
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG" 
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:: Nro 19. 
Kolt Bélsben , Bőjt-rnás Havának (Mártziusmak) 

7-dik napján 1797-dik EíVtessdobea. 

Hadi Környülállások. 

A' mely Tsáfz, Kír* Sereg a' Velcntzel 
Respublika földjén £ Piave folyó rize* 
liofzízábann fekfzik V vifzfza -^verte ott a* 
Fr. áka t , ' a? mint ezenn történetnek bő
vebb körnjülállásaít reménjljiik * ho§y 
nem sokára közölhetjük, 

Rómából mind el takarodott volt már 
Febr, első napjáig a* reguláris Katonasága 
a d a , &' hovk rendeltetett Colli Generáli* 

X ' 
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által a' Frantziák ellen. A' Katonai fzol-
gálátokat Polgár-Katonák tették a' Város* 
feann : az Angyal' Várát pedig Invalidusok 
'strázsálták. Maga Colli Generális is el 
utazott Civita - Vecchiábz, hogy az ott 
fekvő tábornál meg-tégye a' fzükséges ren
deléseket. 

Livornóból Febr. 7-di.kénn estvé ta
karodtak ki az ot t-volt 1400 Fr. gyalog 
Katonák, kiket más nap a* Lovasság is 
követett hat ágyúkkal. 

Rómából Febr. 10-dikénn : — 99 Híre 
érkezvénn ide a' Fr. ák' hadi fzerentséjé-
Bek, Pápa Ö Sz.ge, nagy Státus-gyűlést 
tartott , melyben hűfznál .több Cárdináli-
sok voltak jelen. Végződvénn a' Gyűlés 
egy Kurír indult innét, Mattéi Cárdinális* 
Levelével Bonaparte Generálishoz, mely 
Levélben jelentette Néki a* Cárdinális azt 
is , hogy minden órán meg-fogna nála je
lenni ízejmélyesen," 

Az Egyházi Birodalom' földjére be-
rohantt Frantziaságnak leg-nagyobb réfze 
Febr. 12-dikénn Macerátánkl volt, niely 
mintegy 9 mértföldnyire e^ik Rómához. 
Ily környűlállásokbann, kenteleníttetett a* 
nagyobb vefzedelmet Békességkötéssel tá
voztatni el a' Római Udvar. 

A' Rajnai Sereghez, Fő-Quártélyme-
Jkrré rendelte Ö Ts. Kir. Felsége Mack 
Feldmarschalliéutenántot. 
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Strafzburgból Febr* so-dikánn.r ' — 
59 Sckerer Generális, a* ki Vezérkedett 
Olafz-Orfzágbann ? ide érkezett: mivel a* 
Rajnai Sereg* Lovasságának Fejévé vá-
lafztatött. Itt vagyon Pichegrii Generális 
is : de minden közönséges hivatal nélkül.*^ 

Brüfzfzelb'öl Február. 13-dikánn: ~ 
nMoró Fr. Generális, Luxemburgban, mind 
az eleséges, mind a' munitziós magazíno-
moknak bővítése eránt> parantsolatokat 
adott k i . " 

„ Luxemburghoz egy óránynyira egy 
sántzos tábor kéízüL" 

,; Nem tsak a* Trierl (Trevírumí) föl-
dekenn állítanak sántzos és battériás tábo
rokat a* Fr. ák; hanem a* Roír vize me-
gett'ás. Jldastrichth&n töltik a5 magazino-
mokat, 's tefzik valamint tsak lehet az ól-
talom-kéfzűleteket 5 mely fzorgalmatosko-
dásból úgy Játfzik? hogy alig ha nem tar
tanak Ök a' Prufzfzus Udvartól." 

99 Egynehány napoktól fogva, sok 
Tifztek jövögettek ide a* Rajnától, k ik 
mindnyájan Parisba, utaznak ar' Direktó
rium* parantsolatjára: más Tifztek ismét 
Parisból takarodnak ezenn által a' Szám* 
béri és Mózax Sereghez.6* 

„ A* Tengeri dolgokra ügyelő Fr, Mi* 
nistei;, Ingenkur- Tifzteket küldött Antwer* 
piába, hogy meg-tudfaassa általok: h a l e 
hetne o* az oda való Kikötőhelyet olyan** 

T a . ' 
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tiá kéfzíteni,, hogy Jíneai Katona^hajók i* 
cl férhessenek belé. A' Tifztek, minek, 
utánna ímeg-visgáltak mindeneket, azt a* 
relátziót tették a' Ministernefe, hogy te-
snérdek summát és sok időt kívánna az 
$ általa nyilatkoztatott fzándék, 's a' ki-
menetel még is bizonytalan lenne; Cő 

„ M§g-hirdettetett itten, hogy a* mely 
Lakosok voksolni akarnak az úgy neve
zett Elsö-Gyűlésébenn a' Népnek, írassák 
bé magokat a' Municipálitásnál (Városi-
Tanátsnál). A' bé-íratásra ki-fzab.ott idő 
már el tele tegnap, 9s a' bé-írattak' ízáma 
nem ment többre nyóltzfzáznál. 

