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A' 
MAGYAR LOVASSÁGHOZ. 

Ü D E S Hazánk' Bástyáji! miként hálállyam ezernyi 
Érdemitek', Magyar Húfzárok? — Nints annyi te

lj ettség 
Bennem-, hogy az* tsuda tételeket > mellyekkel el hírűit 
Mind az egéfz Földön nevetek} 's nékünk is örökre 
Tartandó fényesféget fzerzétek, azoknak 
Vóltta fzerént ki fcjezheílem. — Meg vonta világát 
A' Tótok. fíéld f egy verteknek viilámira, 's melíyek 
Rettentnek vala, fzarvaitól meg fofztva, le rodgyanf 
Msnnykővkekre. — Moháts' mezején majd fogytig 

«I hullott 
Űslnk' véréért meg adóztattátok > halomra 
Vagdalván fene táborait, 's valamerre le fujtott 
Mérges halált fzóró karotok , patakokra nevelvén 
Őzéin' népe' dühös vérét. *•*- Bámulva tekéntett 
Még ac Irigység is% 's hogy Marsnak Fajzati vagy* 

tok, 
'o a' viadal platton íeg hatalmasb Bajnokok, onkéat 
Meg vallotta. ~— Mind bátorság ülte bajúfz©,s 
Artzátok'! mi ferénységgel verekedtetek által 
A' fzániatlati erőn kevesed magatokkal! hogyan d&lt 
Kardgyairok' tüzes éleitől az otromba Pogányság 1 — 
Nem volt fzükségtek melly-vasra 4 sisakra. (Ma

gyarnak i * 
Főképp' Hufzáraak meg markökt kardgya, 's remegni 
aUtalio nagy lelke nem hajt illy testi fedélre) 
A' nélkül is az hartzra ki fzálltt fokaságra íohaüváev 

Vgy öidöstétek, valamint Líbiának határ-ina 
űzi fzokott vérengzését a' körmös Oíofzlány 
A' fzaiadásra vetett vadakon* -— Ti voltatok élsok * 
Kik,, hitem mmu aainden v;efz«d*lmet,.az harsány 

K Trgm-
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Trombita meg áradásra ferény paripákra fel ülve'®., 
És egyikeire íu vontt karddal, fejetekbe riyömítváa 
Tsákőtök', 's neki buzdulván a' Kajta Vitézek! 
S«rkento fzózfitra: leg ott bé vágtatok a' tar 
Ellenség5 közepére; 's ezer glyóbisfaí, halállal 
Szembe viaskodván, foha meg nem fzűntetek addig, 
Míg le verettetvén az ero' »agy réízé, nyakakkal 
Többé nem győzvén az adÖt, fzaládásra vetődött. —" 
Űztétek, kafzaböItatok; rnértt földekét hullott 
Testekkel le terítte Magyar kéz fogtta, 's egéfzien 
Réfzegedéséig vert ontó kardotok. — A' fok 
Elfogatott rabok, a'záfzlók, a' fzámtalan ágyúk, 
És az egéfz fel dáltt tábor kéfzuleti (mert ea ' 
A' bámulásban ki fogyok) fzóílállyanak itten 
Az' pompás diadalmákról, mellyeknek őrökké 
Minden mások elÖtt Ti voltatok 'efjiköEi; fzóllyoi 
A' nevetek' fenoyenn hordó, 's népünket örömnisl 
Töltött Hír; fzóílállyanak itt amaz annyi jutalmak, 
Mellyekkel jeles érdemitek végetlen időkre 
Meg tifzteltettek. *— Leg, többen voltatok olly fok 
Száz ezerekre menő roppantt Tsá'íz.ári féregben 
Nyertesek, és ritkát volt la mi közülietek, a ki 
Dolmánnyán vagy arany,, vagy ezüst pénzt függeni. 

