
A* 
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG^ 

' O G E D E L M É V E l , 

Nro 44. 
Koll Bétsbeo , Sz. András Havának (Novembernek) 

29-dik íiapjás 8796-dik Efzíeaiö'btn* 

Hadi Környülállások* 

K ároly Fö-Hertzeg írta OJfenburgbúl 
Nóv. 13 dikánn, hogy a? ilfaAe vízénél ál
lott Vitézeinket meg-támadták egynehány 
izben két Fr, Ofztályok : de mindenkor 
vifzSza-verettettek nem kevés veSzteségge!. 
Fogságunkba is estek közzűiök kétSzázann* 
Réfzünkröl jelessenn meg-különböztették 
magokat ezen viadalokbann: B, Simscke^ 
és Gr, Rosenberg Generálisok; Lacy Reg* 
béli Oberster Kheul; Szentiványi Obem* 
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lieuienánt > és Kefzler, Major a* Tsáfzár* 
HuSzárjai közzül; Gróf Kallcnberg Májot 
a5 Callenberg3 Reg. é.böl; Major Jonson$ 
2L TsáSzár* gyalog Regi ébol; Mára Kapi
tány a* Barkó HuSzárjai közzűL 

Kívánván Károly Fö-Hertzeg, az el
lenség' álkaimatlankodásauól meg-kírnél~ 
íéni Vitéz- népünket $ el hagyatta véle a* 
JBibelsheimi és Bingeni tanyákat, úgymint 
a* melyekre semmi különös Szükség nem 
volt ? és a' Selz vize mellett rendelt nékie 
lielyet. 

HoczeY. M. L. i s , minekutánna mirt* 
derít eí követett, a5 mi által siettethette há* 
tálról Mórának a' Rajna9 tűísó-mdjékére 
^aló vifzSza* vonulását: áltál jött ismét a* 
ílajnán5 's már most a'Mannheimi líneák* 
ban vagyon, - . 

A? Hümngem és Kehll fííd-várak fco-
tüí erősen kéSzítteti á5 sántzokat Károly 
Fő-Herízeg, hogy hathatósan dolgozhas
son a9 Frahtziák ellen, kiknek hídjaikát 
én• Szigetjeiket— más Tudósítások fierérii 
•«— aVTsv.K.'HajŐsseregetske* Kormányom 
zoja Williams Ob.erstlieutenánt Szándéko
zott a* Rajnánn 9 feles. Szarná Tsajkákról 
ágyúzni. 

Báró Alvinc&y Seregofztályát kémé-
byen meg támadta az ellenség, N ó w if* 
dikénh Jírcpiénél és Colognánkl; de vif&« 
fza-verettetett; hanem más íiap féggel is* 
Iliét új próbát tett igen nagy tüzességgel^ 
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Y it'oi 6 diadalmaskodott;, hol a3 mi né
pünk , míg nerri végre éstve felé cl vet
ték a* Frantziák ArcoMv3

 9s előre nyomul-
tak Boriifacióxp B. Alvinozy mindazál
tal, Személy Szeréiit kormányozván, elver
te Bonifációból az ellenséget, 's meg-tar^ 
totta az utat, melyen Jól el mehetett Mon~ 
iebéttóba 9 *s öda Szándékozott ÖSzSze-gyűj-
teni , a? höfzízas tusakodásban el Széledett 
fzakafzSzait Népének 9 's ismét az elébb 
nyomuláshoz kéfzíteni magát, mihelyest 
F . M. L . Davidovich egy líneában leSzSz. 
véJei A* veSzteség ezenh viadalokbann 
egyenlőképpen nagy volt mind a* két réSz-> 
röl: mért a? Megtámadok9 tüzének^ meg
felelt az ellentállóké. 

