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Bét*. 
Á' Királynét már moft Május kpzepére 

, Várják. ~ Az ide való Polgáríág tsoportoifan 
jár ki a* mezere, magát fegyverben gyako
rolni: hogy annál alkalma toffabb lehelíen* 
azon tifzteiet tételre, mellyre méltán kote* 
lesnek esméri magát Béts Városa 9 jó Leo* 
foldjanak jó Felefege erántt. — A" Királyi 
Família külön fzakaizokban fog utazni: mi
vel ha egyfzerre jóne, ngyan izzadhatna íök 
Póíta-Mefiereknek a' homlokok, míg annyi 
lova: fzefe'zhetnének öfzve, a' mennyi azon. 
efetre meg kivintatotu — El jő Leopolá FÓ 
Herrzeg is , a5 Vitéz Toskána Húfzár Reg. 
Vagyonofía. — Gen. Báró S - - © Nagyf&ga* 
a' ki az erniitett Vitéz Regemeritet a'FőHer-
ízeg nevében kormányozza, nem győzi ele? 
gendöképpen magafztalni a' Fő Hertzegnek 
Nemzetünkhöz viseltető buzgófágát, 's men
nyire gyönyörködik jeles öltözetünkben * 
melly külömben is néki rendes öltözete, f* 
SiSoktiöi elő vefzení (úgymond* a' napok
ban a* Gen, ú r ) hozzám utasított fzép Le
veleit a'Fü" Hertzegnek * és azoknak ólvafás$ 

•örömnek könyv tseppjeit fatsar ki fzemeim-
ből; mert rakvák szók Nemzetemhez von-
fi6.ritka hajlandóságnak •bizonyságaival."-^ 
Tizennyókzedik eíztendejében ját moft a* 
Fo Herrzeg: de m| r embernyi magaííaguí 
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Szépen termett Testét, nagy Lélek élev&* 
níti. 

Min-émü boldog elő menetellel gyara« 
pítják Béts külső Városaiban íiémelly érde
mes Polgárok, a* köz és magános Jót tár-
g^ázó haSznos munkáffágor: onnan nyilván 
való, hogy az el múlt januáríus hónapban 
,261$; Febraáriusban 2447; Mártziusban pe
dig 23Ő2 dolgozni akató Szernéllyeket fog-
lalatoskodtattak, 's vélek napjában a—aő 
krajcárokat érdemeltettek. A* B^étsi Udvari 
Újság 10 Polgárokat nevez meg, a*kik mint-
tgy 754 fzeméllyéknek adhatnának még 's 
kívánnának is adni dolgot. -* Mikor lehet 
hsfonlót írnunk kedves Hazánkfiairól !-.-—* 
Ezt, annyival nagyobb köteleílegímk kivánnl, 
mivel az, egy réfzrol ugyan a' 4°togt*lanM 

fág *) Szomorú's ártalmas következéseinek; 
a* lopásnak és koldulásnak eleit venné; más 
réfzrol pedig, minthogy annak jelenfége 
volna már az: hogy virágoznak a' bövféget 
fziilö mesterfégek, a5 kereskedésfel eggyütt 

ked-

*) A' dologtalanfág ónként vákfztoít íbkákra tó-
ve, az igaz; Magyar Orfzágom is: ds valóban 
nem.-lehet tagadni, hogy majd meg annyira néz
ve , néminéniü kéntelenségbÓÍ való s. mtllyet fen* 
ki le tagadhat,**' ki a' Magyar Qrízágfoan ftfyA 
mmHlkeáís mmtit rónára ' ttija* 
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kecLVé's Hazánkban, mellyőkre ha eddig is 
tó adta volna magát mindenre alkalmatos 
Nemzetünk: nem látott volna annyi fzükfé-
get olly fok jóknak közepette, mellyéknek 
bírására méltóztatta otet, fok más Nemzetek 
felett, a' Termeiket Ura. — Mennyi pénz 
takarodik moít 1$ ki közelebb Magyar Or-
fzágból t&ak a5 drága poíztóért* mellynek 
kéízicésere meg kívántatott gyapja olly oltsó 
srron hordatott ki Hazánk kebelébűi! Ezen 
ízembe tiino fogyatkozásnak eleit kellene 's 
lehetne venni, a' PöfztÓ - Fahrikáknak fel 
állítása , 's r ti zteiTcges Kereskedésnek gya
korlása áiral. •»— DitsÖiTégének tartja a Ma
gyar Nemzet 5s méltán is3 hogy magát* 
nemes érzékenyfégeire né-zve, az Anglusho^ 
hafonlithatja sj de ne fzégyeníje hát ezen 
boldog Nemzetet*- a' Mesterfégeknek 's Ke
reskedésnek 'Vtrágoztatásáb&n-is- követni, ma* 
ga fok foriftájű'haiznára; ne (zégyenlje-ass" 
Örfzág Gyídése is bölts- tanátskozásainak' 
tárgyává, tenni ezen.boldog, és valóban ne*-
mes tzélt, inélly 22,Angliai Parlamentumö& 
kat mind d mái • napig olly hafznoífan, és 
ditséreteílkn foglalatöskodtatta; foglalatos* 
kodtatja a9 fzabaddá lőtt- Frantzia Nemzet 
Gyűlését is,- -