Érdemlett. Vezetőtök ezent ítélte ;-'s hibáson 
Nem dítsért, mint hogy nem Hazánknak Gyermeke 

•-'•"•'• " ! - dítsért. - ~ •*-'••'• 

•Már Ti róllaiok itt, 'Éövasink' Vezétoji, rniképpea 
Zengjen az én rebegő Múzsám? — Az ezernyi ha

lál -köztt 
Melly eleven fziv, bátorság, vigyázat, okosfág 
Vők vezetésiekben'. -— Mp.nnyit végezhet az elmés 
Kisded erö, ki jelentetnék példáj'ifek-, —• itten 
(Mert fz«mlélte) mi! etmondhatna Mé'Uk ^efern \ 
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Itgjfzéríbé'ü tsak el'Őre njemúlt e' földet §méfztÖ; 
Elleaség; 's valamint az özön víz, fzerte le vervéft 
A' tábor' vég' gyámolait, '& rohanásfal omolván, 
A' Sas alatt lévő féregét fzaladásra vetette. 
Irtózás vala nézni, miként futamodtak, el hagyván 
A'rendet, záfzlót, fegyvert, a' gyáva Legények. 
Hátul, oldalról, fzariafzétt vagdalta pogány kard; 
'S már a' győzedelem tsúfál ki repiile kezünkből*-—^ 

Nézd itt Vétstiti és •bámíílly: tizeneggy ezer 
elleti 

(Mit nem mér egy ritka Vitéz!) fel gyálad Ha
zánknak 

Jaj fzavain; keferedve ki fzáll, jB vele fzembe fzé~ 
gezvén 

Egy marok emberei, '$ meg tartóztattya dagállyát, 
l'Lnd addig vagdalkozván, míg biztos helyekre 
l\em juta meg ízaladott feregünk, s új rendbe nem 

álla. — 
Hallatlan dolog ! egy tábor vak módra fzaladgyon* 
ÍL$ olly kisded fzám mind ezt ki ragadgya veízéiy-

böl, 
Mind pedig iizŐjit meg fordíthaflfa! — Magyar volt 
A' VézetÖ 's a'.nép, ne tsndáld. — Jer , SpártaiM 

ha nagy vagy, 
Nézz tértinkre; Vitézinkkel vesd egybe Vitézid'. —* 

Láílad amott Páhri'í: zivatar' modgyára reá ront 
Jáfz Városra, 's azon nytmban meg véfzi, 's magát U 
Múldova Fej'delrnét minden tárházival eggyütt 
Kézre keríti kevés kárral, •*- Vágtatva megindeS 
Adsudnál terem ; á' roppanté táborrá reá t'sap; 
'5 kis fzámú Hófzárjaival fzéliyeí veri. Kit kard? 
&it buzogány, kit gfyóbiá eméíki? kit előtte valé 

víz. — 
K 3 Maid 
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Majd Chdovára xepiih i ez nyílik azonnal élétfcé » I 
El fut az Hóid, 's a'két fejüs Sas be féfzkel helyére, 
Drága Vitéz! bízvást diisek'edgy Czézdrrd -ezéüiál ' 
Érkeztem $ láttam, gyozítm*: •••r .. 

Nézd ugyan e' véres piatzon villogni vitézlő 
Székiljheíj 's verekedni - Nsmej^r- $' köiykit *4 

... ... hordó » . . '> , ; 
Ellenségre tsak így mehet a' bűs Tigris. ^ Halált 

. Tzór . 
Kardgyával, valamerre hasíít| 's boíTzúja' tüzének 
líúfz és négy Törököt diadalmas kaíjs fel áldpz. 
Herkules egyfzeriben maga fem verhetne le többet! 