(Ez, tsalhatatlan jele annak az idegen
ségnek, melyei a' Belga Nemzet' nagyobb 
xéfze viseltetik a' Fr. ákhoz. A* Belső 

• dolgokra ügyelő Fr. Minister ugyan, ízá-
mot advánn a* Direktóriumnak Febr. lad i 
kén , a* maga Belgiomi útjáról ; úgy írta la 
a' Belga-Nemzetet, mint a' mely, az ő Előa
dása fzerént, igen ragafzkodik a* Fr. Respub* 
likához. De magok ^ p r ó b á i ezen állítás
nak eléggé meg-mutatják annak hijánossá* 
gá t : mert a' próbák,'melyeket fel-hordoít, 
summássami ezek: hogy Brzi/z/zelbamf 
Gentben, Jlntvcrpiáb&n, Monsbau '$ á* f. 
sokan kiáltozták: Éljen a* Közönséges-Tár
saság; hogy az Elöljárók nagy tiízteletet 
nyilatkoztattak ö erántta; hogy a' házak 
ki voltak yilágosítva ; hpgy örömet jelen-
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|fi írásokat ragyogtattak az Öjröm-tikek- 9s 
a5 t.) — Nevezetes meg-jegyzése ^ala az.'a* 
Mriifzfzeli 'Levélnek : hogy alig ha nem íar-
tanak •<£.. Fr. ék aj Prujzfíus Udyartól, Egy 
Fr. Újság;'piég többet ír erről -a,*'tárgyról: 
„A* Pruízfziai Király — ezek az JJjsá^fzq^va.i 
— fegyveres közbenjárást kéfzít, a' mely* 
lye.t egy kevéssé kemény hangon, fog aján
lani, és oly módo.n, hogy nem lehet azt 
cl mellőzni. Nagy kétségünk vagyon %z 
eránt, hogy a' Prufzfz. Király x egcfzfzcti 
le mondott volna a' Hollandia* környül-
állásaiba váló elegyedésről, és a' maga 
Sógorának a' Helytartóságba vájó.'vifzfza 
fzerzéséről, főképpen a* miólta oly rofz-
fzúl mennek Holland.iaba.nn a' doJgak, és 
•a'.miólta győzedelmeskedni hagygyuk Mi 
®Xt9 a' mi 1793-dik efztendöbéli képtelen, 
Demagógiánk' systemáját (Népi*igazgatá
sunk' formáját.) Nem jó fzemjnel nézte 
azt a' Prufzfz. Király, hogy Mj , meg
átalkodva fzedetjiik az adót azoíbann^ a* 
Tartományokbann, melyeket egy kevéssé 
hagyott meg birtokunkbann a' Rajna* bal-
meljékénn. Bofzfzankodott, midőn hal-
loíta, bogy az ő Fia* haláláért való gyáfas 
viselet meg-tiltatott az ö Alattvalóinak; 9 
kik az említett Tartományokban lakoznak. 
Nem is hagyta fzó nélkül ezen tilalmat; 
mely akkor vifzfza is. vétetett. Meg fog
jak o)i erezni elébb, ^agy utóbb;, annak 
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a' kárát, hogy a' mi külső politikánkat a? 

leg-gyengébb Ministcr ' kormányozza." 
Brüfzfzelbdl Febr. 19-dikénn: — „Lát-

van a' Municipálitás, mely kevés Lako
sok íratták bé ö nála magokat az Első 
Gyűlés-tartás végett; meg-hofzfzabbította 
ezefi Béiratás idejét 5-dik Mártziusig. " 

Az Angliai ParJamentom (Orfzág-gyű» 
lés) ismét hozzá fogott az Üléstartáshoz 
Febr. 14-dikén: de kevés ideig tartandók-
nak hitték Londonhunn ezenn Üléseket. 

Londonban Febr. 13-dikánn alább kez
dett fzállani a' Közönséges Papiros-pénzek* 
betse arra a' Hírre, hogy Fitt ü r , hat 
vagy talán tiz millió font iterlinget fogna 
ismét fel venni költsön az Orízág* fzámá-
r a # — Irrlandicü réfzére való fel-vevése 
egy űj summának voltaképpen el kezdő
dött. 

Az Irrlandiax és Skótziai partokonn 
kormányozó Generálisok, ujj Utasításo
kat kaptak az eránt;: Mi tévők légyenek, 
ha talán az ellenség, űjra meg-akarná lep
ni az említett partokat, mely fzándékjáról 
nem egéfzfzeh láttatott még íe tennk 

Irrlaridiának Dublin, Cork *s más Vá
rosaiban mind el fogattatnak a* gyanús Sze
mélyek , hogy annál inkább ki lehessenn 
irtani a* zenebonás nyughatatlanságot az 
Orfzágból, melynek ámbár igen kitsin re-
hét tefzik -azok az.egynehány Kerületek! 
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a9 hol háborogni kezdtek a5 Lakosok: 
mindazáltal azokat is igen keményen fogta 
a* Kórmányfzék, hogy a' békességes La
kosokra is el ne ragadjon az erőfzakos bé-
ketelenkedés pestise* 