Fél fog e1 az Aufzriai Birodalomnak ép 
Sáaki Egén is-tettzeni azon Mars vérengezÉ 
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fele, melíy a' napkeletin, már g-dik eliten* 
ácre láttatja magát? Ez, még moft is oly* 
lyan Kérdés, a' mellyre küiömbözö Felele
tek hallatnak *s olvastatnak. A* kik / / . Leo-
l?öld, és II Vilhelm, között továbbra is 
Békeíféget reménylenek, vagy íeg alább a' 
közöftök talám támadandó Háborúnak hamar 
időn lejendo el múlását jövendölik, ezeken 
építenek: Egy nagy Követ, maga réfzéról 
5 ooo Tsáfzár; fogadó Társa réfzéröi pedig IÖO 
Fifiirik arannyába'fogadott, hogy nem fog 
fenni Avjtria és Prujfria között, valamelly 
höflzas hadakozás. ( Igaz, hogy $ooo Ara* 
nyat-nem fzerentséltet fundamentum nélkül 
nagy Követ is. — A' Muízkatzárnénak tsafc 
bővetskén van arany a9 zsebében 5 még..fem 
mindennel kártyázik maga réfzéröi 10©, azé* 
rpl pedig 1 Aranyba; mint jádzott egyízer 
nálla tóvó-Követünkéi, Gr. Kobent^eíkl ) 
Továbbá, ^ Prufyiai Király el megy ugyan 
maga is , vagy talám ment is máf eddigi a 
Berlint Levelek fzerént, Slésiába, égefz 
tábori kéSzületrel; de a* FÓ' Minifterével Gr.' 
Hertzherggel, 's az Mujlriai (H . 
Orofi 5 Anglus és Svéd -Köretekkel eggyütr, 
hogy vélek minduntalan taná-fskozhaffon. — 
E' felett azt írták Berlinből, ezen hónapnak 
6-dikán, hogy az AnfpaókűfayventJuM*ib-
gráf, oda lett érkezésével 9 hofizas tanako-

• • ék* 
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#&©kat tartott mind a' Királlyal 9 mind an« 
ii&k Miniftereível, a* BékeíTég eránt: melly 
tanakodásoknak annál ízerentséíiebb elŐme-* 
4ieíek lehet tulajdonítani, hogy a? említett 
Markgráf előtt igen esmér esések ILLeopold 
gondolatai; úgymint a' kivel, Toskánui 
Nagy Hertzeg koréban volt eggyütt . , ,«• 
Végre tudja azt / / . Vilhelm, hogy ha van 
o uékíe H. Braunfchweigja és Möllendorfja^ 
8 még a5 nagy Fridrik alatt: tanúltt, magit 

joi ki pihentt Serege: JL JLeopold is állít*. 
hat ki, a' győzedelmes Laudon Fo Korma* 
nvozása alatt, egy gyakorlott 's éppen a* 
gyózedelmek közzíil jött Sereget, -— —•- iV 
kik el kerűlhetetlennek tartják Aufiriar és 
Vrujfxia között a* hadakozást, azzal állanak 
elö: Ha-Semmi fem lenne a* hadakozásból^ 
mire valók hát azok a? Szertelen- keSzúletek 
mindenik réSzröl3 meliy.eknek elő adásával 
már darab id&töl fogva tellyes^jk Sok Leve
lek? — Felelet gyanánt Szolgálhat ezeknek 
Kérdésére az a? rövid, de fontos mondass 
Si vis pacem, pára hélium* Ha békejfégeti. 
akarfcy hadh@^ láfs. 

S £ e r v i <& 
Nandorfejérv árának Kormányoioja 9 

•Gr. Vaüis* következendő Tudósít ss? botsa 
főtt, ezen hónapnak 17-dikén, avFó' HádI 
Tanátshoz: 3>Meg értvén Ob* Míhálievim 
1 Ör § 
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Úr,Kémek altaljhogy az Alexwt%e nevű hely* 
fégben (NiJfiáKo\_ mintegy 3 óránny.) fekvő 
ezer Törökök, Siliegovát^ből és MányáhéI 
még 1300 emberből áilo fegíttséget várnak t 

és a' jűgodinában tartózkodó S^erviai fza* 
b«d Seregbélieink ellen verik eroílen a' ke-? 
feül6>: ugyan azon időben pedig, az Ujií^az 
Vezér Novipat^arból és Tsatsakhól maga 
mellé vejendö sfpo emberrel, fzabad Sere* 
günk' jobb fzárayára fzándékozik rontani: el 
végezte magában,' hogy az ellenfeget meg -
előzze, % Akxint^ében rajra mennyen, a* 
minthogy fel is kerekedett Ápr. 5-dike éjt* 
Szakáján Parachinbóí, 's nyoméit Kasánan 
kereíztnl, a' Seregebéll gyalogíágnak egy 
réfzével; a' nália lévé Gréfen Húízárökkal.s 

és a° fzabad Sereg Lovaííaival. Midén ciáf 
1 más nap éjtfzáka közelgetett volna az Ob. ím ' 

az elíeníéghez: két 4 fzeg formákra vetetté 
V Gyalogí%or, Schrmét és Göí^ Májof 
Urak kormányozás ok alatt; az ágyúkat leges 
leg ízéire helyhezteue, és a' HÉízarokat? 