Mar Voksán mezejére velem. SzemlélJyed ama'Nagy 
Méfzáv o s'.ftagy \ tételeit. .Mint a.' í«üe:z4por.,.: 
•A4.Török Had zúdulva rohan, 's Népünknek'utolsó* 
Tort kéfzítt y.ala.j -'s már; oda .vált egy .lábig,./ ÉÜ 

, táví'll . . . • :• :"2^L 
Meg fejtvén ez' halomra verő veízedelüiet, azonnal . 
Nem lett yólna fegélytségűlY Bajnok, az hiet 
Sarkalló Lovasokkal* . Alig jelenék &$&, az^lkft . 
Fél omlott: valamint a' fű', fokasága, midőn a' 
Görbe kafzá-k remegő fzárát harsogva nieíélikí, *-k •' 
Íme! midőn íkoHok, már villám módra kereíziül 
Mest .a'izáz ezeres retfento táborig. El-aeni--
Érhetedl„ oh .Múzsám J. .etsetet 's festéket lkába . 
Kívánfe itt, hegy -az •& te.ttit ízem7 elej'be leképezel. 
Légy élt elég.: kogy.fzáz ezerét meg verténeit ©traft l 
Hófz ezer eKbifeinkr 's a'Had' í^bb Nsggysi jgjfö 

zi'il ; 
Mijzáro s v&h eggy, kinek .hálálhattyujfc ötökre* 

• Hogy győznénk. Eztet.magsimef.^allotta.Ko^iir-£i* 
'A' Tábor vezet*, — Menny már affízátJ&ní'rífyfég; 

.-.. - :'S 
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rS bár neveink* gyűlölöd $ Imádd tétünket. -— Ámöttais 
Képírót fzemléleirráz hartz' közepérerohanni. • 
Mint a fergeteges felhő feakadások, hafonlé 
Rándulás.*. Halál fut elol» valamerre hatalmas 
K'srdgyaforog, 's folyamokra dagadtt vérárad ©lőtte,— 
Ám d@ hová ragad, oh Mázsám! e' téres határon 
Néiíi heviíitt képzésed? hogyan fested le bsfzéddeí , 
FílórK ofz tállá ny i, Bo r-öí < 's t#bh fzázra te-

• JendÖ - •" 
Más bajnok Magyarink, mit vittek véghez ? — Ezer 

toll 
Sem győzné tsuáa dolgaikat-^iiiid rendre ki t«nni. — 

Oh! ha midőn kedves. Lajosunk a' tenger erotöl 
Roruyui volt kerekítve marok népével, Hazánkért 
E' tehetős karak a'Mahomet' tsordájirskardot, 
Bár kevesebb fzáümnai, ránthattak volna ! pogány' kéí 
Boldogságunkból ki nem hányott volna! •*- B« fzí* 

vünk' 
Bé nem forrandé febeit tágasbra ne nyilTuk. «** •**• 

Orvendgy, édes Hízámi- örvtndhetfe," Aufztrh* 
. •,: Biztos-;i ; ';"'*.;' 

Orfzágló páltzád,.' Mkóron Magyar őrzi. Ki mentett 
Tsak nem egéflz Eu-ópának vefztedre fel éskiidtt 
*S ö'fzve tsataltt palloísi -közül.;' Vért ontani most is 
Kéfz értted. Eedvelld hívséges Né|5edet: hozzáá 
Tett fzívesfégét né felejtsd. A' régi 'fz'abadság 
E' nemes érzésű Nemzet' fS kíitse',. ne kívánd, 
Hogy vaíamelly tsorbát fzenvedgyen benne. Főjének 
Válafztottt ízerá»S tagod' oltalmazzad. Az alkat 
Egymásnak fzentül meg tartván, nem lefzen, a' ki 
Köz fisunk' boldogságát meg tudgya zavarni. — >«*» 

Rajtat 
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Rajta tehát,, oh Nemzetetek'. nagy Magzati ! kedves-
Honnyötak' ügyének fzületett oltalmi ! ki rántott 
Fegyveretek mind addig ür-űlt.t hüvelyébe ne térjen s 

