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£Sts. 
A' múlt Szeredán, nem fzánkázótt ki más az 

Udvarból, az egy Nápolyi -Királyon kivűl, Schön~ 
'briínnba ebédre; az is Gr. Kinsky Jósef' fzánnyán. 
Elöl ment: W.Auerjperg Adám,tsak magánoífan egy 
liánban, a' kit . i. vezette az egéí'z fzánkázó íort. 
2.) H. Clary, Gr. Z/ff/y Iírvánnéval. 3.) H. Auer-

fperg Károly, Gr. Zichy -Fer. néveL 4.) Gr. Vil-
- tsck;, Ap^rmont Grófnéval. 5.) M. Gallo a' Náp. 
Követ, Cssrnin Grófnéval. 6.) H. (Dux) Puario 
Nápolyból, Gagárick Grófnéval. ' 7.) Landgraf 

. Fürfienbergy Gr. Sc/ivnborn- Erzsébet Káptalanbéli 
Dámávgl. g.) Gr. Kaunitz EftH5$, Sauer Grófné
val. 9.) Gr. Csernin, Rzewuska Grófnéval. 10.) 
Gr. líoyos, Gr. Kinsky Fitejp Hitvesével; i i . ) Gr. 
Stahrcmberg Aloyf., Ariev a. Nápolyi H ; nevel 
(Duciffa). 12.) Gr. Sttírnbeig, Vsyna Grófnéval 
a' Lengyel Követnével. 13.) ö F . a' Náp. Király, 
Gr. Schönborn Amália, Monsi Kápt. béli Dámával. 
34.) H. Efzterházy Miklós, Hadik Grófnéval. 15) 
Gr. Kinsky József, Paar Grófnéval. 16.) Gróf 
Pálffy Jós,, Vallis Gr. néval. 17.) Gr. Zichy Iftv. 
kalpagoíían , Lichtenjiein Kár. H. nevel. 18.) H. 
(Dux) Sicigníano a' lVdf/7, Követtség' Titoknokja, 
jDieáíichjiőin-Waldjlein Gv.riévú. 19.) H. Schivar-
tzenbcrg Jós;4? ?Fr£/í<7 Rudolf G. néval. 20.) G. 1*%-
terani, Haeften Bár. néval, a' Hollan. Követnével. 
21.) Gr. Chodek, Wrbna Gr. néval. 22.) G.Died-
richjiein, Perghen Gr. néval. 23.) Gr. Diedrichfteiri 
Jói', G. Kinsky JÓT. névéi. 24.) Gr. Vallis JÓL, Serra 
(Japriola Náp. H. nevel. 25.) G. larocka, Altheim 
Gr. néval. 26.) Gr. Pálffy Miklós , Veterani Gr. 
néval. 27.) Gr. Efzterházy Fer. kurta mentében, 
( Szijktovba való menetele, ismét más napra halafz-
tódott) Itftf/"Gr. néval. 23.) H. JJchtnnftein Kápt. 
béiiür, Hoyos Gr. néval. 29.) M. Arieuro, tsak 
magánoífan. — Minden fzán előtt, 2 lovagló Legé
nyek tsergettek. Estvére , fok égö fáklyák között 
viifza tértek a' Városba; 's minekutánnaazUdvar-
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ban koros körül fzánkáztak volna eggy ideig , fel 
mentek a' H. Coüore4Q> báljába. 