- Major Luhcli Űr vezérlése alatt, két oldal
tól állította. Meg fejtvén az eHeníég* elöl 
vigyázói, a* mi elöl raenö Seregeinket, leg 
Ottan lármát ütöttek Ah-xim^ében^ is mint: 
hogy éppen akkor érkezett a' meg nevezett 
helybélieknek 300 ®mb§rbal allé Segítségéig 
J5árijábői; esek.biz©a ftem igyet 'fittéi ff 
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a* mi elél menő Seregeinket msg támadták j 
de a' mieink olly formán fogadták Őket, 
hogy tsak tanátsosabbnák ítélték a' jó fzorii-
fzédok helyeket változtatni , *s a* nyulak ve* 
delméhez -^ fzaladáshoz fogni. Hogy az 
ellenféget közelebb tsalhaflfa,. 's ennél fogva 
hínárba kerítbfÍTe Major Lukiéi Űr: viflza 
vonta az elől menő Seregeket. Ezt látván. 
a* Törökök, újra rajtok jöttek Vitézeinken; 
de olly derekaffan dolgozott az ágyú's lett 
az ellent állás réfeüntről, hogy a9 Törökfég 
Ismét hátrálni kezdett, ss előífzör magát Ale-
xint^ébe viífza^ vonta; de mivel ott is látó-? 
gatókat kapott tőlünk: meg iramodott, a* 
Moráva vizén kerefztiil, l$íff%á í*llé, melly 
úton még fél óránftyira hajtották a mieink. 
<*•*- Ötvenig valónál többen tálaltattak halva, 
közzüle 2L tsata helyein. Főgfágba is esett 
tggy, — Réfzünkrol ketten veíztették élete* 
két. «£. A1 Törökök Vezetője volt Aly Basa, 
Albániának Vütsítérh nevű * helyfégéből 
való, Ez olly nyakra főre fzaladt eb'Ale*. 
xint^jéböl, hogy a* Leveleit is mind ott 
hagyta. Igen fok eleféget is hagyott hátra 
az eltenfcg: de mivel azt, fzékerek nemlété 
miatt, eí fzállitani nöm leheteti, tüzét vet-
teteit neki az Ob. Úr,, mellyről néhány Kát* 
zak is gyúltak meg 's égtek el Alexiritqébéh* 
&' marhából, melly Akxini^ék alól sgf 
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falúban találtatott, viííza adatott a?Lakosok
nak, a 'mi övek volt; a* többi pedig pré
dául népünk kezére bírt. Meg 7-dikén viííza 
indult az Ob* Úr, Kasannái meg hált, g~ 
dikon Parachinba, 9-diken pedig Jagodinba 
érkezett. — Magafztalja-.Ob. Mihálievits?Úr 
az egéíz Sereg bátorfágát; különöíTen emlid 
vicézfégekrö'l Trifun Stanojfevits, és Vosko 
Csikks nevezetűeket, Arjenie Andrich fza-
bad akaratával eggyütt..—? A' Tifzteket is 
átallyában, kiváltképpen pedig Stojkovich, 
és Novako Kapitány, *s Hadnagy Ivicsich 
Uradat dicséri. 

A uft riai Be így i o m. 
Nem foka tárta a'Belgák Franklinja, és 

Vashingtonja; Vandemo&t* és Vandermers 
baráttsága. Vandermers a* nép fzeméliyé-
feen kívánta tartani *s tifzteíni Fejedelmét, 
a* mípt ezt esküvéíTel fogadta volt Brédában 
a* nép képének. Vanderno.pt pedig magá
ban *$ egynehány Társaiban akart Urat imád* 
tátni, mind fandermersel, '$ az egéfz Se
reggel; mind pedig a' Nemzettel is ̂  melly 
Szándékának tellyesitésére minthogy fzép 
Szóval reá nem vehette Vandermerset, •» 
íiállanál fogva átallyában az egéfz Katonafá-
gó t : azt Haza árulónak kiáltotta, 's kíáí-
fatja, a' pénzzel és hitegető Sireni Szókkal 
&$nnyen meg fzécjítjietet?; néppel is $ ellene 

%y~ 
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fegyveres népet küldetett, Geit B. Schön--
féld' kornrányozása alatty azt Namur alól, 
(hová ki fzállott volt, néhány Század ma
gával, G. B. Schönfeld' jövetele hallására) 
mini foglyot, be vitette Ápr. 6-dikán a' meg 
nevezett Városba; ormán Briijfyelhe idéz* 
f$Üe9 a'F6 Kormányozó Szék eleibe, inelly 
által 9-diken értésére adatott, hogy, vagy 
az Antverpiai Várba, vagy a5 Sz.-Gertrudis • 
Apátúrfágába menjen Lovaniumha, mint
hogy azt kívánnák mind maga háíotíag-a, 
mind a' köz tsendeífég. Érre felek Vander-, 
mers ? hogy Ö kéíz, ha fzükféges és hafznos 
kíTz, Brüffzelból el távozni 5 de illendőbb, 
hogy Flandríáha 'ménjén, mellyben fzüle-
tett. —- A' fzegény Vandermers* állaporjs, 
tehát ebben vagyon: de fog e' mind örök
ké virágozni #'* Vandemoot uralkodása is % 