Mig Népünk' ellenságit ki.nem űzi Világból! — 
Jides Hazátoktól vettétek a ? él'tet: ha íbrsa 
Kéri , ne fzánnyát»k, mint hív Fitk,.értté letenni*-*!*-' 
Mindenedet meg eméfzt az ido; Birodalmak el esaek; 
Orfzágok , Nemzetiségek változnak; az hímek, 
Melly az Hazáért tett érdemből fzármazik,;- a' míg 
Emberi nemzet lefíz, nem léfzen vége. Halomra 
€>míott Trója; de még áll Hektor: Aténa rakásra 
J)ólt; áll Kodrus: ama' Fold' Affzonya Róma, k | 

fordult 
Birtokiból, §s nyelve ki hólt; él Kurtzius, és él 
Regulás \ élnek ama' fzenteltt ístápi Hazánknak, 
Zrínyi, Kemény, 's több más ezerek. Fenn, feni 

marad a' Ti 
Dítsosfégtek is, Húfzárok! Bé véstük örökre 
Tetteteket fzívünk' táblájira: femmi feledség 
Nem járál ide. Már az Anyák nevitekre taníttyálí 
Még tsetseraos magzattyaikat: már égnek az Ifjalj 
Példátokra; 's alig várják kedvelltte Hazájok' 
Boldogságáért magokat kotzkára ki tenni. 
Hallom már a' Mázsáknak víg énekit: Húfzár s 

Húfzár- zeng.kegyes aj'kaikon. Fel emelkedik ottas 
Egy gyönyörű, 's vékony tetejévé! egekbe hasíttó 
Ofzlop, Örök bizonyíttásál, mint vágta Magyar kard 
A'Tudományoknak dühös ellenségit. Hegyette 
Mégyen.az'Hír, 's meg'viflza teké'nt a' véres határos 
Forgódó Lovasokra: terűi a' trombita" hangja, 
Mellyet fé ; 's valamerre repül, hallattya Világnak 
JNTágy réfzével az hartzban tett fok filé tsudákat. 
Mellette egy koronás 9 's naéltoságára tekéntve 

Tsall 
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Tssk' nem' imadaiída. kegyes Affzony (Hazátok ez! ) 
• - -rB;]f 's nagy 

Lajstromot'ad alzésre: vitéz Húfzárinak ebbe 
Mind bé fzedte nevit. Melly víg ártxája! miképpeE 
örvendez Fijami — Jobb réfzes látom előtte 
BŐlts Klíót: nagy Könyvet tart, 's a' durva Pogányság* 
Megrontó Magyar Háfzárok' diadalmait _ írja. 
Bal réízröi"Nfár's•'van', meg támafgkodVa, kezébeő 
Álló dárdáj'árí: tüzes népének örömmé! 
Nézi jeles bérit, 's meg nyugodt fzíve, fzereatsés 
Tételein. — Távúlabbrói fzemlélem az Hidrát \ 
Hét feje van : fúlánkjaival vérengzeni kéfzüU 
Szembe fzökik vele bottyávál kéfz Herkules., és el 
Tsapja fejit. -Péiáázza, miként veritek le-Háziaknak 
Rontójit. — Fenn a'' Dits'bsfég Temploma nyílik* 
Melly roppantt épület! Az Ég' kéfzűieti Holtl, 

*S Tsiílagok: Érdemből vagyon ez kéfzítíve, '& 
•• v azért is-: 

Hóid, Nap , '& Tsillsgokat meg előz ragyogása kí
vül r Sí. 

Beán az Hazát Szerető Lelkek'Sokasága Királyi 
Trónusokat foglal," *s örö'íriéa'ék'napjait éli'; i— 

-S ím' két kézzel vár, hogy b i f^regellyetek a'Tt ' 
Néktek is el rendéltt 'pompás Palotákba, "Vitézek! 

( Ezen magokért fzóllo Versekből meg 
lóildöttük .volt már a' kósr^lór, msg ar4 e | 
múlt efztendöben. Azon-érdemes-elö fizet© 
Urakra nézve:, kiknek fzárnokta csak az Új-
ESztendotól fogva kezd járni Munkánk, ízük* 
legesnek ítéltük.ide,felJegye.zni, hogy ezek---
nek Szerzöjöfc Kajfai ProfeíTor Báród, S^ahá 
Dávid Ür4 —'Alkalmatosságot ízolga!ta,totc 
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ezen jó fzivü Tudós Hazafinak Versei1 Írá
sára, azon Rajzolat, roellyet a' Magyar 
hovasfág> ditsosfégére kéfzíttetett velünk a* 
fía^ai f^eretet. — A' Verseknek nyomta
tása mindenben meg eggyez a' Tudós Szer 
zónek maga keze Írásával. 

fíorváth Qrf%ág. 
Az ide való Kormányozó F . M . Lv B. 