Magjrur Orfzdg. 
„Meg fofztattatván a' !Ns Hajdú-Városok, T 

Szabolts Vármegyéhez lett kaptsoltatásokkal, e~ 
löbbeni, és leg első fel állásoktól fogva gyakor
lott Kapitányok által való igazgatásoknak mód
jától, minekutánna a' közelebb múlt efztendöbeii 
régi állapottyokra viíTzahelyhéztettek volna : azon 
fzabad váiafztásnak juflaval, mellyel eleitől fogva 
mind ez ideig fzakadatlanúl éltek , T . Jablontzai 
Petes János Urat váiafziották magoknak Kapitány-
nyoknak. Melly eránt a' Fels. Ts. 's Kir. Udvari-
inak alázatos Jelentéseket meg tévén , a' midőn 
&* moítan folyó, és már vége felé lévő Orfzág-
Gyülésén az emiitett Városoknak egyéb dolgaik 
eránt is végezések tétettek; méltóztatott egyfzer-
smind Ö Felsége a' T . Úrnak hívséges fzolgálatit, 
és azok által fzerzett érdemeit kegyelmeííen méltó 
tekintetben venni, nevezeíefíen: hogy a' T. Sza~ 
bolts Vármegyei Subalternum Judiciumnál , réfzj 
fzerént első AÍTzeíTzori, réfz fzerént Préfesi hiva
talát ditséreteíTen folytatta; az előtt pedig ugyan 
tsak HajdávárosokoTi, 25 eíztendöknek el folyása 
alatt külömbkülömbféle közönséges fzolgálatok-
ban , utóbbi eíztendeiben pedig Vice - Kapitányi 
hivatalban magát,.-annyira meg különiböztette, 
hogy iliy íbk ei'ztendők alatt véghez vitt hívséges 
fzcigáiafira nézve, a' Kir. Udvarnokok' (Aulae 
Familiares) fzámok közibe váló bé vétettetésre is 
érdemesnek --Ítéltetett;-' mind ezen elöl í'zámláltt 
érdemeire nézve Kapitányt hivatalában Ö Felsé
gétől kegyelmeflen- meg eiöí'sítíelett, és annak 

ál-
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állandó folytatására a' fzokott Kir. Dekrétum 
ki is adattatott, melljel egyfzersmind a' fzabad 
válafztásnak juíía fel tartatott ." 
Tolna Vármegyéből, Jan. 5-dikén kőit Levelében 

ezeket írja egy Barátunk: 
,,Az idén még nem tudjuk, mi a' tél. Igea 

lágy idők járnak, a' vagyonos gazdáknak nem 
fzinte fzájok íze fzerént folynak, nem tudom, mi 
leíTz a' vége? Azt rebesgetik itt nálunk, hogy 
egy Baranyai hó lepte fejű Öreg, minőt az arany 
idők Filemonnak ]á<nbor fzeméilyében képzeítetnek 
velünk, nem valamelly babonás álmodozásból f 

hanem több efztendei tapafztaiásán épített előre 
látásából azt jövendölgeti, hogy az idén a' fzéna-
béii takarmányt az elsők, fzelek, fergetegek a* 
baglyában eméfztik meg; a' gabona pedig a 'ke-
reíztekben tsirázik ki. — Adja Iften, hogy hazug 
Próféta legyen! 

Pozsonból, következendő nevettséges törté
netet ir eggv Barátunk: F** L** Adminiftráto£ 
Urnák a' kuktája, öfzve találkozik a' napokban 
eggy esmerős katonával a' Ferdinánd Reg. jéböl, 
kinek mindazáltal a 'nevét nem tudta, kérdi tő
le a' katona; van e' pénze? van : felel a' kukta 
— Nem venne e' tehát eggy jó óltfó órát , kér
di továbbá a' katona? vennék biz én: felel a' 
kukta: 's meg alkufzik láttatlanra , négy forintba 
és két pint borba: de nem lévén annyi pénz nál-
la , mondja a' katonának , . hogy várakozna reá 
eggy keveíTé , tsak a' E** F** Vitzeispány Ür Pat 
varistájához megy fel, mÍRdjárt le hozza a* 

M 2 pénzt. 
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pénzt. El bfefzéili a' Kukta a' dolgot a* Patvá-
íiRának. Ez maga is neki örül az óltsó jófzág-
n a k , 's hogy el üthefíe a' Kukta kezéről, maga 
fzalad le a' katonához. Látván azonban a' ka
tona, hogy okosabb1 Ember jött le a' Kuktánál 
monda neki, hogy é- ön ásnak nem is mutatja az 
ő rá t ; hanem mivel a* Kuktával alkudott: annak 
által ft%já ádhiv niihéLf élt a' pénzt látándfa. Nem 
érhetvén tzéllyát a n Í*a tva t i s ta , által adja a4 

kértípénzt a' KuftMia^ 'Ez körül vefzi á' Ka
tonát 's- kéri , hogy í&Slíitaná meg lejjebb ha le
hetne az ora árfát. ^Le fzállott a' Katona 8 hu-
fzasra: melly et által vévén kezébe adta ő is az órát 
a*kuktának 's azzal el lódult. A' Kukta még tsak 
füléhez sem tartotta örömében az órát; haheih 
fzaladt fel veié a' Fatvátistához: de melly igea 
le esett az ál la , midőn látná, hogy eggy tzifra 
pántlikás két garasos órát vásárlóit. Hogy á* 
Katona úgy réá fzedhette a' Kuktát : nem tsuda 
mert a' meg tsalattatásnak nem annyira az estve 
mint az éfz homállyá volt az oka : de hogy 
eggy egéíz közönséget meg tsallyon valaki az 
estve homállyánál, már aZ különösebb dolog. Éz 
meg történt 178*? dikbeh Londonban : Látványt, i. 
egy vakmerő tsalfaj melly örömöt vett légyen á* 
Nép jó Királlyának rheg gyógyulásából, 's miné-
mü áhitatoíMggal várja az e' végett tartandó pro-
t2efíziót.;:ai:ÍW0enifd&hi€ba í hé veízi estve ma
gát egy,J&tét zugbá^ít ífSel Fleetftreet nevezetű 
úttzáhozY mellyen í | e r M ^ emberek fzoktak járni, 
V e i kc íd i . a ' kiabálást rs- ,,Itt van (úgymond) 

