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Nro 41. 
Költ fiétsben, Sz. András Havának (Nóvemberaek) 

ig-dik napjáa 1796-dik E&tendŐbeiu 

Hadi Környülállások* 

assano és Fonteniva között Nov\ 6-dí» 
Icann a' kik halva maradiak, meg-sebe
sedtek, é s e l - fogattak az ellenség közzűl, 
többre megy a' Számok 4 ezernél B. Al~ 
mnczy Tudósítása Szerént: de ré'SzünkrÖl 
is;'. Provera,F.-M. L. Seregofzíáljából estek 
el és sebesedtek meg mintegy kétezeremi, 

.Fogságba'kevesenn estek. Nagyon di*. 
tséri Provera F . M. L . , Liptay Gene* 
ralist, 

T t 
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Nagy-Britaiiniahóh — ^ 
Egéfz bizonyossága Tudósítások -is ciu 

keztek már az tránt Angliáh*, hogy i f c 
chery tt> Tenger ihez ér , el vezérletté'*'a' 
Hajósseregét Newföuhdlandtói Sept. 29-di-
kénn. 

A ' Z' Orienii Kikötőheíybéli Fr. Ha-
jósseregoSztálynak Szemmel való tartására 
rendeltetett Thompson Ánglus Admirális 

- a' ki Plymoutk alól Szállított ki a* maga 
vezérlése alatt egy Hajósseregét. .— jpun-
^ A d m i r á l i s 13 Hajókkal indult az Éfza-
ki tengerré. 

A> Frantzíáknak Éíagy*ÉHtannia Szé
lei ellen erányzott eröSzakos Szándéka oly 
táígya volt az Anglia Orfzágos.Gyűlésnek 
Octób. 18-dikáhn, a* mely igen öfzfze-
fzőllalköztatta egymással a* Gyűlésnek |cét 
ellenkező Felekezeteit, 's^á* melynek meg 
fontolása nagy kéSzűlettételekre Sog indító 
okúi Szöígálni. Pite Miríister tette arra leg 
elsőben figyelmetessé a' Gyűlést, igeii ít 

* fiom és hathatós módón. Emlékeztette t 
i. a'Gyűlést, hogy Ez, a' Király' hefzédél 
re KóSzönő-válafzt kűldvéhn, kötelezte 
magát minden eSzközöknek eí követésire 
melyek az említett Királyi.Befzécíbélf kii 
vánsagoknak teljesedését elé-ségéliikí már 
pedig â zoh kívánságok, közzul égy vóít: a* 
Nagy-Britanniai Széleket még-lephí kívá-

;. nó.Frantziáknak viSzSza-tartóztatása. IJjr 
)ó fundamentoípot vm'énnPitt Űr 'tm& 
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gá befzédének, el Számlálta i»z efzkozökét* 
inelyek által hatalniasann gáíot lehet vet-* 
ni a' Frantziák' vakmerő igyekezetének, 

. Szükségesnek ítélte e9 végett á* Miníster: 
hogy a'tengeri Szolgálatra és a' Régérnen-
'tek* hijáhosságának ki-pótolására tizenöt
ezer Emberek állítódjanak ki; cs meg 
azonkívül óoe'zer gyalog *s húTzezer lovas 
Polgár-Katonák, és 7 ezer Stüttzosok Sze-
dödjenek'a tartassanak kéSzen -—A'lfeg-na-
gvobb sietséggel kell pedig —Úgymond^ 
ezenn Intézeteknek meg-eáni; de feg^Szeírs-
jmind, a' menynyire táak lehet, á' mézei 
gazdaságnak, a* kereskedésnek, és kezmí-
vességirlek rövidsége nélkül. Legjobb mó
doknak mondotta Pitt Úr u) Á* 60 ezer 
gyalog Polgár Katonaságnak ki-állítására ̂  
ha . minden Gyülekézetbenh a* Ségy vert
fogható Lakosok fel-irattatnak, és a' meny
nyin kívántatnak ez vagy amaz Gyűleke* 
Jetből , a' 6ö ezer Számnak ki~pótolásá-

- ra , sors által válaSztódnak k i , íígy hogy 
a' kire esik a" sors: tartozik vagy ítiága 
íkolgálni, vagy égy Embert állítani, kié 

