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üfafó Környülállások* 

- i i a d i - T á r n o k m e s t e r Báró Alvinczv* 
fŐ-kórmányozása alatt Jé vő két SeregoSz-
táljainktól, — melyek külön külön, Quos* 
danovich és Davidovich Korpusainajc ne-
veztetnek, és már most harmintzhárcm 

. cfcer emberre telnek, — jövendőre jó- re 
ménységet nyújtó _ Tudósítások érkeztek: 

, 99A' QuosdanovicU Korpusa t, L meJypél 
vagyon maga B. Alvinczy is tzemély'fze-
xént, Nóv. S'dik éjiSzakájánn el ind$lr. 

S s 
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Bassánó felé ? hogy ezen Vafosotskáí meg 
támadja, 9s el verje onnét az ellenséget; 
de Ez , mind magához vonta-azonn'éjtfza-
ka a5 iirázsáit, ?s e lhagyván a* Btenta 
vize' parijait9 a', hol fékfzik Bassánó, viSz-
fza vonta magát Vizenzáig {Vicentiaig):9 
mely virágzó és erőss Városa á* Velentzei 
Respublikának, íoóránynyi járó Soldre esik 
Efzak és Napkelet között Veronától;, Ve
rona pedig 7 óránynyira, ugyan tsakESzak 
és Napkelet között Jlíántuálóh 

Gróf Hohenzollern Generálisunk, mU 
é'6\\ Bassá/tóhoz érkezett: nem kapott már 
°*U CKY Regement-Ádjutánsnáf^ egy Kapi
tánynál, és öt al-rendű Katonáknál több 
Frantziákat, kiket azonnal foglyaivá tett, as 
meg-telcpedett^aJ\raVzJnál; valamint Lip-
tay Generális , {kinek vitéz Vezérr buzgód 
ságát, lába' meg-Iovettetése s-e'TankaSzthat-
ta meg)'a* kórmányozása alatt lévő Sereg-
fzakaSzízal, Fontenivánál, a? Brenta9 bal 
partjánn. Gróf Mittrovfzky Generális már 
3-dik Octóberbenn el foglalta Castel délla 
$ca!at,'s a5 mint feménylette B. Alvinczyt 
még Prifnolanóx. is. — A* hoízfzas és ter
hes mars utánn Szükségesnek látta a*' nyu
godalmat Seregére iiézve Báró Álvinciy; 
jónak ítélte egyfzersmind áz eránt is meg* 
várni á5 Túdósííási: mint jfzölgált a* fze«* 
rentse, Davidovich F . M. L. nak TrienU 
liél ? ez okon 5 meg-határozta magában^ 
hogy Masscn® és Viccnzá- között válafz-
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fcbn egy jó tanyát, melycnh meg-tebesse 
a* továbbra Való jó kéfzületeket. Név Sze
rént clitsérte: Geh.Gr. Hohenzollem; Gem 
Liptay; és Major Wcirotter Urakat, haSz-
nos fzolgálattéieljékért. 

Feldmarschallieutenánt Davidovich 9 
Nóv. 4-dikén indult meg Tirölisbó], Trie/ií 
(Tridenturri) Városa felé. Az ott lévő hi
dat , melyet meg-gyiijiott az ellenség, jó
kor el foglalta London Generális ; más fe
löl, Hertzeg' Reufz, Gróf Spork, és Vuka* 
sovich Generálisok is derekassann nyomuk 
gatfak előre o? Lavis-Tf\é\]é\ú hegyes helye
ken ; úgyhogy e* Szerént két oldalról lé« 
vénn körül véve az ellenség, jó alkalma
tossága volt középbenn Ocskay Generá
lisnak, ki Szorítani TrienthÖ], ?s ennek tűl-
só-Rieljékébol is a' Frantziákat. Mikor 
ezen Tudósítását el indította Béfs felé Fi 
M. L. Davidovich: akkor még Trientnél. 
volt a' legnagyobb réfzeNépének: hanem 
az előljáró SeregSzakaSzSzai Mattarellonkl 
és a9 Valsugcá völgynél állottak. A' fog
ságunkba esett Frantziák' fzáma egynehány 
Százra ment már akkorP kik között sok 
TiSztek is vágynak* 