ama 
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ama Keveeetes nagy protzeíTziónak kornyülállásos 

elö-adása, mellyetLord G<%dgfif§y£jgyir* t l^ aÍ* 
don kezével Ncw.gate\xan.$m A3 | f e tsöportoiran 
tsödűlt ezen Kiabálóhoz., >?'% $rqm.mel "mdta a* 
Pfenninget, tsak hogy ol}v,; emlékezetes dolognak 
le Írására ízért teheficn. j ^ v é l fetét vóit , dugta/ 
kiki zsebjébe, mihelyest ^ é h e z vette a- papi-
roílat. Kevés idö alatt , jnind-oda lett a' nagy 
tspmó nyomtatvány, mellynek nem x*Jgyéb volt 
a' foglalatja, hanem úttzákon énekelni fzokott 
légi énekek. — Nem elégedett meg egy rendbéli 
tsalárdsággal SL Tsábíto, hanem azt több réfzei-
ben is próbálta a' Városnak, még pedig mindenütt 
íijsérentsélTen. 

G f i l l i t z i a . 
Ö Felsége, tud tokra adatta a' Lemhergi Kor* 

mányfzék által , ezen Tartomány' Rendjeinek, 
|iogy a' Gallitziaii (vagy a' közönségelTen úgy 
nsvezett Lengyel) Testőrző Seregnek további fenn 
állását nem akarja: e 'helyett azonban nagyobb 
jót ajánl nékiek, hogy t. i. 25 régi nemes fami-
liájú fzegény Iffjakat fog Gallitüából a' Kadétok' 
Akadémiájában tartatni, 's ottan alkalmatos Tifz-
íekké kcfzíttetni. | iogy pedig ezen fzám minden
kor tellyes leheffen, lűvánja^^Felsegey^ögy az 
Akadémiából kikerülendő mj^denlffjú helyéfce,újra 
3 iffjakat terjefTzep. a* GalUtziqi--Kormányfzék leg-
ottan Q Felsége eleibe, kik kőzz u l maga-fog Ö 
Felsége válafztani. EiöfTzör a' Német Testőrző 
féreghez fognak adatni az Akadémiát ki tanúltt 
GalIUziaflfíjaky *$ onnan úgy mennek cíztán főbb, 

rang. 
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ranggal Regementekhez. — Ha valamelly Galli* 
tziai ízármazású Tiízt meg mutathatja, hogy ö 
törvényt tanúit, és katonaságból polgári állapotba 
kívánkozik által: téllyésíttetni fog kérése. — A* 
Gallitziai Testőrző Seregnél fzolgálttTifztek, főbb 
rangra fogtak Regemerstekbe ki lépni. 

Úgy irják, hogy á* közép rendű Lengyel Ne
mesek kozzűl, íokan kéfzűlnek által minden va
gyonostői eggyütt ezen Tartományba*, mivelhogy 
a' Köz. Társaságnak mofiani környűlállásai tely-
lyefféggel nem reményltethetik vélek , fzeméllyek-
nek 's vagyonjaiknak bátorságban lejendő mara
dását. — Nagyon tartanak az Uralkodás módja 
felől való vetélkedésekből fzármazható zenebona-, 
tói, 's a' Portával való fzovettségnek roíTz követ
kezéseitől. 

