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Költ Béuben 2& MáríiiuSbári i/S^i 

1 Tudomdhybéli tudófittáfok 

I íföbfinybtíi az iraiik j hogy arriáz Anyái NyélvünK 
jaL körűi meg-fizethetetlenül fokot fára dázött Rájnii 

I Üt ' fötdittáSá; PírgiUus Buvöliúájáhak első darabja 
, már ki-nj^pmtatódótt; — '&ff£cf Dávid Hr* Ki-nyen 
I íig/fo? elleti iilyen tzirri alatt jött égy könyVétské: £/-
jl Jakos\ Pántzélos, Rardo* mentő irás: — Ném.küiöíti-

_ben Báró (?m£. nevezetes Verféihék iháfödiK réízé-iá 
; rierri Sokára el-fog kéízüíni; — Péftcit az igái ifcfa2 

gy&r ííevü Köriyvüek jj-dik réfzVis már hiajd érke* 
| zik a"* Sajtó alól. ——. Komáromban KdrHpéhak a* 
í Gyermekek' tieveléséröl irt -munkáit 'sjnái igén Hafz-

nos Magyar Könyveket vettenek SajtóbaL: — Kaíisáá 
a*( Szabó Dávid Ur munkáit Üjrá S&jlóbá vették; Áí 
ide-Vaíó taiiúli íarfdáág' Magyttr'. Maséum nemezé-
tü munkája nak-is máSödík degyedje, tfiár kéfz; —• 
Hát a' Béísiek miben iparkodnak ? ezt kérdik aá. 
odai le lakó kedves Hazafiak; Irhé örötnefere ezé. 
ket írhatjuk mt-is a' BétsiekrŐi, hcgyr — Égy1 möf£ 
itt múlató Hazafi költségét arra fordította * Hogy á* 

főidet ábrázló Kártyák í M'app4 Géögrífjphic&% Anyái 
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nyelvünkön Világ eleibe jöheSs-siiek. Ezen Kártyái ! 
arnoz esmerétes Homrnan mappáit mind nagyságok,; 
?a 5 mind jóságokra, és fö-képpen tsinos mettzéié% 1 
re nézve Sokkal feilyuT fogják haladni . Mofion ez ] 
az érdemes Hazafi Magyar-orSzágnak és ahoz tar. S 
tazó OrSzágoknak Kártyái t : egy Szóval egy Magját , 

.^ítláfti melly még Soha nem volt, és a' mellyet a: j 
Külső Nemzeték-is annyira ohojtanak, Szándékozik I 
ki-adni. Idővel többre lép. Ámbár a* munka egy. 
néhány looo forintokba kerül-is, mindazáltal egy 
egy Kártya alig fog 20 krajtzárba kerülni -r és kon-
nyebbségekre a* Hazafiaknak mind a' Kártyák, mind 
a5 földnek le-iráSa (Geogrdphia) nem egyízerre, ha
nem egymásután egy vagy két 'hónapok ittúlva ki
fog jöni.*. — Feldmarfál -*Gifóf Budiknak' valóságos 
képé moll mettzetik réz-táblára amaz ieg-hirefebb 
réz-mettző Lefsenkol Uv á l ta l , melyből a' közelebb 
övö hónapban a5 KurirÁs minden Olvesóinak fog, 

jedgyel Szolgálni; a' mely oSztán az 1789-dik eSzten 
dőbéii Kurírhoz köttettetik. 

Kolosvár 7-dik Mdrtz. — Midőn a" Splényi gya
log Magyar Sergének első Batalionnya, az ideji tsa~ 
tázás véget az ellenséges hátár-fzélek-felé indulna , 
&gy ezen Serégbéli ZáSzlő tartótól , Torda i Neme$ 
Bogdtsi Sigmond ür tól két igen Szép ifjú ASzSzony 
Teítvérjei következendő, éltekkel boltsuzának-cl: 

Meg-
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Meg-dobbant Szivem tsüggedez 
S e m talál nyugodalmat „ 

A' vidám tekintet fedez 
Bennem titkos fáj dalmata . . '-

i Mars dühöSsen Szá'goldozik* 
Véres Oltárán áldozik, 

Az ISjakat nem Szánnya 
Áldozatul kivánnya, 

2.) Kéfzülőt fu kémény hangom • 
A' felső parants.qlat, . • " . 