Bonaparte Frantzia Fő-Vezér, a5Bas* 
sanoi és FontenivaX környékeken féküdtt ... 
Népének legnagyobb réfzével, igen agyar-
kodva meg-tárriadta Nóv. 6 dikánn léggel 
Báró Alvinczyt^ fs keményen rajta volt* _ 
kogy diadalmaskodhasson. egéSz nap, ugj 
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hogy tsak az é)Y sötétsége vetett végét a* 
viadalnak, melyberm Vitézeink álíhatas 
tossann meg-tartvánn a' magok helyeket, 
kénfzerítették az ellenségei maga vifzfza-
voriására. 

Újjabb diadalmi Tudósítások is érkez
tek Davidovich F . M. L. to l ; és B. AL 
vincxy Feldzeugmeistertől, -a* melyek Szé-
téríti Davidovich' Rörpiisa * TrideniumloX 
négy óránynyira nyomult elébb gyözedel-
rfiessenn Rőireredóigi valamint az a^Kor-
pu» is , melynél Személy Szerént vagyon B# 
Mvinczy•', tovább ment Bu$$áti6x£v9 Mám 
tuá felé. 

Davidovich F . M. L. ot soká tartóz
tatta az ellenség Trient és Roveredő kö
zött a' Caglianox fzoross járásnál, a* hol 
ti i. Besseno és /<z Pittrá nevű Kis Vá
rakból ^ melyeket körűi sántzolták volt a* 
Frantziák , nem tsak egéSz 6-dik Nóvem-
berbeml állottak ellent a* Mieinknek; ha
nem még más nap is reggeltől Fogva déi 
utánni 3 óráig tusakodtak 9 és ámbár ki
nyomattalak helyeikből: még is vilzíza 
törtek > de végtére, Gróf Sporí és B. ¥u~ 
hasovich Generálisaink' Brigadáik 'egyölt 
kezdvénn dolgozni ellenek; mái akkor i ig 
iásra vették a! dolgot , 9s öt ágyúikat és 
8 mtmitziós-Szekereiket prédául engedlek 
Vitézeinknek. Ezen diadalomnak Hagy e'Sz* 
köze volt egy Battéria, melyet Öcskqy 
Generális a* Nominkl iévö hegyes helye-
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ken kéSzíttetett, és, kormányoztatott De** 
dorich Oberster által. Ezer Frantziák-
nál többen jutottak fogságunkba ez alkaí-
|hatossággal: két ezernél pedig többen hul
lottak, eí és sebesedtek meg közzüiök. Re-
ízünkről mintegy 4 Százra megy a* halva 
xnaradttaknak t es sebbe-estteknek Száma. 
Midőn el akarta indítani ezen Tudósítást 
F . M. L . Davidovich N ó w g~dikán ; ak
kor vette a1 Tudósítást, hogy már elöljá
ró SeregfzakaSzfzai nem tsak be értek Í?o-
veredóba ; hanem még tál is járkálnak raj-
ta az Álla vizéig, mivel azon vidékekről f 
hirtelen el .vonta' magát a$.£l lenség. •Mind-
Járt több SeregízakaSzok is kuldődtek el f 
melyek hátulról é$ bal oldalról nyugh'ataU 
lanságot Szerezzenek az- ellenségnek, ''3 
könynyebbítsék B. ALpinczy9 Szándékát, a3 

két Korpásoknak diadalmas egyesítésére 
tiézve, * 

B. Alvinczy úgy kéízfilt Nóv. 7~d)kén, 
hogy ájra meg-támadja a' Frantziákat: de 
Azok mindjárt magokhoz vonták Strázsái-
kat,el hagyták Vicenzai tányájokat, és Mon? 
icheíió fe|é hátrább vonultak. B, Alvinczy 
azonban, haladék nélkül utánnok nyomult, 