"&' Gyülekezet fog tartani. A* Szolgálat 
pnindazáltál addig, míg a* veSzedelmeí 
környülállások nem kívánják, tsak" abból 
ál l : hogy Formaruhába (mely igen durva 
poSztÓból kéSzűl) öltgztetődjehek fel ezen 
60 ezer Emberek 's TiSztek^ kormányózá-
áa és tanítása alá adattassanak: de egy-

''"•'fe'eire ric gyakoroltassanak többen bslélöfc 
•--• - . - T t A • ' 
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fegyverbenn, egy karod réfznél, az az tíz 
ezernél. Fegyvere azonban mind a' 60 <gzeiv 

Embernek kéfzen tartassák : hogy mihelyt a* 
Szükség úgy hozza magával: mindjárt ki 
állhasson mind a* 60 ezer fegyveressen. 
2.) A' húfz ezer Lovasságnak kiállítására: 
hogy a' mely Lakos Angliában, Skótziá-
bann és Vallia Hcrtzegségbenn tíz lovat 
tar t : állítson egy Lovast; a* ki hufzat tárt,, 
ket tőt ; a* ki 30-at tart , hármat-'s a* t. A" 
kik pedig tíznél kevesebb lovat tartanak: 
laistromba Szedeítessenek 's tizedekre ofz-
tattassanak fel, és a* kire esik a5 sors egy 
tizedből: Az5 tartozzék egy Lovast állí
tani ki közönséges költségenn a5 Tizednek. 
3.) A* 7000 Stutztzosok* ki- állítására; 
hogy Mindeny a' ki VadáSzatbéli Szabad
sággal bír: állítson egy alkalmatos Stutz-
tzost. 

Sheridan és Fox Urak 9 kiket úgy le-
l e t tartani mind tudományokra/ mind gya* 
korlott Orátorságjokra nézve , mint a5 Mi-/ 
nistériommal ellenkező Réfznek Fejeit > 
nem Szegezték ugyan egyenessenn ellene 
magokat a 'Fi t t Űr* plármmának ; hanem, 
azt kétségbe hoznák mind ketten ? hogy 
a1 Frantziák valósággal akarnának., bé-ron-
tani Nagy Britannia9 Széleire, úgymint a* 
kik jól tudják, hogy d? Nagy -Britanniai 
Nép buzgóan Szereli a3 maga Konstiíú- ' 
Sziójái, Vázér t is Ök nem reménylhetnék } 

• • ! 
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$z afféle bé-rontásnak jó ki-menetelét. She>* 
ridari Űr azt is mondotta, bogy a? Fran-
tzia Szándék' Színe alatt, nem óltalmazólag 
hanem rneg-tárnadólag való hadhoz kívánr 
pak kéfzűleteket tetetni a' Ministerek* 
Jízen Szavaira Sheridán Úrnak DunddsMU 
nister felelt ? és valóban fzükségeseknek i$ 
állította a* meg-támadáshoz való kéfzűle
teket arra az esetre, ha illendő és igazsá* " 
gos feltételek alatt nerri akarnának .Békés-

' séget kötni a' Frantziák. .Fox Űr, Fran-
tzia Requisitzióhoz hasonlította a* Pitt Űr 
által javaslott Katona^Szaporítás* módjait* 
Pitt Minister, azt jegyzetté meg Fox Úr* 
nak hasonlítására ? hogy a''midőn Fox Űr 
Frantzia módi R^qmsitzióknak neyezi a* 
Ministériom által kornendálit Katona Sza
porítás' módjait: nem gyalázza azonban** • 
a' Fr. Requisitiót. Többet is fzóllott még 
Fox Ur9 *s. más Tagok is ; végre tsak 

. ugyan arra állott a' Qyillés' nagyobb réSzer 
hogy Pitt Minister, az általa elő-adott Ka
tona-Szaporítás-' módjai eráiit, terjefztlies-
sen a'Gyűlés- eleibe oly Végzés-formákat,, 
melyek minekutárina három ízben helybe-, 
hagyattatnak az Orfzág-gyűlésV két Táblái 
által? és .a* Király által meg-erpssíttetnek; 
Órfzágps Törvényekké válnak. A* tenge-* 
ri Szolgálatra, *s a- Reguláris Regementek* 
pótlására Szedendő 15 ezer ember eránt, 
fel is olvasta már Oct* 19-dikénn Pitt Mi--
Bígtfjr előfzfzör^ m áií4Í4 fel teli Yé$'L^m 
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4s ^m^^ss^ 
formát, de a£ arróIValó tanátskozás, nér 
mely Tagok' kívánságára, Qct. 24-dikéig 
el halafztódütí, A' 60 ezer polgár gyalog 
Katona-állítás eránt Oct. 20-dikánn olvas-
ta fel' eloSzíVör Pitt Minlster a' Végzés-
formát'(Bilit.) 
Frantzia- Orfzághóh — 

