedés. Ezen Intézetekkel meg nem áll-, 
hatónak kiáltották Van de Castcele, de 
Wht&eichis', és van Marínén, a5 Batáviai, 
Respublika' egysegét,"'s panaSzossann em
lítették, Hogy azok Szerént, a' tulajdon*, 
képpemí úgy nevezett 'Hollandiává, tódul- ; 
n# Szinte egéSzfzenn á* Respublika* adóssá- . 
gainak terhe, Nagy réfzé a* Nemzeti Gyű
lésnek , : oly értelmet nyilatkoztatta, hogy 
jrjost elsőben tsak jó leSzSz bé venni a* : 
Konstitutzió*' plánunriát, úgy ' a ' mint ki 
rán eloldozva, *s tsak lassan lassan kell . 
azt jobbítgaíni, hogy ekképpenn eleit le
hessen venni a' különben könynyen meg-
történhető ÖfzSze-zavarodásnak , és sok 
költség ne okozódjek' a*. Nemzetnek. 

J&legyes Tudósítások. 
trrláridia* belső állapptja, a'.' menynyi- . 

yel iüíönössebb tárgyává lett most a' közi 
befzélígetesnék; ariynyíval Szükségesebb 

•tudni: "'Mi igaz, és mi nem igaz ézénn 
tárgyra riézTe ? : Úgy ítéljük (píint JzoU 
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tank volt n}ás, hasonló alkalrtiatosságok-r 
bqnn is- mindenkor tseiekedni), hogy zz*r% 
tzélt leg-erányosabbarín teljesítjük azou 
Hirdetmény' valóságos .érteimének közié? 
se által, melyet, sizlrrlándiai Vice-Királya 
ból, és a' 2g Királyi Titkos Taiiátsokból 
álló Kormány Szék adott k i , a' mint ezt, 
egéfzSz hitelességű Tudósítások itták Lon
donból í íov. 15 dikénm A* Hirdetmény* 
Szavai ezek : „ Minekutánna értésünkre 
esett, hogy Autrim^ Down, Tjrone\ 
Londondcry és Armagh Grófságoknak kii* 
lónbkülönbféle réfzejbenn, holmi roSzíz 
gondolatú fs iíidulat|i Személyek^ ezen Or~ 
íz ág,' törvényes Igazgatása* Sormájának el 
^ontására tzélo^ó törvénytelén, 's Felsége 
báiitó társaságokba adták magokat; és -. 
hogy a* Felség hántásnak ezen Yétkét vég-
re:hajtsák : Sz4nios hív é$ jó gondolatú '§ 
indulatú Alattvalóit a* fiyijrálynak meg-Öl- . 
téfc; másokat pedig, kik az ö gpne>Sziág* 
jókat n-e talán ki-nyilatkozta|;nák Vei nyom
nák: öléssel fenyegették, és hogy még to- • 
váTbb vihessék fzándékjokat: a? Kir41yi hív-
Alattvalóinak marháikat nyomorékokká t£t* 
té t YagJ le-öldösték", ekképpenn akarván 