VaüifchÜt, & következendő Tudósítást bo
csátotta Jan. 24-dikén £ Bétsi £Ó Hadi TaT 

nátshoz : 
,, Minekutánna tsak hamar egymásután 

4 ízben próbálgatott az elleníeg, Kerftinia 
táján földünkre be rontani, de mind annyi
szor viftza verettetett volna: parantsolaroE 
adott I t M. L. Vallifch Űr x Oberfter Bajalits 
Úrnak *) , hogy a' S^luini Reg. nek 2 tábori 
Batalionjaivai fzállana az emiitett környékre.. 
Ez meg lett: mindazáltal Jan. 23-dikán, deí 
utánni 1 órakor újra £Q! kerekedett valami 
1000-ig való Törökfég, réfz fzerént gyalogé 
réfz ízerént pedig lovon, 's nyomuk a' határ 
Szélen álló feregeink, felé, Három tsapatr$ 
ofztották fel magokat a? Törökök, raeilyek-
saek eggyike 9 Prej\utát^nál^ Suffainfify 

Bród* 

*) Csongrád Vármegyében Szeged Vár©sa ditséked-
hetik, ezen aagy érdemir Vitéz Hazánkfiának 
itsloll^ lett féármazásával. 
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Bródho^ nem meízej által vetre magát a1 

Glinán; másika pedig, ay melly egéífzea 
gyalogságból állott, a' Petrovitsnál^ Raxits 
Mer dónál *) 9 és CjerriL húgnál való- vágás
nak (Verhaü.) eteti; a*harmadik tsapat:pe-
trovits Berdónál nyomult elő felé, hogy 
a*': két első tsápatnak fegíttségére lehéíTerü 
De hogy a? határ fzélek hoíTzában mindenütt 
meg ízóllalrak ágyúink az ellenfég ellen, *s 
ez által egéflz népünk fel lármázratott; kü-
lönöíTen pedig, hogy Kapitány C^imbelli 
Úr, as maga Kompániájával vitézi módra ki 
csapott a' Redutból s a5 VÍZQÜ. már által érke
zett ellenfég ellen: tehát a' Törökök, 3 
prákig tartott tüzes tsata után, kéntelenít-
tettek fzéleinker meg futamodva el hagyni, 
Húfz holtjaikat hagyták a' hartz mezeién, 

*$ Bsrdó, hegyet jeknt. Az egéffz Körayék* 
melíyrÖl itt emlékezet vagyon, sot átallyábaa 
a' Horvát Orfzági, és Bofzniaf fzélek mind he* 
gyes völgyes helyek, 's eMokkcl íakvák, Ez 
#2. oka, hogy vahhányfzor a' Horvát Orízígi "s 
Bofanim fzéleken történik valami: annak elei AÚÁ^ 
sában olly f<ak külömbkulömbféíe tsudálatos, és 
az Olvasónak ollykor ánalmat is okozó nevek 
fordulnak elöl. Mert minden hegynek, völgy
nek, erdő darabnak, fzoros járásnak 's a' t. tüi^ 
kws Kéve vagyon* . .. -%; 



i*4 &$€SS&*# 

feles fzámú febefleiket pedig magokkal e! 
hurtzolták, A'fzaladób ellenfegn-ek egy réfze 
a' Pctrovits} és Raxks Berdo között levél 
"völgyekre vette magát, mellyekból a* mint 
ki bökkent volna az Orfzág útjára, meg lát 
egy férj fiat 's öt aflzonyt, a' kik 4 lovon as 