AJ Parisban lévő Anghis Követtel nem 
ízóllt maga a' Direktórium: hanem es két 
dolgo.t adatta tudtára,, a' Külső dolgokra 
ügyelő Minister áltah 1.) Hogy a* fi agy-
[Britanniával egyességben lévő Hatalmas
ságok' nevebenn is lehet traktálni Néki a-
Fr. Minjs térrel, ijiihelyt Credentiónáli^ai 
érkeznek az említett Hatalmasságoktól. 
«.) Hogy az általa ' f e l - tejendő Cpnditióí 
a' Békességnek, egéfz íneg-határozásjuak le
gyenek. ' " , 

A* Fr. Nép, falaisíéí fogva, ê géSzías 
Parisig, mindenütt forrott az Ánglus Kö» 
yethez, *s békéllésref kérte Ázt, 

Korfzika eránt? oly értelmű Híradást 
küldött a* Fr, Direktórium OcL í24-dikénns 
a' Törvényhozó íffjabbik Nemzeti-Tánáts-
| i0z; hogy a* nevezettSkigethol egéízfzenn 
el költözőit az .Ánglus Vice-Király Miliőt. 
~ XÍQrfzika Fö^Várqsából 'Bastiábol Oá. 
13-dikán koltt magános Tudósítás Szerént, 
a5 Fr. foglyokat mind Szabadon botsáttat-
ta az Aiiglus Vice-Király oly feltételiéi, 
liogy ne Szolgáljalak "Azok e* jelen lévő 
hadban 'Anglia ellen, kik el is mentek 
azonnal Livomóba,; meg-engedte továbbá 
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f%% i s , fcogy ^ Kqrfzihax KórmánySzék^ 
íhely.et maga állított Sel Ellii$t, Beputátu-
sokat küldhessen Livornóh*, k ik , a' leg* / 
közelebb lejendő Fr. Generálisnak vagy 
KpmmiSzSzáriusnak ? ki ~ nyilatkoztassák ? 
hogy KorJzika\ .ismét reSzévé lett a' Fr0 
Respublikának; Szabadságot ígért Elliói 
az Angliai igazgatás elten vétkezett fogoly 
KqrSzikánusokiiak is-; fogadta végtére,liogy 
a5 KorSzikai Erősségeket, oly állápotbanii 
hagygya, a' milyenbenii taláíiáfc \ vették 
által azokat az Ánglusok. 

Al Nápplyi Udvar és a' Frantzia Kor
mány fzék^Bíztosáiáltal egymás között meg 
á^lítptt^ é$ — a9 niirit már meg-irtitk9 -— a* 
Direktórium által, 's Öctób. if~dikémi a*' 
Törvényhozó Nemzeti-gyűlésnek Iffjabb 
Tanátstsa által helybe-hagyattatott fiékes-
ség^ötésre, reá állott Octób. 24-dikénn az 

/öregebbik*T&páts is; úgy hogy már a' to~ 
kélletesgégére ezen Kötésnek nem kíván
tatott egyéb;'a? Nápolyi Udvar által valé. 
meg-erőssíttetésnél. 