H o l la n d i a. 
Felső Geldriának egy rérzét az siujtriai fídzy 

más réfzét Pruffzia, harmadik réfzét pedig Hol
landia birja. ^áajiridnak és Hollandiának fok ellen
kezésekre fzolgáltatott már alkalmatoflagot régtől 
fogva az emiitett tartománybéli birtokaik határ
jaiknak bizontalan, 's meg határozatlan volta. 
Tehát raoft minden további izetlenkedéseknek el 
távoztatása végett abban eggyezett meg Ö Ts. 's 
Kir. Felsége, a' Köz. ^Társasággal, hogy mind 
kettőjök réfzérőí Biztosok válafztafTanak, kik a* 
határokat olly derekaffan ki fzabják 's el intézzék, 
hogy—többé kérdés fétamadhaííon felölök. — A* 
Köz. Társaság újra úgy téteti a' hadi kéfzületeket, 
hogy a' jövő tavaííza.l fegítö Sereget adhaíTcn azon 

An~ 
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^nglus hajós Sereg mellé, melly a' J?rf// tengerét 
akarja meg látogatni: ha meg nem kéfsűlénd ezen 
télen Rujjzia, 's a? Porta között a' békeíTég. 

iV e m e t Birodalom. 
Végzője a' Serifft Úr' Levelének. 

„Mivel a' tartozik ki venni a'hibát a' Közön-
ség' elméjéből, a' ki okozta az t ; úgy ítélem, Exc. 
iád" köLeleíTege fogott lenni , , közönségeílen fel-
fzegzendő irás által ki hirdetni, hogy a' tegnap-
clött fel fzegzett irás (meilyben% i. a' volt, hogy 
a' B<mder Fővezérhez fzöUó. Levele Dohm Úrnak 
az emiitett Fővezérnek kézébe nem ment, 's kö
vetkezésképpen Dohm Úrtól nem ízármazhatott) 
hamis lett legyen. Ha ezt Excel, ád tselekedni 
nem akarja: kérem, izennye meg nékem haladék. 
nélkül, hogy én ezen Levelemet,. a' több írások
kal eggyütt, (mint utolsó Levelében irta volt 
Exc. á d ) közönségefíe teheííem. 

Utólirds. Ide zárva küldöm, az általam ki-
vántt fel fzegzendő írásnak formáját; jelentem 
azonban, hogy ezen elégtételből, melly tsupárt 
a'tévelygésbe hozott, 's egy MiniHer ellen fel láz-
zadt Népre nézve esik, az az elégtétel ki nem 
telhetik még, mellyet én azért kívántam '» kívá
nok még inoft is , hogy Exc. ád engem meg nem 
hitt, 's hogy egy minifieri, és fzorgos írást fel 
nyitatlan viílza küldött. 

Második UíÓUrds: Tegnap 10 órakor hozták 
hozzám a' bárét, hogy a' Nép jelentést kivan 's 
vár tőlem * az Exc. ád által fel fzegeztetett írásra 
nézve; V olly'rnoz-gásban vagyon, mellynél.fogva 

ve-
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•efzedelcm történhetne rajtam , égy melTze lévő 
ízáiláson, a' hol femmi fírázsa nintsen. — Illjr 
fzempillantásban Törökök' kormányozó Generá-
liffátói is bátorkodtam volna kérni fegíttséget: hát 
iliy betsületre méltó V baráttságos Seregek' Kor* 
mányozójához hogy' ne folyamodtam volna egéfz 
bizodalommal? De Excel, iád viffza küldötte a' 
Levelemet; nem lévén tehát kihez folyamodnom: 
úgy nyomtattattam 's ofztattam Ri, éjtfzakának 
idején, az ide foglaltt Bender Fővezérhez fzólla 
írásomat." 

OlafzÖrfzdg. 
A? Velentzei Köz. Társaság, két rendkivül-

való Követei által ízándékozott volt , mint jelen
tettük már eggy izben , a' mi Fels. / / . Leopoldunk* 
nak Tsáfzárrá lett válafztátásán 's koronáztatásán 
való örvendezését nyilvánvalóvá tenni. Erről tett 
ajánlását az emiitett Köz. Társaságnak igen meg 
Jkofzönte Ö Tsáfz. % Kir. Felsége; de el nem fo
gadta. 

A' Turini (Sardiniai) Udvar, és GenuaiKöz 
Társaság között már régóltától fogva tartott egye
netlenségeknek , eggy újjonnan kötö*»V-fzövettség 
mind a' két réfznek tökéiletes meg elégedésére, 
fzerentséíl'en végét fzakafztotta. 

