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Nro 32, 

Hadi Környülállások* 

J \ Regensburgi FrantziaŰjságnak iő-c?ík 
i Áprilisi Darabja, egy fontos Levelet kö-
I zöi, mely, April. i^-dikánn költ Augs* 
| turgból 9 's ezeket foglalja magábann.. 
! „Úgy halljuk, hogy Tricst9 ismét a* 
I Ts. ÍCir. Felség" hatalmában vagyon* Kai*. 
: marok befzéllik, a5 hozzájok érkezett La-
j velekbol, hogy Triesthez 18 líneai Ánglu* 
! hajók érkeztek. — Hűfz ezeréi mcné» 
! • .11 
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nek be* af Frantziák Tir#lisba5 '« nem tér- • 
tek vifzfza többen hét ezernél. Nem kön- ' 
nyen: lehet elegendő hathatósságá fzokat ? 
váiafztani > azon buzgóságnak eleven elő- í 
adására, &9 melyei tusakodnak Hazájokért : 

a* derék Tiroiislak," ; 
Éppen a5 midőn le- ír tuk r a k már ; 

ezen Levelet,- Bétsbe is el érkezett ^tafé* 
tánn az örvendetes Tudósítás, Triestmk 
vifzfza-vételéről. Casimir Oberster, ki a? 

vitéz Horvátokkal vífzfza-nyerte Műmét, 
fzintoly fzerentsés volt Triesttt nézve is, 
sőt annyiban még fzerentsésebb, hogy igen 
fzép nyereséget is t e t t : mert a* midőn már 
cl foglalta volna Triesttt: 22 pénzel és 
drága portékákkal rakott ládák érkeztek 
oda yízenn An€onabó\% a' Fr^ ák* fzámá-
t a : melyeket által vett Casimir Oberstcr.. 

Tegnapelőtt el utazott Károly Fő-Her-
tzeg Bétsböl Salzburgba. 

M&róYu Vezér, Ápr. 4-dikénn, jó
m b a n volt. 

A9 Fegyvernyugvás* ideje ismét meg-; 
-faofzfzabbíttatott. \ 

Á9,Grétzi Újságot nem kaptuk marj 
egynehítiy poitáiu . 

A* 2?e£r-aljai táborrá! tsak egy fzóval. 
tmlékczénk a* mul|t postán; már most tök. 
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bei írhatunk felőle, mert meg-néztük a* 
ínult Szeredánn, Fekfzik az , a' Wicieni 
külső kerítésérift kívül- áfA*- Városának 
azonn a* nagy ki-terjedésü terségenn, mely 
balról esik a* Bádenht vivő • útnak.' A* 
tábor előtt, Földvárak vágynak kéfzítve 
oly raefzfzeségre egymástól, hogy kerefzt-
be lehet ágy ázni •. belölök. Meg- fzfcmléli. 
tünk károm ilyen Redutokat (Földvára-
kat)y melyek már ágyukkal, és munii 
tzió.vaJ is meg-vóltak rakva. Fekfzik egy 
Redut mindjárt azon a' magas tzífra k5-ofz. 
loponn innét., a* mely,-a' fenn-említett ut* 
jobb meljékénn. áll', Spinherinn-am-Krtuz* 
nak neveztetik. Meg-jártuk V tábornak if 
egy réfzét, 3s befzélftünk ~Nádasdy ?s JeL 
lachic/f^GvknsLtérossaivaLl, Wurmstr Hu-
fzárjaival, '$ Tsáízár és Karaiczoy Köny-
nyü.lova$saival. A* tábori Nép közzíil né
melyeknek vágynak táboraik; mások pe
dig, fzabad Eg alatt tartózkodnak. A9 