Ángliábann , űjra Békesség-alku'- kez~ 
dődésről befzéllenek. A' Londoni Udvar
nál lévő Éfzaki-Ámérikai Követ, Parisba 
küldötte mostanság a' Secretáríussát, 9& 
erről azt mondják, hogy az Angliai Stá
tus- Secretáriustól Lord Grenviíietől is vitt 
volna magával némely írásokat. — Sir 
James Talbot, a' ki, LordMalmesburyrdX 
JPárisbam volt: most a' HelvétziaiÁnglus 
Követséghez rendeltetett, *$ Fcbruárius-
ban el is indult* — Valamely Clavicre 
nevű Ember, lígy adta ki magát London-
ban, hogy Ö , a' Fr. Direktórium által oda 
küldetett Békesség3 Követe: de midőn a* 
Bizonyság-Levelet kívánták tőle: nem mu
tathatott semmi plenipotentziát ? 's hazug
ságnak találtattak minden előadásai: mi-
nekokáért parantsolatot vett, hogy 4$ órák 
alatt el takarodjék Angliából. 

A5 Számberi és Mázai Sereg* Vezér-
jévé lett neveztetését Hochc Generálisnak^ 
úgy nézik sokann Ángliábann ? mint nyil
vánvaló jelétannak, hogy a 'F r ; ák vál
tozhatatlan fzándékkal vágynak meg-lepni 
Nagy-Britannidízeiéit, ügy ítélnek ők, 
hogy valósággal Beumonville fogja vezér-
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leni az említett Sereget, 's Hocht azon. 
közben egy Sereget gyűjt öfzfze Belgionft-
bap , a' melyei fzerentsét próbálhasson a* 
Nagy-Britanniai partok ellen. 

A' Mázai és Számberx F r a n t A Se
regnek két Ofztályai, melyeket Chámpio-
net, és Bernadotte kormányoznak, az 
Olafz- Orfzági Sereghez mentek által, '% 
ezeknek helyébe, Erest meljékéről a'Ten-
germeljéki Seregnek 3 Qfztályait rendelte 
a* Hadminister Petiét, a' ki Személy fze-
rént fzándékozott el járni a' Rajna-melj^-
kei t , 's meg-visgálni a5 Seregnek minden-
némü állapotját. 

Az Afzfzinyát, Reskriptzió és Mándát 
nevű Papixospénzek' halála után , negye
dik'"nemű és nevű. Papirosp.énz' támada 
Febr. 12-dikén Fr. Orfzágbann , a* mely
nek betsűletes neve, Orfionántz. Ezen ne
vezet alatt, értetnek azok a' Bizonyság
írások , melyeket a' Liferántok (Szállítók) 
kaptak líóv4 5-dikétöl fogva a' Ministc-
rektől, kéfz-pénzz^l való fizetés gyanánt. 

Febr. 11-dikén érkezett vifzfza Bene-
xech Minister Parisba Belgiomból, a'ho), 
annak akart végire járni:, ha véget lehet
ne e5 már ott vetni.a* Katonai-Igazgatás-
nalf ? és valamint egyéb Ofztályaibann a* 
Fr. Respublikának egéfz folyamatj.ában va* 
gyón már a* Fr. Konstitiüzió^ úgy, lehet-
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ne e1 azt egéfz folyamafjába Tenni a* 9 
Belga-Ofztályokbann is? 

(Minekutánna említették a'Párisi Tu
dósítások , hogy a* Belső dolgokra ügyelő 
Fr. Minisíer előtt, Beigiombsi9 a* hová 
latazandó való ezen Miníster, fzámos fze~ 
kerek küldődtek előre Fr« Orfzágból ele
séggel: azt írják azokról a* fzekerekről, 
hogy alig voltak azok elégségesek, mind 
azon panafzos írásoknak Parisba, való e! 
fzállítására , melyeket az említett JMinister 
JBenezeck ízedctt öfzíze a? fzerentsétlenn 
Belgáktól.) 

Parisban Febr* u-d ikénn, ágyú-dur
rogások által hirdettette ki aJ Direktórium, 
jfylántuának meg-vételét, 's Örörninnepe-
ket adatott, de a? melyeknek alkalmatos
ságával ezt tudakozgatta a' Nép : Hát már 
most meg-nyerjük e' a' Békességet, mely-
lyet, oly régtől fogva óhajtottunk? — 
Ugyan az nap egy híres Orvos Doctor Ca-
hajiis, véget vetett önnön maga bús éle
tének , minthogy nem bírhatta már többé 
az utolsó fzükséggel való küfzködést 6$ 
efztendős korában : ki annakelötte, 25 ezer 
Kvert fzedett vala efztendönként a* Státus-
kafzízájából, és most nem tsak azt nem 
fzedhette többé; hanem még a' mi félre te-
vegetett kéfz-pénzze volt, az is, minthogy 
afzfzinyátokat kapott 'érette; mind semmi
vé lett a' kezei között 
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A' Mániud meg.-vételéről való hír. 
adást, alkalmatosságul vette Dumas + g 
Törvényhozó öregebbik Nemzeti-Gyűlés
ben , a' közönséges Békességnek javaslá-
sára. „ A' Győzedelem' kebelében f z é p ^ 
égymond — befzélleni a' Békességről, és 

.én hifzem, hogy első kötelességemet te-
lyesítem , midőn azt merem mondani,hogy 
a' köz#önséges Békesség Mántuábzn volt, 
Bem különben, mint fundamentomosan le
hetett mondani más úttal, hogy MastrichU 
ban volt az. Mutassunk több böltsességet 
és emberiséget, mint mutatott az akkori 
Kórmányfzék, és vessünk véget a* had* 
.nyomorúságainak.. 