Az alatt , hogy ezek történtek: Z)«-
vidóvick F . M, L. unk^ Számos Fr. Sereg* 
ofztályt támadt meg RivolV hegyes meljé-
keínn, ?s hét órákig tartott felette kemény 
hartz ütánn vifzSza-verte azt a' Camparai 
hegyes vidékekig, oly diadalmassamu 
hogy nyert tőle 9 ágyukat, ugyan anynyi 
munítziós-Szekerekkel cgygyütt, és el fo* 
gott mintegy ezerig való Frantziákat^, kik 
között Fioreila és Valcte n<?yu Generáli* 
sok is vágynak. Nem tsak Rivöli' hegyes 
taeljékét,. hanem Chiusát is elfoglalták 
a'Mieink. Dítséri F . M. L . Davidovich; 
öcskay r Spork> és Vukassovich Generál 
Jisokon kívül, az egéSz TíSzű-Kart, és 

! m egéfz sereget: fájlalja egyfzersmind a* 
I' • . t y ^ 
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Collüredó Jósef Reg. béli derék Oberst* 
lieutenántnak Mayer Úrnak halálát, m e . 
ly , Rivoli meljékén történt, a' bajvívás 
közbenn. 

B. Afoinczy, öcz-dik Novemberben Szán
dékozott űjra-meg-támadni a' Frantziákat, 
Dávidovich F . S/L L. al egyezőlég. 

Spanyol-Ovfa&g réSzérőP, - PortugaU ' 
liá fzéleinn i% ezer főből álló gyalog és 
lovas Katonaság állott vala már "Sepíem-
ber' véginn Alvarez Generális' kórrhányo. 
zása alatt: hanem nagyobbra is volt Szab
va a9 Portagallia ellen rendel t t , é s Ur-
rutiú Generális' vezérlése alá adott égéSzfz 
Spanyol Streg' Száma ; t. i, hogy Estre-
madarában legyénél Batalion Spl Gyalog. 
ság, és 21 Svadron Lovasság; Gaílitzia9 

Tartomá.npyában pedig Ü\ Batalion Sp. 
Gyalogság,• és tíz Svadron Lovasság. — 
Gibraltár előtt St. Roch vidékeim tíz ezer 
fegyveres Spanyolok táboroztak már Sept. 
véginn, Alencaster Generális' kórmányo-
zása alatt , .kikhez m é g ^ i gyalog JBata[ió
nok voltak ki rendelve/ —• — A' Gibral
tári Ánglus Őrizet' Szaporítása végett, még 
a' Hajós-Legények is le-fzáliílódtak a' Szá-' 
razomrvaló Szolgálatra, Mami Admirális 
Hajóiról. 

Az OceárC partjairól kőltt Fr. Tudó
sítások, Hoche Generálist nevezik, a' ki
nek vezérlése alatt kellene *meg-esni az 
Irrtandiai partokra való bé-rontásnak , 
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melynek foganatját annál inkább remény-
lik a' Fr. Igazgatók, — az említett Tudó" 
sok fzerént — mivel együtt fogják a' dol
got az Irrlandiai Béketelenkedökkel, kik* 
nek Dcputátussaik vágynak Rennes és Brest 
Városa ibann. 

(Brüfzjzelb'öl költt 7-dik Novemberi 
Tudósítások Szerént 5 nem aJ Nagy-Bri~ 
tahniai Szélekre való bé-rontás. végett te
vődnek a'Frantzia Széleknek Efzak és Nap« 
keiét között Sekvö réfzénn a' kéSzűletek ; ha
nem azért,hogy a5Hamburgi és fzomfzéd par
tokat a 'F r . ák meg-]ephessék,'s ekképpenn 
aí;'Né,met-Birodalommal való közösüléstol 
Nagy-Britanniát el zárhassak: de ezenn 
Szándéknak telyesedhetésébenn kételked
nek magok az említett Tudósítások is.) 

A* Fr. Respublika 5-dik eSztendejebé-
li .hadi-költségekre, ha t. i. Szükség Sog 
lenni azokra, ötSzáz ötven millió Jívert 
elégségesnek ítélnek a' Fr. Igazgatók. 

A' Direktórium' kívánságára meg-ha-
tározta a' Törvényhozó Gyűlés , hogy Bé
kesség* idejéig minden Sereg-ofztálynál, 7 
Tagokból álló Hadi-Tanáts állíttassák Sel 
a' katonai vétkeknek meg-büütetésére. 