A9 Portugalliái Udvar' Követével íf 
el végezte a' Külső dolgpkra ügyelő Fn 
JMinjster a* Békesség-alkut, 's által adta 

•a* JDirektóriumnak ? mely ismét a> npaga 
Helyb(5-hagyá'sainkann által*küldötte aj&t a* 
Törvényhozó Nemzeti Iffjabb- T&nátsnak 
Öct. só-dikánn* 

Az iy}'$zárdínisi Király Károly Ein* 
|T)|imiel, ki most 45 efzsendo* és házas; 

- de t$ak Férj és mm Atya* ezéh Udvari 
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t2eremómávál meg írta a* Frantzia Tgazga* 
toknak Néhai boldógií Itt-Atyának (70-dik 
eSztendejében történt) halálát. A5 Fr. Igaz* 
gatók hasonló etikettel válaSzoItak néki 
vifzSza. Valamint t. i. a* Király, nagy és 
kedves Barátinak Szóllította őket a' Le-
velében, Szintúgy ők is, a' Fr. Respublika' 
J8^y és Kedves Barátjának titulálták a* 
Királyt; *s bizonyossá tették, hogy azAty-
tya' halálából vett fájdalmábanh ok is réSzt 
veSznek ;• valamint arról is, hogy Ö Fel
sége' kívánsága ízerént, Szívesen igvekezik 
a* Fr. Direktórium fenn-tartani maga ré-
ízeroí5 a' két Státusok t.'i. a* Fr. Respubli
ka' és a* Szardíniái Király' Birtokai között 
helyre-állíttatott Egygyességet. 
JFrigyes- BelgyiombóL — 

A' Nemzeti gyűlés , egynehány rend
béli titkos Ülésekbenn azokat az Insíruk-
tziókat (utasításokat), határozta, meg, mely-
lyeket Mayer nevű Követjének kíiídjctn 
Párisb&s a z °tt kezdendő Békesség-alkura 
Bézve. 

tr A9 Nemzeti-gyűlésnek 25-dik Octóbe-
fi Ülésébenn két rendbéli kedvetlen értel
mű Tudósítások. olvastattak fel 5 melyek f 
c' folyó efztendő Május'Hónapjánák 1^ dik 
napján indíttattak Napkeleti-Indiából, 'g 
azt foglalták magckbann, hogy az. Anglu-
s.ok már akkor mind el foglalták Ceylon 
Szigetébenn V a5 Malabárx és Bengáíerú 
partokomig ?alaBiit ott. bírtak a* .Höiiáhw. 
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chtsolb Biztatta azonbann az Elölülő" a* 
Gyűlést > hogy Lucas Adnúnálissok, * a5 ki 
jó" erővel küldcttelett Napkeleti - Indiába , 
ismét vlfzfza Sogja nyerni az említett Birv 
tokokat. '• 

Magyar Orfzág* 
Pozsonból Nóv. 15-dikénn: ~ „. Aa 

OrSzág-gyűlésére öfzfze-hívattatott Mágná
sok, a' 'Prímásnál•.•tartottak Ülést -Nów 
9-dikénn; a' Státusok pedig más épület
ben. A' két Gyűlés' Üléseinek utánna 
(nem előtte) volt a,* Veni Sancie* — A' 
Fy Király, a* maga Magyar Lovas Rege-
riientjV Formaruhájábaim; a' F-Királyné 
pedig Magyar főkötősenn érkeztek- el 
Schlqfzhof"bói Pozsonbd, Nóv. 11 dikénn 
délutánni 5 órakor. — A* 12-dik Nóvern-. 
béri MzMa--Sessiúb^nn^;¥.-'\Jmnhrhép Di-
ctiója utánn haMaitatfak az Éíylyen; Vi
vát; Vitám et Sangvinerrt; "9s Moriamur 
^pro Rege nostro kiáltások. Minekiitánna 
fel-pl vasú Prímás Ő Eminentziája a' Ki
rályi .kívánságot.,- melynek tárgya egyedül 
,a* hadi segítség volt; fzóilott a5 Palatínus-, 
válafztásról is, mely igen hamar meg-esett 
az egéSz Gyűlésnek fel-kiáltása által (per 
concíamationem). Akkor ismét bé jött a* 
Felség, ki előtt a9 Palatínust .fel-eskettet* 
te a' Cancellárius, Mind a' Kir. Felség; 
mind. :a*: Palatínus;:; •és.' a' Prímás is Befzé- • 
deket •tartottak V melyeknek végződésével 
â  Gyűlés el öíziolh -—• Nov* 13-dikáuii. 
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39$ Személjek tsókolták mzg T. Király
nénk' kezét, mely alkalmatossággal égy 
kis BeSzédet mondott a* Feís. Királyné 
igen érzékeny elevenséggel. Ezenn a5 ná-3 
ponn Maskarás Bál tartatott az lígy neve
te t t Redut-Szálában, melybenn a' Státu
sok* gyűlései tartatnak. Magyar ruhás,kar
dos, Kaputos, Frakkos, Bundás, Köpönye
ges , és más mindenféle öltözetű Embéí 
elég volt. T-" Az elsőbb rendű ASzfzony-
ságok, mint mindenkor.most ittenn: úgy 
á' Bálbann is Magyar fökötosenn jelentek 
rneg: Özvegy Gróf Palffy Jánosné ? Gróf 
Schönbornné, Gróf Althaimé *s a' t. A*T 
tántznak, mind Magyarnak, mind Német
i e k , mind Memietnek volt divatja. Ne
gyedfél ezerét aíig ha meg nem haladt a* 
Mulatók* Száma. A' Felségek (kik , vala
mint a' Bétsi Redutokban Szoktak meg
jelenni: itt is ágyjelentek meg, ki vé-
vénn a' Királyné' főkötojét) éjfél nxánni 
egy órákor mentek nyugodalomba: — í íóv, 
14-dikénn ismét Mixta'Sessió volt, mely
benn a* Palatínus; és az Qrfzágv réfzérői 
a* Prímás 's a' Persona! is, erányps Befz'é-
dckct mondottak. A? Palatínus, KlyLyen 
kiáltások'között fel emeltetett. Estv$ mu
latság volt az Udvarnál., a* midönn? Ki
rály és" Királyné Ö Felségek, sok Deputá-
..tusokkal- fzóiloítak. u 