tarthatja e' ö mind végig be kötve a' bol
dogtalan Nép ízeméit, hogy teílyeííégge! 
ne láthaíTa az vagy akarja látni a' veízcíiytv 
mellybe hozta ötét 's fogja meg inkább is 
hozni, ez a'névvel Szabaditója: az, igen 
kéttséges. — Sokkal másra mutatnak azok 
a' tüzes írások, mellyek egymást érik, úgy 
jenek viiág vldbe^ 's a'mellyeknek rzéllyok 
le venni a'Npp ízeméiről a' fedelet; és ''Van-
dernootot állortzájátói mzg fofztva, úgy* 
a/ min; yan, Szemléltetni, Hlyen írások a;! 

. ' teb- • 
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többek között: Fel fedetett Cahala, mm 
felöl irásfal:. Quousque tandem abutere Van*, 
dtrnoot patientia nojira, — Pokoli Levele
zés , vagy Cronvell Qliviernek, Vandernooi 
Meurichhe^ való Levelei, 's a* t. 

Liittic h. 
A5 Püspök felelt, a''•'Pru/fyiai Királynak;; 

fenyegetódzó Levelére, m£g pedig a'Mo> 
gunt^iai Érseknek, a* Prujf^ai Királyfi álvaló 
maga közbe vetésére 10 nappal későbben h 

mint ki volt ízabva, az egyenes felelet adásra 
rálő idó a' Királytól, következésképpen Mánz 
27-dikén. Nem felelt meg, a'Püspök ezen 
utolsó Levele is , a' Király kivánfágának.— 
JJyilván ki mondja, emiitett Levelében a' 
Püspök, hogy 6 as Király taoáttsát nem kö-r 
vetheti, és az által eleibe adott törvénytelen 
fel tételek alatt Lüttichhe viffza nem mehet; 
hanemha elébb minden arra a' lábra viflza 
helyhstódik, a'mellyen állott 1789-dik eföt* 
Aug. í g-dik napja előtt. Fel vefzl a'Püspök 
renddel^ mind azon ÍO Tzikkelyeket, mely-
lyeket a* Király Levele foglal magában, és-
azoknak mindeggyrkére meg felel, a? Német-
Orj\ágy Törvénnyel V Rendtartásai fzerént. 
Azt mondja: „Az én ügyem már eggy az; 

Örfzág ügyével. Nékem fenkinél fem lehet 
egyéniéi igazfágornát keresnem; hanem az 
örfelgmál. | í a az örfzág5 Törvéahyei úgy 

meg 
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meg eróteleníttetbetnének, mint nreg-erőra* 
leiütf ették az én Tartományomban; ha azok* 
nak védelmek alán, minden Fejedelemnek 
hafonló Sorsa lenne az enyimhez; ha egy* 
néhány pártütők Székire Sérelmekre járhat* 
nának azoknak, így azt lehetne bátran mon* 
dani, hogy az Orfzág, pártütések k eröfza-
koskodásók által igazgattatik. É$ ha nerií 
látnám az Orfzágban, 5s annak Törvénnyel* 
ben, az én ügyemnek pártfogóját, mit varr
hatnék egyebet; hanem a' mi moít történik 
rajtam.-— A' midőn FelSéged tiSttelefétbizö-* 
nyitja, OrSzágunk, 's annak Törvénnyel 6% 
Bírái eránt: hogy' tsel^kedné tehátA hogy 
én azoknak Semmivé vaió léteknek eko pélr 
$ája legyek. — IgazSágot Felféges; Uram. *«* 
Igazíagou Nints az, azokban a'fel tételeké 
ben, meüyeknek elómbe való adására ttk 
vették Felíégedet. De nagyobb van a5 Fel
féged Királyi fzivében. Ez elébe terjeSztert 
én az én ügyemet, 's vagyok mélly tiSzte-
lettel, *s a' t.s í •' • 

(Sok Fejedelmek Szírekről el lehet azt 
mondani, á1 mit as LihtkM Püspök rnoná 
£ Pniff\iai Király Szivéről: tsak az a* kár, 
hogy íbkízor el hibáztatják a' Tanátsiók s 
az iiíyen Szívben lappangó ígazSággal a" 
tárgyát.) 

A' Lütmkiekg ínég minekelőtte 'adta 
rólna a' gü*pok végá6 feleletét, a' Sirály 

Leve-
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Levelére; tettek már a5 hadi kéSzűletekéi; 
séf rették egéfíz azóltától fogva, a* niiólta 
a* Priíjfciai Király maga oltalma alá vette 
Őket, £ Német Birodalom ellen., mellyne; 
parancsolatját kellett volna igaziig herém 
neki cselekedni. ^ Mihelyt pedig meg tudta 
a' nép, mit felelt Püspök Hertzegje a9 Ki
rálynak r dühösködni kezdett , és ki jegyzett 
üémelly házakat, a r végre, hogy azokat, 
mihellyest a* Pruíízusok el fognak takarodni i 
leg ottan fel prédállya. Oda is. hagyták 
féltekben fokán a9 Várost, nevezeteííen &r 

Káptalanbéli Urak közül, a' kikt.i. vákozhatat-
latfcúí a' Püspök réTzén voltak.— Egyébaránc-
már meft, mind a' Papíag, avagy tsak na
gyobb réfzént ; mind a' Nemeííég eggy 
húron pendül a' köz néppel; a' melly pedig 
oróííön fel tette magában, hogy a*Püspököt 
Hertzegi hatalmából ki vetkeztefle, és a9 

Mrabantxjaiakkal, kiktől ágyúkat is kapott^, 
magát eggyesíttse'. 