A5 halállal büntetendő Fr. Katonai vétkek 
közzé helyheztette Nóv. 5-dikénn az Iff* 
jabbik Törvényhozó-Tanáts, a'fegyveres 
kézzel való haramiáskodást: a1 másféle 
prédá'lásnak első büntetéséül, a' Sereg előtt 
való. Szégyen-pólura k i - telelést5 további 
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büntetéseiül pedig a5 tömlötzözéseket ren* 
delte. 

A* Frantzia Közönséges-Társaság* Kré*. 
editorai, ig-dik Octóbertöl fogva JkéSz pén. 
2Űl kapják a' magok interesseiknek negyed 
réfzét; attól az időponttól fogva nem kap. 
nak a5 Szegényebb Párisiak naponként —. ! 

egy egy fzemély •— három-negyedfont rcíz 
kenyeret, mint annakelötte. 

A*- Párisi Anglus Követ Lord Mai 
mesbury, a' Külso-dolgokra-ügyelö Fr. Mi« 
ixisternél JDelacroije Polgárnál ebédelt 
Oct. 31-dikénnj, mely ebédnél, jelen vól. 
tak minden más idegen Követek, még a' 
Genevaxak* Küldöttje is. —̂  Lord Malmes* 
hury és a* véle lé-vö Személyek el járnak -
Bem tsak .a5 Teátromokba; hanem más ne
vezetes tárgyak* látására is. JSTóv. 3-dU 
kánn benn voltak a* Törvényhozó Nemze-
ti Gyűlés' Iffjabbik Tanátstsa' űlő-palotád 
jábann. 

A* Pétersburgx Tudósítások Szerént, 
--ply Rendelést adott ki az OroSz TsáSzár-

n é , hogy egéSz Birodalmábann új Kató-
nák fzedettessenek, minden Száz Személy 
közzűl egy. A 'Ka lmárok , nem kénSzerí-
tö.dnek a'* Személy fzerént való katonásko
dásra j hanem jó summa pénzt fizetnek; 

»$gy egy íRekrutáért. 1 
£,legyes Tudósítások. I 

, -Károly Fö-Hertzeget, o? hirtelen maga fel 
találásáról., V emberi érzésű fziv ér öl j 
^smeri-etű két Anekdotumok^ 
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Usingm • Városa* vkÖínyékét"járvánn 
af Fö-Hertzeg, ifraj ' és más Generálisok*' 

. kai együtt,, lövést hall, mel j utánn Isak * 
, hamar lát egy Ts/K.Tifztet VadáSz-flintá-

val jöni feléje. 'Mindazér t , mivel-küfön-
benn is tilalmas- ott a' vadáfzat, .mindpe* 
dig azért is-, hogy oly Vközel esett V f6, 
quártélyhoz: meg.Szeppent a* Tifzt, ki
nek változását látvánn a' Fö-Hertzeg: így ^ 
Szóll nyájasan hozzá: „ Hogy minden ag
gódásából ki vegyem a\ TíSzt Urat: adja 

. ide nékem a? flmtáját. így azt gondolják, 
hogy velem volt vadáfzaiía.4Í 

-Kevéssel az előtt, hogy Hilningennél 
áltaktakarodtak á' Frantznk: egy parafzt 
Lakosy elfogott egy Fr. 'Tifztet, rs vitte 
azt egyenessenn Karolj F6-Hertzeghez. 
A- Tifzt Szabadkozott a* Fö-Hertzeg előtt, 
hogy Ötét nem lehetne ágy tartani mint: 
foglyot, mert Ö , nem Katonaság kezébe 
esett, az ö Nemzete pedig, nem ParaSz-
tokkal , hanem Katonákkal hadakozik* 
„ Adjon hálát az Istennek —- monda néki 
Karoly Fő-Herizeg — hogy úgy nézem 
mint foglyot: mert másképpen tartoznám 
mintTartomány-pufztítót által adni a'Tör
vény Széknek. ] 