^el rettenteni Azokat", hogy °ft) ne hagy-
gyák vetetni magokat, az a' végett ki ren
deltetett |fatpná -Tifztck által, az Qrfzág* 
oltalmazására'e7 mostani hábbnibaim, és 
egy ilyen"Kekri|t4t yalősággai -meg h sc» 
besítettck^ .'Másokat pedig öléssel 'fénye* 
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gcttek, ha meg>engedik magokat Rekrutá-
kul fel-vétetni, ezenkívül, hogy hadi ele-
ségre *s egyéb kéfzületekre igyekeztek Szert 
tenni titkos útakönn módokonh, és ez előtt 
kevéssel, valoságossann is Sel - törték a* 
Királyi Fegyveres-házat, Autrint Gróf-
hágnak Belfast Városában , 's el vittek be
lőle tíz hordó .puskaport. Minckutánna 
értettük továbbá, hogy i«sö November-
ben feles fzámíi fegyveres íEmberek , kik 
az említett öfzfzeeskiidttekhez adták ma-
gokat, vélek egygyütt, Tyrone Grófság
nak Stewartstone Városába bé-rontottak, 
és Számos Lakosokat meg-sebesítetlek, a' 
kik nem akartak hezzájok állani, hanem oly 
meg-határozással voltak, hogy azon Kor-
pusok közzé írassák be magokat, melyek, 
a' közönséges tséndességnek fenntartásá
ra , és az Orfzágnak egy külső meg-támá-
dás ellen való védelmezésáre állíttatnak 
fel, az a' végett Ö Felsége által ki neve-
zett Tifztek' kórmányozása alat t ; és ezen
kívül,, hogy az említett Felség-bántó Szán
dékoknak elő-mozdítááára y sok nagy tso-
portjaik az ilyetén Embereknek öfzfze^tó-
dúltak, *$ katonai rendben, és hadi muzsi
kával járták által a' Distriktusoknak kü
lönbkülönbféle réfzeiket, oly Szín alatt , 
hogy aJ gabonát nézik meg és. Söldi-almát 
(krumplit) ásnak, holott az e* végre Szük
séges Munkások3 Számát sokkal meg-ha
ladták: mind ezeket azonban tselekedték 
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az Ö Felsége'hív Alattvalóinak nagyrét-
terítésekre. Minthogy az ilyetén Felség* 
bántó vétkek, nem ok nélkül okoztak ré
mülést a' hív Alattvalók' Szíveikberin; és 
igen véfzedelmes és rontó következéseket 
Szülhetnének : ez okonn intünk Mi, ^Lord 
Major és Titkos Tanáts, Mindeneket, hogy 
vegyék gondolóra a' vefzélyt, melyet az 
kiféle tselekedetek által vonnak magokra 
' s a ' t , ^ 

Az Angliai OrSzág-gyűlésbenn tüzes* 
sen ki-Szoktak kelni beSzéddel egymás el
l en , az ellenkező Felekezetek, ügy hogy 
egygyik se' marad adós a* másiknak: ha
nem a' két Felekezet Követői, abban kü
lönböznek egymástól, hogy a' Ministériális 
Felekezet* Követői , emberségessen viselik 
magokat V más Felekezet' Fejeihez; az 
Anti ministériális Felekezet'Követői pedig 
éppen ellenkezŐképpenn a" Ministériális 
Felekezet' Fejei eránt, jóllehet eröfzakos-
kodásaik, példás büntetések nélkül nem 
Szoktak is maradni. Közelebb, Nóv. g-di-
kánn is , Számos efféle vakmerő Személye
ket kellett el fogni, kik, midőn az nap 
Pitt Űr , az üjjonnan válaSztatott Londoni 
Polgármester* ebédjére ment volna, meg 
hajigálták az Inassaitv 's Miliőt Urat, ki 
a' hintóban ült Pitt Úrral, meg-sebesítet
t ék , és még a' hintó' ajtaját is ki akarták 
Szakafztani'. .-— Emestus Királyi Hcrízeg 
és FQX Úr' hinta jaibói ki Sogta a' Nép# 
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azzal a? alkalmatossággal a' lovakat , ^ 
maga vonta Okét a* Tanáts-házhoz-, a* 
hol tartatott a? nagy ebéd. 

Washington György, aJ ki Elölülője 
volt az ÉSzaki - Ámérikabeli Közönséges-
Társaság' Kórmányfzékének, és Fö-Vezé~ 
re mind Szárazcnn mind vizemi a" Respub^ 
lika*fegyveres erejének, vénségének napjait 
kívánvánn nyugodalomban el tölteni , egy 
hofzfzu Jelen test intézett a' maga Pplgártárs-
sajhoz, melyben ki-nyilaikoztatja Nékiek, 
hogy Ó , le mond végképpenn a* közönsé* 
ges hivatalokról, melyeket folytatott, (és 
á" melyek Néki, 36. ezer tallért hajtottak 
bé eSztendőiiként). Említett Jelentéséhez 
intéseket is ragafztott: hogy t; i. állhata-
tossann, minden meg-hasonlás é§ külön 
fzakadazás nélkül*, egy EgéSznek maradja-
nak meg egymás között a' 16. e^vesüitt 
Tartományok; semmi politikus Kluboknak 
fel-állását meg ne Szenvedjék magok kö
zött; a* Vállasra'hagy gpndjpk legyen, és 
tsupá philosophíca virtussal meg 119 eléged
jenek, az Oskolákat igyekezzenek tökél-
leiessebb. állapotba helyheztetni; hittel pe-
tsáteltt fogadassokat tartsák meg minden 
Nemzet eránt; ne nyilatkoztassanak sem-
mi affélét egy Nemzetre nézv? is,, mintha 
azt gyűlölnék, vagy különössen kedvelle-
ník Mások felett; a* kötött Szövetségeket 
f.rentiil tartsák meg ; de sok ujj Szövetsé
get ' "kötésébe soha n'c erefzkedjeliek; az 
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Európai hadakra és Státusok' változásaira. 
ne ügyeljenek Ok ; hanem a5 helyett, for
dítsák fzprgalmatosságjpkat egéfz buzgó
sággal , a' mezei gazdaságiak, kereske
désnek , ps kézimivességeknek gyarapftá^ 
sáraf 