JSfádasdy Grinktéros$*í tanyája' végénn sok 
olyan fejér, veres, és kék tollakat talál* 
tutik el fzórva, a' melyekből vágynak öfz-
fze-fzerkeztetye a? Fi\ Tífztek' Kokárdáik, 
Hogy a* Magyarból flazájánii kívül se' ko
pik ki az a5 meg-betsu'hetetlén tulajdon
ság, mely fzerént kéfz rrieg-kínai ni fzíves-
senn az előtte lévő bár kévé* elesésből igp 
Hazafitárssát: tapafztaltuk a? Nádasdf 
Gránátérossaibann, kik közzul a3 mint eg j 

I i 2 
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tsoport , hason., fekve ebédíett r ó k a : eg-y 
a* Társaságunkból hozzájok fzéll : Jó ap. 
petitust kívánok — úgymond — Földi 
Uraiméknak: a* felelet ezen kívánságra 
m9 vo l t : „Tessék hozzák jőn i , " Tovább 
jrtenvén Örömmel hallottuk egy Gránáté, 
rosnak a' feájából^ egynehány Pajtássaihoz 
intézett ezen fzavait: „ Tsak nints —úpym í 
mond— jobb annál: Ne bántsd a1 Mátét 
Tartsd meg a*/.magadét." 

Ö Felsége, maga is meg-nézegette a* 
tábort & multf Kedden, *s o l j rendelést 
te t t , hogy minden Legény egy nagy m e . 
fzely jóféífc bort kap ingyen naponként. 

Az Alsó-Aufztriai Rendek* Korpusa, 
ötfzázötvencgy föböl állott már tegnap, 
's a* Formaruhája is meg-hátároztatott>, 

' ^mely, fog állani kék hofzfzű nadrágból '$ 
lájbliból, és veres hajtókája fehér kabát-
b ó l , ezüst váll-rojtal; a' Tifztcké pedig 
arannyal. 

Hogy a' fel - keltt cs fegyvert-fogott 
Földnépének annál több öfztöae légyen a? 
buzgó vitézkedésre: méltóztatott Ö Felsé- i 
ge meg-ígérni, hogy a' mely pensienatiú |. 
Tifztek fzolgálatot fognak tenni az emlí- ;! 
tett Földnépc' társaságábann , fzintúgy ér- ' 
demesekké tehetik magokat a* Mária The-1 
résia Katonai - Rendjébe való fel-vétette* \ 
iésre, valamint fcintén a* reguláris Kato-j 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.il 97 

http://728.il


4JT 

naságnál fzolgáló Tifztek: a' fel-fegyrer-> 
kezett íoldhépe közzfil v*lók pedig cl 
nyerhetik a' Vitézi érdcm-pénzzeket r fzin-
tén úgy mint más Katonák, és a* mígfzoí* 
gálnak: fzedni is fogják az azokkal egy* 
gütt járó toldalék-zsoldokat. — A1 Tifzti 
rangú Polgár-Katonák, riselhetik had utánit 
is a* Katonai Tífztség' tzímereit. 

Hogy az apró Réz-pénznek annál na~ 
gyobb bősége lehessen a? mostani kornyűl* 
állásokhoz képest: egy Rendelést adatott 
ki ö Felsége Ápr. 15-dikénn, a* melynek 
ereje fzerént mind az a4ásbann verésbénn, 
mind a' közönséges Kafzfzáknál is, fél~kraj-
tzárban el kell renni azon Réz-Soldikat 9 
melyek eddig, tsak Triestbenn és CarniQ* 
Uabsnin jártak* 

Minthogy a* Bén Városa* oltalmazá
sára öfsfze-sereglett és még most is se-
reglö Katonaság sántzos táborba fzáll: ez 
okon, némely 'Arizsa-hely ekeim már mo§t 
Polgár-Katonák állanak Bétsberí 

Az Iffjű Fő-Hertzegek Ápr. 14-dikénn; 
más nap pcdifrjímália Fö-Hertzegafzfzony, 

i a' Fr. Királyi Hcrtzegafzfzonynyal egye
ld lemben Prága felé indultak JBétsböí; a* 
• Korona-örököse pedig, a* több Magzat-
! jaikkai egygyütt Ő Felségekaek % Buda 
\ felé. 