A' Frantzia Direktoriális Újság, egy 
Levelét közli a' Direktóriumnak a* Had-
MinisUrbez , melybenn parantsoltatik , 
hogy minden Katonák, a' kik távol,vagy. 
jiak akármi okból, a* magok Korpusaik-
iól,. térjenek vifzfza azokhoz méntől elébb, 
és ha hamarább nem lehetne : i-$ö Germi-
nálra (21-dik Mártziusrá) okvetetlenül. 

A' Könyvnyomtatásbéli vétkekről és 
.azoknak büntetéseiről tanátskozvánn a5 Fr. 
Törvényhozó Gyűlés, Fébr. 15-dik és 16-dik 
napjainn, azt végezte a' többek között, 
hogy a' ki pártütést javasol a' maga nyom
tatott Munkáibann, *s azok által, valóságo
san pártos Gyűléseket is okoz; vagy azok
ban réfzt vefz fzemély fzérént: a" már e* 
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végett meg-állítva lévő Törvények fzerént 
halállal büntettetik. Ha nem volt semmi 
foganatja á' pártütésre való buzdításnak: 
iSgy , eíztendei fogság a' büntetése, — A 
Direktórium, 60 tsomó írásokat közlött 
a' Törvényhozó -Gyűléssel, melyek azt 
mutatják— a' Direktórium9 Előadása fze-
vént bogy a' Köztsendesség vefzede-
lemben forog. 

Parisból Febr. i j -dikénn: — „A* 
Belső bátorságra ügyelő Minister megin
tetett sok Tagjait a* Nemzetir Törvényho
zó Gyűlésnek, hogy magokra vigyázza
nak: mert a'Jakobinusok újra valamit for
ralnak magokban. A* Bál-házaknak nem 
lehet tovább nyitva lenni tizenegyedfél 
óránál; és áenkin-ek se' fzabad azokbami 
állortzássan jelenni meg. 

A' Poéták' költött $iren)éhez, hasonlítja 
egy Fr. Újság a'mostani Fr. Orfzágot. Vala
mint t. i. a* Sírenúek az a*réfze? a' mely 
fel volt a* vizböl emelkedve, ; egy kelle
metes tekintetű Afzfzonyt fzemléltetett a* 
Hajókázókkal; a5 vizén alól lévő réfze pe
dig nem egyéb' volt egy otsmán farknál: 
ógy, ha kívülről nézi az Ember Fr. Orfzá-
go t : győzedelem' fénnyé fogja el a' íze
mé' világát: de tekintsen tsak tovább a* 
Seregekben belől, meg-látja a' zűrzavart, 
minden boldogtalan következéseivel egy-
gyüth Kat©náink* borostyánnyai — &gy-
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mgnd —. a* fedezői a' raj gy^Jázatunlcnak^ 
nem különben: mint voltak a' fige£a*Ip. 
veiek, az ÁdítrC rpezítelenségének. 

B&táviának vagy Frigy e,s-Bclgiomnajk 
Fővárosából Hágáitól Febr. i%-dikénn: -~* 
„ Fríziában 130-ra megy már atz <?1 fogat
tatott Személyeknek fzáma, a' kik közöjtt 
vágynak olyanok is , kik az e lőbbeni lg^ 

.gátas alatt fo Tifztségcket viseltek: 4c 
Ezek vétkesek e' vagy nem ^bizonytalan
nak5 írja a' Lej dal üjság. Ugyan ez, men
ti mellesleg a'felrzendüitt Föld.népét is, 
félelemnek tulajdonítván az Az, által nyi-
Jatkoztatott nyughatatlanságot, oly féle
lemnek, melyre alkalmatosságot fzolgáj-
tatott a* Polgár-Katonák' Conscriptzió}a 
(laistromba való fel-írása): minthogy ezt, 
ügy nézték a* Lakosok, mint utat a' reqiy. 
sitzíók* (erovelvaló kívánások) Orízágára. 
— GroningMábzrit és JDrenthebenn is fogat-
tattak el egynehányan. —: Rotterdamba 
egy Fr. Katonának meg-ölettetése, oly lár
mákra ízolgálratott alkalmatosságot; hogy 
a* Város' kapuj be-z.árattaftak , V ágyuk 
fzegeztettek ki. A* Municipálitás, és a' 
fegyveres Polgárság között nem a' íeg-na-
gyobb egyesség virágozik. — símsterdám-
ban , egynehány hivataljo'kból, ei botsátott 
Papok éjjeli Qyűléseket. tartottak, mely-
lyekről anynyira kívánna bővebben érteni 

" Yakmit a' Magistrátus-; hogy ezer forintpí 
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tgért jutalmul a' tudni ízükségeá környülál
lások' Felfedezőjének. 

Elegyes Tudósítások. 