A* Párisi Sírén tsalfa sírása által, ha~ 
Iáira Szédíttetett gazdag Iffjúnak Históriája 
ez : A* néhai boldogtalap emlékezetű Au- " 
relidnumx Hertzeg' paíotájábanri, sf Palai? 
JRojralbuMi; egy Ifjú fzép Zckny^ nagy .Sz§« 
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mérmeíességgel és siránkozva meg-állapo-
dik egy Iffjú Legény -.előtt. E z , mivel 
igen tehetős vol t , ?s a 'Leányt jó' Személy
nek,, de valóságossann Szükséggel -küfzkö-
dőnek képzelte : kérdezte tőle a5 lakását* 
A' Leány pa-naízlotta fzívre-ható módonn, 
hogy néki nem volna a' hová fejét: le
hajthassa. A* Legény még nagyobb Szá-
nakozásra indult, s' mindjárt Szállást ajánlott 
néki magánál igen érzékenyeim,: mely 
ajánlást a' Leány kevés maga vonogatá-
sai utánn ugyan tsak el fogadott, s* 3 nap 
oly betsűletessenn viselte magát, hogy már 
negyedik nap, az IfFjú Gazda, Szándékozott 
Öíetmegkínálni,a^öSzSze-páros9dással.Tör. 
téník azonbann, hogy az említett napol' meg 
előzött éjtSzakánn, segítségért kiált a* 
Leány , mintha kólikája lett volna. Az 
Iffjú Gazda, hozzá Szalad nagy kéfzséggel, 
's hát abbann a' Szempillantásbann egy-
néhány halálos Szúrásokat kap. Jajgatá-
sára öSzfze-futnak a? Szomfzédok, de már 
akkor a' Leány is meg-Szelelt, 's egy ide
gen Dámához vette magát , a ' k i t hason
jóképpen meg-tsalt, aJ maga valóságos te~ 
íti és tettetett lelki Szépségével: hanem 
későbbenn, ugyan tsak el fogattatott ; .V 
ki vallotta, hogy aV négy Gyilkosokat 5 
praktikálta bé a* Szállására a* fzerentsét-
fen IfFjunak^ ki'meg-hólt a9 sebjeiberin. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár . . ; Jelzet: 728.197 



Őgi, 

' Magyar Or/xág* 
A* .mely buzdító Eneki - Szerzeményt$ 

Jt Meg-Szabadító nevezet alatt botsáiot-
tünk Mi közre magyar Sordításbann: ahoz 
hasonlót kéízített Pözsonhsam németül 
Wéker. Simon Péter Úr; magyarra fordí
totta pedig . Csokonai Mihály Űr; „„mely 
fordításból, meg nem állhattuk 5 hogy ne 
közöljünk ha-, tsak' némely töredék-dara
bokat is,. —. A-Történet-írások (Históriák) 
Múzsája,,;a' Fr. esetekről•• kezdvénn feőila-. 
ni ezen Eneki-Szerzeménybenn<2 ily ki-fe-' 
jezésekkei é l : 

Hallatlan történetekbe'• 
'S borzaSztókba kezdek mostr 

Vajha véres könyny-tseppekbe • 
Márthatnám a5 pappirost I 

Ily gonoSzság egy summában 
• Nintsen semmi krónikában* 

A* Fiú az.'Atytya* vérét 
Itta érzéketlenül 

Ölte a' Testvér Testvérét 
Söt a5 vétek többre gyűl. 

Szomjokat drágábbal oltják* 
A5 fel kent Királyt el oltják. 

SÖt Teréziánk5 Magzatja 
A' ki Néki Mássá vol t , 

Lett vad mérgek3 áldozatja/, 
' És gyalázattal meg hólt, 

vére ártatlan folyt el, 
. ' • Mérgessenn itták azt fel 
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.Egy Német-Birodalmi Személynek. pan<zfk-
ló 's intő fzavait hallvánn a Fr. Á^ép 
ellen kéé Magyar o,k ? Égy, fzóll a5 Fr. 
Jeephez 

Egygyik: Távozz hát! magjar fülünkben t-
Tsalfa fzóci kedvet nem léi , 

A' Másik: Király-fzeretet lelkünkbens 
Lángol, 's mégHazáhkbann él. 

Ketten: Népünk ezzel kerget be 
Téged Bojnyikféfzkedbe. 