Spanyol OrJ'zdg. 
Madritból ezeket irták Jan* n-dikén: A' Ki

rá ly , másod izben tartatott már 40 Doktorokból 
álló Orvosi Tanátsot , a' Korona ÖrököíTe eránt. 
De mindnyájan azt ítélték az Orvosok, hogy többé 
»em lehet rajta íegí|enj 
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Á? Marokkói Szultán, újra félbe fzakaíztotta. 
Geutá Vára oftromát, 's egéfíz erejét fordította 
a' Testvérje ellen, kinek Trónusra vójaa vágyó
dása , 's feles fzámú követői vágynak. Minthogy 
mezei tsatákban foha fem diadalmaskodhatott a* 
Szultán még eddig a' Testyérjén: tehát már más 
módot gondolt ki ellene. Azt t. i. hogy minden 
követőjének a' fejére 10 piaftert tett fel jutalmul; 
melly ajánlásnak az a' foganatja, hogy mar az-
ólta rakás főkkel meg terheltt tevék érkeznek pa
ponként a' Szultán táborába. 

Anglia* 
A' Ports.mouthi kikötő helyben Hektor neve

zetű öreg hajótól való;hajós, Regény , halálra fen! 
tentziáztatik nem régiben a' pártütésért. Azon^ 
ban Viktory nevezetű hajón öfzve adja magát a* 
Legénységnek nagy réfze, hogy meg ne engedjék 
az emiitett Büdösnek ki végeztetését. A' dolog, 
liirével esik a' Kapitánynak, ki is a' Tjfzlekke| 
eggyütt mindjárt rendeléseket kezdett alattomban 
tenni, melly^k által eleje vétettethetnék a' gonofz-
nak. Midőn már eljött volna a' fententzia végre 
hajtásának ideje, fogja magát a' Kapitány, 's né 
liány Tifztekkel eggyütt a* nagy ladikba megy, 
£s í'emmi ollyast nem mutatván, a' mi gyanakq-
dásra fzolgáltathatott volna .alkaimatolíagot, pa-
rantsolá azon Legényeknek, kik a'pártütés'fejei
nek tartattak volt , hogy mennének bé hozzája 
ü'ladikba, 's a' Hektor hajót, úgymint a' mellyen 
lett a" halálra fententziáztatottnak ki végezése; 
-i picék körül Egyí'zersiniűd rendelést tett, hogy 
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más nagy ladik is menne, fegyveres Legénységgel 
meg rakva utánnok. Midőn már akafztani akar
ták a 'k i fententziáztatottfzemélyt, esküdtek fzör-
nyü káromlások között néhányan, a' Viktory ha
jón hátra maradoíty 's-a ' hajó tetejére nézés vé
gett ki állított Legények kŐzzül, hogy ók meg nem 
nézik az afeafztást, 's hogy az ne is történjék. A r 

Hadnagy eleibek terjesztette az ő magok viselé
seknek vétkes vóltát-píite midőn fzóval femmirö 
fem ment, volna, 's még fény eget ödzni kezdtek a* 
Pártosok , kirántja öve mellől a' pifztolyát, hogy 
a ' l eg vakmerőbbet álló helyében le lőjje. Rá is 
tsattantott: de a' pifztoly el nem sült. Akkor 
egy Legény hozzá tsap a' Hadnagyhoz; de a' kit 
ez , kurta kardjával nyomban le vágott. ' A' több 
Pártosok, le fzaladtak a'hajóba fegyverekért; de 
a' Hadnagy, jelen lévő Tifzt-Társahral eggyütt, 
mezítelen karddal utánnok eredt, 5s közzülök va
lami io-et le aprítottak. A' tóbb Legények meg 
adták magokat ezen látásra; viflza tértek a' hajó 
tetejére, 's eggyütt nézték a' többekkel az akafz^ 
fást. 

Tudományi Dolgok. 
A' Hannoverai Val. Hertzeg, 's egy fzersmind 

^ingliaiKirály, III. György, minden efztendőben 
fzokott érdem - pénzeket ki tétetni Gottingában^ 
az odavaló hires Univerzitás négy FakultáfTa által 
fel tejenclö tárgyaknak meg fejtésére. Az érdem 
pénzek Jun. 4-dikén, az az a' Király' fzületése 
napján fzoktak ki ofztatni. Nevezetes volt ezen 
jeles nap , a' közelebb műit 1790-dik efztendőben 

külö-
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küiönöflen arról, hogy két Hazánkbéli Iffjak let
tek a' nyertesek fzáma kozzül valók. Ezen al
kalmat oflfággal egy tií'zta deákságú fzép Befzédet 
tartott ama hires j rof.M§yne Úr, mellynek e' volt 
a' bé-vezetöje; ..?. 