Néhai Frantzia Finántz-Minísler ' Né* 
ikernek a* Frantzia Revolutzióról igen ér*. 
2fékenyerm írott "négy darab Könyveit sö~ 
kknn olvassák Párisb&nn: 

A9 Frantzia Had* okairól és köveiké- . 
zéieivől % nevezetes Munkát adott ki ama* 
tudós Tagja az Angliai Parlament ómnak 
JErskine. 

Stockholmból Febrí lo -d ikénn : — 
,, 'Úgy hal la t ik , hogy a* Külső dolgokra 
ügyelő Ministeriombcli Státus - Secretárius 
Gróf Bark, rendkivülvaló Kövérül k'ül'de* 
Űk Betsbc." . s 

Orojí Birodalombéli Tudósításoké 
Az ArchangeÍA Kikötőhelyben há t ; a* 

Kronstadtih&n, Revalibüri; és U j a i b a n 
pedig 29 hadi hajók kéíiíttet'nek fel, de 
nem tudatik m é g , ha Valyon egy réfze 
azoknak , hozzá fogja e' magát kaptsolni 
az Angliai Hajós$eret>hez ? — A9 Keres^ 
kedés eránt lett üfzfzefzövétkezését az 
Orofz Birodalomnak Nagy-BritunniávaA ^ 
ű g y h a l l a t i k , hogy Pál Tsáfzár is meg-új-
jította. — - Az adásban 'és vevésben, ra~ 
háttal vevödöt t el e í d ő t t a* papiros pénz. 
de már most tiem. — A* Frantzia porté
káknak bé-hordását fel fzabadítoua a ' T s i ^ 
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fzár, egy különös Rendeléssé által, af mái: 
egynehány efztendőktöl fogva tartott tila
lom alól. — A' Néhai Lengyel Király* la. 
kó-helyéűl Pétersburgbann , Anitski neve
zetű palota rendeltetett; nyári mulató-he
lyéül pedig Raminy-Ostrow* Az Udvari 
Tifztjei és Tselédjei ezen Felségnek, mind 
Lengyelekből fognak állani. — A* Pópák* 
Fia i , nem lefznek ezentúl ki-véve a' ka
tonáskodás' kötelessége alól. 

Spanyol-Orfzág, bőven nieríti a' kin-
tset még mind ez ideig az Amerikai Tar-
tománnyaiból. Abból a* pénz summából 
ugyan, el is fzoktak halgatni egy réfzt a* 
Spanyol Tudósítások, ar mely ált^ktaka-
rítódik^efztendönként Amerikából Sp. Or-
fzágba: de tsak az i s , a' mit magok ki 
hirdettek, reá ment a' múltt efztendőbenn 
a' Király* réfzére, tíz millió, 's 643,676 
piáfzterre; a* Kalmárság' réfzére való pe. 
dig 18 millió, 495í8ió-ra. 

Tarinból Febr. 8-dikánn: — ,?Ve-
fzedel«ies következésü lett volna az itt ki 
tudódott öfzfzeesküvés: és még most se* 
cnyéfzett el itt egéfzfzen a' félelem. Az 
ölzfzeesküdttek közzűl tsak kilcntzet le
te te t t el fogni. A' Fejek, valami Bar-
hicn nevű, 230-ed magkvzlJMedioldnum-
fea fzaladt, mások, réfzfzerént Melvétzidbz, 
féfzfzerént Frantzia Örfzágba vették ma
gokat.cí 
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Magyar* Orfzág^ 

Szathmár Vármegyéből Febn 22 di~ 
kénn: — ,, Nem igen vala ideje nálunk 
a' télen a* fzánkázásnak. Kezdett ugyan 
vagy kétfzer arra való havunk lenni: de 
kevés ideig tartott. Nagy fzánkázások nél
kül inkább el múlhat azonbann a* tél: mint 
a' Farsang, nevezetes Lakodalmak nélkűL 
A' mi Farsangunk pedig igazánn úgy mii-
lék el. Szebb 's jobb Kisafzfzonyokat ke
resni se* lehetne, mint a* milyenekkel gaz
dag ez a' N. Vármegye5-még is nem tu
dom mi Isten* tsudája! hogy a' Férjfi-
Nem anynyira vifzfza tartja magát a' háza-
sodástóL Szinte hetvenre fel megy az 
ezen Vármegyebéli nötelenkedö Urak' fzá-
m a , kik közzűl némelyek, haladták is 
már a' házasálás' rendes idejét. Bártsak 
tsak egy vagy kettő ment volna elő jó 
példával. Talán ezeknek házi boldogsá
gát fzemlélvénn a' többek, ők is neki éde-

L sedtek volna a' párosodásnak, mely, jól 
1 találva, Mennyorfzággá változtatja a" VL 
s lágot ," 

