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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

[ E H E D E L M É V E I , 

.. N r o 2i« 
Kfilt Bétsben, Sz. Mihály Havának (Sepíembernek) 

9-dik napján 1796-dik Efztendő'ben* 

Hadi Környülállások* 

G rőf Latour Hadi-Tárnokmcstérünk, mi* 
nekutánna Sept. i-sö napján, reggeli 3 órá
tól fogva mintegy estvéii öt óráig hartzolt 
volna igen vitézül a* Frantziákkal, kiket 
Geisenfeld? vidékéről vifzfza is nyomott 
Hűekig és JSernBachig: látta vég^e,hogy 
Azoknak nagyobbra nevekedett Száma előtt 
többé meg nem állhat, 's hátrább vonta ma
gát jó rendel, és más nap Pfqfjtetihmue/i-
nél Szándékozott igen jó é$ bátorságos, u -
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nyán telepedni-meg;, Nauendorf'Generá
lis £edig Abensbergnéh Reménységét .je
lentette Gróf Latour a' maga 3-dik Sép-
temberi Tudósításábann az eránt, hogy a' 
segítségére rendeltt égéfzfz Népnek el^r-
kezésé vei tehetségé lefzfz vifzfza nyomni 
Moreau Frantzia Vezért. 

Regehsburgból Sept. 5-dikénn : , —. 
á, Ma, alig ha meg nem ütközik Latour 
Generális megént a' Frantziákkal. " 

Károly Fő-Hertzeg, Aug. 30-dikánn 
meg-akarca támadni a' Frantziákat For-
cheimníl: de mikor oda ért s üressenn ta
lálta Forcheimol: mínekokáért sietve után-
nok nyomult Bámberg felé; Gróf Sztáray 
pedig a* Regnitz vize' bal partjáról, igye-
kezett nékiek nyughatatlanságot okozni. 
A' FS-Hertzeg' Seregofztálylyának elöljáró ~'" 
refzevel Kray F. M. L. még az nap est-
ve ki-hajtotta az ellenséget BámbergbŐl 
diadalmasan, 's ezen Város' eleibe állítot
ta k i a' ^élső Vígyázóit. El nem vihet
tek a* Frantziák az Ispotálylyokát; és a* 
huzavonából gyűjtött nagy Magazínomjo-
kat is BámbergbŐl, a' nagy sietség miatt. 

A u g - 3 i-dikénn, Würzburg felé indí
totta Károly Fő-Hertzeg á' maga fő ere

j é t ; de a' -Bámbergi vidékről el futott el-
lení6 r UJáni> " k ű , d ö t t egynehány Sereg-

•'••V'^^&f!****"''** J á n o s Generális, I 
. « a krof Sxtúraf Korpusznak előljár* ! 
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33* 
réfzét vezérli., látván, hogy a5 Ménus* tűi-
só partjann egy jo rakás bágázsiát fzál!í--
taaak a' Frantziák: azonnal által küldött 
a' vízenn egy OSztálj Lovasságot, rneiy, 
nem tsak flámos rakott Szekereket nyert 
el lovastól együtt az ellenségtől; hanem 
fogott is 12 Fr. Tifzteket es 5 Száz al
sóbb rendű Katonákat. — Aiig.s 9-dikén 
a' midőn még benn volt az ellenség Bám-
bergben: nagy méréSzséggel Bé rontottak 
oda az Albert Hertzeg* könynyű Lovas 
Reg. éből, Fő - Hadnagy Gróf Grcourf 
kórmányozása alatt 60 emberek, '$ Számos 
Frantziákat íe-apritottak, 2 Tifztet és go 
embert pedig fogva hoztak el közzülök, 
Js Amberg Városa' Kezeseit is ki-fzabadí. 
tották a* kezeik kozzűl. 

