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N r o 22. 
K&H Béísbetis Sz. Mihály Mávának (Septembernek) 

*3~dik napján i /c^dik ESztendŐben. 

i2Wi Környülállások* 

K ár oly Fő - Hertzegnek a* múltt po« 
ftánn közlött győzedelmi Tudósításaihoz 
}krú] az is 9 hogylSchweififurtbm t egyéb 
hadi kéSzületeken kívül \ kilentzven ágyúit 
hagyta hátra az ellenség, melyeket azon
nal el foglaltak a? Mieink, 

A" leg-újjabb győzedelmi Tudósítások
kal Betsbe küldettetett Kurírok közzüIGr, 
Weissenroolf \ Májorrá lett Kapitányból V 

\ Sztiíraf gyalog Reg. jenéi; Gr, Wartcns* 
\ % 
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lében pedig, a? Vécsty Magyar Lovassal 
nál , Fő-Hadnagyból Kapitánynyá. 

A' Nemes Székelj Regementhez, Ka*. 
pitány Székely Sándor Űr , Sept. 6~dikáma 
érkezett viSzfza Szerentséssenn a* Frantzia 
fogságból. 

Würzburgből Sept. 4-dikéni — „ A* 
mely Fr. Katonaság itt volt , mindjárt a* 
Várba vette magát: mihelyt Ts. K / L o 
vasság érkezett bé Városunkba ezen Hó
napnak első napjánn délutánni 3 órakor. 
Az utánn több Nép is érkezett ide a' Ká
roly Fő - Hertzeg' Seregéből, és estve fe
lé táborba Szállott, melyre fzakadatlanűl 
ágyúztak ki a' Frantziák, és egynehány 
Lakosainkbann tettek is kárt a' golyóbis-
saik. Aug. 2-dikánn egy tsapat Frantzia-
ságot hozott ide Arnstein felől Grenier 
Generális, kinek jövetelét mindjárt ütkö
zet követte; de mivel mind a' két Fél 
egyformán tartotta abban magát: nem le
hetett semmi határozó következése. Aug. 
3-dikán reggel maga Jourdan Vezér is meg 
jelent Schweinfuri felöl a* maga fő elejé
vel , 's újra elkezdődött a' viadal, mely. 
ben elébb a'Frantziákn^k láttatott kedvez
ni a' fzerentse: de el érkezvén Károly Fö 
Hertzeg tíz órakor, ismét újj* lelket öntött 
Seregébe, >s viSzSza indította azt, a5 Joür- . * 
darí népe ellen, mely már ekkor meg 
nem tartotta többé a' tsata-helyet, és hogy 
bátorságosabban vonhassa viSzSza magát, 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728 J 97 



347 

fel-gyújtott maga utánn Öt Helységeket. 
Arnsteirí meljékén Szállott meg. Ezen kőz-
ben^ Hocze Generális ismét fei-kívánta itt 
a' Várat : de mivel a' Fr. Őrizet minden 
bagázsiástól való Szabad el költözést kértt 
újra tüzeltetni kezdett reá Hocze Generá
lis. Végre ugyan tsak a' lett meg, a' mit 
Gen. Hocze akart, hogy t. i. a' Fr. Őri
ze t , hadi-fogságra adta magát, / s által bo-
tsátott minden ágyukat, munitziőt, kaSz-

, fzát, és magazinomokat, a" Ts. K. nép* 
kezébe. Ezen Szerentsés ido-pontnak haSz-
nát vette Generális Hocze, mert Seregé
vel mindjárt oly fordítást tétetett, hogy 
Bernadotte Frantzia Generális* Seregoíz-
táiylyát, mely, tizennégy ezerből állott» 
külön fzakafztotta Jourdantóh " 

Erlangáhól Sept. 6-dikánn : — ^Kd« 
roly Fő-Hertzeg anynyira fzéljel-fzórta és 
iizi a? Jourdan' Seregét, hogy ennek segí
tségére , a Batávicá Frantzia Vezér Bettr-
nonville kénteleníttetett 24 ezer embert in* 
dítani Düsseidorfiól. u 

(De Károly Fő-Hertzeghez is érkezik 
Szakadatlanul a9 több több segítség.) 

