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Nro 39. 
Költ Bétsben, . S E . András Havának (Novembernek) 

11-dik napjao 1796-dik Értendőben* 

M 
üfodi: Környülállások. 

oguntziából Octób. 30-dikánn: - . ' 
, , A ' mi leg-.fzélso ftrázsa- tanyáink' Al 
zeylől fogva Sprendlingenmn és Mgel 
heimonn által, Galskeimig nyálnak, mdv 
egy oranjnjira esik BingenxQl " 

Mannheimból Nóv. t_SQ napjaim- — 
„Minthogy a' ^ c vize' meljékein'na
ponként fzaporodott az ellenség és Lau 
terntSi 's Lauterburglol, Landau* és Soíra* 
környékeire is kezdett takarodni: ez okoim 
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JBotze Generális oda hagyta Schvegefa 
heimot, Germer^heimot *s a* t. Egy réfze 
B9 Korpnsának viSzSza-jött a' műltt Vasár-
nap a5 Rajnánn: más réSze pedig oda tiíl-
maradt a3 Mundenkeimi líneák* védelmé-
re. Tegnaptól fogva 600 Frantziák vagy. 
nak Spir ábann. " 

kozonsegessenn ki-hir* 
detődott Nóv. 5 dik napjánn a'Spanyol 
Orízág* réSzéről Nagy-Britannia ellen in* 
tézett Had-jelentés. 

Az OlaSz-Orfzági had' állapotjárói kö* 
Vetkezendő értelmű Előadást közölhetünk 
a* Bétsi Udvari Újságnak 9-dik Novembe
ri Darabjából: „Hadi Tárnokmester Báró 
Alvinczy ? megindította már a* Görai föld
ről Mántua Selé a' F . M. L. Quosdanovich-
ról neveztetett SeregoSztályt, 's által gá-
^öltatía azzal a' sebéss áradású Tngliamen-
tó patakját, mely? övig is meg-ért né
mely helyeken Vitézeinknek: még is áll-
hatatossann víg kéfzségjeket nyilatkoztat
ták. « 

„A* másik folyó víz, melyen által 
kellett menni Népünknek, Piavenák hívat
tatik. Ezenn B. Alvinczy hidat állíttatott 
fel Nóv. i-sö napján , 's még az nap által 
is Szállította- rajta a* Korpus' elöljáró ré-
ízét (Avantgárdáját); más nap pedig az 
egéfzfz Korpust is , melyet látvánn az-el
lenség 5 magához vonta a" maga elől ál
lott Vigyázolt (Pairiüljak) V el hagyta 
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Castel-Frankől ? mely Erősség, a' Velen-
ízei földonn fekSzik.Ci 

„ Minthogy a'-Szándék úgy volt el in
tézve, hogy mihelyest Quosdanovich' Kor
pása , a' meg-határozott helyekre egéSzSz 
erőlködéssel el verekedik; Davidovicfi Kor-
pusa i s , mely , Szép Számmal Szaporodott^ 
azonnal előre nyomuljon Tirolishól 9 *s 
egyesített erővel kezdjenek dolgozni mind 
ketten az ellenség ellen: ily környűlállá-
s^kbann fontos Tudósításokat várhatunk 
minden óráim- Olafz-OrSzágbóL "• 

,5 Már előre is tüzessenn meg-víttak 
egymással a* leg-Szélről állott SzakaSzSzai 
X)ávidovichr Korpásának sú a5 Frantziáké-
:nak9 Cembránkl. Vuhassovich Generális 
vezérletté a* Mieinket?

 5s oly diadalmassaa 
•el verte'a* Frantziákat, hogy. kétSzázann 
estek közzűlök fogságunkba 9 kik között 
tíz TiSztek is vágynak. " 

Modenától 9 Reggiótól 9 Bonániarol $ 
és Ferrardról bizonyosoknak írja azokat a* 
Bétsi Udvari Ujság^ is, melyeket mi írtunk 
a' multt postán. írja továbbá; hogyOcr, 
ió-dikánn estve, a' Szóval Békességet Jhir-
dető, tselekedettel pedig háborúságot Szer
ző Fr. KommiSzSzáriusok* Rendeléséből fel 
állíttatott Modenában, a9 Frantziáskodók-
nak különbkülönbféle vígadozásaik között 
az úgy nevezett Szabadság' fája is; hogy 
az említett KommiSzSzáriusok, már Oct* 
$-dikánn ott voltak Modenában? '& az. ad-