J Jourdan Fráritzia Vezér, oSzfze-Szed-
.ven Seregét Sckiveinfurtnkl, Würzburg 
felé indult, és Alig. %dikánn, estve táj
ban meg-támadta a' Gróf Sztaray Seregé
nek elöljáró réfzét, 's vifzfza nyomtáv 

Gróf Sztáray, megelőzte Aug. #-di-
kánnreggel az ellenségét: de nagyobb lé
vén ennek ereje nem bírhatott véle. Dia
dalmaskodni is kezdett volná már Joúr-
Man: hanem ha gátott vetettek volna néki 
Károly Fő - Hertzeg' rendelései, melyek 
fzerént: Gróf PPf arténslében, egy hajó-hí-
dón X)ettelbachnk\ által-Száliítvánn a* Gya
logságát , a' Lovasságát pedig egyenes^enn 
a* Ménusonn, segítségére sietett Sxtámj 
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F . M. L. nak; Kráy F . M. L. (Hazánk, 
fia) is hasonlóképpenn oda érkezett Ge-
ro:zhofe/iiol; a' midőn Fő Hertzegünk, az 
egéízLovasságotjOly foganattal indította a' 

.Frantziáknak bal fzárayok ellen,, hogy ez, 
ámbár nagyobb fzámmal r ó l t r m é g is. a' 
maga helyen, meg nem állhatott. , Wer-
neck F . M. L. oly parantsolalot vett a' 
Fö-HertzeglÖl, hogy' Gránátérossaival, az 
elöl-fekvö erdőket tifztítsa ki a' Frantzia 
gyalogságtól, mely oda, nagy fzámmal 
vette bé magát, 's fzándékozott el iza-
kafztani a' Fő-Hertzeget Gróf Sztáravlól 
Rajta is hajtott Werneck Generális az er-
dőbéli Fr. gyalogságon 'bajonétokkal. 

Ily környülállások között viízfza-kez-
dette vonogatni Jourdah a5 maga népét, 
egy tanyáról a' másikra: de a'Fő-Hertzeg 
Bundemnt nyomában volt: sőt Lovassaink 
el is érték a' Fr. Sereg' hátulsó réfzét, 's 
közzé tsapvánn igen meg-zavarták azt, 
és még nyertesebb gyözedelmtink lett vol
na ; ha Népünknek igen nagy meg-fáradá-
sa, s egyfzersmind az éjjel' bé-követke-
zese is, félbe nem hagyatták volna a' via--, 

• dalt. 
Az ellenség' el estjeinek és meg-se-

feesedtjemek fzáma meg-haladta az öt eze
rét; fogságunkba is estek v a k már akkor, 
imkor megindult ezen előre való tudósí
tással a'Kurír Eéts felé, mintegy két ezer 
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Fra'ntziák; egy záfzlót, 7 ágyút , és sok, 
munitziós. Szekereket is nyertek Vitézeink. 

( A ' R u r í r , Sztáray Reg. béli Kapi« 
tány Gróf PVeisseniooLf) a5 ki Sept. g-di« 
kán délben , 36 sípoló és durrogato Pofta* 
legények által hordoztatott meg , , jB^r Vá
rosának nevezetesebb utfzáiim- és piatz-
tzainn.) 

A' Wüi'zourgx kis Vára t (Citadellát) 
Alig. 4-dikén 5 ereSztette által a' Frantzia 
Őr i ze t ; magát pedig fogságra adta. 

K Barnai Udvar' réfzérőlPűV/j-ba Bé
kességet munkálódni kűldettetett két D e - , 
piitátusok, kénteleníttettek oda hagvni Pa
rist Aug. 18-dikánn , a? Szardíniái l í ö v e t -
te! Revei Úrral, együtt. 

1 Cddixbóí oly Tudósítás érkezett Pá*. 
?vVba a' Tengeri dolgokra ügyelő Ministcr-
iiez? hogy fíichery Frantzia Contrea-dmi-" 
ra l is , Sűiano és Langara Spanyol Admi- -
ralisokkal együtt ki' indák" Aug. 4-dikénn 
a' Cadi&i Kiköio.helyböi; • • 

Frigyes-JBclgyiombóL — 

Az Efzaki ízéi miatt kéntelen volt az 
A nglus és Orofz egyesültt Hajóssereg, mefz-
hive tartani magát a' Textil parttól Aüg. 
17-dikén, mely alkalmatosságot mindjárt 
baízonra fordított egy líneai Batav.us hajó, 
mer t Vlie a ló l , a9 hol feküdt volt9 hirte-
Jen Texelkiti lopta magát; A' mely Bá
la vus Hajósseregofztály, Helvöetsiuysiik\ 
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$3* 
tartózkodott volt még Aug. 19-dikénn.: áz 
is tsak a* jó alkalmatosságra várt : 9s azon
nal Szándékozott a* Texeli Hajóssereggel 
egyesülni 