': >, Ay Kerületi Ülésekbenn (Circuíárís 
Sessiókbann) tsak B.eputátusok jelenget-

. saek meg. ^ ' 
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Pozsonhál Nóv. i6-dikánf): "-«* ^Masf 
közönséges gyűlések nem tartatnak; ha
nem a' TiSzán 's Dunánn innen és tűi lévq 
Kerületbéli Varmegyék' Depntátusai tarta
nak különös Üléseket. A' Királyi Propo-
sitziónak veleje ez : hogy Magyar- Qrizág 
segítse O Felségét a' mostani nehéz kör-
iiyülállásokban. Ö Felsége semmit sem 
határozott nieg, hanem a* segedelmet, a* 
JSTemzetnek tapaSztalt nemes lelkűségéíe 
Jbízta. — Prímás Ö Eminentziája, és Gxóí 
Fáljfy Cancellárius ? mindenjk kétSzer ád 
hetenként estvéli társaságot, és vatsorát* 
Hg EJzterházy pedig há^omSzor. Ebédet^ 
pzen három főbb Méltóságokon kívül má-
gokis , és majd mindennap adnak, 's 30p 
40 's több vendégeket is öSzSze - hívqgaV 
tatnak. A' mültt Hétfdnn estreJ Király és 
Királyné Ö Felségek, Hertzeg MJzterházy* 
jui] voltak társaságban, *s el járnak más 
társaságokba i s . " - ' " 

"• " Béts, 
Conferentziáli.s Minister és Ts. K. Fő

udvari Kamarás Úr Hertzeg Rosenberg 9 
a' nagy hurut által el gye,ngíuqtvénp, V 
végtére egéSzSzenn is el fbjtatyánn, meg
hálál ózott életének 73-dik eSztendejébéím*' 

A9 Magyáx Nemzethez intézett ditsé^-
ye indító Szép / deák Verseit Dénit lldva-
$i Tanátsos Úroak közíöttük. .Vágynak 
ezen Versek már németre is Sordítva, Ki 
jöttek Pestenn Magyar fordításbánn is. A* 
Magyar Fordító, K . M . Mérd SándoíÜt' 
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&' Kir. Magyar Universitásban Törvényt 
tanuló, ki ezen munkájához, a' mint maga 
ki telte a? titulusbann, Orvos-Doktor és 
N. Pestr Vármegye* Tábla-Bírája Glosius 
Sámuel Űr' hazafiúi buzdítására és kérésére 
fogott.Királyunkhoz 's Nemzetünkhöz visel
tető buzgóságunkat íiiind nagyobb nagyobb 
mértékbenn igyekezvén meg*mtitatni3 mi* 
helyt vettük Dénis Űr5 Protreptikonjának 
Magyar fordítását, mindjárt közöljük: ?s ez 
az oka, hogy a' Károly Fc-Hertzeg\Orá* 
tziójának Magyar fordítását mostafsról e| 
kell halaSztanúnk. 
Különös Gondolat! mely egy tsendes éjjen 