Regensburgból Sept. g-dikánn : —* 
3, Naaendorf Ts. K. Generális* Előlvígyá-
zói , visgálvánn 5-dik Septeniberben, a* 
Geísenfeldi vidéket, tsak egy falubanti 
találtak 9 Frantziákat, kiket azonnal fog
lyaikká tettek: mely foglyok tegnap reg-
geL fzállíttatának itt által. Sept. 6-dikáim 

Z s 
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reggel tígy Iáifzott, hogy viadalt akartak 
kezdeni a'Frantziák: minekokáért az egéSz 
Ts. Kin Sereg is fegyverben állott; de dél 
után ismét tsendessenn mutatta magát mind 
a' két Fél. Még ekkoráig Abensbergml 
Tanyázik Qtn.Nauendorf^ ettől a3 Várostól 
mintegy 7 ótknynyi meSzSzeségre. Első és 
3-dik Aiigustnsbann , keményen ágyúzta 
az ellenség, Baváriának Ingolstadt nevű 
Várát , a' honnan tíz Szekerek hoztak ide 
ma 55 Ts. K. sebes Katonákat: kik az 
úgy nevezett Jesui.ták' Kollégiomába Szál-
lítódtak. — Tegnap déhitánn ismét Ször
nyű ágyúzás hallattatott ide, Ingolstadt fe
lől. — Nauendorf Generális' Korpusáhóz, 
nagy segítséget várnak még ezen a' hétén* 
— München (Monachium) Városának még 
tsak körülötte voltak tegnapelőtt a* Fran-
tziák: ?s a* Fr. TiSzteknek is tsak nappal 
volt Szabad belé menni. — A'- Károly Fő 
Hertzeg* quártélyábóí ide érkezett Utazók 
befzéliik: hogy: a531oguntziáva\ való kö
zösülés (kommunikátzio) ismét helyre-állít* 
tátott; Jourdan Vezér, a' Seregtől el-hí* 
vattatott Parisba; és hogy az ö kórmá-
nyozása alatt vóltt Sereg* Szánnia Imíz ezer
re olvadt le* — A* mely Ts>'K* Katona-
Ispotály Mogtmttiából és Mannkeimból 
Lintzhe- tétetett ált&I: most* ismét feljebb 
Szállíttatik, A* Gondviselői itt háltak >* 
xmütt éjjel*" 
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Veronából Aug. 25 dikénn: —- „ AX 
01afz«0rfzági Frantzia Sereg* Száma mint
egy 4° ezerre olvadt le , Y harmadréfze 
annak i s , réfzfzerént betegség, rpfzfzerént 
sebek miatt Ispotályokban fekfzik: Bres-
ciáhan^ Peschieraban Js ennek környéké^ 
ben , Veronában , Cremonábm , Lodibm f 
és Jkledioiánumban. íC 

,, A5 rmiltt hétenn St. Benedetto ne
vű MezÖ-Város' Lakosai közzül 1500 an 
fel-, fegyverkeztek 's meg-támadtak egy tso-
mó Frantziaságot, a' mely kevesebb Szá
mú volt nálokriál; két Százat belőle rab
jaikká tettek, a* Kassát is el vették tőle, 
melyet a' foglyokkal együtt által-adták a* 
Mántaax Komendánsnak." 