A' kiilsö dolgokra ügyelő Nemzet-gyíu 
lési Deputátzió , roinekutánna két rendbéli 
sürgető írásokat is vett volna Júl. 28-di*. 
kánn és Aug. 8-dikánn a' Hágai Frantzia 
Ministertöl az eránt, hogy Szükség volna 
a* Batáviai Konstitűtziót mentől elébb el 
kéSzíteni: felelt Aug. 19-dikén a* Fr. Mi-
nistefnek, hogy ámbár a' Konstitulzión 
dolgozó Tagjai a'Nemzeti-gyűlésnek, meg 
nem határozhatják ugyan még egéSz bizo
nyossággal azt az időt, mely alatt kéfzen 
lehetnek óhajtott végű munkájukkal: mind
azáltal reménylik, kogy hat hónapnál több 
tiem fog már nékiék arra kívántatni* * 

Blauw Polgárba* ki egy volt a\JPd*> 
ris'i Követjei közzűi Batáviának : most pe
dig Olafz- Orfzágba rendeltetett Batavus 
Követnek, 3 ezer forintot kapott üti köl
tségül; 12 ezret pedig efztendei fizetésűi. 

A* Batavus Katonáknak egéízSz Sza-
badságjokbann állott eddig házasodni vagy 
nem házasodni: de ügy is "titánná láttak 
Ök a* házasodásnak, hogy tsak egy fél 
Batalionnál is meglehetett Számlálni 1364-
ig való AfzSzonyokat és Gyermekeket. Ezt 
már magok is meg-sokalJották a* Batavüs 
Elöljárók: 's fzándékoznak is neminépui 
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i határt fzabní a' Katonai házasodás.fzabad-
ságának. 
Wrantzia-OrfzdgbóL —-, 

Drouet' meg-fzökése eránt, a1 Belső 
Bátorságra ügyelő Ministertől mihelyt vet
te a' Tudósítást a' Direktórium: mindjárt 
közlötte azt a' Torvényhozó Nemzeti-gyű
léssel Aug. i8-dikánn. ígérte, hogy igye
kezik végire járni: mi módon történhetett 
ezen meg fzökés, melyről most tsak any-
nyit jelentett, hogy pénzzel való meg-veíz-
tegetés tette azt Jehetossé, a' mint lát
szik: xje a' Katona-'strázsák nem .réízesűl. 
tek a vétekben. , , 

i Drouet' pártos-társát Babéufoin ki 
akarták fzabadítani a' Jakobinusok, mée 
pedig e» végre, »o-dik Augustust válafz-
tottak: minthogy akkor a' Mars' mezejé
re gyülekezett ki nagy réfze Parisnak, in-
neples végett. Nem érhették azonban tzél-
jokat, mert fzéljel.verettették a* Politzáj ál
tal: ámbár.fzámossann tolakodtak volt öfz-
fze az Abiáj nevű tomlötz' elibe, 's ma-
gánn a' tömlötz-épületén belől is ugyan 
akkor oly támadás ütötte ki magát, mely
nek alkalmatosságával a' TömlŐtz-gondvi-
selöje halálossan meg-sebesedett» a* mint 
írják. 