A' Spanyoloktól el nyertt Amerika-, 
i meljéki Trinidad nevü Szigetbenn 634 SZÍ* 
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mélyekből álló Örizetet találtak az 'Ánglu, 
sok, a' kik között 80 Tifztek és 50 Bete
gek vóitak. 

Azt az örömöt, melyet, Trinidad* z\ 
Tétele okozott Londonban, megzavarta 
fiémcly réfzben egy más Híradás, a? mely 
ízerént , 12 Ánglus hajókat , melyek Nap. 
nyúgoti Indiából indultak, és 2 fzáz ezer 
font fterlingre betsültetnek, el kaptak két 
í r . Fregátok. 

Az Irrlándiai (Hiberniai) Vice-Király, 
látván hogy ULster Tartomá wnyában, mely, 
negyed rélzét tefzi. Irrlandiának, annyira 
nevekedet ta ' pártütés; hogy a5 polgári ha
talom5 ereje, nem volt többé elégséges: 
"hadi erőt vett elö, 's a' Partosaktól erő
vel kezdte el fzedetni a' fegyvert, mely 
tselekedete és annak fzükséges folytatása • 
cránt tudósította is az Irrlándiai Orfzág- \ 
gyűlesnek mind két Tábláit. Ezen Tudó- : 

sítást helytelennek állította a' 2-dik Táb» 
l&xril Grattan Úr , és a* Vice-Király' inté
zeteit Konstitútzíóv/al ellenkezőknek kiál- .: 
to l t a , 9s kívánta, hogy az Orízág' álla- : 
pótját meg.kell visgálni: de ezen kíván- ; 
ságnak 121 ellenzői voltak , és tsak 16 ! 
pártfogói. Grmtian Úrnak jóképpen elle- \ 
ne fzegezte magát JSgan Ú r , $s annyira ; 
neki tüzesedett ? hogy A<zt, kisded forma- j 
jáítoz alkalmaztatott ki-fejezéssel, Tizen- í 
kűtiödformájá-gyujtogatónak nevezte: Ez 
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pedig Amaztj k-i-bérlett inagaveti-ember* 
nek. Dueilumra keltek volna: de mind' 

- ketten meg-árestáltattak, *s el sem botsát* 
tattak addig, míg fel nem fogadták, hogy 
a? mely vetélkedés vagyon köz-öttök-: azt* 

V Parlameatom5 faágánn kivüi nem fogják 
folytatni. 

• Anglia Fo Kintstartója F t o Minisfar' 
eránt, arra akarta venni Gróf SuJFolk 27-dik 
Mártziutbann az Orízág-Gyfilés'Első-Táb~ 
Iáját, hogy Annak a5 Ministerségböl valá' 
el botsáttatása végett kérje meg a* Királyt, 

• Ezen el botsáttatást,úgy adta elö a' GrófF 
mint olyan efzközt, mely által, nagy fze» 
réntsétlenségnek lehet eleit venni: mivel
hogy első fzerzö-oka a9 mostani hadnak 
Fitt Minis tervól t , ki a3 maga ártalma*.-
intézetei által ei vefztctte az Orfzág3 bizo
dalmát. Ezenn j&va&lásái azonn végezte, 
Gróf SuJfolkf hogy ha reá nem. áll arra 
az Első-Tábla: úgy Ö , különös auctien*. 
tziára megy a? Királyhoz, és ott fogja az t 
eleibe terjefzteni Ö.Felségének. Pitttiu 
nak ' i a9 több Minittereknek védelmezed 

' $ére meg-fzóllak Minister Lord Grcrwilley 
| az Ánglus tengeri-erőnek nagy tetteit -hív-
| ta tanúbizonyságul a' Ministerek' ré,fzére; 