ír t Wéher Ür, egy tréfás -Énekes-Játé*. 
kpt is a* mostani környülállásokhoz ké 
pest , i l j titulus alatt: 'Der Edle Kifér 
(A* nemes buzgóság)* Igen tetfzett az né
künk ezen Énekes-Játékban, hog j a 'Ma? 
gjar Verbuálók* Szájába, következendő ma
gyar Dal vágjon adva , mel j 5 a' Gróf 
Gvadányi mulatságos pennájából foljt^ t* l? 

Ez- az élet gyöngy élet í 
Ki meg ölel feléled, 

Ide tekints nem oda . 
I t t & Loras-Katoxia , 
Fercntz Király' Angyala* 
I t t az, igaz vígasság! 
Hol vari ilyen boldogság? 

Jertek , jertek Fiaink , 
Aljatok bízvást közink , 
És tántzoljatok mint Alink* 

% 

A' Pozsonyi Királjd Akadémiábanrt 
magyar nyelvet és nemzeti literatúrai: taní
tó PrófefzSzor Gubernáth Antal Úr, aján
lott egy nyomtatott Munkátskát az Orfzág-
gyülésémk9Buzdít4 Versezet tzím al«tt$ 
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a* melybenn ily arany regtiU. vagyon ifik 
tézve a' Köz-néphez: 

Az Úris tent hiddjed.* 
A'-. Királyt esmérjed f 
. Frantz' Szavának helyt ne adgy* 

-.A' Törvényt *s Föbbséget* ' 
Melyly igazgat téged, 

Tartsd meg, tiSzteld, *s bátor vagy. 
* Az utolsó jót kívánó Versei közzM egynek* 

tárgyává Károly Fő-Hertzeget válafz-
totta Gubemátk Űr, mely 'Verssé így 
hangzik: ".' „' • 
- Ély Nagy • Hérós Károlya

 >; 

•Kár , hogy hints erőm oly 9 
.'.' •' l^eJylyel bőlts kormányodat 

-Voltakép'* áldhatnám,•• 
Es magaSztalhatnám 
• Had* vezető Társidat. 
Az OrSzág-gyűlés* munkáinak napon-

ként való fel-jegyzései, jődögélnek már ki 
magyarul és deákul : mindazáltal addig is 
piíg azok közönségessen eí terjedhetnének 
az Orfzágbann, meg várja tőlünk Nemze. 
tünk, jól tudjuk, hogy máSzSzor telyesített 
kötelességünk Szérént, most is közöljük vé~ 
le hitelessenn és summásann az 6- Képvi
sel 3i* tanátskozásainak *s Végzéseinek fo
lyamatját: 

Pozsónból Nóv. 11 díkénn* — ?,.Mi~ 
nekutánna a? Kerületi Ülésekben (Circulá-
lis Sessiókban) a* Kövelek, Vármegyéiktől 
hozott különbkülönbféie Útasítássaik (Iiv 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



ítructiójaik) Szerént,, végre megjegyeztek 
volna abban: menynyivel kíványnyák Ö 
Felségét a5 mostani - Fr. háború5 alkalma
tosságával segíteni : mai nap 9 órakor 
dél előtt ÖSzSze gyűltek a? Státusok, a5 Teá
trom' végébe építtetett Szép Tántz-palotá-
.ba (Redut-Szálába), 's ottan fel-olvasód-
tak a' Kerületi Ülésekben meg-határozott 
pontok, 'úgymint':' 1.) hogy 50 ezer Kato
nát állít az OrSzág successive (egynehány 
idő-fzakaSzonként.) 2-Szor. Jíét millió és. 
négy Százezer pozsonyi mérő gabonát ád 
egy eSztendo' le-folyta alatt, kezdvén azt 
1797-dik efztendőnek í-sö napjától fogva; 
*$ minden pozsonyi mérőt Számlálván egy 
forintjával, mely summa élet, 340 ezer 
emberből álló Armádiának tartására való* 
3.) Ad , nyóltzvan ezer lónak tartásira, 
jhárom millió, és hétfzáz hatvan ezer po