„A* Mántuai Őrizet, egy oldalról ki 
Szokott rándulni Marrniroloxg és Goitóig; 
más oldalról pedig Mizzolóig, és mindég 
prédát, 9s foglyokat is vifzen vifzfza a* 
Mántuát Szemmel tartó két kis Fr. tábo-? 
rokból.<< 

„ ü g y írják, hogy Ancona felé iVaV 
pofyl Katonák indultak, mely nevezetes" 
Városát az Egyházi-Birodalomnak, á* Föld* 
közi-tengerre Szolgáló Kikötőhelyéért9 Fr% 
Katonaság foglalt eL " ; 

^Ferrárébmn az Érsek Gróf Mattéi le 
vétette a' Cathedrale Templomról a' Fran
tzia tzímertV 5s ismét a* Római Udvarét 
tétette fel annak helyébe. Ezen tseleke-
itetéért Brémák* yitettetat Bonaparte* 
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hez, a* ki / midőn saját Szájából hallottá 
volna az Érseknek', hogy kéSz volna az 
halálra is adni magát Jesusáért: egyébkép
pen nem hántatta azt; hanem tsak bé-zá-
ratta egy Klastromba. " 

Regensburgból Sept. 6-dikánn.: -— ,5Jó 
kéztél jött ide egy Tudósítás, mely Sze
rént, Tirolisnak OlaSz- OrSzági réSzéböl 
egeSzfzen viSzSza-vonták magokat a' Fran-
tziák, egyért azért, mivel Mediolánum* 
ban rettentő támadás lett e^ySzerre; má
sért pedig azért is, mivel a' Nápolyi Ki
rály minekutánna a* Frantzia Direktórium* 
nak kemény kívánságaira nem állott: már 
most Százhűfz ezer fegyveres N é p előtt 
áll. " 

A5 Nápolyi Felség, August, 5 dikérin 
egy Rendelést adatott k i , melynek ereje 
Szerént, kötelesek az OrSzág* Bárói, a* • 
műltt eSztendöbéli jövedelmeiknek tökél-
letes laistromát negyven napok alatt be
adni; hogy az említett jövedelmekből ki 
lehessen summálni minden Száztól járandó 
hufzonheted fél réfz hadi adót , melyei 
a' Törvények fzerénf tartoznak a* Bárók , 
úgymint a* kiknek fő közök vagyon a* 
Monarchiának fenn-tartásához; a* mely, 
egyedülvaló tzélja e' mostani Fr, hadnak. 
Nagy- BritarmiáiőL — i 

Londonból Aug. 9-dikén: — „ Vice ! 
Státus-Secretárius Hammond Urat, k i , az 
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Idevaló MInístérium, kebeléből kűldette-
tett most a' Berlini Udvarhoz: jó idötol 
fogva alkalmaztatgatja már a3 Nagy-Bri
tanniai Udvar, nevezetes Követségekre: 

, melyek közzűl leg-elsö volt i7gt2-dik eSz-
tendöbenn a' Párisi Udvarhoz; későbbenn 
á* Bétsi, Koppenhágai, és Mádriti Udva
rokhoz. Minekutánna a9 Nagy-Britanniai 
Udvar meg-esmérte az Amerikai Közönsé
ges - Társaságot: ahoz is első Ministerjé-
űi Hammond Urat küldötte. u 

„Úgy Soly itt a* híre, hogy Hammond 
Ú r , Berlinből Be'tsbs, '$ onnan Basiká-
fc>a fog utazni." 

» Batávia vagy Frigy es-Belgyiom9 a* 
mi Udvarunkkal kezdett hadakozásábann 
veSztett már ekkoráig, 14 Katona - hajó
kat, melyek között vágynak: két 64 ágyu-
sok; hat Fregátok 5 (egyen egyen, 24 és 
§6 köztt vagyon az igyuk' Száma); négy 
Saluppok; és két Kutterek. Mind ezek 
most 5 Nagy-Britannia* Szolgálatjábann 
vágynak." 

Egy Hajóssereggel járkál Anglus Ten
geri-Vezér Colpoysi az Anglia és Fran-
tzia-OrSzág között lévő tsatorna' napnyu-
goti Szélinél; hogy a* Bresti Kikötőhely
ben tartózkodó Frantzia Hajösseregnek ten-

1 gerre való ki-Szállását meg - akadályoztat
hassa. 