Lengyel Orf^ág. 
Az újjabb Varsói Levelek fzerént, g 

Tzikkelyei vágynak a* Lengyel^ Orfzág, S 
PruíTzía között Mártz, ay-dikén kéfzült Frigy 
alkunak, melly éknek ide megy ki az értel
mek: i.) Mind két réfz állhatatos, fzives 
és költsönös baráttsággai tartozik egymás
hoz vifeitetnL %) Egymás bktokát költsd 

nöS 
/ 
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iröfíen garantirozzák. • 3.) Nem fogja meg 
engedni PrüJ/^_ia9 hogy valaki magát 2Le«-
gyelOri\ág dolgába avafla. 4.) Azon eíet-
t e , ha Lengyel Orfyjágot meg támadja va-
lamelly ellenfég: Pruj/\ia 16/OQO-bÖl áií6 
íegíttscgé: fog adni , t. i. 12/ooo Gyalogo
kat, 's 4000 Lovasokat: Lengyel Qtfoág 
ellenben ad Prujf^iának, az említett efetre 
I2/00O embert, nevezereífen Sooo Nemzeti 
Lovasokat, 's 4000 Gyalogokat. Ha vala-
mellyik réfz nem fzolgálhatna Katonával a' 
másiknak: tehát minden gyalog Regement
nek a' vákíaga 20/O00; minden Lovasnak 
pedig 26/666 Arany fog lenni. Lengyel 
Orftág búzát vagy abrakot is adhat a5 kéfz 
pénz helyett. 5.) Különös Szorongattatás 
idején Prujfcict ezt 30/000; Leng. OrJ%ág pe
dig amazt ao/ooo emberrel fogja fegiteni: 
de ha a* ízükíeg úgy találja hozni niagávd s 

egéflz erejekkel is kötelesek lefznek egymást 
Segíteni* 6 ) AV Segítő-Seregek , a5, fegínej
tett réfz* Kormányozója által fognak vezé
reltetni. 7.) Fogadást tefz a' két réfz egy
másnak, hogy á' kereskedést - tárgyazó egy-
gyefleget munkába veízi. g.) A" Frigy alku
nak 9 4 hetek alatt meg kell eröfsíttetni. 

Azt mopdják P hogy ezen Jki tett Tzifc-
kelyeken kiröl, még néhány titkosok is 
volnának- .— A' mi6!u már végbe ment &' 
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Frigy kötés* naponként foly a 'Trakta, ' & 
kereskedés erántt is i de e réfzben fok ne^ 
liézíég adja eló' magát. 

Magyar Orf^ág. 
Pesti Nevendék Pap, T. Ráálinger úr

nak, a' Magyar Lovajfág' Of^lopára ké&i* 
tett ízép Deák Verseit volt már Szérémscnk 
más izben közleni: ugyan akkor ígéretét tet
tünk volt., hogy az említett Úrnak, Fő Ve
zér Londont magafztaló kellemetes Verseivel 
is-írásunkat ékesíteni el nem múlatjuk. Ezt 
tsak moíl tselekedhettük: 

Ad L, B. Ged. de Láudom 

Difcetis? io difcite Poíteri! 
Clio i) Gradiuos Hungáriára prope * 

Palmasque Bellonae, ae Tropaea 
Per titulos memoresque faftos 

Aetemat. — O , quem tam níúeum coma 
Quam; corde, fortém Nejiora vidimus,, 

Stupende Laudonf te vlrentes 
Laeta fuis reparare eampis 

Mirata lauros- eft Alemannia: 
T u 5 cum Thsrefae regna..laceíTetety 

l) Hiftoriú, quae Heroés hos Amnlrbús isferit*':Vid» 

Gyűjtemény Jelzet 



Igúi retoríífti corufco 
Viífcor Hyperboreum Leoném a) 

Tu cftigis hoftesj Tu vaga.moenia; 
Tu Punicis haud artibus indigus 

Scala reuincis pertinaces 
Non íme Dis animoíus Heros^ 

Tu Regis olim cent'wtani irritas 
Reddis íagaci coníiiio minas, 

Tandem eiocuci „Hoc Eoa 
Itöagne 5 trement domirore, Caefar9 

frSeptern caducisAtria Turribus. 3) 
Laudone, criftas hellua centiceps 4) 

Demitrec, er Draco tricorpor f) 
Interiec, moderance turnus ." 