Az Iffjii Svéd Király, ezt a- Symbp]u~ 
i^iot válafztotta n^agának: Az.Isten és ar 

Nép; a 'mint ezt Maga közönségesben k i 
nyilatkoztatta azpnn Befzédébenn3 rnelyet 
tartott volt i-sp Novemberben az Igazga-
tfS-Hertzeghez H. Südermanlandho?,7 kitöL 
az nap egéfzfz tzeremóniáv^l által vette az 
Igazgatást. 5, É z í k ' a ' Szók 7— mondta a*; 
Király — emlékeztetni fognak engemet 
az én kötelességembe, f&ámadá$béli tarto
zásomra, és arra a' segítségre 9 %' melyen 
építem bizodalmamat. Meg-vagyok arypl 
is gypzettetve, hogy az én Alattvalóim, 
el nem fajulnak a5 magok JJleiktol, kik, 
féllek az Istent, 9s Királylyokát ízereítték,' 
yalaminr ök . i s magok réfzéröl, bizonyo
sok lehetnek as felől, hogy az o fze.rete* 
tek'az én.íeg-nagyobb jutalmam és ditsös-
ségem fog lenni. 
. " ' 'Magyar Otff&ág* 

Pozsonból X)éc. 5-dikénn: — „ A? 

Kir. Felség"' buzdítására leit ajánlásoknak 
fel-ofztásálian 'dolgozó Depiuátzió,' követV 
kezendö Tagokból áll: Cárdinális Prímát 
Battyáiiji^' Gróí- Battyásiyi Erdélyi * PLÍS,«= 
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pök, Verhovátz Zágrábi Püspök , Gr. Er
dőd/ János Horvát-Orfzági Ban , Gr.Maj-
láth JóseS Tárnokmester Ö Méltóságok-
ból ; Gróf Zichy Károly , Ürményi Jósef, 
Báró Orczy Láfzló, Almásy Pál Fö Ispá-
nyokból; Gróf Széchényi Ferentz, Báró 
Révay P á l , Gróf Barkóczy Ferentz, Báró 
Vay Dániel, és Horvát-OrSzág* réfzéről 
küldetett Bornemifza Urakból. Ezek mind 
az í-sö Táblától valók. A* s>-dik Tábla-
tol deputáltatott Tagok pedigezek: Berze-
viczy Vice-Nádor-Ispány, ]M aj láth Nador-
Ispányi Itélömester , Mikos , Ítélö-Mester 
Bay, Komáromy, ésPetrovits Urak, mind
nyájan a3 Királyi Táblának Tagjai ; Zsól-
tiny a* VeSzprémi, JVlajláth a* Győri, Bá
ró Fischer az Egri Káptalanoknak Káno-
íipkjai, és Küldöttjei; PrüeSzky, Tren-
tsén; Bacskády, Nyitra; Muslay , Nó
grádi Horváth \Sigmond, Sopron; Ghé-
czy 9 Komárom; Kajdácsy, Baranya; Kun, 
Wefzprém; Horváth, Unghvár ; Szatth-
máry Király, Gömör; F á y , Zemplén; 
Sztánsicsi Horváth , S z ep es ; Luby, 
Szatthmár ; Péchy, Bihar; Ibrányi 
Szabólts — Vármegyék5 Deputátussai. To
vábbá : Ekler , és Draskóczy Urak, je
len nem lévő Méltóságok' Követei; Kal-
márffy, Buda; Boráros, Pest; Böízqrmé-
nyi , D ébret zen; Kovácsits, Kár ölyv ári 
Királyi Városoknak Követei, és Nagy Per-
sonális Ö Nagysága, a' Státusoknak* JkX* 
vánságára, u 
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,, A k m p e p u t á t z i ó pedig, mely az 
Orfzág' kívánságai telyesedhetésének mód
ját dolgozza ki , következendő Tagokból 
áll : az É'lsö Táblától: Szily, Szombat
helyi Püspök; Gróf Zichy Ferentz; Gróf 
Haller Jósef, Balogh Péter, Gróf Szapáry 
Jósef, Almásy Ignátz, Gróf Erdőd/ Ká
roly, Gr. Forgács Láfzló. A' 2-dik Táblá
tól : Tihanyi Vice - Orfzág - Bírája, Atzél 
"OrSzág- Bírói Itélőmester , Bernáth , Lu* 
kavfzky Tagjai a' Királyi Táblának; Szá-
nyi a' Pétsl, Katona a' Kalotsai Kápta
lanoknak Kanonokjai és Követei; Boron-
kay , Bars; Missits ^ JSfztergom; Balogh, 
Komárom \ Fáy , Abaújvár\ Okolicsányl 
Sáros, Nagy Sándor, Sopron Vármegyéd* 
Követei; Pázmándi Pál 's a' t. 