A' Római Udvar3* réSzérol Fiorentziá-, 
ba a5 Fr. KommiSzízáriusokhoz Békesség* 
dolgában kűldettetett Galeppi nevezetű tu
dós Pap Űr, Qct. if-dikénn érkezett vifz-
fza Morentziaból Rómába 9 a' hol mindjárt 
§* 5t^t|}i8-íSecrctáriusho5 Buscq Cárdir41i§? 
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hoz, onnét pedig Pápa Ö Szentségéhez 
ment, ..kivel sokáig beSzélIgetett. Már az-
óíia az. a* bír kezdett folyni Romdbaim 9 

'hogy a' Fr, K'ommifzSz.áriusok , új Xnstruk-
tziókat (Utasításokat) vettek Parisból, a* 
Kómái Udvarral kötendő Békesség eránt, 
melyeknél fogva ismét reménység volt, 
hogy a? Békességről tartatott de félbe-fza? 
kadt ta-nátskozások újra el fognak kezdőd-
ni. Azonközben nagy Szorgalmatossággal 
hozzá láttat a' Római Udvar a' hadi ké-
fzüfettételekhez is, és minthogy Bonónia 
felöl leg- inkább félti az ellenségnek be 
ütésétől,Romagna9 (Romandiola) Tar-to-
mánynyát: ez ©konn 8 e z ^ r embert xzn-
deliRomandioliába3 hová már Oct: 14. és 
25-dik napjainn ki is indultak Rómából 
öt gyalog Kompániák, 3s egy OSztálv Lo
vasság, ágyúkkal, és sok munitzíós Szeke
rekkel Ancajani Oberstlieiuenánt' kórmá? 
nyozása alatt. 

A' mely Nernzeti.gyiílés Modenában 
kezdett Üléseket tartani Opf. lő-dikann, 
xninekntánna Bonónidl, Ferrárát, Mode
nát és Reggiót, egy Respublikává olvaf2~ 
totta öfzSze, 's kéSzuleteket is tett ennek 
oltalmára : ismét el ofzlott; hanem Déc* 
17-dikére Reggzóba Szándékozik öSzSze-se-
x^glcni. A? -fío/zow/űi'Deputátusok, ig-áik 
Öct. ibenn érkeztek hpza Modenából, a* 
oiidön nagy lármák között Szabadság fáj^ 
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állítódott fel Bonó/zidban, mel j gyökeret
len fára nézve, nagy meg nem elégedése* 
ket nyilatkoztatván Némlelyek, ezeknek 
Házaikba bé-ron'otta* meg-réfzegített Nép* 
sepredéke, és^ut erőszakoskodásokat vitt 
ott -véghez. Éppen akkor érkezett Bona
parte Bonóniábst ?

 ?s nem igen jó vért tsi-
nált benne, rnidőn látta, hogy oly fojtó
sok mindjárt az első gyiimöltsei is a? Sza
badság' fájának,, melyet Ö plántált a 'Bo-
nónialak közzé. #-Tüstént tétetett közön
ségessé egy Intő-Írást, melyben a' Népnek 
helytelen maga-viseléséből Származott ked
vetlenségét nyilatkoztatta. Ugyan azt tse* 
lekedte az új módi Tanáts is, és a* rendé-
letlenségnek fő okai 5s efzközei közzűl be 
is fogatolt egynehányat. Alkalmatosságot 
vett egyfzersmind ez úttal Bonaparte, a* 
Nemzeti-őrzőknek fel- állítására is ; úgy 
hogy ~másf nap ki is állottak azok való
sággal. — Bonaparte* fÖ-quártélja Feró-* 
náh&n yólt Oct. ^4-dikénn. « 

A' Fr. Direktórí|imhpz rendeltetett 
Angliai Követséghez tartozó Személyek 
közzűl, Lord Gotyer és Ellis Ur Oct> 2'0-di-