Nec ille vanos Áugur in exitus 
Calíginoíi temporis abftulit 

Nüb'em; Venis Tutela, Téque 
Odryfium fuperafíe dicic 

Orbis 

2)Frideric. II, eitercitus. 
•3) Vití, Djssjy Qsmanogr. másodig Ré£z, §. 22* 
4) Imperü .Ottóm, populi. 
5) Selimus ÜLin-qmm zS&linmmm virtutem belli*, 

eam . s©mtnigra-ŰV> in: eoqwe 3 ViQ&res ad Nico-
folim^ Várnom et Mohátt, Bajazetl* Asmvat í& 
1$. SuHman* II, reuixiffe fomoiawnt, atque iti 
Orbis Dorakei* (QmtkMriJ; glgrfati fi**í *•> 
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Orbis Tyrannunty Te íumiduni prosul 
FugaíTs Thraca et plus vice íimplici 

Arcesque dehmaíTe, et Vrbes 
Eugenii referaífe ritiu 

Iam ípe fecunda Biftones ebrií 
Gontaminato eum grege turhidum 

Irasque^ dementesqu® ífcrages, 
Funus et Hungáriát minatus. 

•Lyrnphata Fato corpora déiíottént 6) 
Aufi cruento et turbiíie rerripheas 7) 

gt plumbuiti et ignem , humíque trá&tis 
Pannonidis pedieas p a m e . g) 

At ille, quamquam deftinet vnguibus 
Stymphxlidum grex 9) íúfum AquiZde, hnuá 

diü 
jZVdíz lotíf^ 10) fruftratúf irasj 

Stratíis atrox ad Agino Berdo. 11) 
Te^diira cfiimerae Spiritus igneae 
§3 b'elluofis riclibus exferit* 

Equös-

ás) CauíTas füriofae in hoftem próieétionis, recéfife't 
Cl. Dec-xy in eleganti Osmandgi** F. 2, #. 97. 

7) Tela Thraciea. Valér.' Flac.L. 6. 
%) Exeniplar Catenat a Barbarís * Chriílianis paratae 

defcríökur H. T. p. 423. 
9) IBarhiri nofíris infefti; quos 10) Laudoú. more 

Ihríulis s Jouis Filii , comprefík. 
11) H* T. p 2S moHS non procal Dukitzú 
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Equosque depafcít, virosque, 

Beüerophonte perit reui&us. ia) 
Te vi£ta, quamquam ftammiuoma domas 
Aetna, benignum Dubh%a 13) praedicat; 

Iníigne Te laeíi renarrat 
Praefidium Nouii cicatrix. 14) 

Ter et reciíb vertice fepticeps 
Recreuit anguis, i f) ter periit tuo 

Exuftus igni, ter fubadti 
OíHa fuecubuere Berbin 

Te mente Pallas aegida dans Suam 
Finxit fagaci; Mercurius dédit 

Harpen 16), tetros Vulcanus ignes 
Ceífit, equosque agilemque eurrufi* 

Tohitruali forte Diefpiter. — 
Hac dote *) Monftrum rupibus ardüis 

Fa~ 

J I • • • '• •• 

12) Turcica praeíidia e rariis nationum turnus, ve 
ehimaera partibus, conftahtia Ouid Metamorph. 9; 
Mediis in partibus hircum, PeBus et ora leas^ caH~ 
dam ferpentis habtbat* 

13) H. T. p. 3 , 
14) Ibid. 1 
15) H. T. p. 6 ^ I T - * - ^ - - % « 

16) Gladius- falcatus Mercuriu 
*) Enumerata Dona indicant: Lauionem^ perfeétl 

űueis munéribus gaudere,, 
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Fatale Minőtaurus 17) arcem 
Et domitas Tibi pandit Vrbes, 

(Sic ferret enfem, fie oculos citus 
Rotaret Heros Hadikius quoque, ig) 

Sic vinceret — niíi Inuidendo 
Fata Senem eriperent triumpho.) 

Horrefcit imbres vulnificos loqui 
Mens; plumbifufae fic crepitant pyrae 

Per te£ta, fic cremant9 necantque! 19) 
Fragminibus quatefa£ta cautes 

Ad verberantűm lapfa tonirrua 
Premit Gelonosj vt fegetes fera 

Grando, vt rates procella ponti. 
Luxuriat rubicunda tellus 

Fumantium fub ftrage cadauerum — 
Io triumphe! iam penetrabilis 

Furente ^T^iífüfti -mina io) 
'Staré pauent titubantque portae. 

Io triumphe! iam pede compedes, 
Iam nuda púlfis vertice Cynthiis 

Curuata lambit puluerem Álba, 
Iura fubit Dominae prioris. %i) 

Subit 

Vf) Tauruno irifidens Tufcicum praeíidium, quod 
a Laudone, vt Minotaurus a Thefeo e Labyrinthó% 
eiechim eft. 