A' Párisi Köz-vélekedésről azt mon
dotta volt Chenier a' Törvényhozó Iffjab-
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bik Gyűlésnek 15-dik Augustusi Ülésébenn; 
hogy néminemű véres .fátyol által vagyon 
még az bé-boríttatva^ 's nem tudja, niihez 
tartsa magá t , 5s miben állapodjon meg. 
Ezen bizonytalanságnak okául mondta len
n i , a' két pártos-felekezetek' ( F a k t z i c V ) 
Maradványnyainak egymással való gyülöt-
ségeskedését, 's egymás el nyomására erány-
zott törekedését. Ily környülállásokban 5 
a' jól intézett Nemzeti-ínnepeket , alkal
matos efzközökneR állította Chenie'r, a* 
Nemzeti buzgólkodásnak fenn-tar tására ; 
nemzeti buzgólkodás. nélkül pedig — ágf-
mond — nem állhat fel 'egy Respubli
ka is. .Egy Innepet javaslott nevezetes-
senn 9 a? melyet kellene tartani Vinde-
miaire Hónapnak első napján (Sept. 22-di-
kénn) a* Közönséges-Társaság' felál l í t ta
tásának emlékezetére : meíy* inneptartás 
tzeremóniái közzű! lenne az h, hogy ak
kor a ' fő-helyek ki-világosíttatnána.k. —• 
Dóul cet azt mondotta 5 hogy Ö oly Tör 
vényre soha nem fog voksolni , a'a mely
ben ez a' Szó : Túzi-jdiék fordul elől : mely 
mondása által meg-nevettette a5 Gyűlést.-
Elégnek í té l te , ha a 'Gyűlés meg-határoz
za , hogy Vmderniaire* első- napjánn Innep 
fog tartatni a' .Respublika' fel-állíttatásá-
nak emlékezetére, 's az inneptartáir mód
ja eránt való Rendeléseket m e g t e n n i , kö
telessége kíkíz a5 Direktóriumnak. Ezen 
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Végzés formát, közönséges helybe-hagyás
sal eUfogadta az egéfz Gyűlés. 

Elegyes Tudósítások. 
Két jeles IfFju Hazánkfiai, Kisfaladi 

és Vizkeíetí Had fia gyök , a' Mediolánumi 
V á r b a , h o v á , mulatságos tapafztal^s vé
gett mentek vo l t , .bé-ízorűlván az' ostrom* 
alkalmatosságával: a* midőn Sel-adódott a' 
V á r , ők is űgy , gondoltat lak, mint Tag
jai az Őrizetnek , és Sogságra jutottak. 
Most vágynak mind ketten Draguignan 
neveze tű , bástyákkal körül vett Fr . Vá
rosban , mely , Frantz ia- Orfzágnak dél i ' 
réSzében fekfzik, Talontól 12 mértföldnyi 
r e ; Nizzától is -'ugyan anynyira.. Onnan 
indította Kisfaladi Hadnagy egyikünkhöz 
Jnl. 30-dikán egy fontos rövidségű, fran
tzia nyelven helvesenn írott Leveletskéjét, 
me lye t , kedves Űri Hozzátartozóiknak ví-
gafztalására, közleni fogunk a* jövő po-
ftánn. 

Erdélyből fájdalmassann íriák, b°gy 
a' Marosvásárhelyen léyö / Királyi Tábla* 

-Elöliilöje M. Zeik Dániel Ú r , sok- fzép ér
demekről nevezetes életét el végezte Aug. 
30-dikánn. 

Az Angliai ^Köz-nép* gondolkodásának 
9s érzésének tökélletesítésére igen fogana-
tossann dolgozik Londonbánn az oda való 
Püspök segítsége ál ta l , Hannah More ne
vezetű Afzfzonyi nemből v a l ó , de azEr-
kö'itsök* formálásához igen érté Személy*. 
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Különös nyomtató-műhely vagyon, fel-ál-
lítva az ő óltsó árrú Munkátskáinak nyom
tatására, melyek: Énekekből; Verseié-, 
tekbol; Rövid elő-befzéHésekből; 's Érte

kezésekből állanak, a* melyekből 9 1795-
dik értendőnek Mártziti^ Hónapjától fog
va, a' leg-mérséklettebb fel-summálás Sze
rént is, bátran lehet mondani, hogy kel
tek el 's ofztattak ki Angliábann két mil
lió Darabok: melyeken jobban kapnak már 
most a' Mezőségi Lakosok *s Hajóslegé
nyek is, mint az ennekelőtte módiban ról t 
íz- és Szív-rontó Dalokon. More Anná
nak minden munkátskái olyanok, hogy 

-Szokat leg-együgyübb Olvasó is meg-ér t
het i , és gyönyörűséggel olvashatja. 