, ~kknn < már Párisb&nn voltak : maga pedig 
a? Követ, két Munkás társaival, 4 Ud-
yari Kurírokkal, és hat Szolgákkal egy-
gyütt, Oct.-22-dikénn ért Parisba, 9s még 
az nap meg-látogatta a* Külső-dolgokra 
ügyelő Fr. Ministert de la Croioc Polgárt 
*$ bíefzélJgetett yéle egy kevés Ideig, 
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A' Brestl Kikötőhelyben kéSzen lévő 
Katona-hajók*- Számát teSzik a9 Párisi Tu
dósítások íj líneaiakra és 14 Fregáíokra. 
írják azt is, hogy'- a* ÍJ Orienti és Rochc-

fortl Kikötőhelyekből, öt líneai hajókat, 
*s Számos Fregátokat és Korvetteket vár
tak ürest alá. Leg-nagyobb réSze SL9 B resti 
Hajósseregnek, ki- Szándékozóit Szállani' af 

Kikötőhelyből 5 Vilíarei-Joyeuse Admirá
lis* vezérlése alatt, hét 'hónapra való ele* 
séggeL 

Az úgy nevezett Számheri és Mózái 
Fruntzia Sereg* vezérlésébenn, Jourdant 
Klebcr Generális váltotta fel; azÉSzakiFr. 
Sereg9 Vezérjének pedig; továbbra is meg-
maradt Bearnonville^ de úgy, hogy ha a? két 
Seregek egyesírtetve vágynak mint most: 
Bőrnonvilj a* Fö-kórmányozója mind a9 

kettőnek,, Ez eránt ' tett rendeléséről a* 
Fr. Kórmányfzéknek, maga tudósította Bar* 
#onvilj a'.Batáviai Nemzeti-gyűlést. 

A*Fr. Respublikái esküvéssel meg nem 
elkiidtt, és azért árestomban senyvedő 
ÍPapok eránt meg-tudakoztatta a* Törvény
hozó Nemzeti-Gyűlés' Iffjabbik Tanátstsa 
a* Direktóriumot. Ez azt felelte, hogy 
nagy vefzedelmére lenne a* .Közönséges-' 
Társaságnak: jia az említett Papok^ ki-
botsáttatfíáo^k mostani SogságjokbóL 
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. Ama9 híres Hoche Vezérről* — ki, a* 

Fr. Respublika5 Igazgatóinak bizodalmok 
fzerént véget vetett a9 Belső hadnak, ' '—\ 
oly Jelentést közlött a' Direktórium Oct* 
23-dikánn a? Törvényhozó Iffjabbik-Ta-
nátstsal, hogy a' ni int a* Teátromból jöít 
volna ki a* nevezett Generális Oct, i6-di-
kánn estve Rennes Városábann:, egy Szeg
let mellől reá lőtt valaki pifztoiybóh 

(Késobbenn azt írták J?árisból3 hogy 
nem érte Hoche Generálist a' lövés.) * " 

Vanderno.ot Prókátor, kinek neve 
jnáx oly híressé lett a* Belgiomi lázzaSz-
tásról•, mint Heroftrafusé, a* Diáwid Mfé-
susl Templomának fel-gyújtásáról,- egy, idő
től fogva Hollandiai Brabántziának Berg~ 
opzoom nevfl Városában tartózkodott: de 
el fogattatott a* Fr. Direktórium9 kíván
ságára és Jlerzogenbiischhd. vitetődett által 
fogva. 

- Frigyes-Belgyiom Lakosai, nagy ha-
sonlásban vágynak egymás között, az előb* 
beni igazgatás' módjának el töröltetésére 
nézve. Sokan kívánják annak vifzfza- 'kU 
l/itatását; sokán ftem. De a' Nemakarók 
is ismét különböző értelműek: mert egy 
réfz azt akarja 9 hogy á* Tartományokra 
(Provinciákra) való fel-ofztatása Frigyes*. 
Belgyiomnak maradjon még továbbra is* 
piely réfz.* ugyan azért Foederálistának í$ 
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neveztetik; más reSzpedig, egéfzfzen fraiu 
tzia kaptára Szeretné ütni Batáviát, hogy 
t. i.jegy Egéfz légyen belőle, bizonyos Sza-
kafzokra (l)epartmánokra) fel-ofzlatva5 és 
iigjan ezért, a' kik ezen ar réSzen vágy
nak, Unitáriusoknak neveztetnek. A3 Foe-
derálisták és Unitáriusok között nagy ve-
fzekedésekre Szolgáltatott alkalmatosságot^. 
az elörevaló jövendölések Szerént, az ujj 
Konstíttítzió, melynek ki-dolgozásával mée 
Ocipberbenn el kéSzűit az a* végre ki ren
deltetett Nemzet-gyűlési Deputátzió; a5 