R r a 
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díg való Módénál KórmánySzék> Tagjait 
fogva küldöttek Mediolánumoxm által 2 V -
ionéba; 's más Kórmányfzéket állítottak 
fel , mély 9' leg - elsőbennis "azzal kí
vánt tsapodárkodni a7 Népnek ,. 'hop-y, a' 
Kötelező - írásoknak való papirossokra 
nem engedett üttetni közönséges bél-
Jeget, a* meljel meg-jeleltetett Papirossak 
drágábbann adódtak el annakelőtte.-, mint 
az a9 nélkül való Papírosak : de ugyan' ez 
a'-Frantzia módi űj KórmánySzék 3 vala
mivel későhbenn, minden Segyvert el kí
vánt a* Lakosoktól, viSzfza hívta a' me
zőségre -ki Sz&ladtt Lakosokat, ?s paran-
tsolta, hogy minden Polgárok, valakik 
18 és 55 eíztendö között vágynak , fel-íras* 

.sák magokat Nemzeti - katonai Szolgálat
ra : mert különbenn űgy fognak tartatni, 
mint Haza* ellenségei. Qct. 16-dikán el 
törlődtek minden feudális jusok és köteles-
ségek. -.A' Fr. Komendáns Róbert Gene-. 
ralis, hízelkedő, feltételek alatt hívta. viSz* 
fza a5 Módénál Katonaságnak Széljel-Sza-
ladt réfsit. A' Módénak Püspök kéntelen 
volt Páfztori Levél által inteni meg a'Me
gyéjebélieket, hogy nyugodjanak meg Rio-
jfaní sorsokonn , .?s vak engedelmességgel 
viseltessenek a? magok Elnyomóik eránt. 

BonóniáhdL Oct. 13-dikánn, ezer fó-
b61 álló Fr. gyalogság ment bé , másnap 
pedig egy SzakaSz Lovasság. Oct. ig-di-

-.kánÁ maga is., ©da érkezett'Bonaparte 9 # 
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mindjárt el utazott onnét más • nap f Mr*$ 
ráránn által a' Seregéhez. 

Rómából írják , hogy á* nagy hadi ké-
fzűleteknek folyamatja. köz.benn Is ott volt 
még Fr. Minister Cacault Rómábann, Oct* 
22-dikénn, és a' Békességeránt raloremény
séget nem kevéssé táplálta.— A*Nápolyi Ki
rály 9 mindjárt ígért ugyan PápaÖ Szentsé
gének minden Szükséges oltalmat, mi-he
lyest meg-kéretődott az eránt: de azon 
oSzSze-Szövetkezésre nézve ? melynek ereje 
Szerént kötelesek volnának a' Szövetkező 
réSzek egymás mellett, mind óltalmazólag, 
mind meg-támadolag Segyvert fogni, azt 
felelte a' Nápolyi Felség, hogy arra tsu-
pánn. akkor állhat reá , midőn a? Fr- Di* 
rektoraim, oly Feltételek alatt akarna Bé
kességet kötni a? Nápolyi Királylyal, me
lyek Ö Felségének nem fzolgáinámk be-• 
tsületérc. • 

Ánglus Tengeri Vezér Nelson* íiajós-
seregéből egy líneaihajó, meg-állapocíott •• 
OcL i2-dikénn a' Genual Kikötőhely előtt 
anynyi mefzfzeségre 5 a' menynyire nem 
járhatta volna bé áz ágyú-golyóbis Genuar 

partjairól, 's azon helyéből, 'tgy békessé
ges-záfzlójú kisded hajónn, valamely Tu
dósítást küldött a' Genuai KórmánySzék-
hez : de a' Tudósítást vivő Személynek 
meg nem engedődött, hogy ki-fzállhassonn 
a* partra: minekokáért Ö is haladék nél
kül viízSza tért a5 líneaí hajóhoz; ez pe-* 
dig a' Hajóssereghez % a' melyhez tartozik* 
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'Nagy-Britanniából. — 

A' Netvfoiindlándi Stokfís-haláfzatjo. 
kat az Ánglusoknak Efzaki- Ámérikábann,. 
lég-nagyobb réSzént el rontotta Richery 
Fr. Admirális; de a5 Szigetnek St. John 
nevezetű leg-erossebb tsűtstsa ellen semmit 
se' próbált; hanem prédákkal meg-rakod-
va oda hagyta N ewfoundlandót. 