Londonból Aug. 23-dikánn : —"„Igen 
örvendeztető hír volt az Angliai Kereskf-
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döknek, hogy Lisbona alá fzeren.tséseh el 
érkezett az a* gazdag PortugaJIus Hajós
sereg, mely, 6 millió font Sterlingéi in
dult oda Brasilidböl: mivelhogy nagy kö
zöket tartják ok ahoz. " 

„ Portugalliánafc a* Frantziáktólvaío 
meg-óhalmazására Szorgos gondja vagyon 
a' Nagy Britanniai Ministériomnak : azért 
is ugyan utánna láttat, mind a? Hajóslegé-
31 vek', mind a' Szárazra való Katonák' Sze-
detésének. A3 napokban., alig lehetett a* 
Tamesis vizénn oly Kalmár-hajót látni, a3 

melyen még tsak egy alkalmatos Legény 
is meg-hagyatott volna. A* kik arra va
lók voltak: mind el vevödtek erővel ha
di-hajókra. Földi, vagy Szárazra való 
Katonáknak még az Uraságok' tselédjeik 
közzül is mind el vitetnek, valakikre el 
múlhatatlan Szükség nintsen. u 

A* Portugalliai Igazgató Hertzeg, Síá-
tus-Tanátsosokká nevezett mostanság há
rom Státus-Secretáriusökon kivül tíz nagy 
tapafztalásá és . okossága más TiSztviselő-
ket is, hogy a* mostani hadnak nehéz.kör-
nyülállásaihoz képest annál haíznosabhan 
tanátskozhasson anynyi derék Emberekkel 
az Orfzág5 javára. 

A* Spanyol Udvar mellett lévő Fr . 
Követhez, egy rendkivűlvaló Kurír érkéz, 
vén Parisból Jiil. 18-dikán; ment a? Kö
vet mindjárt az Udvar' múlató-helyébe S* 
Mdef\mséh&9 's mmckutáima egy konferen* 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



m 553 

tziát (tanátskozó beSzéllgetést) tartott vol
na a'Békesség' Fejedelmével: vifzfza-tért 
Juh 19-dikénn Jtíádrítba, fs még az nap 
vifzfza-indította a' Kurírt Paris Selé. 

A' Cádixi Spanyol Kikötőhelyből hu* 
Szonhat líneai hajók Szállottak ki August. 
4-dikén, melyek közzűl hét Frantzia volt, 
Richery Contreadmirális' vezérlése alatt; 
a' többi pedig Spanyol. Egy ezen Spa
nyol hajók közzűl 136; kettő 112; egy 
9 4 ; hánom pedig 80 ágyás. Tizenegynél 
több Fregátok, Korvettek ésBrigántínok is 
tartoznak még az említett 1.9 nagy Spanyol 
hajókhoz. Az Ánglus Hajóssereg, mely 
jó ideig tartotta Szemmel a' CádiocX Kikö
tőhelyet, Aug. 4-dike előtt 12 nappal ment 
el onnan a" Földközi-tengerre, hogy ne
velje az ott lévő Ánglus Hajóssereg' erejét. 

A* Talorú Fr. Kikötőhelyhez, oly kö
zel mentek Aug. 9-dikén, kílentz Ánglus 
Katona-hajók, hogy az éjtSzakának egy 
darab xéhénxi által mindég ágyúztak felé
jek a' Frantziák. Magok a' Frantzia Tu
dósítások írják a? Tuíom Hajósseregröl; 
hogy Legénység híjjavai vagyon*. 