\ bizonyosnak mondotta, hogy a* Keres-
• kedés és az Orfzág* Kintsházs^ virágzó ál-
; lapotban vágynak : ellenben, h a V mosta^ 
• ni Ministerek a* jelen lévő hadat nem k e ^ 
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det t lk Volna-: á* Religiő, Torvény, Tn«. 
iajdotiosság, a* Rendek* különbsége, >& az 
egéfz Konititutziója Angliának oda volna, 
most .— Lqrd Rodnejr, az Orfzág' fzüksc. 
.gein'ek, közönségei adakozás által Taló 
pótolását állította a* mostani környűlállá-
sokban jó efzköznek, '$ Ö magát 5000 
fontít .nek adatára ajánlotta. Márki Lands* 
4owne9 nem a* Ministerek', hanem a* Prin
cípiumok' változtatását mondotta fziiksé-
gesnek. Lord Grenville ellenzett minden 
Újjítáit*- Márki Lansdotvne azt felelte, 
i o g j magx?k a' Minitterek igen nagy vál
tozást tettek Nagy-Britannia9 fzabad Sy-

* ftemájábann. Voksra menvénn a* dolog, 
104 nyilatkoztatta magát ellene Gr. &$£ 

jfc/Anak, és tsak ig érette. 

A* Dünkireheni Kikötőhelyben, már 
fiégtfii fogra folytatolt kéfzűlettételeík a* 
Frantziáknak, tzéljokra láttattak sietni 
Mártz. 16-dikánn, úgymint a' mely napon . 
®ly Végzést adott ki a' Direktórium, hogy 
19-dik Májusig minden egyesülés félbe-fza-
Jtaíktassék, még az i s , a* mely folyamat-
Ban Tolt annakel8tte, két Kikötőhelyek- , 
t t f í , t, i. &'Dipppeibbl 9 és Calaisiból.) 
J\ --[..MómAmn egy Őfzfze*sküves tudó- | 
áott k i , melynek Réfze®#i közzül sokan 
f i fogattattak, *s a' Vaticanum körül léyi 
'Strázaák' í i i m a fzaporíteatott. 
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Az ájjabb Római Tudósítások fzerént 
bé-zárva tartatnak aVVaticá num Kapui, 
h meg-ragynak rákra ^rázsakkaf, és réfz-
fzeréttt ágyakkal is^ A9 Braschi Família* 
Terracinába, (Nápoly-Orfz ág' ízeiére) kül
dötte el minden drágább vagyonjait,.. % 
maga is oda fzándékozott menni... 

Az el fogattatott Pártosok között vágy
nak Egyházi Rendű Személyek is. Busca 
Cárdinális9 el kéredzett a5 Státus-Sécreta-
riusságból, 9s helyébe Dória Cárdinális. ne
veztetett. — Többnyire éj.tfe.aka indíttat
nak .el'Romából azok aMovak és fzekerek^ 
melyek által, a' Békesség' feltételei telye-
líttetnek. 

Az Aneonax Kerület' Lakosai kSzzül 
I h sokaim, és az Urbinóx Hertzegséghé-

Hek közzül még többen nem Czenvedhetik 
magok között a' Fr. ákat. Közel 4 ezer 
Paraíztok róltak fel fegyverkezve ellenek: 
minekokáért Sahíiget Frantzia Generális 
ostrom alá is vétette Rimini Városát: ha
nem Mártz. n-dikénn ? egy Jelentest tett 
közönségessé, melybenn kegyelmet ígért 
mindazoknak , valakik tsendcssen haza 

| mennek '$ le tefzik a? fegyvert Ezenn 
| ígéretre, Pápa Ö Szentsége' Küldöttje Ar-
\ rigoni Úr befzéüette reá a' Fr. Generálist, 

az Urbinói A pá túrral , és a' Dominikáim-
sok' Priorjával eggyütt, á? kik Arrig&ni 
Úrnak hívására jelentek megPojwoban a* 
Fr« Generálisnál, 
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:, A5• Szardínia! Kiválj , két tábori állít-
t á t fel , egjikct JVovardnkl, a' másikai 
pedig 'Tortpnánál; me l j táborokba, egéfz 
liadi kéfzűleitel fzálííttatja a5 Katonása* ; 
jjot. *—- Mártz. 19-dikénn három Ki* : 