Arra a? fzoross tengerre, mely vagyon 
Ángüa és Frantzia-OrSzág között, Curtis 
és Thomson Admirálisok' Hajósseregeik 
rendeltettek. Curtis Admirális ki is in
dült vala már az líjjabb Londoni Tudósí
tások htrént'Toriay .alól. 

Az Orfzág-gyűlés5 Második-Táblája-
iiak 14-dik Octoberi Ülésébenn Pyhus ne
vű Tag azt javasolta, hogy míg bizonyos 
lenne a' Békesség; fehkéfzülve kell lenni 
Nagy-Britanniának a* hadhoz egéSzfz erő-

""benn:, mivel pedig a' fő bátorsága ezenn 
Orfoágnak funcláftatik a* tengeri erŐbenn: 
határozza meg a' Gyűlés, hogy a' jövő 
cfztendőre, Száz ezer Hajós legény nyeí (Ma
trózzal) és 20 ezer tengeri Katonái legye
nek Nagy-Britanniának, és minden Le
génynek hónaponként négy font Jterling 
zsoldja járjon. 

Ama' nevezetes Burke, a' ki már öreg
sége miatt nem Tagja egy időtől fogva az 
Orfrág'-gyülésének , tsak írásban .buzog a* 
Fraiiízia Direktóriummá] kötendő Bekes-
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ség ellen 3 melyet Király-olö Békességnek 
nevez. 

Az Orfzág-gyűlés Első-Táblája* Jegy-
sö-Könyvébe, egy hatalmas protestátziót 
adott bé Lord Fitzioilliam 9 a' melyben, 
tíz okokkal igyekezett meg-mutatni, hogy 
nem kellett volna most Nagy-Britannia* 
nakKövetet küldeni Békesség* dolgábajin 
Parisba.. 
Frigyes BelgyiombóL —-

Amsterdamba, oly hírt vitt egy Uta
zó Londonból, hogy az Anglusok? tizen
egy drága terhű Hollandus hajókat vettek 
e l , melyek, Déli-Amerikának Surinaml 
partjaitól indultak. 

A' Nemzeti Gyűlése ezen Respubliká
nak, nem maradhatvánn a* Kereskedőktől, 
enyhítette a* maga 16-dik Semtemberi Vég
zésének kémé ny s égé t , a * Nagy-Britannia 
és Frigyes Belgyiom között folyandó -ke* 
reskedésre nézve anynyibann , bogy as 
olyatén Angliai portékáknakMaíávia part
jaihoz való Szállítását meg- engedte ? a* 
melylyek i-sö-Octóber előtt rakattak ha
jókra: de még ezzel az engedelemmel is 
éjjpen meg nem elégedtek a5 Batáviai Kal
márok; 's el végezték magokbann 9 hogy 
a* míg kedvezőbb Rendeléseket tsikarhat-
nak ki a' Neriizeti-gyűléstöl: igen drága 
árron adjanak minden Indiai, és- Angliából 
Jövő mindé** portékákat. — Oct. 12-di-
kén9 SL .Rűtterdámi Kaímárságnak. egy ujj 
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panaSzos Előadása vevődöttfel a3 Nemzeti- : 

gyfilésbenn, mely . Eiőadásbann , oly ke
ményeim -rá volt pergelve, a' Nemzetí-^yfi. 
iésre, -hogy Ez , egy különös KommiSz-
fzióra bízta azon fúlánkos írásnak meg-ol
vasását,. ?s meg-hagyta néki, hogy a5 mi 
közleni valója ieízl'z az eránt: azt is ne 
egyátaljábann a* Nemzeti-gyűléssel; ha-
nem tsaka* Külső dolgokra ügyelő Nem
zet-gyűlési Deputátzióval közölje. 

Az a'- Deputátziója a5 Nemzeti-gyűlés
nek, melyre bízaítatott volt a' Batáviai 
Közönséges-Társaság* jövendőbéli igazgat-
tatása* módjának ki dolgozása ? kéSzen va
gyon már a' reá bízott munkával, 

JFr/ztábann, erőssenn tartották mago
kat a* Tartománynak eiöbbeni Igazgatói, 
minden Frantzia-módr üjjítások ellen mind 
Addig; míg nerri-aa frantziáskodó Feleke
se t , bizodalmát "vetvénn a5 ír. Katonasága 
ba, el verte Azokat: kik panáSzt tévénn 
a' Nemzeti-gyűlésnél., a' közelebb műltt 
Oct. 12-dikénn végtére, azt..a* lzetentziát 
kapták tőle, — de tmpánnkét voksok* több** 
ségével állítódhatott meg á* fzententzia ~— 
hogy ses most, se* jövendőbenn is, közö% 
séges tifzfségekét nem viselhetnek; és 
hogy a5 Fr.foia' mostani állapotja meg ma
rad... 
PortugalliáhóL —-. 