mieinknek eleséget hoztak volt, azokat leg 
ottan meg ragadja, és már vitte lovaikkal 
eggyütt a' Glina felé, a' midőn 2? $%Juini 
Stuuzosok közzül, egy Dmuar S^udár ne
vezetű Vitze Kaprát, és Ráfcara íftván 
Stuttzos a' dolgot meg fejtették. Ezek több 
pajtásfaikat is fel buzdították, 's azokkal egy-
gyütt oily erőben tsaptak az elienfégre, hogy 
közziile négyet tsák hamar ki végeztek aVvk 
lágból, ar többit el fzéllefztétték , '$ a* fog
lyokat, lovaikkal eggyütt, fzerentséíTen meg 
fzabadították. Leg kiífebb kárt fe tettek ha
tár fzéleinken a' Törökök. E m s e i n k köz--
zűl tsupán kettőt iebefsicettek meg. -^-Na
gyon magafztaíja F.M.-L.B. Vcdüfckdt a' fenn 
meg nevezett két Stüttzost. Ditséri azokon 
kivűl igen jó magok viselésekről e' követke
zendő Vitézeket, úgymint: Syliáni Major 
MihailovitS) Kapitány C(imbeüi9 C\ár Fő* 
hadnagy, két Mihailovits Záfelótartó, Só*-
nát Záfziótarto, 's Regement-Adjutant Vra~ 
nit% Urakat. Azt vallya a' Pattantyúsokról 
is , hogy az®k igen derekaíTan forgolódtak^ 

A* 
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A* ditséretben- fckréízr vetet as F*M. L. Úr 
Oh, Baj alíts Útml Mert a5 midón elöl Szám
lálja, kik viselték példásképpen magokat, 
Hlyen ki fejezésfel él; Igen jól forgatták 
magokat, Qberjler B ajalit s Úrnak kor* 
márvyo^ása, alatt. : . 

Már a' minap, úgymint Jan. elein, 3$ 
foglyok, réfz fzerént Tifztek, réfz fzerént 
köz emberek adattak vhTza tserébe a 'Törö
köknek, az 6 áltajok el fogott ugyan annyi 
ízámú Tjfztjeinkért, 's köz embereinkért: 
moű írjak 9 hogy újra 4^0 fogoly Bosnyákok 
fognak fel tserélódni. Már el is küldettek 
Leopold Várából ( Nyitra Vármegyéből)f 

7L hol 'tartották eddig őket* Horváth Or* 
íz ágba* 

ígéretet tercünk elöbbeni írásunkban ax 
crántt 9 hogy a* fel felé marsiroz&ndó $-dik, 
é% 3-dik tsapatokról is fogunk fzóllani, mi
ként fzóllottunk az elsőről. A* mit ígértünk, 
tselekeíízük. • -

A' i-dik tsapatot$ melly Badánok/jönp 

ezek tefzik: 
i?) Thurn Reg. -jóból 1 Batalioo. IndúLtS^e-

rimból, Dárda tájáról9 's M á m . 2-dik 
napjára Fifchamentbe érkezik9 Bétshe^ 
4 óráonyira? • 

%) 
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2.) Deutjehmeifier-éhoí ^Bat.Máftz, g«dfkáre 
Német Óvárbá érkezik. 

£i) J£/e^-éböl 2 Batalion, Márrz. ^dikére 
Kaptsáríba. érkezik, Pofon mellé. 

%) Neugebauer-éhól a Bar. S^erimböl jön* 
£#Az£ tájáról, 5s Márrz,;5-dikére Jákrsn-
dorfba érkezik, Auftría fzélite.;, 

$») Károly Tb$fccí/z<*-éból a Bat.. S^erimhöl, 
Zimon tájáról jo> 's Mártz. 7-dikére Ő* 
várba érkezik. 