Egyfzerre- lelkembe hatott olyan roéjjen, 
Hogy érzékeny Képjet elömbe állítván 

Már öregségemre újjra fel-buzdítván 
Versezésre kiSzíer, EJmémet futtatja 

Gyermeki kóromat eSzembe juttatja.— 
Jladakaí, rettentő nagy Hadakat Szülnek 

A' Népek, mindenütt ezekre kéfzulnek 
A5 Dunán érkezvén hajókból kiszállott 

A* homokos parton süm rendbe állott 
.'S meg-indűlt st Serege Fövénynjel kiíSz* 

ködött, 
/ Maga után emelt menttében por-ködöt, 

Utakat el-foglalt, a' záfzlók villogtak^ 
A3 patkók kopogtak, trombiták harsogtak* 

Azonba Pozsonyban Hazánknak Szélében 
Szemlélem sok ezer Magyar közepében 

TRÉZSIÁt , Nagy Károly Tsáízárnak JLeá-
nyát, 

fok Orfzág örökös Afzfzonyát és A^J^jáff 
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Kh mint fii "Felséges Királyi Székében t 
Ifjúságának leg-Cíebb idejében > 

Körül vagyon véve. az Qrfzág Színével ? 
Bízik; ?s küízködik is aggódó Szívével^ 

Jsteni a2 képe ! Szelíd tekintete v . 
A* melyből ki tetfzik magas eredete, 

Azonban homlokát a'- biigQnd borűjíi, 
Szemeinek fénynyét Szent könny hábo

rítja , 
És ámbár fájdalom a? Szírét Szorítja, 

Ajakát még is ily Szép Szavakra nyitja: 
'„Szerettem jó Népemi kedves hív Magya-

: . tokj 
Tsák Ti tehetitek a' mit én akarok, 

Íme Királyotok most esedezve tér 
Hozzátok ? a' kikkel még soha Sel nem ér 

Más akármely Nemzet > akár. hívségtekre 
Nézve, akár bátor nagy Szívűségtekre* 

Vitézim egyedül Hozzátok fordulok f 
Szereteteteken biztosság ujjiílok,' < 

A' Ti karotokra nagyon most ízükségemj 
UnSzol5 és nyom a* sors, és súlyos Ín

ségem ^ 
.' Mindenfelől üldözy fzorít az ellenség, 

Nagy a* Vefzedelcm ! a> véd kéntelensegf 
Már nem segíthetnek többi OrSzágaim, 

Tsak bennetek bízok, kedves Magyaraim! 
Kem tsak én sőt yelem "ezen üatskámis* 

Előttetek sírva esedezik ez is* 
(A5 Gyermeket eddig ölében tartotta, 

De most karjai koztt nékik fel-rautattaj 
^ z azon. Szerelem lángjairak záloga , 

Melyei fzÍY^m mindég $>rentzhez lobogd 
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Néktek adattatott tsupán af Tiétek I 
Sajáttokat pedig hem menteríi vétek! 

Esjha nem segíttek hová leSzSz e' vérem f 
Én keserves Anya mely soísoqtat érem? 

••X) tehát mentsetek, mentsétek Magyarok 1 
Rántsanak most fegyvert a* hatalmas 

Karok! 
Ne hagygyatók most el! és védelmezzetek* 

Ellenségeimen gyözedelmezzetek!" 
Többet is Szólt volna, de már nem engedte^ 

S'Öt Szavai hangját egéfelen eí vette 
A* honynyi Követek érős kiáltása, 

A* melyet okozott hívség buzdúlásá3 
A' kard markolathoz kapott most minderi 

' • • ; kéA j . ,, 
Életét a* Magyar fel-áldozni volt kéSz^ 

Meg-mdúlt Szíveik fzemöl^et áztatták, 
És tsak ezen fzókat fentén kiáltották: 

-^ Áldozzuk fel éltünk Király-afzSzonyun-
k é r t " . 