'arálji Rendeletek tétettek közönségesekké,-' 
xneljek kozzöl az első:értelme fzerént,;hufe 
millióig lehet bé-adni az Orfzág' Kafiizá- ! 
Jába különbkülönbféle. summa - pénzeket , 
oly feltétellel; hog j fzáztól négy interes 
fizetődik örökre; 15 millióig pedig ol j mó- j 
d o n , hog j , ' ha ' az ezen költsön summát bé 
adott Személjek közzül-meg-halnak né- k 

Jiieljék: ug j , szeletben maradnak között 
ofztatnak fel azok az Interesek , znel veket . 
a* Meghólttak fzedtek. A ' kik tehát ieg- [ 
tovább élnek az iljetén Interesfzedők kö
pött : azok végre; igen . nagj intereseket • 
kapnak a5 magok. töke-pénzeiktöh {Tori-
iinaknak neveztetnek az efféle Interesek, j 
a* Feltalálótokról Tanti ne?ü Oiafzról, ' 
tneljek* Fr. OHzágban a* 17-dik Század' 
közepénn Vételiek fzokásba). -— A* Ban- ; 
kó is el fogadja Tunubami mind addig a1 

íaozzá ajánlandó summákat, míg-azok, 40 : 
millióra nem telnek; el fogadja pedigBan- j 
kö-tzédulákbánn, és réz-pénzekbtnn is. — í 
—* Á* 2-dik Rendelés fzerént, Valaki örök- [ 
ségetk&p; tartozik minden* fzáztól tízet fi- | 
ifelni* ~— r~~ A' 3-dik Rendelés ; meg-úft j 
jítja, a'"lifiúltt elztendőbéli rendkivfilValo 
adók' fizetése eránt ki-adott párantsolatot. , 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



A* Spanyol Udvar , Hadi Tör vény fzék* 
eleibe állirtat minden Tengeri Tífzteket, 
a' kik Cordova Admirális alatt tettek fzol-
gálatot a' 14-dik Februáriusi verekedésben, 
inasával a' nevezett Admirálissal együtt, 
kinek helyébe, Generál-lieurenánt Gruvina 
neveltetett *s Cádijeha is érkezett Mártz. 
10 dikénn, még az előtt küldetett vala pe
dig már paranísolat a> Hajóssereghez, hogy 
elegendő eleséget fzerezzen be, ?s úgy ké-
fzítse magát, mindenképpen, hogy 14 na
pok alatt ki-indulhasson* 

Rlegyes Tudósít ásbít 

Az Xffjű Svéd Királyt ditsérik a*áBta/t-
holml Tudósítások, hogy önnön fzorgal-
matossága 'által, Másoknak is példát ád 
a' munkásságra , és igen kíván végire jár
ni minden dolgoknak. A9 leg meg-hiítebb 
Embereinek láttatnak lenni Báró Taubc és 
Toll Generálisok. Szeredán délután fzo-
kt)ti audientziát adni ''Azoknak,:.a*-'kik mar 
gáncs doigokbann akarnak véle TzóMani. 

A' Néhai Lengyel Király Stanislaus 
, Augustus* és Lengyel-Orfzág* adósságai

nak meg-visgálása 9 és ki fizetése végett, 
í egy Kommiízlzió állíttatik fel a* Tsáfzári 

Királyi; .az Orofz Tsáfzári; és a* Prufzfziifs 
Királyi Udvarok réfzéröl, mely Kommiii* 
f/ló, időt ízab- a* Crediioroknak " a5 irijeg: 
jelenésrep és igaz keresetjeknek bé Mz®* 
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nyitására , és e' folyó efztjendő' Májusának 
12-dikéhB belé is kezd V munkájába. 