A' Genuax Kórmányfzék, tsak nem; 
nyughata a5 Fr. Direktoriamtól mind ad
dig > míg Aug. 17-dikénn oly parantsola-
tot nem adott ki, a' melynek ereje Szerént 
tartoznak 14 napok alatt minden Fr. JCi* 
kőltözttek el takarodni a' Gcnuai földről*. 
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Frigyes - Belgyiomból. — 
Az Ánghis ésOrofz egyesűltt'Hajósse-

i*eg, mely, a' Batáviai partok előtt jár-
kál fel 's alá, meg tintán ki-Jesni Texel 
alól a5 Batáviai Hajóssereget, oly Sortélyal 
akarta azt ki-tsalni a' nagy tengerre; hogy 
a' maga hajói közzöl egynehányra, Fran-
tzia záSzlókat rakatott fel, 's tettetett ke . 
meny viadalt indított ellenek* 

A* Portugallus Követ, kívül tartózko
dott volt ugyan még Hágáim az ujjabb Tu
dósítások Szerént is: de a* Kereskedés' fo-
lyamatja, me]y , félbe-fzakadott vala ke-
vés icleig, ismét helyre-állott Batávia és 
JPortugalíia között. 

Első Romano-Katholíkus Elölülője a* 
Nemzeti-gyűlésnek de la Court Polgár, a* 
ki Lejdai Születésű, és Batáviai - Brabán-
tzia' réSzéről Deputátus a' Nemzet-gyűlé-
sénéh 

Utrecht { IMtrajectam) Városábann 9 
iiem hallatott vala már August. 20-dikánn 
jemmi harangozás; se' Papi ruha, kiví'il 
a'Templomokon nem Szemléltetett, és ek-
képpenn el kezdődött a' Religíóbéli ujj In
tézeteknek telyesedése. 

Az öreg Zsidók és sC Rabbik Gyűlést 
tartottak magok között, 's egyező érte
lemmel el végezték 3 hogy álíiatatossann 
ellene álljaiaak azon kérés' telyesíttetésé-
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siek, melyet, némely Zsidók adtak volt 
be a* Nemzeti-gyűlésnek az erántt, hadd 
lehessenn az ö Nemzetjek is minden ju-
sokra nézve egyenlő a' KereSztyénséghez, 
Frantzia-OrfzágbóL — 

A9 meg-Szokött Drouet, írt a* mosta
ni búvó helyéből a5 Törvényhozó Iffjab-
bik Gyűlés" Elölülőjéhez is, a' ki el. nem 
mulatott jelentést tenni Drouef írása 
eránt Aug. 20 dikánn a' Gyűlésnek: de ez 
nem akart azon.írásról többet hallani; ha
nem rendes dolgaihoz látott. 

A' Törvényhozó Iffjabbik Gyűléshez f 
Drouet eránt Áug. 21-dikénn küldött Tu
dósításából a' Direktóriumnak a'tetSzik kis 
hogy Drouet•, koránt sem oly bajosan Szö
kött ki a' törniötzből, mint maga írta,, 
hanem, az ajtónn ballagott ki fog-házából 
egéfz tsendességgeí. . 

' A* Respublikái esküvés* formájával 
meg nem esküdtt és azért Számkivetésre 
ítéltetett Papok, ha el rejtették .magokat 
a* Számklvettetés elől; vagy, viSzSza tér
tek a' Számkivettetésből Frantzia-OrSzág-
ba : űgy biiníetődtek volna mint Kikőltozt-
tek , egy Végzés Szerént, melyet a5 Tör
vényhozó Ifjabbik Gyűlés Május' 8 di
kánn állított meg: de ezen Végzést sem
mivé tette az Öregebbik Gyűlés August* 
sy-dikénn. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti könyvtár Jelzet: 728.197 



55Ő 

Elegye? Tudósítások. 
A* Bddeni Markgráf, micsoda felléte-

l*k alatt kötött Békességet a* Fr. Direk-
tóriummal? még nem bizonyos: valamint 
a ' sem: hogy Spanyol-OrSzág, hadat izcnt 
Angliának. 

A5 Dragttignanx iLevél 9 melynek .ma
ga valóságában való'közlését meg-ígértiik 
a* műltt postán, így következik: 

Mon ami! je me flatte, que vous ne 
recevriés pas des nouvelles de "votre ami 
avec indifference, Aprés le troisieme jour 
de notre arrivée á Milán avec Vizkelety, ' 
quí partage mon sort, les francois nous y ont 
bloqués 7 semaines3 et bofnbardés 3 jonrs 
Je suis prisonnier deg.uerre, á Draguig-
nan én Provence, ou en attendant aves 
impatience d* étre delivré, je mene une 
vie tonte philosophique. Mes respects au 
jeunePrince, et au Convte Ladislas de Kol* 
ionits. 3*1vés Messieurs Sarihodeifzkyf 
Rosti, Tököd) Kerekes* Sándor 

je vous embrasse 
Kisfaludy. 