6.) 10 Bar. Granatérosí%s jobbára Magya
rokból álló; % Bat. Febr. is-dikézr, a* 
többi pedig aa-dikére , ÍGg ide Bétsbe 
érkezni. - -
A' 3-dik'tsapat Vát? táján takarodik fel 

felé, és el rendeltt fekvése ki fog Bétstői 
fogva Nyitra Vármegyébe terjedni. Ezen 
j-dik tsaparot, következendő Baralionok 's 
Ofztályok fogják renni: 
l.) Pellegrini Reg. jéból % Bat. Bajáról jön, 

'k Febr. 26-dik napjára Eipeldau neve
zetű faluba érkezik, Bétske^ másfél ór* 
•túl •:**? Dunán. 

%) Ferdinánd T0skán*kb(A % Bar. Szabad
káról 5s Halasról j ön , és Febr. 16-dik-
napjára érkezik Auftria fzélire, Schhfxr 
hofba* 

§,) Caprara-ébbla Bat,Zomborróljőn, Febr: 
<$£4&ára Poj&nba érkezik. 

4-> 
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•£.) CzesvttzVa-tó-Reg. jébSl.j'Ofztóly jön 
Nagy Kőrösről és 7\eglédrÓl, "Mirtz* 
g-dikára ér Ba^ingba. 

£.) FÖ Herczeg Ferent^* az előtt CarmsU 
Vas. Rég> 3 Ofztály, jön a' Maros % és 

- 5 Tif\a- meüy ékéről, Mártz.-7-kéré Szeredre 
ér, Nágjföömttat fzomfzéájfbl^•* 

6.) Naífau Vaf. Reg. böl 3 Ofzrály i$," ez is 
a' Maros és Ti/£<z mellyekéről, Mártz. 

, a-dikán Nagyfxpmbatban Ieffz. 
'7j Anfpach Vaí. Reg* b613'Ofzr* Márrz. 3kán 

Nagytáfo hsán I e ffz. 
g.) 'Modena könnyű Lovas Reg. böl 4 OSzt. 

jó Szegedről 's Csongrádról. -Mártz.». 
Nyitrán Isíiz. 

e.) Lohkovit^ könnyű Lovas Reg. b'814 Oízt* 
•jön Földvár tájáról, Érsekújvárán\e$z 
Máttzhis eleidé 

Midőn á'mondatik, hogy ennyi amán* 
iiyi Bataliön vagy Ofztály fó- e-z *$ amaz Va-' 
fosba, helyfégbe, Vagy faluba: azt éppen nem 
M l betű fzerént venni imnáemitr* mintha már 
p» o. Eipeldaiiha jone magába ^ B M m a : 
hanem az tsak azt tcfzí, : hogy á* Stáb bit 
fog feküdni 5. a5 népnek főbb réíze paáígg 
a' meg nevezett helyek Momyékén telepedik 
meg. — Az elö fzámláltt Batalionok C3 OSz-
táíyok, meddig fognafc azon helyeken míK 
lati*? 1 ra§llyekbs • jövendők , b^ontsláu. • •—-

Ráday Gyűjtemény Jelzet: 778 



Meg lehet, íibgy jót ki.Se fogják magöka-
pihenőig mikor jó* a* parancsolat, hogy in-
dúljanak i Prujfcus, Lengyel, vagy mások 
ellen. De meg lehet az ellenkező Is. -**| 
Berlinből azt írják, hogy ott fe lehet blzo* 
nyoffan tudni, ki üti e* magát a' had, vagy 
fem? Februáríus vége válafztja azt meg.— 
Ha most Pridrik'-élne-:. így folynának e* 
Prujf^iában a* dolgok, mint II. Wilhelm-
alatt aisonek : annak meg határozása , nem 
©Ily könnyű dolog', mint a' miiiyennek tá
lam első tekintettel láttatik lenni. Azr még 
is alig ha nem lehet mondani, hogy nehe
zen indult volna'6 el i Pitt (Angi.Miniíler) 
fzaván, a ki moíl az Európai-zűrzavaroknak 
£$ indítója, *s nem Szövetkezett;yóína-cggy 
ollyan Orfzággal (Angliával), a' meliyroi 
azt ítélte, hogy az azzal való tzirnboráskodáa 
foha fe hafználf fenkinek l!!: 

' Pprtugtz Hifit. 