Sept. 13-dikánn költt tishonai Tudó-
iítások írják;, hogy a5 Polgári Katonaság -
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jobb rendbe Szpdödik; a' reguláris Katona-
ság jó formán fzaporíttatik; 5s iijonnan is 
állíttatik fel egy könynyü Szerű seregets-
k e , és egy Pattantyús Regement. 

A' Békességhez mindazáltal nagy re
ménység vagyon : melyhez igen közelített 
az által is a? Portugaüíai Udvar, hogy min
den Kikötőhelyeit neulrálisoknak hirdettet
te k i , oly parantsolat mellett, hogy a'Por-
tagalliai porttisokba nem tsak Rabló-hajó
ka t ; de még Katona-hajókat se* kell bé-
botsátani, ha prédát akarnának odá bé 
vinni. 
Sparijrol-OifoágbóL •— 

A' Portugalliai Udvar 9 barátságosab
ban bánt a' Spanyol Udvarral; mint Ez 
bánik Azzal: mert aJ Portugalliai? azÁn-
glusok által el fogattatott és Lisbona* ~ 
partjaihoz Szállíttatott Spanyol hajókat, 
minden sérelem és hely-pénz-kívánás nél
kül SpanyolyQrSzágba által küldötte: a' 
Mddriti Udvar ellenbenn meg-engedte, 
hogy a' Frantziák bé-vihessenek a' Cádixi 
Kikötőhelybe két el fogott PortugallusFre-
gátokat ~ la Providentia és la Nostra 
Senhora nevezetiieket — melyek 3 De* 
]i - Amerikának Brasiliai partjaitól, az 

.Oportói és Lisbondi Kikötőhelybe Szán* 
dékoztak , és félmillió piáSzterre betsűl« 
tétnek. 

Cádix alól Sept. 27-dikénn5 tizenkí-
1 lentz líneai-hajók, tizenkét Fre'gátok, és 
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kiletitz kissebb Karóna-hajók ereSztették 
Szélnek vi tor lá ikat ; 's Szándékoztak mago
kat egybe kaptsolni a' Carthagénax Hajós-
sereggel , m e l y , i s l íneai -hajókból és g 
Fregátokból á l l , fs ágy indulni a? Fö ldkö
zi-tengerre* 

Magyar Orfzég* 

Szomolnokról Oct. 2g-dikánn : <—> „A* 
tni Királyi Bányáfz Tifztyeink 'di tsekedhet-
nek azzal, hogy tulajdon fiaik közzűr hu-
Szonegyen vitézkednek a ' F r a n t z i á k e l len , 
úgymint : az Inspeetof Úr ' fia Deschan 
már Kapitány. — Sartory Imre > Niko~ 
lassy, Baffinfzhy Hadnagyok ; Frblich Já
n o s , Ah'koíűssy J á n o s , JSIikolassy Sándor , 
Sartory LáSzió'Záfzlótartók. — Corzdn 
J á n o s , fíoitnia névíiek h á r m a n , Ga7An
tal , Szajha, Junge^ Steintz, réSz Szerént 
Kadétok és Káplárok, réSzSzerént Közem
berek. — Most wjra ören ajánlották Kató- ' 
21-ú Szolgalatjukat Ö Fe l ségének , "k i nem 
tsak el fogadta ajánlássokat,, hanem, meg-
h*gyta nékik az eddig jártt .fizetéseket is.' 
XJgymhitJS''ikolassy Ferentz Urnák , ki már 
az ide való Királyi Kassa mellett valósá
gos Tifzt vo l t , az- eSztendei fizetését .200 
RSorimot; Schwartz János. , Beitzner Ka
r o l y , Stojka Fe ren tz , - és / Kneehtl János 
Diurnistáknak (napSzáoBOs í róknak) pedig a* 
minden napra járó 24 krajtzárt oly biztatás 
jne l le t t , hogy ha fzerentsésen viSzfza-tér-
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ntk a9 hadból: különös tekintet lefzjz reá
lok. " 