Béts. 
A' Katonai Fő Cancelláriánál vald 

Elölulöséget tsak fél efztendeig viselhe
tett Néhai nagy emlékezetű Gróf Nofztiiz-
nak, belső Barátja volt Udvari Diréctóriá-
lisTanátsos.és az Universitásnak mostani 
Réctora Sonnenfels Úr , ki» hogy a* maga 
fAves Barátjához , még holttá utánn is ki 
terjeSzSze igaz Szeretetét és tiSzteletét: egy 
rövid, de nem tsak fontos, hanem lehet 
mondani , mázsás ki-fejezésekkel kéfzfiStt 
Le-írást botsátott nyomtatásban Világ* elei
be , ily tzím alatt: Skizze des fiofkricgSr 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



raihs- Pracsidenten, Fcldmarsch j?ls , Gr'é* 
fen vari Nbsiiz —bon Sbhnenféísl 

-r- — Fúngar iriaijiii 
• M un ere —-

. . Virgil. 
A9 ÍS7ostiz és Sonnenfels ilevek ícözötl 

Szemléltetik, a' Skitztzé' tárgyának Képe , 
mely-, isák vonásokkal ugyan, de igen he~' 
lyessen ie ván rajzolja. Sok tekintetben 
iriég-erclerhli Sonnenfels Urnák ezen Mim-
kátskája , hogy avagy tsak némely tőre-
dék-darabokat is. közöljünk Belőle magyai 
fordításba nn: 