Diem egimus, Ciues, fauíhim fefíumque, IV. 
Junii, natalem Regis noftri indulgentiffimi, cujus 
celebrandi caufra'ut conueniremus, efíectum erat 
alio Eius beniá&ciov cum praemia ab Eo conftitu-
ta fint ingeniorum et litterarum ve ftrae , Ciues, 
virtuti et laudi, redeunte hoc die folenni, ab Or-
dinibus Univerfitatis nöfíráe academicae diftribu-
enda: quo ipfo Eius beneficip praeclaro quantope-
re pietas veftra in Regem optimum inflammata, 
fenfüíque noftri affectusque veritas in laetitia pu* 
Llice declaranda probata ac teftata eíle debeat, 
íacile eft ad judicandurn. Quae enim animi fen-
ftlum teitiíicatio certiorem et manifeftiorem íidem 
fui faciat, quam cujus cauffae a rei alicujus gra-
tae ae jucundae fructu vei recordatione íint repe» 
titae? Átque utinam Regi indulgentiííimo exultan-
tium animorum gaudia coram teftari liceret! Ita 
mtellecturus lile efict benevolentiam fe fuam et 
ftudium litterarum ornandarum non in ingratos et 
indignos contuiilTe. Nunc ex tacita beneficentiae 
in juventutem h*ujus Academiae ílorentiffimam et 
in ipfas litteras fructuofae confcientia animum Ejus 
jucunditáte aJiqua perfundi eredére licet, quoties, 
quae certantium ítudia , quae victorum merita , 
quae Ordinum judicia fuerint, refeiuerit. Omni-
no enim, fi cfűá'felicitas réguni ac principumme-
rnorari potérer; quaerendam es?m eíFe dicemus in 
eo, quod •• in quam. plurimos poííimt beneficia con-
ferre , et quod quam plurimis íalutis fuae ét in-
coiumitatis curam eíle vident. Quod igitur feli-
citatis genus páíeffamilias intra paucorum capi-
tíira numerura;::£x|i-#ráfür;, ut/carum fe iis eíTe, ab 
iis fe diligi, eorum voía ac ípes in fe uno poíitas 

eíTe 
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cJTeintelligat: hoc quanto uberius fentiri necelte 
eft ab e o , quem providentia divina töllocavit eo 
iji l oco , ut totius alicujus popüli, tanquam ma-
g»ae familiae , p&mp&íkb |jati|r Jíatnae habeatur. 

•Amaris a nobis. quia «ÖJ W^l^ficcíámari folitum 
eft bonis principibusj1 ét i l lu#deínümverum ob«. 
féqúiurn, ea vera pietas haberi poteíl, quae ab 
amore proficifcitttr;r.,:íbttör •• autem,-" nili a judicio, 
virtutis et benevőkmtiaö proceflerit, fruftra fimu-
latur et induiturj, neeaulicorui&fW adulatorum 
calliditaí eum itá -.mentitur, <fuifr*í]?fos reges de 
ejas veritate dubitaré ^éceffe fit ^ á t verum amo-
rem quam facile ilii ágríitqri eíVent, fi privato-
rum aedes et pauperum tuguria jntrare pöffent! 
Ideni üle amor ? juíti* de caufíis conceptus, vo-
torum et precum, quae pro falute et incoíumitate 
regum publice fufeipi íblent, fundamentum ha 
hindum eft; et ea demum vota a numine aeter.no 
exaüdiri putabirnus, quae hunc in modum cou-
cipiuntúr. ut amari regem q, Deo Q. M. veíimus 

Jic^ quemadmodum ille nos amet Ouis enim áU 
vinae bene^oleptiae et amoris locus eíTe pofiit in, 
principe., qui nec reip. adminiftrandae cura ac 
qio r,ite teneatur, nec juftitia , benevoíentia et 
^íítore populi meruerit, ut et ipfe a populo ame-
tur ! Inter amoris autem. ac pietatis in rege<s 6-au? 
£as vix alia efTe poteft potentior , quam fi bcne-
ficiis fimus provocati! quippe qua eadem c.o.gita-. 
tttone ac í'öiii'u in ipfumNumen O-M...pietatis af 
fectus exoitatur ac ftabilitur. Non enim inexpli-
C&bilis et infmita ejus natura férifum hunc ama* 
fis in Numen provocat-, fed boftSBa'm ihnutnéra, 
|)ilium ab eo in nos profectQr^mV\^e£^Wus v bciie; 
^olentia erga genus Immanunj eXunjjfylgentia; ad 
íjaturae enim noftrae- móűálum , quicquid in hi§ 
habetur, fefe refert.: Miiamur magua ét éxceiia; 
imamus ea , unde. ffuaSuaií$»tt»\ áücuju'S ' aüt 
percipinvus aut expectamus. Fruftra pro rege in-
fUcuntur vota gubfica ac preces* nifi is liitutibtu^ 
!.£t beneficiis meniei:it, ut a populo ametur. 
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feni in beneficiis his , quibus ad pistatsra eí 