Pozsonhól Nóv. 8-dikánn: — „ M á r 
egynehány napja, hogy egymást érik az 
ide érkező sok hintók 3s kotsik. Jőnek ide 
Külső- OrSzágiak is -<nem .kevesenn: de 
erántok különös vigyázat vagyon, 's meg 
nem engedtetik az itt való múlatás egyál-
taljábann az olyanoknak, a9 kik leg-kis-
sebbnyire is okot Szolgáltatnak a* reájok 
való gyanakodásra. A' Dunánn 9 egy más 
híd is állíttatott Sel a9 repülő hídon kívül 
hajókra. — Holnap leSzfz a' Vtni Sancte 
(Jöjj el Szent Lélek Űr Isten) 's az után 
az első Ülés 5 melyben azon Depiilátusok 
fognak ki-neveztetni , kik Schlqfzhqfba, 
( ez Austria?. Szélén fekfzik, Pozsonhoz 
mintegy két óránynyira) fognak menni, 3& 
az ott mulató Királyi Felségeket az Or« 
Szag-Gyűlésére hívni. Ott az Udvar gaz
dag ebéddel meg-vendégeli a' negyven 
egynehány Követeket-,.. kik ebéd után Pó-
zsonha viSzfza térnek, 's. a' Pénteki Ülés* 
ben elö~adják5 miképpen fogadtattak. Pén
teken estve felé Pozsonha jonek Király és 
Királyné Ö Felségek, minden különös 
pompa nélküL Szombaton dél előtt meg
jelenik Király Ö Felsége az Orfzág-győl'és* 
Első-Tábla'Palotájában*!, aJ hol jelen lefz-
nek , a 'Második Tábla' Tagja is/6 

„ Nóv. 6 dikánn estv« érkezett ide 
Locizmtenens Ö Királyi Fö-Hertzegségé. i€ 
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Béts» 
Tegnapelőtt indultak le innét a" Tsá t 

fzári Királyi Felségek Pozson Selé Scklofz-
hqf-b& : és hogy ezenn indulás által el ne 
múljék a* Szeredai audientzia: adta azt Ö 
Felsége ez alkalmatossággal, Kedden. 

A' következendő Versek, különös 
kedvességet találtak itt mind Azok előtt, 
kik a' Uoratzzusi és Sarbieviusi, Szép ét 
jó Vers-írás' módját tudják ys akarják be-
tsülni. 

Ode ad Inclytos SS. et OO* Regni 
Hungáriáé. 

Ad arma, Civesí nobile Sortium 
Sangven Scjtharum! queiő dedit Occidens 

Devictus immortale nomen, 
Regnaque pöstgenitis beata. 

Nunc, nunc avitam tollere glóriám 
In astra, svadét tempus; amor júbet 

(O libera Te Gente dignus!) 
Principis, et Patriae; fidesqu@f 

Pro qua cohoríes viderat Hungaras 
Sol dimicánies aequoris aridum 

Rubentis ad littus, Siónis 
Et iuga, sparsa eruore nostro* 

Non Marté victus saepius Austrio 
Regnator Albis belliger imminet; 

Saevusve Ryzantii tjrannus , 
Terribiiis domiiorve Chinae* 

At nunc Erinnvs, qua maré, qua patent 
Terrae, scelestam dira facem quatit, 

Fundítque flammas: en ! ut igne 
Aidet uterque pólus tremeudo! 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



Qualis Ve*eyus , glória mon.tium., 
Duici, per.annos innumerabiles, '• 

VberFaíerho , regnat inter 
Frucdferas'. placidusque srirpes r 

Ditum coro.na splendidús urbium; 
Villis beaüs, atqiie casis frequens > 

Ciajrus bcnignb deum favore,' ' 
No mi ne et Herculeo superbus. 

Sed 'quis tumultus, quis subitus fragor 
Híc? Atra nubessulphureo occupat 

Coelum vapore; aűreus et ipse 
Soí paréjt, emoriturque- mundo. -

Immane yent i , -pont.us et jhfrémúnt; 
Suscussa.crebris contremit'ictibus' 

Tellus; hlat mons, et ^profundis. 
Fulminá mille mit cavernis, 

•Igníta vastant vndique flumina 
Agrogj et urbes» Cunctategít cinis. — 

Fax ropta quum estinterna, taritas 
Turbida dánt ele.menta.clades! 