Magyar Orjzég. 
Pestről Sept. g-dikánn: — „ A ' had 

terheinek körívnyebbítésére Seles Számmai 
buzcláló hív Leányai között- Magyar "Ha
zánknak , méltán közönséges említést ér
demel Locumtenentiális Consiliárius T# 
Szerdahelyi Úr* kedves Hitvese is, tígy* 
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mint a ' k i , nemes érzésű Szívének önként 
való jó indulatjából, ^atonai ingek* kéfzí-
iésére, két ezer réf váfznat ajándékozott/' 

Bs Bihar Vármegyébenn -9 T. Szent* 
annax Dtuholticzky Ferentz ü r , valamint 
már Júliusnak 14-dikén, fzáz pozsonyi mé
rő búzából álló hadi segedelemmel bizo
nyította a3 maga Hazafiúi és^F. Királyijá
hoz viseltető buzgóságát: lígy Augusttis-
bann is még meg anynyi segedelmet aján
lott hasonló kéSzséggel, mely követésro 
méltó hívségnek jeles áldozatjait kegyes 
érzékenységgel Sogadta a* jó Szívű Felség. 

-« Szaitgyőrgyrol {Sopron Vármegyéből} 
Sept. 7-dikénn: — „ Ay mint némely 
Rafztx Lakosok haza felé utaztak volna 
Aug* g-dikánn az Oggani Vásárról., Sze
mekbe tűnt egy. magassann fenn-lebego 
golyóbis 9 melyről egy kis ember is látta
tott függeni. Ezt ok valamely Frantzia. 
Kémnek gondolták mindjárt: mely hibás 
vélekedésekben annál inkább meg-erőssod*. 
tek; hogy a* képzeltt valósága kis em* 
ber, a? ki két korsótskát is tartott a' két 
kezében ? egy Jsűt felé Szállott le: meri 
így okoskodott ennek Szemlélésére 5 egy 
közzűíök: „Bizonynyal Frantzia. Kém: 
;mert lám vizet merít a5 kútból. Tsak ha* 
mar kezdtek azonban kételkedni magok is 
a' Kém' valósága felől: mett nem foghat*, 
t ik meg: hogy jóllehet meg-merítette volt 
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már Az, az ő elobbeni képzelSdéssek fze-
xént 3L korsóját: mé§ is víz keresni ment 
továbbra is a' Fertő felibe, a* melybe be-
lé is esett. El érvémi őket az utánnok uta
zott józanabb ítéletű Emberek, még hat-
batóssabhan meg-győzték elmebéli tévely-
géssekröL ' — A' le írtt levegőégi Uta
zó* fel-botsáttatásának helyét nem lehetett 
még eddig meg-tudni: meri Levél ugyan 
lehetett nálla'...,.; de az .Égyügyük ? kik a* 
Fertőbe látták sülyední, nem gondoskod
tak erántta. Az lkja felől anynyit írhatok, 
hogy a' Lajta hegyért, Hertzeg Efzterházf 
vadas kertjén , 's Ischies és Oggan falú
kon által-Szállott a' F e r ö tava felé. A* 
golyóbis, melyről függött a' Báb, két tse~ 
bres hordó nagyságú volt. " 