Rikoltó hangzatjok az egekig Sel éti. 
:Kardot ránt a' Magyar, villog már fegy

vere^ 
Fel-buzdult vérétől dagadt mindén fere^ 

Késedelem nélkül magát útra teSzi, 
Kegyes jó AfzSzonyát bátran védelmezi* 

Számos ellenségét töri, vágja rontja, 
És tulajdon vérét nagy örömmel Ontja ̂  

Vagybnját nem Szánja ?s éltét fel-áldozni 
Nemzete'^nevének így akar áldozni. 

Meg he.m Szűnt mind addig, míg a* vefzé~ 
, . delmet 

Él üzrén^ Rajnánál fzerzett győzedelme^ 
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Á3 Felséges Háznak' BitsÖ --'Koronáját; 
f Bátorságba tette Királyi pálcáját. 

Jmé mit nem téfztn olyankor a* Magyar^ 
MidÖn hívségével töretik az agyart 

Ez azon Gondolat'$ kép,' melyet elmértl. 
fzüit, 

Egy éjjen miclBii a' hóid távozni kéfzülf* — 
Kedves Hazafiak! diíso Magyar Nemzet! 

Kikben a'TerméSzet fo remekét nemzett, 
Mert nagy az elmétek, és bátor lelketek, 

Mindennel meg-áldott Szerencsés Soldetek, 
Hogy ilyen Ősöktől Származtok, örültök? 

Azok ditsőáégét hallván fel-hevültök ? 
A' nemes.irigység kiSztet hasonlókra, 

Hozzájök 's hozzátok valóbán méltókra?* 
ím ismét ellenség! ott a* höl akkor volt, 

Menydörög; foüízkén/a már néki sok Nép 
hódolt. 

Ott éppen höl ákkör Sínynyi sok ezerhúit* 
A' Számos Frantzia most ellenünk, tódulj 

Most is Rátok.tekint kegyes Királyotok 
' Hogy rrieg-mutassátek nagy bátorságotok* 

Ö is arra unSzol, hogy Öt? segítségek, 
Magatokat 9s Ötét VeSzéiytől mentsétek^ 

Egy oly Király kinél soha Szelídebbet 
Nem láttatok ti is, Jobbat ?s Kegyesebbek 

Régi Eleidnek nagy ditsöségéré 
Emlékeztét Magyar! él terjedt-híreiéJ^ 

"Ö , a' ki kéjében, Js lelkében viseli 
.. Trézsiát, mert annak diSzével van teli^, 
Ez is, mint az vala, Kegyelem tsudája^ 

Mivel ugyan annak elsS unokája 
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Ötsf'setis engedte Haza! fzóSzóllódnatc* 
A' kit is tartottál őrző Angyalodnak, 

De 'minthogy azt tölünk-a' sors el ragadta $ 
Isméi másik otstsét, 's Hertzegedet adta 

Midőn Sándorodért bánat könynyed tsordűlfc 
Ez tette hogy Szíved már örömre fordulj 

Mert Jósefeí küldvén Hazád közepébe 
Polluxot ádj el -hunyt KaSztorod* helyébe. 

Imé Magyar ! Fereniz miképp Szeret Téged* 
Ö is kívánnya most: kettőztesd hívséged* 

Segítsd Katonákkal, életből h pénzedből 
Atyáid' tetteit •> ki ne vesd eSzedböh 

Ne kíméld érette 's a* Közjóért véred 9 
Meg a* Maradék is még adja a' béred* 

Boldog Magyar-Orfzág í. a* kinek Baráiid 
Mind Céres% miad Bacchus > *s ]6y mai* 

q ha sajátid* 
Kardra termett Karjöfc vitéz Fiaidnak^ 

Mindenfelé cl ment híre hadaidnak* 
Régtől Sogva hűlöd Marsnak a* Fiakat ? 

Nádasdit, Kinizsit és Hunyadiakat,-—* 
••'Katona a*Magyar, olyan hogy nints párja* 

Ö Janus Templomát örömmel ki tárja. 
Kardra tehát! van most alkalmatosságod 

Hogy remekül •-•mutasd ősi bátorságod* 
A* mrket Eleid tettek Tréziával » 

Tedd Te mo$t azokat az Unokájával, 
Győzd meg ellenségét! végezd a* háborút^ 

Nyerj diadalmasaim borostyán koSzonít* 
"Mutasd meg ? hog^ most is mint hajdan 

Magyar volt , ; 
A* kiKkálylyáért ?s Hazájaért élt Ji hól t j 
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