amorem fui pellexit nos Regia munificer.tia, etiani 
ha.cc funt:,quod fub Éjastutela terraé. Bruníuy 
centes pácatáé et ab oinni feu difcordiae civilig 
feu belli extéhji meíHc,intactae fervantur; qivod-
que Mufarum h ^ f " ^ j ^ ífanquiUitatft tutoque r«-
i-um fíatu ct o f i f t ^ t t é^^m. ítuidia et fouet ét &u-
get; quod Reg^m^Ág^pj mt$x: nm verfari, coni-
munibus' fhulii: t :ueri ? ingenioium cultu et cc)r-

f>orum vigore ác robore efíloEeíeere videnius. 'Noná' 
aetandi cauíía hkce-diebusacceffit, q u ö d T q * 

Serenifíimé fti^c^gs, í rAJKJÜSTE FRli)ERlCE r 
valetudine robótata ex ítinere ad mitiörés It̂ áliáfc 
folés feliciter re^útém ".yid.iín.uspv•• quodijíú; riunc 
jucunda Ipes affűíget, liberatos efle tandem nos 
a metu ac foilicitudine, qüae tanto grauior am-
mis noítris iníidcbat» quanto major Tüi eíi cárt-
taá. Videtis, Ciues, caúíTas íatis mujtas ác má
gnás , quibus hüjus diei laétitsa et hilai'itas tarr 
quTm fonté, largo et fcaturigine erumpere poiuví 
ac debüit. Adjungite nunc hoc ipfum, cujús cauí
ía illó die cqnvenerámus , quod ingertiis ac űu-
diis veílris Regia munificei^tia propofuerat> 'pra&' 
fnia hoc die pcrfoiuenda ac difiribuewéa'': de qui
bus cum nunc nobis agendum fit , quod beiie 
eueniat, récitabimus primo loco queafiiones fuperj-
ore anno in hunc diem propojitas; íübjiciémusqűc 
Ordinum académicprum jiídicia de fcriptis , qüae 
in certamen prodierunu 

Itt , leg elöíTzör is a' Théol. Fakultásnak ju
talomra fel tett kívánságát emiitetté Hé)neXJtt kö
vetkezendő for^bát í ln .,,,,,.,}fiB gy 

Fi ex terta fl^^wéfíen pbffet hiftoria expo 
neretür, quid BffiiplifVá arcarii, fjiiae a Jeeuháo 
xid quartum fötü-ffiMtath in coetibusvhrijiianis ad-
hiMi-á crediturj'vqmerit?^ inifciquos' Uniites con-

ftiterit? quibus %% fméibissr^lkxirit^ quidue lucr'i 
$q £ l $ i n * .*<MÍ(ífi30 - ffui 
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aut damni cognirio chrijiiana tum illorum tum Js~ 
quentium temporum ex illa ceperit ? 
's hogy hatan igyekeztek eleget tenni az emiitett 
Theol. Fakultás' kívánságának, kik közzűl JSagy 
Győri Fi Schedi Lajos János nyerte el a' jutalmat. 
— Ezentúl a 'Törvényből 's orvosi Tudományból 
fel tett kérdésekről emlékezett Heyne Ür, 's el 
mondta , hányan kéfzítettek azokra feleleteket, 
3s kik ítéltettek nyerteseknek.— Végre elő adta 
cC Filosofica Facultásnak fel tételét: Comparare 
unam vei alteram Rempublivram nojirae aetatis . 
cum una vei altéra Republiöw veteris Graeciae, 
melly 30 aranyat nyomó jutalom pénznek aján 
lása mellett volt ki adva; és hogy az arra kéfzi-
tett 's bé adott 3 Munkáknak fzerzői közzül 
Lötsei fi Engel Kristián Ítéltetett győzedelmes
nek. — Hogy magok a' Göttingai Tudósok is 
ineg indultak légyen két. Magyar Iffjaknak egy-
fzerre lett tudományi gyözedelmeskedéseken: bi
zonyítják azt , Hejne Urnák ezen fzavai, meliye-
k e t , Engel Uv nyertefiegének említése után mon
dot t : novo laudis excmplo ; memorabili illó etianx 
propterea* auod bini Rungari pálma injignes e cer-
tamine discefferunt. — Minekut.ánna ezentúl az 
újjonnan fel tett kérdéseket mondta volna el Heyne 
Ür, így végezte beízédét: 