Vasvárról Aug. 23-dikánn: — „Ezen 
Vas Vármegyében tíz hetektől fogva igen 
nagy Szárazság uralkodik. Rég az ideje, hogy 
a' kuköritzáiíik vagy Törökbuzáink nem 
voltak olyanok mint az idén: de egéSzSzen 
cl romlottak. Se5 kápoSzta, se' répa, se* 
hajdina nem MzSz: és így félő, hogy a' 
tsupk téfztá-ételre való Szorulása a' föld-, 
népének újra drágaságot ne okozzon. Egy 
két efztendőtől fogva, úgy reá kaptak a* 
Magyarok, az úgy nevezett krumpli (föl
di-alma) ültetésre, hogy az idénn tsak eb
ben a* Vármegyébenn is egynehány köb-
löí. lehetett volna reményleni; ha ily nagy 
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Szárazság nem lett volná. Ez elölt tsafe 
újságnak tartották, ha valamit hallottak 
a' krumpliról: "de most már tapaíztafyaV 
Magyar is , hogy több hafznot hajt a z ; 
mint ssm a'kuköritza-űltetés; haSznosabb 
is mind az embernek, mind a* marhának. 
A' Zsidók, már tavaly pálinkát égettek 
belőle, és sokat nyertek rajta." 

JSét s. 
Az ide-való Nápolyi Köretnek Már-

kézé GalLónak az Udvarmestere panaSzoI~ 
kodik, hogy a" míg Pdrishm mulatának 
mostanság va lan^egy Hónapig, egy n aa 
se' lakhatott jói egy, Luidórnak alatta. 
" * * # 

' • ' . • ' # * ' # » * * * 

9 Híradás. 
A' Ns Debretzeni Tipographiáhan, tatát* 

tatnak N. Szigethj Mihátf gondviselé
se alatt'-, a* többek között, ezek a* Ug* 
újjabb Exemplárok; 

Intro.ductio in Theologiam Dogmatw 
cam, uéibus Collegii HelF. Conf. Debreci-
nensis accommodáta, eonscripsit Eberk 
Henr. Dan. Stosch, Theolög. Doct. et itt 
Reg, Viadrina Prof. PubL Örd. Ecelesia-
rum Ref. Inspector, et Pastor Primarius, 
Debrecini, iy$<z. Az árra 30 x r / 

Institutiones Theologiae Dogmaticaes 
ín usum praelectionum suarum eonscripsity 
et Prolegomena de Praesenti Theoíogíae 
Ecclesiastícae Statu praemisit Eberh. HémV 
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Dan. Stoscli. Theoiog. Dcict. et in Reg* 
Viadrina Prof. etc. — Debrecini,- 179a. 
Az 'árra 45 xr. 

(A' többit máfzfzor.) 

Méltóságos Gr. Tolnai Festetits Györgj* 
Tsáfz. Kir. Kamarás Úr , Nemes Somogy 
Vármegyében fekvő Csurgói Domínium ja-
nak Gfitrgó Mező-Városában, a? két Val
láson lévő Protestáns 5 már most is fzépeti 
meg-fzaporodott Tanuló Iffjúság' Számára\ 
elégedendő Oskolát építtetett > Prófessö* 
rokat fundált > 's Aliunniumokat rendelt* 
Hogy a' másunnan való Tanulók is annál 
•alkalmatossabb Szállásra tehessenek ott 

'- Szert if egy kies környéket méretett ki a' 
GrófŰr, ház-helyeknek 5 a9 melyen mái 
különbkülönbféle Mesteremberek teleped
tek meg: mindazáltal vágynak még ugyan 
tsak az említett Oskola' vídékekenn több 
üres ház-helyek is, melyek következendő 
feltételek alatt ofztaínak k i : 

1.) Az Épftfcniakarók, egy konyha* 
hoz és kéményhez ingyen kapnak téglát az 
Uraságtól. v 

- a») Házaikat mindenkor Szabadon el 
adhatják* ." '•• 

3.) A51]míg bírni fogják azokat: efz~ 
fceftdönként tsak egy egy aranyat fognak 
íőíok fizetni. — A? kiknek tehát ott mrg* • 
Szállani es építeni -fzándékjok volna ; ma* 
gokat e* réfzben , c^yenessen az Uraság* 
helybéli XiizUariójándi jelenthetik. 
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