A* Moskaui koronázása* tzeremó-
lilájának még ts&k a' fzempillaritásait ig 
akarja tudatni az Orofz Tsáfzár a* Féters-
burgiakka]: azért is Moskazi és Pétersburg 
közit , mely, 109 német mérttföldre ter
j ed , meg-rakatta 728 ágyukkal, hogy ezek 
<gymás után kUsíitögettetvén, hírül adják 
kevés idö alatt a* Moskaui tzeremőniás 
torténeteket. — Ha valamely OrofzPap, 
ftagy bűnt tselekefzik is ezentúl: Téréssel 
nem büntettetik* hanem el kűldettetik oly* 
lyan helyre \ a* hol egéfz életébcnn durva 
munkákat kell néki tenni. — A' Nemes. 
Örofzoknak Gyűléseik , magoktól is vehet-, 
tek fel eddig Valakit Nemesnek a* magok 
kebelébe: de ezentúl Senkit, se'vehetnek, 
a* Tsáfzárnak nyílván való* engedelme nél
kül. 

Magyar- Orfzág. 
Pűxsonbóí Ápr. 19-dikénn: — „Ma 

délelőtti 9 órakor kezdődött itt a' Varme* 
gye' közönséges Gyűlése, melyre felette 
Izámosan gyülekeztek öfzfze, mind felsőbb 
mind alsóbb rendű Nemesek. Mindenek 
előtt fel-olvastatott Ö Felségének azon 
Rescriptiima, melyben a' Magyar Nemze^ 
tét a* minapi Orfzág.gyűlésben ígért Insur-
rectióra emlékezteti, [% azt 9! mostani igen 
Tdfzedelmes környűláílásokra nézve kírán-
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ja. E r r e , T. Benyóvfzky Consiliárius és 
első Vicc-Ispány ür velős -magyarsága orá-

! tzióval serkentette a' Gyülekezetet az In-
; surrectíóra. Ezután egynehány Személy-. 
' lyekből illó Deputátusok be-Vezették a* 
j fcálaba Gróf Pálffy Miklós Generális ö 
| Nagyságát, ki, egy fzép és hatható* Ma

gyar Befzéddel bé-köfzöntött a* Státusok
hoz és Rendekhez. „ Ö Felsége — úgy
mond — méltóztatott engem a* Dunán 
innen való Kerületben .fel-kelő Nemesség* 
Kapitánnyává nevezni, mely féayes ugyan, 
de felette bájos hivatalt magamra vállalni 
éppsn nem méréfzlettem volna $ ha arra~ 
való er§t? *s igaz hazafiúi buzgóságot ma
gamban nem tapafztaltam volna. Sze-
rentsérn lévén a' Tek. Státusok és Rendek 
között meg•• jelenni > fziikségtelennek talá
lom azt hofzfzasan elö-ad.ni, mits.oda nagy 
veízedelemben forog a' Haza ? Tudja ki-
ki , hogy az ellenség Magyar Orfzág* fzé-
léig jött már^ 's Fiamétól fogva, egefz "&>-

\. pron vidékéig mindeneket réműlésbe ho-* 
zott, Hazánkat ki pufztítani '&. örökös gya-

í íázatba ejteni igyekezik. Utolsó vefzedeU 
>' műnkre tzélozó fzándékát könnyen el is 
c érheti, hogy ha a* Magyar Nemzet fel 
1 f nem kél *t i^inden erejéből ellene nem 
- áíl " 

Többet most nem közölhettünk ezeri 
fc érzékeny Befzédböl, de a' Levél' végző 

sorait, ha mind hevennyibenn is ide írjuk: 
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„ E z e n Sefzéd, ?s hofzfeas fanátsko* 
zks utánn még-egyezte£ abban közönsége
sen £ hogy ez Generális, n e i n persona 
]is Insutrcctió, 3s hogy tehát a3 Nemesi 
karon kivül az ebben a' Vármegyében lé* : 

vö 302 porták közzül mindenik," egy e?y 
lovas , és 4 gyalog Katonát állítson ki 
egefz kéízületbcn. Arról is sokat tanát*-

-koztak, mi módon tegyenek fzert Élés-ka
marára, és kéfz-pénzel meg-takott Kafz-
fzára." 