fel-olyastatása pedig ezen munkának első 
Novemberre határozódott, oly végzés mel
lett, hogy a* fel-olvasás utárín 14 napok 
engedödjenek még a' Nemzet-gyűlési Ta
goknak, mely idő-fzakafz alatt jól meg^ 
fontolhassák Azok a' ki-dolgozottKonstU 
tútziót; 14 napok múlva pedig kÖz-tanáts-
kozást tartván róla, vagy egéfzfzen helybe, 
hagy gyák azt; vagy félre-vessék» mely 
utolsó esetben, még 30 Tagok adódjanak 
a5 Nemzeti gyűlés' kebeléből azon 21 Ta
gokhoz, kik eddig dolgoztak a' Koristitií-
tziónn. Az ekjképpenn egyesülendő' .51 
Tagok tartozzanak négy hetek műüva más 
plánumot terjeSzteni. a'Gyűlés* eleibe, mely 
ha akkor helybe-ha.gyándja'»az ujjonnan ki 
dolgozandó Konstitútziót; pz. annakutánna 
az egéfz Nép' ítélete alá fog botsáttatni* 
A' melyifplánumot a' 21 Tagok dolgoz-
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í ak : ha az állana me%9 az Szerént, egy 
EgéSzfzé Sognának Öfzíze őntődni a' 7 Fri
gyes Tartományok, az igazgatásra, más
tól való nem függésre, és a' külső politi
kára nézve; hanem a'Kafzfzái külön ma
radnának; minthogy némely Tartományok^ 
p . o. Hollandia és Zekíndia sokkal adó
sok; mások ellenbenn kevéssel, mint: 
Oberyssel, G'eléria, és Hollandiai-Bra-
fyántzia. A5 Törvényhozó Nemzeti-gyűlés 
két Tanátsokra fogna fel-oSztódni, mely- * 
Hyek közzul egyiknek, 30 , a' másiknak 
pedig 60 Tagjai lennének; a?Direktórium-
Bak * vagy Végrehajtó hatalomnak, 7Ta
goltból kellene állani v jjnint állott volt az; 
eiőbbení Kormány Szék is , a* Frigyes Tar
tományok' Számához képest, melynek Kép
viselői v alának. 

A' Hágai Nemzeti gyűlés laistromba Sze
deti minden Katona Tifzteknek — nem ísak 
a'Szolgálatban lévőknek ; hanem a'már nyu
godalomra botsáttattaknak, de még fizetést 
Szedőknek is —neveiket oly formán,, hogy 
ft' név mellé fel légyen jegyezve: Ki mint 
ért a* mostani meg-váhozasa felöl a' Kö
zönséges - Társaság' igazsattatása* módja-
mk ? . - . . - . • • 