Prtígából Sept i-sö napján: -1- „Mii 
*• nekutánna minden nevezetes tárgyakat meg 

nézegetett volna itt a* BaVariai és Pálati-
nátusi VálaSztó - Hertzeg: tovább kezdte 
folytatni útját Aug. 30-dikán Dresda felé.<tf 

Magyar Orfxag» 
Korpondról Sept. i-sö napjánn: — 

fl,Ns Hont Vármegyének örökös Fö-Ispány-
nya Gróf Koháry Fereiitz Ö Nagysága, 

>több ízben bizonyította már meg e* folyó 
háború* alkalmatosságával, pénz- katona-
búza- és zab- segedelembéli áldozatjai ál
tal a* Koronás - Felséghez és a* Házához 
viseltető örökös hívséget* Űj bizonysá
gát adta annak, a' nemes gondolkodású 
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Gróf közelebb is : mert tstipánn a' Csáb' 
rdgi és Szittrtyai Dpminiumaiból, ezer fo

r intokkal , két ezer kila búzával és 4 ezer 
'kil'a- zabbal segítette Ö Felségét aMiad-
terhének viselésében* u 

* Török-Karmáról Sept. 3 dikánn : ?— 
„Szeremben a' pestis miatt egy efztendS-
nél tovább meg-gátoltatott kjözösúlés, most 
már egéfzSzen helyre állíttatott, mert Sz* 
István Király* innepén , Aug. 20-dikánn, 
írig Mező-városa, mely a* leg-utól&o kü
lön rekeSztett helység volt, Mélt. Referen-
dárius (Tit.) Lováfz Úr' jelenlétében a* 
Contumátz alól fel-&ábadult. Kárlovtzkn 
és Kamenetzen voltam, és meg-esett Szív
vel Szemléltem ezen helységeknek, mély 
árkok és magas töltések által való körűi
kerítéseit — a- ragadó pestisnek Szomorú 
emlékeztető jeleit. De az életben maradott 
Lakosoknál • (a* két nevezett helységekben 
kevesen holtak meg), ezen Szomorú emlé
kezet, egySzersmind hálaadó örömmel le-
Szen egybe-kötve, réfzSzerént Felséges Ki
rályunk eránt, ki. atyái Szorgalmatosko-
dással a' tehetség Szerént elejét vette a* 
veSzedelemnek, meg-gátolván a* ragadó 
nyavalyát ys egySzersmind táplálván a* Sze
gény bé~rekefztétt Lakosokat: réSz Czérént 
Mélt. (Tit.) Lováfz Úr eránt, ki a' Felsé
ges gondoskodásnak oly bőlts, embeíSze-
j e tö , buzgó, és hathatós Végrehajtója volt, 
hogy a' kárvallott TzomSzéd vidékek tgy 
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Szájjal áldják ezen Méltóságot , ) 5s közönt 
ségessen azt vall ják, hogy nmihelyést-jött 
mintegy félbe-fzakaízjotta a5 nyavalyát.—* 
Aidás ezen Méltóságos Hazánkfiára mi tő
lünk i s , kik ugyan meíxSzebb voltunk a* 
veSzedelemlŐl, de kiknek oly sok Polgár
társaik meg-men te t t ek a' haláltól ' , és a* 
kiket oly buzgó fáradozások nélkül köny-
jiyen el érhetett volna, a5 nyavalya. 4 6 

„ / r egben n , közel 5000 Lakosokból 
tsak 2400-ent hagyott meg a' pestis, jföár~ 
lovtzkn 1,16-an , Kamehetztn 46 an hói lak 
meg benne. Kcírlcvtzkn 30-án gyógyultak 
ki a? pestisből. Más helyekben, melyek 
nem kevés Számmal voltak pestisesek , hol 
többen , hol kevessebben Haltak k i . " 

Balaton-Füredről Aug. 31-dikén: — 
3, Most aiíg van Ember az ide-váló sava
nyu vízenn: de a? mint ha l lom, az egeSz 
nyáron is kevesenn éltek a* terméSzeínek 
e* jó adománynyával . A* .Szárazság , sok 
károkat íeíz ezenn a' réSzenn , a5 kukon- ' 
tzákbann ? és gyümőltsben. Boglár nevű 
Révinéi a' Baiato/iwak, közel hatvanig 
való Emberek', k ik , aratásra m e n t e k , a* 
nagy izél ve íz *s a 'Révéfz réSzegsége miatt 
ki-fordultak aJ hajóból, ps a* Balaton ta
n á b a vefzlek. " 

Béts. 
/ Az itt fel-állíttafni kezdett őnkéntva-

ló Katonák Seregére nézve, következő Ren-
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delések tétettek közönségesekké Septemh. 
4-dikénn:- Neveztetni fog ezen Sereg, Bé-
isi önkéntvaló Katonák Korpásán akimelv, 
Kompániákra oízíaiik fel, és minden Kom
pánia, egy más reguláris Ts. K. Kompá
nia' hasonlatosságára leízfz el Intézve, ' Á ' 