Sic Gens avitis incluta laudibus, 
E t pacis..et belli artibus aemula 

Romaeque, Graiorumque, nulli 
ín Superos pietate cedens; 

Amore regem dum colit et fide9 
Moresque, rectum servat et ordínem* 

JSeataí Sed turpi inquinata 
Luxurie 9 ac vitiis peresa 

Coecis: furorem concipit, et sui3 
Lymphata primum visceribus manvus 

Infert- cruentas; civium mox 
Caedibus, .ct.patriae rapinis 
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Sat»r, quletís vim párat exterk, >: 
*Et bella. Stultas pectore spes alít; 

Demensque cunctis jam ruinas s -
Funiis et imperiís minatur. 

Polluta prlmum foedera Belgium 9 
Rhenique potor, pacis amans, gQmíL 

Accurrit adflictis"vocatus,-
lustaque cingitur arma Caesar, 

Adest amica Caesareis ope 
Virtutis heres Prussia martiae; 

Fulgensque ccntum principum aulís 
Adglomerat socias phalanges 

Teu to ; Britanrmsque, Oceano potens; 
Divesque Iberus, damna dolentius 

Fraterna plorans; lentus irae 
Praecipitatque moras Batavus; 

Et Sardus, antehae arbiter alpium, 
Et fida nostri Parthenopes domus. 

Non ante vlsae stant In armis 
Innuriierae Sociűm catervaé." 

Quot, quanta laté, quam fera praelía? 
Quam dira strages? Exitium pavet 

Európa praesens; proxima Orbis 
Attonitus trepidat ruina! 

Fractís repulsus viribus, insolens 
Procumbit liostis: nec refugo salus 

Velis, nec est muris ; manusque 
Foedere iuncta sacro triumphat. 

Sed lieu bonarum quam cito mentiuni] 
üexvis malignis solvitur artibus! 

Hunc livor, illum spes avarae, 
Coecus amorve sui^ pavorqut 
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Seiungit: et res deseritur bona! 
Post mllle pugnas, milleque • funéra i 

En (turpe!) maiestatis ultor 
.Magn'animus, generisque vindex 

Humani, aréna solus ab omnibus 
Stat iam relicta.1 Nec' trepidat tamen,-

Mutatve mentem: sed minacem 
Firmior a gregibus retundit 

Procellam araatis, consilio, manu. 
Akis locatus falmina céu fovis 

Cönductor in. tectis, remotas 
Ad foveas- sine fraude torquens. 

Fortuna, forti nis.ibus improbis • 
Paratf vinci5 iam meritis: farét;;-

Amica virtutij vicesqué 
Hostibus aequa refert superbas* 

lam caede campi, iam'iugá Francomon/' 
.Horrent cruenta : funditur undique 

Hosűs; nec audax fidit armis, 
Sed parido rapitur volatu 

-Amens. Fugacem Carolus ocyor 
Adurget „ Euris ? Austriadum decus 

Perenne! victuris In aevum 
Dinumeratque dies triumphis. 

At singula altofl quae superent adbuc 
Pericla9 volrens pecíore? cogitat 

Maiora, funestisque. finem 
Ponere iam meditans duellis 

Caesar^ Suos sic fatur ad Himgaros: 
„Gens magna! maior laudibus í o mihi 

Dilectá summe! insigne Nostri 
Robur et imperii., decusquel 
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Virtute nunc, mmc consiliis opus 
Vesiris: lacertos tanta pericula 

Vestrosque poscunt: Vester et Rex,, 
Et Patria ingeminant, Saluteni 

Servate Nostram! Nomine dignior 
Res nulla Vestro: vincére funditus 

Hostem, atque pacem reddere OrbL, 
Hic labor, hic superest triumphüs/'—• 

Mox clamor ingens personat aéra; 
Et vindicandum sanguine Principem 

Vitaque, iurat purpuratus 
Pontificum procerumque coetosj 

Utrumque iurat Danubii latus, 
Ambo et Tybisci lirtora; e tHungarae 

Quae regna Iimguntwx Corqnae* —• 
Sünt ráta vota polo : sonat-vox 

Profecta celso grandis ab áethere: 
„FRANCISCE I. Nostrae iam űnica spes do-

mus! 
Virtute,-fortes, inque Regem 

Hungarus aequat áros amore; et, 
Quae sola quondam Gens A.^ríae mihi 
Servavit armis Austriadu'm vetus^ 

Invicta nunc lusto Pioque 
Adseret impérium.Nepotil" —« 

Par ardor ömnes corripit Ordines; v 
Est ima cunctis tessera Patribus: 

Rex, Lexque, Libertás, Corona3 
Relligioque vbcant; ad arma! 
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