31agyar O.rjzag. 
Pozsonból Nóv. 13-dikánn : —»* „A 2 

inűllt Szeredán, Nóv. 9-dikénp^ tsak k i i . 
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Veni Sancte volt az első Ülés előtt, T s % 
törtökön Ülés nem tartatott- Péntekenq 
volt ismét Ülés, a* midőn Ö Felségek Pw 
zsonbx a? Prímás' Palotájába érkeztek, 
kiket az Udvairbann vártak a* Státusok 
és a* Rendek" innepi'ruhájokban,, fs meg 
tifzt eltek meg-érkezésekkor. Egynesenn 
a* Prímás' Kápolnájába vezettettek Q 
Felségek, melynek ajtaja körűi a* Cle-
rus fogadta egéfz Ornátusban. Az utánit 
a - -Te Deum Laudamus el énekeltetett 
Más nap Szombaton, Nőv, 12-dikén volt 
a* nagy Veni Sancte. Az utánn mind â  
két Táblának Tagjai egy Szálába gyűltek t 
az a z , Sessio Mixta volt , melyben a' F . 
Király meg-jelent Magyar köntösben. A* 
F . Királynénak egy különös eUrekefzteti 
hely volt kéfzítve a' Szálában, a* hol ült 
Gróf Wrcttislavné fő Udvari-Mesteniéjé
v e l A9: Dámák felülről a? Galleríából (fo
lyosóból) nézték a* tzeremóniát. Ö F$l» 
sége* trónussá mellett állott Gróf Pálffi 
Károly Cancellárius 9 *s egy Magyar Orá* 
tziót .mondott a* Gyülekezethez,. -&z után 
maga Ö Felsége deákul Szóllította meg a* 
Rendeket. Melyre a* Prímás deákul vá~ 
JaSzolt -a* Rendek' nevében. Az utánn Ö 
Felsége ki ment a' Szálából. A* Rendek 
jnagok maradván, meg-faalgatták á' Kirá
lyi Propositziókat (Kívánságokát), melye* 
íbt a JT, Király ki-menptel^loít adptt volf 
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|>e-petsétfelve a' Prímás' kezébe, melyek 
az utána Sel-bontattak , 's fel - olvastattak* 
Ennekutánna volt a' Nádor-Ispány* válaSz-
tása. — A5 Gyűlés sok Vivát és Moriamur 
pro rege nostro, mtartt et sangöinem kiál
tások között, a' LoCumtenenst ki-kiáltották 
Nádör-íspányhak. Tizenkét óra tájbann a* 
Várban menydörgött ágyúk, ki hirdették ezt 
az örvendetes válafztást. Vasárnap, ma, 
I Í óra tájban, Kéz-tsókolás IcfzSs a 'Fels . 
Királynénál. Holnap pedig délutáni! a' F . 
Királynál meg jelennek mindenek nagy Gá
lában, Ma a' Gancelláriusnál^ holnap pe
dig Efg Efztaházynkl Jefzfz estvéli mu
latság vagy társaság.<s 

üer'eg VárfhtgyéíÖl Oct« 30-dikánn: 
j ? Valamint az új Katcmá-fzedésben; úgy 
az élét-és pénzbeli hadi segítségnek, min* 
den Rendektől való bé« Szedésében fs Szor
galmatosan foglalatoskodnak Elől játóin k»*c 

S,T\ K. Vármegyénk, a7 közelebb múítt 
napokban tartván közönséges Gyűlést, de-
puíálta kebeléből a' Diétára > T. N. Lányai 
Menyhárt Arany-Sarkantyús Vitéz* és T\ 
Borntmifza Gyöígy 2-dik Vice-Ispán Ura* 
kat»" 

^Közelebb műlának el tőlünk á* Szüre
ti napok, gyönyörű kellemetességgel, éa 
oly fizetéssel: hogy sokaknak a' remény*, 
ségéksí is felőri iuladták^ a' hol t% U &* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet 728.1 



jég nem járt. — A* bornak nagy óltsósá^ 
ga következelt. u 

# » # * * * 
* * * 

Á? régi nevezetes és tudománynyal 
telyes Deák Historikusokat: Liviust, Sállá-
Utast* Tacitast és Curtiust követjük , mi
dőn egv méltó Befzédet adunk a* Szájába 
Károly Fö-Hertfceghe.k a* maga Katonái-
hoz, arra az alkalmatosságra, a' mikor már 
Szinte Tseh-Orfzágba is bé rontanak vala 
a* vakmerő Frantziák. Ez a' Befzéd, a* 
nevezett Historikusokban elől-fordűló hoSz- , 
fzabb \ rövidebb jeles és fontos mondások-
bői , nem különben, vagyon öfzfzé-fzefkez^ 
te tve: mint az úgy nevezett Mozaik, (Mó-. 
saíque). mesterség által* különbkülönbfélé 
nagyságú és Színű .darab-kövekből rakat
tatnak öfzfze a' Képek, viíágok* vagy 
más akármely figurák. • Ninfsen egy üá 
is az ily formálag kéízültt, és mindjárt kö— 
vetkezendő Bcízcdjébénn Károly Fő Her- ; 