18) H. T . 169. item p. 482 &£• 
19) Videnda pyrobolarior, defcríptío ín H. T . 
20) Inncunabula et fata Belgrádi H# T, p. 353* 
a i } Aquilae bicip. 
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Subit íbroris fata Semendria: aa) 
Nec tu , licet fis Orfova penucax, 

Ridebis impune , obfidentis 
Centuriaeque, Ducisque praeda* 

Nunc aufus Ifter? nimc caput extulit, 
Et femitofto margine ftans norat: 

,5 QVoD haVD trlpLeX Phoehe oCCV-
pabat, 

VnVs Inlt GeDeone Iofeph. 13) 
„ Quod folis ardens eft Aquilae iubar 
Pullos docenti; quod geminus rudi 

Chiron Aclúlli: hoc eft cateruis 
Omne Ducum, Comitumq;, IsaudonS'm) 

Ztctudone virms auget adoreas 
Laudante; Laudis encomio euolat 

Ad arma Pannon, atque ab ipfa 
Summit opes, animosque laude. %0 

Vtcunque caftris Dux eqtiitat, libens 
Francifcus, Orbis delicium, comes 

Áudet Seni ad belli volantes 
Intrepidus equitare mortes. 26) 

Viues 

22) H, T. p, 473. Quae fpolia capta ibid. 1. pag. 
. 386. 

23) A tribus Sultánis eKpugtiari non potuit, H. T . 
P. 354-

34) Qm Ta&icae dus Scholam fecuti, Viti. H. T« 
p. 66 etc. , : ' 

S5J p. 63. 4og. 
26) p. 29a* Hf T9 
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Viues in aeuum, o Lux Patria* Patris 
SalusquQl o ingens PraefidiumAufiriae9 

Lucensque pugnantium per Agmen 
Pannonidűm Cynofura, viues! 

' , , Türrita paííis fe Tibi brachüs 
Vienna praebet; Caefaris in íinu 

Dum Ne£taris fuccos bibes, tu 
- Laurigerae decus es Tiaraet( 

99 Togaeque palmatae: 27) vaga te canent 
Orbis profefío carmine compka. 

Tu Vi&or altér, tu fecundus 
Eugenius dare frena Bejfo." 

„Poít haee crueatos pax vbi parieti 
Sufpendit enfes laetaque fauftitas 

Inuifet Vrbes atque rerum 
Cornitms vndique plena tündét" 

SÍIn rura fe fe copia et oppida; 
yi£lorias tunc poft genitis tuas 

Et beíla grandaeui parentes 
^ Vifginibiis, puerisque dicent"1 

„ I t e , i t e , dixit, flumine confono, 
Lymphae* et Gelonorum eíuite infolens 

Cruore prabrum, quod (pudendum!) 
Teutonicae peperere dextrae." 2ü) 

Szülött Nyelvünkön is zengedeztették 
némelly érdemes Hazánkfijai a' nagy Lau-
don érdemeit. Ezek kozzül kiváltképpen-
m<.. . , .' ,i . - i i . i . . . . . . ' . n i - • i » » • » • i iw—wn.1 r H . » i i i m 

27) Ornamentum Trmmphaatiuiu, 
»8) 354 P- H. f. 
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való említést érdemel Kuk sár litván Úr, a" 
Szombathelyi Kir. Oskoláknál a' fzép Tudo
mányoknak öregbik Kir. Tanítója j a* kinek, 
jó Magyarfággal és Poétái Lélekkel irott, 
tudománnyal tellyes Versei ezen Tzím alatt 
jöttek Szombathelyen Világ eleibe: Báró 
Laudonnak Nandorfejérvári Győzedelme* 
— Maga, a' Versek1 méltó Tárgya , Lau-
don Fö Vezér, így írt ar Tudós Versfzer-
söhöz: „ Egregios Tuos'Verfus ipfe non 
fatis intellexi; fed illos mihi in Germánicafft. 
Linguam traduci curavi, et gratjjjimo anU 
ffio 9 etiamji immeritas tuas légi Literas s 
laudesque, XJtinam pojfem *Tuae 3íufde 
illád pulcherrimum Opus , ficut v ellem, neó 
non de tua mihi femper cara Patria bene 
mereri." az az : „ A' Te jeleC Verseidet 
Magyarul nem eléggé értettem ^ hanem azo
kat magamnak Németre fordíttattam, és igen 
nagy örömmel olvastam Leveledet 's ditsé-
reteidet, ámbár azokat meg nem- érdemiét-
tem. Bártsak Néked, azon igen fzép mun
kádért, 's előttem mindenkor kedves Hazád
nak úgy fzolgálhatnék, mint akarnék." 

..A' Könyvetske találtatik Posonban Dohi Könyv-
árosnál, — Ugyan ezen meg nevezett Urnák, mind 
a' Fofonyi, mind itt Béísben, a' Sz. litván Temploma 
kerületében lévő Boltjában találtatnak még e' követ
kezendő Magyar Könyvek is: 
Jung éjtfzakáji, 's egyéb Munkái. 2 Dar. Fordí

totta Vétzeli Jósef. Nyomtat. Gy'brben 1787. —* 
1 for. 30 kr. 

Oktatás, hogy'kell efíek magát eggy AíFzotiy Km* 
Bernek, a'difzes erkölcsökben formálni. Nyomt, 
JPöjbnbaniyB.p 20 kr,"-
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Molnár Ferentz Magyar Katója* Nyomtatt, Bétsben 
1789. — 20 kr. 

Leél Kürtje, melly Jójzb erényben tartatik. Két rézre 
mettzett Rajzolattal, (Ezen Munkának is köze
lebb említett Mó/ízár Ferentz Ur a' Szerzője.) 
Nyomt. Bétsben 1788. 20 kr, 

A ' Magyar MufeumböU mellyrol tavalyi írásunk- * 
ban érdemlett emlékezetet tettünk, 4 Kötet jött már 
Jri. Mind a' négyet lehet kapni háíz húfz kr, ér t , 
Kaffan és Pefien, Trattner Urnái. 