\ Béts, 
:•'• • Nádor Ispányunk* egésségét 5 már• fzin-
1, te egéfzfzen helyre állította Báró Gvarin. 
1- Majd mindennap ki jár Ö Kir, Fő Hertzeg-

sége friss levegőre* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



EPITÁFIOM, 
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I ^ f W B H M ^ 

Ne iítódzj, AltaUmenö! ' . 
Öie^ - állani e5 sir halom mellett 

E g g j hólt Gyönyörűsége 
egy ollyan emberi Test 

záratott ebbe 
melly magát 

a* lég-fzebb, a' leg-tettzetöbb fzihben 
még-tudta tartani 

nem tsák a' sok efztendökig tartott % 

mt§ több - félé kinos fájdalmaknak b 

ellenekre j, 
hanem 

á? Halálnak hatalmában estekor is \ 
hova topább mind inkább fzépülvért 

a' sok ezer nézők között 
á' leg-gyengébb fzívüeknek ig 

1 bé nem telő édes nézésekéig 
magához vonván 9 

foéminémű példája lett 
antíák a' romolhatatlan Testnek 
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mellyet 
az e* romlandóból el - költözött 

L É L E K 
annak idejében magára véfzen. 

Neve volt 
Nemes V I R Á G S Á R . A r • 

Néh. Fö Tifzt. T. VÍRÁG MÍHÁLYnak 
£un-Szent-Miklósi hW efztendős Prédiki 

tornak 
Duna - mellyéki XXXIII efstendös Piis, 

pöknek 
Leánya 

• í \ T. GÖBÖL GÁSPÁRnak / ' 
ff Kctskeméti R. Ekkiesia Prédikátorának 

és azon Tráctus Esperestjének 
XXIII efeteridős Felesége • 

és Ennek 
még elő édes Annyának 

íf&mes Komáromi Er'sébeth. Áfzfzonynak 
ugjan annyi efztendős Menye 
Eggyetlen eggy Leányának 
GÖBÖL MÁRIÁNAK 

N. Körösi Prédikátor Kováts Jósef Feleségének 
XXII efztendős Rdes- Annya . 

FemesFirágMihálynak^SámuelnekjEr'sébe^á 
XLiU efztendős Testvérje 
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Melly kegyes -Nevelőiét ..ri 

a* mint érzette betsit, 's gyakorlottá valóságát 
Szüléihez^ Férjéhez, Leányához, Testvéreihez valS 
háládatos, hiv^ Jeg-gyengébb, igás 

Szeretetével; 
úgy az azoktól 

költsönözott fénayeit 
tulajdon virtusinak sugári 

olly tifztán tündököltették 
hogy azok voltak 

az Égben ><: az Angyalok örömei 
a' Földön, minden Jóknak gyönyörűségei 

* 
Élete 

ez életnek darabos pályáján 
botlás nélkül való 

a* ryomortíságoknak habjai közt 
*okafc hányattatott, de nem sűllyedezS 

& tsalárd vétkeknek hitegetni közt 
magára vigyázó 

af Gyarlóságnak el-kerűlhetetlen bibáji 
áz Emberhez ragadott erőtlenségek között 

Évangyeliomi tökéletességgel 
3L meg-bojdogúlt Lelkekéhez 

hasonló bár nem egyenlő J 
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v&g annyi árnyék ófa itt alatt 
Hiélly noha kissebb, de éppen annyi 

fzámú grádusokkal 
| z égr-napnak véghetetlen pályáját 

tokéiletessen naponként el-vég$zí 

Kegyessége 
3L Bittol vílágosittatváti 
A Reménységfői tapláltatván % 

a' Szeretettül gyümöltsözvén 
Oily Élőfa volt 

mellynek fzélessen^ ki-terj.edt ágai alatt? 
% az el - fáradtak pihenést 

sek k^vak eledelt; 
gok fjzycgyek enyhülést 
sok betegek könnyebbséget találtak 

Buzgó Lelke 
magános házát kis Menny - Orfzággl, 

*s magát annak Angyalává > 
Testét, eleven; Templommá változtatta* 

inellyben volt 
nyelve olly élö Orgona 

meHy az Isten ditsércteivel zengett 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár , Jelzet: 728.197 



Szíré az arany Oltár 
iöellycn ama leg- drágább fzagu tömjenek 

a' reggeli, nappali, estvéli Könyör
gések 

ama ménnyel tűztől gerjefztetett 
forró Háládatosságtol tapláltatott 

Buzgóságának lángjai közt 
fzüntelen füstölgőitek 

's mint jó illatok 
a* Meitnyei Szentek - Szentébe 

fel -páradzották 
és* ottan 

Sok áldásoknak harmattyává által változván 
egéfz Házára alá tsepegtek 

indűlatit, haj landós ágit, tselekédeteit 
tígy ixieg - fzentelték ^ 

liogy néki 
leg-érzékenyebb meg-indulása volt a'fzegénye-

ken fzánakqzjii 
leg-nagyobb öröme mindenekkel jol tenni. 