„ A* Néméiség^ érdem nélkül; bötrári-
koztátására vóít Ö íiék! : &t Érdem, ízűt 
letés és tievezetes ősök nélkül i s , kl-pó-
tolta az 6 ízeméi élőit, á" Nerhés-fzármá-
zásbéli hijánósságöt.*" -— ^ Azi az Igazga
tás* formáját, midőn tsak ~&gy\ az Ural
kodó, leg-boldogabbnak tartotta, mint
hogy az leg-tsfendesebb. ' A' Népi-igazga
tásoktól való un dórod ás t sokkal nagyobb- ' 
ra nevelté béíine a' Fr. Revolüuió. u —--. 
35 Az ö tselekécíeteiböi mindenkor méltó
ság, és az tetfzettki, hogy ö érzi magá
ban n , i f i légyen? de, cíölyfösség, és Má
sok felett való maga fel-emelése nélkül. 
Senki, nem volt kéfzébb O nállánál, meg 
adni kinek kinek az igazságot, és fzóllani 
a* különös tálentom, és igaz érdem mel
lett , midőn valóságos helye vóít a* Szólí 
lásnak. De az érdemről Szorossabban ítéítf 
irilnt fxóktak ítélni közönségessé/in; kzólg 
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tsclekedetíket és tetteket, melyeknek el 
mülátását meg kellett volna büntetni, nem 
tartotta, méltóknak a5 meg juialmaztatásra: 
nevezte azokat tsupa kötelességnek.4i—„Á* 
külső kellemetes illendőség, és a* társal-
kodásbéli maga-alkalmaztatás,' egyfzeribe 
meg-mutatták Ö felőle,, hogy derék neve
lése vo l t , és hogy sokat ék ö a' nagyobb 
Világban: de azonban .néni volt tsalogato 
az ö nyájas maga -viselése 5 söt inkább 
vifzfza-tartóztatta ez Ö tőle, a' barátságos 
Szolgálattal való hirtelen kínálkozást, és 
a' Szemtelen fűlbe-sugdosás.t, melyeknek 
se9 el fogadására, se' viSzontaglására nem 
volt Bajjandósága," ~r- „Nagy lelkű volt/* 
ínaga hány tatás nélkűíj; jót tet t , de okos-
sanri és tsendesen. Hazájához, Fejedelme* 
liez , Polgár-társaihoz,, és az egéízfz Em. 
beri-néisnhez , buzgó indulattal viseltetett; 
és . kéíz volt érettek, minden Szolgálatra 9 
melynek jutalmát* a* • teljesítésnek bels& 
érzésébeim kereste ?s találta.<tf — Sok 
efztendöktöl fogva küSzkodött az ő mér
tékletessége, és. Szoros rendtartása > egy 
hehéz és fájdalmas nyavalyával Jmely, kö-
vétkezésé volt azoknak áz egynehány rend
béli terhes utazásoknak, a' melyeket egy-
gyiitt tett volt 2-dik JÓSEF TsáfzárraL 
Á9 testi Szenvedésekre nézve Stoikusi meg 
keményédéssel bírt: de nem volt oly ér
zéketlen a'Léíek kedvetlen érdekeltetései-
re nézve, melyek, anyjryivál nagyobb méh 
lékben él tsigáztak Qtet., V menynyivel 
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inkább mutatta kívülről , hogy megbírja' 
azokat. A* külső Szín, tsendességet muta
tott : de a' belső epekedés anynyival na. 
gyobb volt , és t a lán ," — — „ D e é p / 
pen nem is titkolta e l , hogy az ö meg. 
rontsoíódott egéssége , ki nem áHhatja á2 
6 buzgósága' *s hivatala' terhének hordo
zását. De kívánta a* Fejedelme, 's az ak. 
kori veSzedelmek unSzolták Ötét. 1— J[)e\ 
cius nem habozott, hanem el Szánta éle
tét áldozatul, 'Hazája' javára." — j ^ 
kik alatta voltak, ritka jóSzívüségéért, *s 
kedves maga-viseléséért úgy Szerették, mint 
tiSztelték, a* dolgokba való méjj bé - látá
sáért; az Udvar; a5 Hadi Sereg; minden 
Polgári Rendek egyformán nagyra betsűl-
ték, és most egyformán fájlalják. Érez
hető veSztéség az ö halála : a' Státusra néz-
Te /mely ; az é tehetős állhatatosságainak 
gyümöltseit foganatoskodni látja már az 
Athesis partjainál való előmenetelekben; 

•a' Fejedelemre nézve, kit Ö , határ nél
kül való hívséggei, mindenkor egyenlő 
njiltt fzívűséggel *s igáz mondósággal, és 
nemes maga meg-tagadással Szolgált—* 
a' Nemességre nézve, mely, ezt a' fedd
hetetlen Embert, más rendií Emberek' el
lenvetéseikre 5 feleletül mutathatta elő; a* 
maga Seculumára (Századjára) nézve, mely-, 
mek mentségére meg-mutatta, hogy a 'Ré
giség* virtusai, nem enyéSzték el még min
denütt, és O ! — ü melynek bár tovább 
tartatott volna még meg Ú% példájául é$ 
lismekjéül* 
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