—• Peften jött k i : Hiítoria Belli Cofacéo-Po-
lonici, Authore Samuele Grondjzky de Grandi con-
fcripta An. 1676, Ex Manufcriptis monimentis Hiíto-
riae Hungaricae, in lucem protulit Crrolus Koppi, ín 
Reg. Sci.ent. Univ. Hiíl. Univ. Profefl*. Vejtini 17S9. 
Litteris Fr, Ant. Patzko.: Cum Tabulis aeri incifis, 
1 fl, 30 kr, 

Fúskúti Landerer-Mi]aílyr: Úrnak Pofonyi, Pesti, 
és Káffai Könyves Boltjaiban találhatni, többekkel 
cggyütt ezen meg nevezendő Magj^ar Könyveket is: 
Verbotzi Irtván, Magyar és Erdély Orfzágnak Tor-

vény-Könyve. Nyoltzad Form. Pofonjban és 
Kaffan, 45 kr. 

Orfeusz egy'hólnapos í rás , a' józan gondolkozásnak, 
igazabb ízlésnek,; és Magyar Történeteknek elo-

' fegéllésére. ElsÖ Kötet Januárius 0-dikán .Kaffan 
1790. "20 kn 

K-Ulövnbféle válogatott Elme-Futtatások. Magyarra 
fordította Illet János, g. Form. Pojbnjban 1793, 
4 0 kr. /..•;•:,'-

A' Tifzteílegre Vágyódók, Víg - Játék, 8-ad Form, 
1790, 10 kr, 

'Az 
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Az öreg Fösvény. Víg-Játék, 1790. g» io kr. 
A' Nevelők. Víg erköítsi Játék 1790. 10 kr. 
Báró Trenk Fridrik emlékezetre méltó Eletének HisV 

toriája. g-ad Form, Pofonjhan,— III. Réfz. 
2 for. 30 kr. 

Volt ér Úrnak Henri£sfa, Magyar Versekben, For
díttatott Szilágyi Sámuel Úr által. Nagy g-ad 
Rétben. 1 for. 20 kr. 

A' Kerefztfégnek orvosi ízemekkel való meg visgá-
lása. 8-ad For. Pof. 10 kr. 

Virgilíusnak Eklogái, az az: válogatott páfztori Ver
sei Nagy g R. Pof 1 for. 40 kr! 

Mátyás litván M. D. Ó és Új Díáetetica'/ 4 Darab. 
Nagy 8. R. 5 for. Az 5-dik és 6-dik Darab 
Sajró alatt vagyon. 

Sziegvárt' klaftromi Történetei. 8 F. Pof, 2 for. 
lítennel való Társalkodás a' reggeli és estvéli órákon-

Sturm Kriílof, és Tiedé János által. Nagy g-acl 
Rétben. Pofonban, 4 for. 

C O D E X 
C R I M I N A L I S H E T R U R I A E 

S E R E N I S S I M I A R C H I D U C I S 

P E T R I L E 0 P 0 L Ö l , 
NÜNC REGI& APOSTOLICI HUNGÁRIÁÉ etoT 

T R A D U C f U S 

A 

IOSEPHO V O L T I G G 1 

Prin* 
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Principe nec .nofiro clsus ejt moderatior ullus: 
lufi itta v.ites temperát itte fuas. • • . 

Ovidius. 
Vi&nnae 179c 

Apud Societatem Typographicam. 

Vcuoíqnot Leges criminales a vetustiílimis terapöri-
bus tum Gnecorum cum Romanorum aliorumque Po~ 
pulorum ad noftram usque astatem latse funt, omnes 
íimul acceptse nec quoad expeditiörém procedendi 
modum, nec qnoad pcenas deliétis commenfas, nec 
quoad majorem efficaciara r nec quoad juíliiiam, nec 
quoad humanitatem, nec quoad principia tam ex natura 
honiinis quam Societatis civilis deprompta cum hoc 
Hetruriae Codice conferri poflünt. Omnes enim in 
determinandis ac puniendis deliétis t íi rite examinen-
tur, qiiamdam barbariem crudelitatemque pius aut mi-
nus fpirant, neque ideo deliőta aute-yertunt, nec finera 
Civitatis affequuntur. 

Quoniam hic Codex juílitia et humanitate plenus; 
paucis fmguíaribus in eodem immutandis; omni Natio* 
ni et regiminis Formse et omui tempore accommodari 
potefl, iccirco ex originali italico, aliis quoque ver-
fionibus infpe&is, foluta et nitida oratione in latinutn 
fermonem verfus eíl. 

Hoc itaque opus mole quidem éxiguum, re au-
tem fummum, atque ab univerfa Eüropa maximöpere 
celebratam, proíhbit venale 24 crucigeris apud prin-
eipaliores Bibliopolas in Hungária, Groatia, Slavonia 
et Traníilvania, ac fub dimidium fequentis Maji pote-
rit ubique liaberi. 

Vienna 26. Április 1790. 

Költ Bétsben , Áprilisnek 27-dik napján. 
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