zsony i mérő zabot, vagy árpát , pozsonyi 
mérőjét Számlálván , 30 krajtzárjával. 4.) 
'Ád tíz ezer lovat, mindenikét 72 forintjá
va l ; "és. 5.) htífz ezer ökröt , mindenikét 
Ötven forintjával fzámlálvánn. 6.) Azon 
esetre, ha talán a' Szükség úgy hozná magá
val, meg-lefzSz a'Generális és Personális In-
surreetió is , az az , hogy közönségesen és 
Személyesen fel-kel a' Nemesség-az ellenség 
ellen.Ezen Pontomokat még sok ideig hány
ták vetették a* közönséges ŰJésbenn is a* 
Státusok; ugy hogy tsak délutánni egy óra 
felé állították meg azokat^ a* midőn egy-
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.néhány Deputáfusok ki-nevezödtek, kik 
biiitókba ölvén, a'Prímás' palotájába men
tek , a' hová még 10 órakor öfzfze-gyültek 
volt az OrSzág-gyülés* Első - Táblája' Tag
ija , 's várták, a" Státusok által meg-ha* 
tározót! Pontokat. El érkezvénn a' Má
sodik Tábla' Deputátusaij közzülök az fté-
lö-Mesíer el olvasta az Első-Tábla előtt 
a' fenn .nevezett Pontom'okat :• a' midőn 
közönséges és igen nagy tsendesség volt. 
Meg-jelent ennek halgatására Királyné Ö 
Felsége is a' galleriában (a' karban vagy 
folyosóban.) Az Orfzág' Nagygyai (Pro-
ceres) fel-vették a' dolgot pontról pontra, 
's némely meg-határozásokat adtak hozzá-
jok , az életnek a' magazinomokba valő 
hordatása ? és a' lovaknak, 3s ökröknek 
minémuségékröl 's a* t. Ezen maga hatá
rozásokat különös Deputátzió által el kül
döttek a' Státusok''.Táblájához,' Y ezzel 
el végződött mind a' két Tábla* Ülése 
mintegy 4 óra tájban déliitánn. " 

Fozsonbol Nóv. 24-dikénn: — „ M a 
délelőtt ítíiusba vevődfek tegnapi na
pon meg-határozott ajánlások. DéJutánni 
5 órakor öfzf&e-gyűltek mind a' két Táb
lák , a5 Prímás'lzálájába. ?s minekutánna 
mindenek' hallottára még egyfzer fel ol
vastattak volna a'ftylasba vett ajánlások: 
Mindeneknek láttára le-petsételtettek, 's 
Ö ••Felségének által küldettettek. Ezenn 
ajánlásaikat Ö Felsége jó nevén vette P '& 
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az azokra váló válafzfzát mai najpöh'feg*-
geü 9 órakot'az Orfzág-gyűlésének el kül
dötte.. 

Pozson&ólNóvi 24-dikénn: — „Nóv^ 
iáj-dikéh'h Gróf Frf/^f: Cailcelláriüsnál vóU 
tak Társaságban Király és Királyné Ö Fel
ségek; más nap pedig, az az , Nov.-aj-di* 
dikán Hertzeg EfzUrházyiikl, kihez nagy 
ízámmal gyülekeztek v a k öfzfze ekkor is 
a* Méltóságok. Ma dél felé elegyes Ülés 

.. vóítj melybeim, as Rajnánál fekvő T-s. iL 
" Seregek" Fő-Vezérjchez- Károly 'Fö-Her-

tzeghez intézett Levéi olvastatott fel. Az 
Orfzág maga réfzérol kinyilatkoztatta ezen-
Levélbelin a' Fö-Hertzeg* clitsö gyözedel-
meiböl veit Szívbéli háládatos Örömét. Ea 
a* Levél , me\yet-.j4tzél Ítélö-Mester igen 

.'•• fzépenn tett fal, Mindeneknek láttára le-
petsételtetett. Annak, Karoly Fő-Her-
tzeghez való el. viyésére két Mágnások*; 
és két Nemesek neveztettek ki,:.kiknek fele . 
A* Duna-m.eljékij?. .felé pedig a' Tifza-meljé.í 
ki Vármegyékből való. Név-fzerént ezeá 
•Deputáttu.üfak /következendők: Hertzeg 
Mjzúrhizy Miklós, Sopron Vármegyei Fö 