A? Királyné, a* maga gyóntató Papjából, 
két világi Tanácsos'Urakból, a Püspökökből, 
í Dominikánusból, '$ egy Benediktinusbol 
egy ra.nats'kozó Társaságot (Junta) állított 
fel, mellyre azt bízta, hogy a' Szerzetek 
allaporját visgállya meg, 9s kerefle ki a*mód
ját, 'hogy' lehetne azokon némelly fzükféges 
jobbításokat tenni. —. Portugallia jövedel

me-
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mé.iaek harmad xékét vefzi moft a'Paplrend 
lialjában gondoltaivá!!! 

Svéd Qrf%_ág. 
StokhoIm-bol jan. odikén azt írták, hogy 

minden prédikállófzekekböl meg hirderve-te 
a'Király azon-akaratját, melly ízerént Fcbr* 
11-dikéig , minden Regementeknek tellyes 
fzámmal kellerik lenni. Az a* híre, hogy 
ezen efztendöben nagyobb erével fzándékozík 
a* Király ki állani az ellenié^ ellerv, mind a* 
vízen, mind a'ízárazon, és hogy e'végett 
Orfzág Gyűlését h fogna tartatni. 

( N igyon meg vette ez a9 Király iChar* 
madik, az az a' Nem Nemes', vagy polgári 
rendnek ízivet, a'többek között azzal, hogy 
a' Királyi Titkos Tanáts'-.•'Gyűlésnek Tagjai 
íximéa 4gy vágynak már a' Polgári, mínc 
a* Nemesi rendből. Az el múlt Dec. 14-dike 
vala az a5 nap, mellyen aV Polgári rendből 
elöífzör jelentek meg ketten, ugyan annyi 
Nemesekkei' egg^titt, az említett Királyi 
titkos Gyulésjheii.) " 

Januárius elein érkezett meg Konftan* 
tzinápotyból) Siokholmha^ a' már régen 
vírrt Köveaség Titoknokja Adlerherg, a' 
ki.a' Portával közelebb kötött frigynek Ori-
ginálját meg vijendo vala. A' Király hoíízas 
tanakodásokat tartóit vele. 

Len-
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Leftgyel Orf^ág. 
Á* Török háború kezdetével az Örolx 

Tsáfzármé akart volt fzoros fzövettségr? 
lépni Lengyel Orfzaggál, azt ígérvén, hogy 
Moldvának egy réfzét majdan oda fogja 
nékie engedni. Midőn fzinte meg kéfzűlr 
volna már az Öfzve "Szövetkezés: fordítást 
tett a' dolgon a' Pruff^iai Király. *•**- I>« 
mit nyert ez által Lengyel Orfzág? Azt* 
hogy tsupán ellenségeinek neveiket változz 
tatra* Prujfcix* ^s Török OrSzág'helyett* 
látja maga ellen Auftriát* és az Qr&fi Bi
rodalmat, — Ha Ö 60/000 embert állíthat 
elo: máris ízemmel tartják egynehány ezer 
embereink Galit^iáhan, 's feles Szsmű Oro-
ízok Volhiniának határain. —«• 

Budán y a'Sz. Zsigmond Kápolnájában^ 
mellyben a' Sz. litván jobb Keze, tartatig 
nagy kéfzületek vágynak: mivel abba rmrir-
egy 3 hetek múlva egy drága Rints fog 1Ö 
érkezni. .,-.••.' 

Rövid időn fokát fog hallani, *s remény^. 
légünk ízerént háládatos fzíwel %: Haza, a* 
mit még most meg nem írhatunk. -- Az 
5791-dik efzu nevezetes éTz térideje leíTz Ma* 
gyár Orfzágnak. 

Küldjük munkánk első Szakaűza' mutáté 
Táblájának egy réfzét. 
fetölt Bitiben» Febr* 2. napj* 179c* 
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