;Koz.:ember tíz xrt kap napjában; az Ál-
káplár lá-öt; a' Káplár 14-et, a? Strázsa-
mester 9.0 at; a' Tifzteknek és egyebek
nek.-pedig,- a' Ts. K.; .Katonaságnál.-Szo
kásban lévő rendes zsóldjok fog ki járni. 
Az első két vagy 3 /Kompániákhoz, most 
mindjárt, ki neveztet 0 Felsége Kapicá-
nyoknak és Fokiad nagyoknak olyan Tifz-
tekét, kik már Tzqlgáltak ; nem 'különben 

: Strázsamestert is minden Kompániához, és 
fele réfzét az Altifzteknek, Regementek
nél Szolgáin'alkalmatos Emberekbőr téte
t i : az Al-Hadnagyokat, és az ALTiSztek-
nek felét pedig, magából a3 Korpiisból 
engedi válaSztatni a' Bétsi Komendáns ál-
ta l , a* Tagoknak alkalmatos volta, és a* 
Korpus' fel-állításában való réfzvételek-
nek mértéke Szerént, a' több Kompániák 
is lefznek az ily formán való el-intézesnek 
réSzesei, mihelyt alkalqiatosoknak matatják 
arra .magokat.V Kenyeret, lő-portziót, és 
a3 hadi-munkálódásokhoz kinek kinek a* 
saját fegyverén kívül megkívántató kéfzti-
leteket 's efzközöket, a5 Ts. Kv Tárházak' 
Jfcolgáltatnak ezen Korpusnak Szintén ügy, 
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mint más Katonáságnak. A5 Korpus* Fö« 
és Al-Tifztjei tovább is a' Ts. K. Katona
ság* közönséges Kassájából Sogják kapni af 

zsóldjokat; hanem az a5 felesleg való réfzf 
melyet az Altifztek fognak a' rendes zsol
don felül kapni : a' Korpus* fundusából > 
telik ki. Az olyan Személjek 9 kik, rend-
Szerént kötelesek a? katonáskodásra, néhi 
tsak úgy vétetnek fel ezen Korpusba, ha 
magok kéfzítik fel magokat ruhával /s 
fegyverrel, és a' meg-kívántató summát ren* 
desenn beszolgáltatják a" Korpus' Kassá
jába ; hanem úgy is, ha Mások telyesítik 
ezt helyettek. A' meg-kívántató eSztea-
dei summa most első eSztendöbenn gy; 
más akármely következő eSztendöben pe
dig 83 forintokból fog állani. Fertály'efz-
tendönként kell a* mondott summának egy 
negyed réSzét előre bé-adni a' Város* Ka-
pitánynya5 Cancelláríájába *s a* t. 

Ö Felségétől 9 egy. drága gyémántos 
gyűrűt kapott ajándékban UcJvarfTa nátsos 
és a* Ts. K. Bibliothecának Első Álgond-
viselője Dénis Mihály Űr, ki valamint 
eleitől,fogva nagy tifzíeletnek és Szeretet
nek indulatjával viseltetett a' Magyar Néni-
zethez; úgy a'* mostani terhes hadi kör-
iiyűlállásokbann is, kiváltképpen való bi
zodalmat jelentő Buzdítást intézett Ahoz^ 
az itt következő Versekben , melyek; i^ia-
gok elégségesek, a* JBagok meg«ciltséré«. 
3ÚXG % '''"''• ' '^ 
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PROTREPTÍCON 
INCLITAE KATIONI ÍHUNGARICAE. 
Quae mini se Species per amica siíentia nocti* 