Mulató-Háza a' Szomfzéá Templom 
Társalkodó-Baráti a' kegyes Könyvek 

leg-gyakrabbi tüköré SL ki-nyitott Biblia 
íeg-kedvesebb mu'sikája a' Szentek-Hegedűje 

vagy a* Dávid lantja volt 
mellyet gyakran 
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Jó hajnalban magával eggyütt fel-sérkentett 
?s a1 Reggelnek éneklő madarait meg-elözven 

Sietett vifíza hangoztatni 
€ Földről 
a5 Mennyeknek 

meg-Mnés nélkül zengő Halléhyájat 

Erköltsei 
ama leg-drágább körekét termő méjjségbes 
a* Teremtő ajándékinak kintses rejtekében 

a' Szívben fogantatván 
&' kegyes Nevelésnek tanált kezeivel 

, ki-pallérozhatván 
ártatlanságokban a' gyöngyökkel 
tifata fénjiyekben a' kárbunkulusokka! 

vetélkedtenek; 
a' bölts, Maga - alkalmaztatásnak 

remek mesterségével 
elly fzép rendel'öfzve fzerkézte.ttek 
olly illendő helyekre el rakattak 

hogy Ó-.lett 
ama koronára leg méltóbb Királynak B. Sa

lamonnak 
régi jövendölése fzerént 

\g X az Ö Férjének Koronája, Peld, i%:%. 
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Befzéde 
1 tsendcs és egyenlő 

itiézes de nem fiilánkos 
tellyes fzivének forrásából fakadván 

Ártatlan Lelkét meg - mutató kristály tükör 
volt,. 

Annak tífzta folyamattya 
hijjában -való fzókkal nem mérgesíttetett 
kétfzinüséggel soha meg nem zavartatott 

sok Szent írásbéli hell/eknek 
sok elmés mondásoknak 

Arannyai val fenékig ragyogva Csergedezett 
édesdeden merítettek róla a' figyelmes füFek 

tanultak 's egyfzersmind gyönyörködtek 

Maga . viselete 
halgatva feddette a' Kevélyeket 
erősítette az Alázatosodat 
meg-fzégyenítette az Irigyeket 

& Maga rátartásnak és Meg alatsohyodásnak 
határ körein belől vont közép utón 

az Illendőségnek után 
olly egyenes lépésekkeljárt 

hogy a' Látástlak gyönyörűség , 
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a' Követésnek példa, 
%. Társalkodásn^k őröm volt 

minden Sziveket pieg-vetfc5 bár hízelkedő fzéfc 
kai soha sem alkud?. 

öltözeteivel 
..--.• mellyeket mindenkor 

^z Illendőségnek portékáibői 
a5 maga sorsához való Alkalmaztatás'. váló* 

gatott 
$L Jé ízlés fzabott 
a' Csínosság fzinesitett 

a' Pompát pirongatta 
a' Módit fzégjenítette 
a* Tifztességet ditsérte \ meg-fzerettette 

nem azok Ötét 
hanem Ö ékesítette - meg azokat 

Gazdafzfzpnyság^ 
okos és gondos 

dolgozó kezével fzint úgy mint parantsoló be-
fzédévcl 

serkengette tselédjeit 
Mkn®k most Afzfzony ok majd Annyok volt 

Egéfz Ház-népe 
mintegy m é h - k a s 
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pellyben a' munka és serénység 
á1 Nappalnak láttára 

tsendesen ziíggott; 
ínint egy fel-tekert óra, 

xnellynek minden réfzeí 
kötelességeknek ki - mért 

titán 
a* jó Rendnek mozgató erejével 

reggeltől fogra egéfz estvéig le -jártak 
Háza olly tárház 

mellyben 
,$z ̂ lőre-látás és Gondosság mindenhatóságából 

Télen is a* Nyár lakozott. 
Olly gazdag Élés-ház 

melljben 
a' Takarékosság gondviselése 
az Adakozoság sáfársága által 

áz Éhezők eledelt 
a* Mezítelenek raházatot 

a' Szűkölködők minden fzükségest találtak 
Afztalán, 

(fzámos Vendégei hiteles tanuk) 
a5 leg-fzebb Rend és Alkalmaztatás 

egymást elöl-találták 
a5 Mértékletessége és Meg-elégedés 

. egymással barátkoztak 
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Eteléit 
á5 JA ízlés kéfzitette; 

. Á9 Szívesség fűfzerfzámozta 
stiind ebédjeit mind vatsoráit 

a' Háládatosság kezdte és rekefztette*bé 
Tsudálták Őbenne egy Személljbsi 

leg- ritkább egyességgel 
még ma is élni 

, Márthat és Máriát, , 
Sárát és Er'sébetet,. 

ílly példás volt Élete; még inkább Halála* 
Belső -réfzeiben 

a* Halákiak titkos kezeitől 
mkv légen tl-ásott Nyavajáknak mínái 

a* kínoknak gyúlafztó tüzétől 
hol itt hol amott fel-lobbantatváíi 

békességes tűréssel tsendesítette 
könyv húllatásival lotsolta 

nyögött és könyörgött j 
sóhajtott de nem zűg©lódott: 

Vigafztalóit még maga. yigafztalía 
kéfzeii yólt^ inert egéfz Élete kéfzűlet volt* 

Tsendes Lelki-Esmérete 
hátra nézvén tselekedeteirQ 
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*s előre azoknak jutalmaira 
bátorította 

r jmeg-hartzoíni c' nemes hartzof 
ki-futni e' nehéz pálljál 
«í-nyerni a' hervadhatatlan Koronát. 