Pohsonból 14-dík Áprilisben utazott 
el a5 Májlándban lakott Ferdinánd Fö-Her-
tzeg, egéfz Famíliájával együtt Bolitscli 
felé. f 

A* Magyar Királyi Kamaránál, Proto* 
collistából Expeditorrá lett Nagy Eugenius 
U r ; Protocoilistává, pedig ConcipistábóL 
Bcdekcfoics Tamás Ur. 

Mantudnak néhai Kommendánssa F: f 
M* L. és 9? Mária Therésia Katonai Rend-
jenek - középrangú Vitézzé Gróf Canto '<P 
Yrles, rövid betegsége után el végezé 69 
éfzlendőkre terjedd életét Ápr. 1 í-dikénn 

•Horvát-Orízágnak* Warasdin Városábann* 
* . . » • ' * 

Tudósítás. 
Fő T, Grábáx Prépost Horváth Mi-

há lyü r , egy űj Munkafskat adott ki, Otta 
Péitica tzím alatt, mennek íöbb tárgyai 
C£$k: 
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. Oraiio ad Deum ,; pro -Aügu«tisaimo 

Romanorum Imperatore e t Rege -Hungá
riáé Apostolico,;Francisco IX 

^ Epigraphe, • Eminentissimi ..a-e- Celsis* 
sírni Principig Josepki e Comitibus- "de 
Battyán — I. Regni Hungáriáé Primalis — 
.effígiei subjiciendav 

Ad Excellcatissímum f et • Illustriss^ 
mum Dominura, ,CaroÍum e ' Comitibus 
Pálff/. S. C. et R. A, Majestatia Came-
rarium, ct Actualem Intimum Status Con* 
wliarium, ac" per L Regnum Jlungariae, 
prout ct Ordinia S. Stcphani, ílegis Apo
stoliéi , Cancellarium, 

Ad Amicum, primitias ftudioruta suo* 
rum ín lucem • emittere párantemu 

I n iljud axióma* Solnunquam occídit 
Regibus Hispániáé. 

-AdExcellentissimum, et Ilhiítrissimuin 
Dominum Josephiira e Comitibí» Csákv * 
de Kerefztfzegh. I. Comitatus ScepusTen-
sis Perpetuum > et Supremum Cömitem, 
ac Pro-Canccllarium Regium Hungarico-
Aulicwm. 

^ ̂  De Christophoro Columbo Orbis No* 
vi.inventöre. 

Ad Alexa.ndrum Nobilem de Popé. 
•̂•; In nativitat.em. Ferdinandi , Heredita-

ril Regii Hungáriáé Principis^-Francisc.i lf» 
Imperatoris el . Regis Primogeniti."' 

In iliara Atticam.sen.tentiam"; Sol nuR-
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"quam plures, quarn cum deficit ,• Specüu 
íores habét. 

Ad Eminentissimum ac Celsissimum 
S. R8 E. Cardinalem, ac S.-R. Imperii Prin, 
•fcipem u Josephum e? Comitibus de Battyán 
— quod primus c nobilissima , ac vetu-
ftissima Prosapía sua Románam Purpuran* 
adeptus sit. 

De Joanne Sambuco, et AdamoFran. 
cisco Kollario, Locuplctatore alíero> ahero 
Dircctorc Augustae Vindobonensis Biblio* 
thecae. 

Maria T te re s i a , •Hungáriáé Instau-
taírix. 

In mertem praematuram Alcxandri 
Leopoldi , Hungáriáé — Hereditarii, Re* 
gii Principis ? — Regni Hungáriáé Pala. 
tini* et Locumténentis Regii. 

De Comeíis. De TheoJogia, ad metu 
íem nullius Doctoris — •— sed ad mentem 
Jesu Christi tradenda. 

Ad Illustrissimum, ac Rererendissí-
mum Dominum Pauíum Rosos de Szent-
Király-Szabadgya — S. C. et R. A. Ma-
jestalisConsiliarium, a c a d Excels'am Can* 
cellariam Regi a-m Hungarico-Aulicam Re-
fereiidarium* 

"Intemperiae Critonum. De Lege Na* 
-turae* Homo, Aenigma. 
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