Tábort hirdet a' firhangon, . 
Belölí forralt gondolat, 

Már a* rendelt Nap kéntelen , * 
Úttal fiettet hirtelen ? 

* Bontván a* TélWzálláft"".', 
Parantsol talpon állaft, 

3.) Még a'-XavaSzt felemelni 
Zöld mezőben Sátor£tf* - . 

Hegjen Halmon ki-rendeM 
A' virágok Táborá t , ...... • • 

f Bár Bellona Szekerének 
l Zörgéíi addig Szűnnének * 

Bár addig pihen vala. .. -
Az öldöklés Angyala* 

^ 4.) De még a ' 'Té l a9 kedvetlem 
, Mezőn havat mutogat , 
! A* Vitézeknek kelletlen 
' Hideg Quártélyt oSztogat, 
l \ Még-is a* már fel-vont •kéz-if . , . • • ' « 
i A* Tsata-piatzra ki M T S " 
Í. . S s Mafesea 
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:ííintsen ífcinmi kedv*ézés . . * * - . _ r 
Oh vérrel Jpt végezfs. 

5.) B pldog Egek í inint r^ugoSziii; 
Mpft az egéfz természet* 

Tél kde iében alíjSzik 
ííag-kelet é^ enjéSzetjj 

Tsak á? fegyverkezet érd ' 
$bren vigyáz psgi heverd^ 

i?eni figyelmez" idqre . 
Puf^tit hátra 's előre. 

: §.j Mgít jól pihen a? fölc|- *»J¥§$ 
Hpnnyának melegében ^ ' .. 

^* B§raH§ ?núlat fzives. 
B á t y á n a k ölében, 

fsa ls 3* yitézeknek 'Sqldj4 
$>• Barátt$%. 14öt?át pldj4'» " * .•..?. — r 

3̂K ^gy fegyvertv^döt 
Xsak árnyékot ölelő, 

30 ^ e g ujj Netán nem orvendet$ 
4 ? Mr-mondő Pat&irta, -

ikftfor inár a' Tábori rendet 
Vas pennával meg*irt4? 

Qhjajj! idqnek előtte 
iV? me^ydörgő hirt ki-ldtte t 

A* Troajjkta*, Dob , $ ip , fzqll 
Keferyes, Jíótáq unfzqh 

§«) Még tfjj KQkgrtsénhöl i%'ra , 
RpSzgrúját nem fopnya 

A* kedy^ft egy rendelt ó r ^ , 
|44r « $ b # ki-Y9nnj*^ 

Tervé t 
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Teftvért Teftvérétöl meg-foSzt 
Edgyesült Sziveket megrofí&t* 

Mert a' BéJL az ÉSzakkal 
Dolgozik eröSzakkaL 

j . ) Még ujj harmat nem gyöngyösi.. 
Á' gyenge fö levelét,' 

Jjdár tsak harmattal öntözi 
. A' Vitéz Szive-f§lét, 
JM}dőn nyakára borulva 

Néhány Szempillantás múlva * 
Vég Bútsű vétel között 

Tolle meg-külőnözött. 
10.) Hartz^lok magammal énA$ 

Mig mennék viadalra,^ 
Jf meg-válás küSzöbén-is 

Vagdalok jobbra '& halta f 
Bennem két ellenkező réfe 

Egyníáy^llen támadni kefe* 
Jíó^oltatom Szivemet 

Meg ne győzzön ejigeméts > 

f*,) Nem félelem fojtogatja 
Természeti kedvemet, '. 

Az ijettség artzulaíja 
Nem feftheti Szivemet 9 

KéSz bennem végső lehellet 
Jtirállyom és Hazám mellett, 

ímhol vagyqk Uramé 
Ez g Sziv, flém magamé. 