Beteg-ágyáról 
mint Mő'sés ama Hegyről 

- a' Hitnek mefzf2e-láto 
a' Reménységnek nagyot rautaté 

üvegein által 
meg-látta XL efztendőknél hofzfz^bb bujdosás^ 

után 
ama nyugodalmas Mennyei 'Ranahánt* 

Kivánt azért el -költözni 
és a* melly mindénnél jobb 

Mennyéi Jegyedéhez el - menni 
33e földi Jegyese 's egy Gyönyörűsége 

Férje és * 'Leánya : v * 
Köuyörgéseikkel könyvhüilatásaikkai 

sokáig késleltették 
Meg-tsendűlt végezetre az utolsó óía '- • : 

Akkor' r '•'•''• 

A* mellette strázsáló 'smég éjfélkor isfzunnyasí-
hatatlaa 

Hívséget és Szerelmet 
Férjét> és teáíiyát 
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üyilgödalomra e£5Itett£* 
Maga pedig 

Vírrafztó módjára 
fzokott afz*ala mellett ülvén 

|j& Örökké való napnak virradíát várta. 
meg-gyiijtván az öt efzes Szüzekkd 

az Éjtzakának.és Halálnak árnyékában 
Hitének olajával , fzeretetének tüzével 
;,.. el-kéfzült lámpását 

Mennyei Réfze 
a* leg édessebb álomba merült Testét . 

annak ablakainak és ajtajainak 
tsendes bé-zárásokkal 

a> mellette ébren, volt Strásáknakvigyázásokat 
mintegy meg-lopván 

éfzre veheted énül e l -hagy ta ; 

és ki ment 
közelgető Vo-Legénjaye eleibe 

V a* Halainál is erössebb fzeretetével 
meg-ragadván Szerelmesét 

foé-mezit Vele Annak örömébe* 
Nyughatatlan álmokból 

&z Özvegység Árvaság egyfzerjé 
Férjét Leányát fél-rettentik 

Keresik; de Ö ndnts többé közöitök 
fel-ragadtatott! 
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tiéznekuútma könyves fzemekkel 
űgyfzer'smínd le -vetkezett> ?s Mtra hagyott 

palástyát 
hideg tetemeit , ölelgetik 

de már meg - ofztozott Véle 
az Ég és a 'Fö ld 

mindenik vifzfza-vévén a' mi az öve Vólt* 

így lett e* Sir - halom 
ha Böíts. Salamonnak hifiét 

egy leg-titkább Kárbunkuhisnak és Koronának 
kintses Kamarája 

figy valóságos kereskedő Hajónak 
meg-nyugtató Rév-partya 

Olvasó t 
Ne fzégyenld fzemeidnek gyengeségét 

?s azokon tseppekké vált indulatidat 
égy Földi Angyalt, egy meg-testesűlt Virtust 

sirató 1 
bő von meg-fizeti könyveidet 

ha az- Ö Élete tanit élniP Halála meg -halni 

Á' Bánatnak engedőiméből 
c gykfzm Ofzlopot 
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a' Meg hólt;., Virt»sinak él& k8, 
veiből 

* az Érdemnek fundamentomáu 
az adós Szetetetmk tartozó munkájával 

fel - rakta 
e* múlandó és amaz ÖrÖkké-való Életnek 

fzélsö köz határában fel-eníelte 
ps a' Jó Emlékezetnek hiv gondviselésébe 

bízza és ajánlja 
az öfzve ölelkezett 

JTiiii Ti/htelet és Háládatosság* 
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Mai nap Hadi Törvényfzéket tarti£& 
roly Fő-Hertzeg Tirolisban a' maga elöl-
ülése alatt* •" 

Az idevaló Universiíásríak Schematis* 
miisa jött ki a' multt 1797-dik efztc'ndöre,-
egy ujnyi vastagságú 16 od formája•.Könjr-
vetskébenn., melyben, a1 négy Fakultások' 
Professorainak és Doetorainak neveik feU 
találtatnak; fs a' ta^iításbéli egéfzfz rend, 
a' Doktorságra való jutás' módjával egye. 
tembenn elő fagyon adva. Az olyan Őr-
vos -Doktorok' neveik mellé fel-vágynak 
jegyezre a' fzállásaik is 9 a' kik' rendki-
vüivaió Tagjai a' Bétsi Medica- Faeultásv 
nak, kik között fordulnak elő egynehá* 
nyan, a' kik Pesten gráduáltatták mago
kat. Ezenn rendkivül való Tagok, kik 
mindnyájann gyógyítanak, fzazan vagy, 
nak bé-írva a' Schematistausba. 

* • * • # . 

* # # * # # 
Londonban egy Könyv jött ki a* mi

nap , mely, Bürke Urnák, Fox Ur ellen 
. való Vádját foglalja magában. A' Vád, 

még 1793-dik efztendöben írattatott PorU-
land Hertzeg Ministerhez, és 54 Tzikke* 
lyekbol áll. Ezen Könyvnek továbbvaló 
*i adása azonban meg-tíl tátott: mivel fi#r-
he Úrnak soha se' volt fzándéka azt ki-
nyomtattatni, és az ö tudása nélkül adta 
ki valaki, fciketö, A z , a' kire bí£odoUc 
ró l t annak lifztánn való .le-írása., 
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