• Ispán és a'Magyar Királyi Testőrző Sereg* 
. ^ek-Generálisi .-rangú Tagja'-; Gróf Károlyi 
>'" Jósef Szatthmár Várwegyeí. Fő -. íspány; 

Üdvari Tanátsbs SzerUgyörgyi Horváth 
-Zsigmond/ ^ é s 

;' Királyi Tanátsos.i?tóej. Ferciitz Szathmáf 
Vármegyei Küldött.-Ufaki **_ 
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^ Károly Fő-Hertzegiiek a* maga Ka
tonáihoz tartott Béfzédje, midőn .el akar
ná Tseh-Grfzág5 Széléitől űzni az ellen
séget: 

(DeáBól Magárra fordífoa.) 
Nem tartom kitsín dolqgnaí Vitézek 

hogy senki nintsen közotteíek, a5 kinek 
fzemei előtt gyakran ne mutattam volna 
én valamely Katonai remeket * és a* ki
nek/Szemmel látott tanúja lévénn én ma
gam a* vitézségének, meg ne tudnám mon
dám idejét és helyét jeles tetteinek. Mer
jünk egy oly dolgot próbálni, a* mit 
nem hihetnek Mások, hogy Mi m e ? 
merjük próbálni. Éppen ez által, a3 rrfi 
igen nehéznek tetztzik, igen könynyii 
telzfz. Tudom-, hogy ez a5 feltétel méréíV 
nek látízik: de midőn sulylyán van a5 dolog 
'* kitsín a* reménység, akkor a* Jeg-bL* 
trabb feltételek,- a'• leg-bátorságosabbak: 

.. foerjha késedelmezel-egy keveset akkor 
midőn jelen vagyon a5 jó alkalmatossá/-
mely hirtelen el repül/ mínekutánna el 
fzalaSztottad azt: híjába keresed. Egy se
reg közel Vagyon : más kettő sints mtfz* 
íze. Mosr, ha mi leSzünk a? Megtámadok: 
van valami reménység: és már tapaSztall 
tatok a' magatok erejét 's az öveket is. 
Mindég Azoknak van a9 hártzban leg-hal 
gyobb veSzedelmek, a* kik leg-inkább fél
nek. A* méréfzség, kőfal 
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A* változó fzerentse,. a* gyözettetteket h 
tanítja hadi mesterségre. Mínekokáért intiek 
benneteket, hogy erős és kéSz fziv vei le
gyetek ; Atyáitok' ?s magatok' vitézségéről 
meg-emlékezvénn,- a? mely tántorodhatát-
lansággal ki-állottátok a? miiitta kat; hason-
lóval-tegyetek most próbát, már akármit: 
ád is a' fzerentse;'vitézségre nézve*' hasonlók ' 
vagytok, feljebb valók pedig. Szükségre, 
nézve, mely a' legjitólsó es Jeg.hatható. 
sabb fegyver. Midőn hartzra kekek,' juS. 

• son efaetekbe: hogy-kezeitekben, gazdag-
ságot, ^betsűletet, ditsösséget, és még 
Szabadságot, 's IJazáf is'vifztek. Nagyot*-" 
b a k a * "vefzedelmeknél a'jutalmak. 'Men
jetek-serényen és" bízvást, h o g j : a5 mely* 

_. diírsősség ízállott' reátok'EIeitekröl ? Száll
jon rólatok'is; Maradékitokra. •.Kezeitek. • 
bén hordozzátok a? jövendő idő' remény 
ségét. Nem terjedhet o i j késő időkre V 
oly helyekre híretek, hogy mindenkor "és 
mindenütt az Egekig ne magafztaijanak : 

benneteket. Ti fegyverrel ' s bátorsággal 
dolgozzatok; reám bízzátok .a' dolgok9 meg 
fontötását, -és vítézségtekiiek kormán yo-
• zását* . 

• ; - A ; Magyar. Orízági Zsidóság, egy 
ezüst tányéronn, hüfz ezer forintot ajánlott 

, be arany-pénzben Önként 'való hadi segf. •''' 
Wgűl.^öv.-aí .dikénAÖ Felségének,• 'AjáiW; 

" lőtt 3500-mérő zabot i ^ 
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