12.) Tsak hogy midoxi yQn egy-&lfÍ 
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Akkor mcg-tartoztat belől 
A? vérségnek Szerelme * ;. ; 

Függök illy két Magne^ ktjzöttr . • 
Mint kit erő meg-kötőzött f 

Edgyik hartzra bátorít 
A* máfijt ölbe Szőrit 

ig.J Meg*botsáSson az a* friss tét ••: ' •*,,„. ••• \ 
A* méily bennem katona^ - , ^ • ,. 

f} Mert-hogy SzereSsen egy Xsftvét ,-,.. , t.;v 
I' Terméfzet tula|doi^.f -v »• .; :\;,r 
.. I/e-nem vetkeztem e* Tifztet <' .• , , . "V\r T>yr 

Nem tsuda fioggr ez-is? jöfítgt^,. % ; .• ; , r 
Ártatlan fel-iadtilájs , " 

Nem ASzSzonyi lágyulás. \ *fc\, - . 

1 14*) Hogy könyvel folynak %$m$im 
; Nem tsekély ala^ts^py^ág *• 
j Hanem Barátim* 's Véjew*, / - *:-'•/« "• " 
'j Szerelmekről ^ ^ j ^ * , , * , . • .• . 

Hát Szeretni meg-Szünnyek-é? " !» ' í 
> llly kö-Sziv nem, iVStézek-é- '-. * . , - ' . ' 

A*-jó Sziv mikor érez 
^emes nem paraSzt vér ez... "" ' ' 

I rg:) Edgyik kezemmel emelem ' r\ 
/ ZáSzlóm terhét mar^oSon » 
Á^ maiikkal meg-ölclem 

KedveGmet ny^ájafcm» • . . • 
Mind Királlyomnak ruháit 

Mind Szerelmefiin: artgSjft , 
Tsak egy ajf^ tsíjcoljaj , •, •. 

M d l j as faivséglfc (zólja, „. . , 
.8 •'"'' ' 36.) De 
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i'ő.) De még-is inkább öfztonös 
A' felsőbb köteleSség, 

Ennek enged 9s meg-különÖ2 
A' vérségi SziveSség,, 

Maradj-el édes Nevezet i 
'S mikor a* köz haSzon vezet, 

Állj hátra Szerető fziv 
Hazám a5 törésre hiv. 

17.) Mint a* Gyümöltset fájához 
A' terméSzet ragafetya, 

De a' Kert Ura magához 
Kívánván le-SzakaSztya. 

Nagy a* TerméSzet munkája 
De nagyobb a' Kert Gazdája, 

A* mit kivan leszedi 
A' TerméSzet engedi* 

*8-) igf^MM^m^ egy zöld fának 
Én-is termékeny ágán, 

De ugy tetzvén a* öázÖááák 
Parantsola Jofzágán, 

Ha Királlyom Szava liivári 
Agamtól SzaJkaSztni kivan 7 

A* TerméSzet engedjen 
A'Szeretet Szenvedjen. 

17.) Mint £ma Minős Bikája 
Ollyan a' Hadakozá*, 

Emberi vért kivan Szája 
ítele ragadozás, 

Ennek mindeü Níp tartozik 
Kedves Ifjakk^ mvitk* 
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Iioí. 
í A* föld ennek sdófsá . 

Mint Athéné Varoftá* 

5áo.) Én réám-is inirit Théféustk :" v 

Ha inár Sors vetés eSett * 
Hogy rbennyefc Minotaúrusrá 

Melíy fel-falt tíeití keVeSet, 
Eí-mégyek vélle próbára 

Ki-fzállok véres tsatárá, 
Indulok rád Ottomári 

Magyar Vitézek' nyomán 
2t.) De van egy Arany fonalont 

Meííyet tartók kezemben, 
E* leSzSz Vezérem *s kö-faioiii 

A' mikor Szállok Szemben 3 

Az Ifteoi gondviselés 
Ez a' leg-Í>ÖÍtsebb rendélés, 

Mellyel vitézül g#d2ok , 
Tekervényt még-élözok, 

22») Ez - által még azt réíhéltóft 
Meg-térek ti hozzatok, 

Akkor ditsöfséggel fényiem 
Sugározván reátok, 

$Eerelméfim bötsáSsátok 
Vonnák a' parantsölatofey 

Kedves Sereg el-maradj 
Théséusnak utat adj * 

btaTVcmes BOGJTSI SÍGMQNÜ, Gróf 
SPLÉJSYI Regeffiéntjéből vató Zdlzlá-tár-
tónak Tejivéreitől vatŐ'. étáutskzajdra H 
GYÖNGTöSIJJJÍfOS, Ur Ujj-Tordán, 
1789< 5-*'* Mártii 
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