tzegnek 9 mely, réfzfzerént • Sallustiusbol $ 
réfzfzerént Lttiiusból; réfzfzerént Curtius-
ból és Tacitushól, ne válogatódott volna 
öfzfze, és Ugyan azért reménlyük* hogy 
kedves Hazánkfiai, Szíves Szorgalmatos-
Ságunknak ezen gyümoltsét is érdeme fz©* 
rént fogják betsülni* 
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Oratio Caroji Archiducis, hősiem a Bű* 
herniae finibus propnlsaíuri^ ád suos Mi** 
iiies. 

Noir ego illőd parvi aestimo, Milites^ 
quod nemo vestrum est, cui. non saepe an~ 
te oculos, ipse 'saepe aliquod militare edi-
derim facirius ; eui'non idem ego virtutis 
spectator ac testis, notata temporibus lo-
cisque referre sua possíra decora* Audea^ 
mus quod eredi ne-p potest ausuros' nos* 
Eo ipso, quod diffícillimum videtur, fa-
cillimura érit, Scio audax. videri consi-
l ium: sed in rebus asperís ac tenni spe, • 
fortissimo.••quaeq.ue. eons'üia íutissima sünt: 
qu ia ' s i ; in- occasionis momenta,- cuitis 
praetervolat opportimitas, cunctatus pau-
lum fiieris, neqiűcquam mox amissam 
-quaeras,' Unus exeritus in.propinquo esti. 
duo haud procul absunt. N'unc aggredien-
•tibus aliqua §pes est: et iam tentastis ve-
stras atque illorum vires. Semper inproe-
lio iis est maximum pericujum, qui ma
ximé ti ment. Audacia pro .muro babé* 
tur. Fortuna, belli artem victos. quoqué 
docet. Quapropter vos raoneo, ut forti 
atque parato animo.silisj virtutis Patrum 
vestraeque memores, eadem constantia 
animoriim, qua praeterita tolerastis, expe-
riamini quidquid deinde fors tulerit; vir--
tute • pares 9 neeessitudine, qtiae ultimunr 
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ac maximum telitm est, •superiores estis.. 
Cum proelium inibitis , mémineritisV vos 
divitias, decus , glóriám , praeterea liberta
tém atqtie glóriám in dextris vestris por-
taré. Maiora sünt periculis praemia. Ite 
aiacres et spe pleni,.ut quam glóriám ac-
cepistis a Maioribus vestris,, posteris relin* 
quatis* ín dextris vestris spem futu-ri tem
pó ris geritis* Nulla érit tam surda poste-
rlUs, nulla tam ingrata fáma > quae non in 
coelum vos debitis ferat 'laudibus. Arma 
vobis ét animus sít; mihi Cönsilíüm^et vir* 
tutis vestrae regimeti relinquite. 

(A* Magyar fordítást a* jövő postám* 
fogjuk közölni.) 

Kehlhöl és a' Hicningeni híd* santza-*. 
bó l , h^gy annál hathatósabban ki-fzorít-
hassa Károly Fo Hertzeg a.5 Frantziákat ? 
8 magas Sekvésíí Battériákból Szándéko-* 
zott a? reájok való tüzelést Nóv. 2*dik 
ragyj5-dik napjáftn el kezdetni temérdek 
ágyúkkal. 

*. 
(A*'.minap' közlött deák Verseiből Bir-

Ttenstoch Udvari Tanát-sos Urnák ? az így 
kezdődő Verse lő t t : 

Ant latebras quaerit e te / ' 
ki maradt ez a* vers: 

Qui meliora sápit ^ seu longe a finibus 
"•• exsul , 

Pauperie raut ferro collá secante, perit,)-
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