Objicit, Aonidurnque itemm pé>tentat amore, 
Carmina de$uetum longo jam tempore péctui ? 
Acta mihi puero redit Áetaa? Horrida bel la , 
Bella ciciit Gentes, Iftro delata seeundó 
Pulverís attöllunt nubes, denaisque űoorentur 
OTdinibus, rapiuntque viam fulgeniia signii 
Agmiria. Concrepuere tubae. Ferit ungula campos* 
Aft, ubi Panironiae ad fities Pisonia claro 
Vertice consurgit, média inter miüia cerno 
Sublimem solio r Procerutn fiipante corona , 
Caesareis progaátam Ataris , tantisque relictam. 
Hetedem regnif, primaevo in flore juventae, 
Carolrdem, magnó cfigaam Geaitore, Theresam , 
Ora Deae simileuV; sed nubila fronti* bonoren* 
Involvunt, turbatque oculos pia gutta nitentes* 
Inclita Gens, animis auíli dextrisque seeunda! 
Carolis ad te confugio, tua bracliia posco: 
Sic ait: Heroes f Regem defendit* reőram, 
Pannoftidae! Quae jam superet fortuna, ridetis, 
Hoftibus undique prewa meis in adinace veílro * 
In reftra ipf m pono fide; neque soia ejgo, mecum 
Parvulus hic (gremio Puerum complexa tenebat) • 
Parvulus hic, sanguis Regum, caftique Hymeaaei 
Susceptum vobis pignus. Gui, veőra periclis 
Ni vis" eripiat, Mater , Natusque.-, rélinquor ? 
Prolem ofíentantem, et superaddere plura parantem 
Occupat Heroum fremitus, Iacrimaeque minaee$r 
Nullaque jam ferri retjnens yagina corusci, 
Afira ferit clamor* Noftra pro Rege Thercsa;. 
Unica vox : Moriamur! Móra nulla; velut cum 
Aüt riivium ÜOccos, aut densae gTandinis iras 
A tergó incumbens Notusimpulit , Hungara Virtus 
Laté exeita ruit > fertque, et rapit omnia secum, 
Donec ad attonitum sua ítare Tropaea rideret 
ünenum > et Carolidos jam firmám in fronté coronaneu 

Haec Species óbjecta mihi, Gens inclita , pratjaiís 
Ingenio, fiden* animií, tellure beata, 
fttnnonidati nuo^uid V«* his majoribat ortoi 
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344 ' 
Gaudeíis ? Nunquid patriae vSrtutis.imxgd 
Fixa oeuUs haeiens Bimulos sub pecíore versat 
Nobilis invidiae , similesquc infiamniat in ausus ? 
Kn iterum fera Hella tument, en TUPSUS ad KLum 
Fropiiiam -nactus fortunam fulmirmt HoSis, 
Kursus ad 'ant iquam viríutem , -animosque fídeles 
Bftspicit Hungajiae Princeps, quo mifior altér 
Kon fűit , aut Aequi servantior ; ille Theresam 
O r e , aiiitBoque ferens Aviam , prhrmsque Nepo'tum; 
llltí , sui Fratr*ím qui.Vobis pignus ajnoris 
Tradidi t , aique diu-incolumexu sperabat babendura ; 
A t , quia jam caftis illám complexibus inter 
Coeíicoias , Emcricc 1 tenes , qui se ore. feferr í t , 
Mox aÜum cessit Fratrem , propriumque dicavit 
Excelsi Josephum a-nhiii, nqrmamque Juvetitao ; 
lile igitiir Princeps, ad magnáe exempla Theresae* 
Respicit Hungáriáé vir^s Franciscus, et arcüs 
In rebus meminisse c"pit Vos laudis avitaé*. 
Ec^uis enim Populus naturae munére tantas 
Jactet opes? Qu'aai laeta Ceres, quam Jarga Lyaet 
D o n a , quis annenti numerus, quis cultus e q u o r u m ^ 
Kóbora quani selfcta virum, devotaque Marti 
Pecíora , quam vario quoties retuliítis ab holíe , 
Au&riáá&s inter medii £&rtesque Bolieaios , 
SBU vehtír*t se^ ípes , seu fiaret pugna, triumphos! 
JErgo agite , et priscae memorcs virtctis ad arma , 
Dum Patria et Princeps invitat, ad arma voieates 
Brachia férte, Viri \ Properet generosa Juventu-s 9 

Soliciti quo Kegis amor , quo pulcra periela , 
Communisque sa ius , et iturúm Ín secuia nomen 
Evocatl Hungaricis olim eft asserta Lacertis 
Majefias Aviae , sit nunc asserta Nepotis. 

M. D . 

Biifzf tájján, egy képzeltt Levegöégi 
Kém járt :A-ug. 28-dikán, melyről bőveb
ben fogunk írni a' jövő postán. 
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