His nunc praeconio publico pronuntiatis , 
vefíxam rem agite, comrnilitones, veflraeque uti-
litati coníulite: qöae autem utilitas propoíita eíTe 
potefí vobis major, quam fl, praeter doctrinae 
ct inftitutionis diligentiam , habeatis exercitandi 
quoque et acuendi ingeniüm 4experiundique ejus 
paturam ae vires , opportunífates , laudis verő 
cofequendae ct ítudii iiíÖamiöaTidi acuieos ? Gra-
tis iíaqii'v; aobiscuni raesüibúr'Réciam -liberathjt-
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tem adorate ac veneramini, et piis votis* noftris 
fauete, quibu$ Nurnen O. M. fuppiices precamur, 
ut et boaa haec , quae Regis noítri ac í'rincipis 
voluntate, coníilio , auctoritate, in nos proficis-
cuntur, nobis fint perpetua , utque horum bono-
rum, altero a Numine íoco , auctor cnmuletur 
omnibus bonis , copiis . laetis rerum eucntibus in-
ceptorumque publice privatimque utilium fucceffi-
bus, quibus recreari ejus animus pof fit, Utinam 
rcprimantur bellantium impetus et bella minan-
tium piaecidantur confllia, adducanturque res Eu
rópáé ad eum íiatum pácatum, quo interior quo-
que respubliea emendari, et imperia bene confti-
tui, libertasque publica cum privata civium liber
tate , imperiorum majeftas cum fiogulorum civium 
juribus , opes ac fplendor regnorum fine civium 
exfpoliatione et inopia pofiit fervari : íiquidem 
privátomra opibus attritis , accifis ac deperditis , 
fruítra oítentantur reipublicae Opes in ingentes bel
li apparátus aut opipara folennium celebrando-
rum infhuraenta eff'ufae. 

Engel Úrnak nyertes munkája , következendő 
tzim alatt jött világ eleibe: 

Christiani Engel Levtschovia Hungari Gom~ 
ment'atio de Repvblica Militarifev Comparatio Le-
cedaemoniorvm Crstensium et Coiaccorvm, In Con-
certatione Cívivm vícademiae Georgiáé Avgvstae 
Die IV. Janii CIoIoCCXC Praemio A M. Britan
niáé Rege Avg. Constitvto Adiudisante lllvstri 
Philofophorum ordins ornatu. 

In honejlo et vitili niHlniipium* 
Gottingae. 

Ezen munkáról, így itélt Hejne Úr a* maga 
befzédében: 

üefcripta docte et copiofe vtraque resp. quo* 
ad fornsam et adminiítrationem \ leges et iüííituta; 

tuwi 
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mm ingeniofe comparatio facta inter vtramque 
rempublicam, ita vt vtriufque natura réuocetur 
ad illud rerumpublicarum genus, quas militares 
apellamus 's a' t. 

A' mellv Fohsáni Tudósítást közelebbi Levelünk
ből lehetett olvásrii, eggy érdemes OberfterÜr 
méltóztatott véliiuk közleni,* ugyan azdh derék 
tlrtóí érkezett im' e' következendő nevezetes 
Jelentés i s ; 
Foteárí, Jan. x^^ij^án. „Az Orofz t a b o r -

ból vett Leveleink fzerént, parantsolatja mént 
Gétt. Suvarovnak, hogy Brüjlának ez úttal hagy-
gvon békét; Seregei takaródjanak téli fzállásokra; 
maga pedig a* Generális Úr menjen Burldiba. — 
Mi oka legyen eáén hirtelen való fzándék változ
tatásnak , holott már a' fasinák * 's a' Vár' meg 
hágására kivántato lajtorják is mind kéfzén Vol
t ak , úgymint a' mellyeken darab időtől fogVa 
naponként &oco tímberek dolgoztak: még nem 
tudhatni. " 

Küldjük a' meg igért két Magyar Tantznő-
iákat , meílyeket mi Kajfáról nyertünk volt, '» 
moft is köízönünk. 

- v • .. • • . 
M 

Költ BSuhen, Feb?r. n-dik napján 1791. 
...';..•• • ' EUT fi, {fi • '• • . '.. 
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