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TSÁSZÁRT ÉS KIRÁLYI FELSÉG' 

E N 6 E D E X M É F E 1 , 
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Nro $6. 
KSH fiétsben „ Sz. András Havának (Nóremberne.k) 

*-so napjáa 1796-dik ECztendó'beiw 

Hadi Környülállások 
Károly. Fö-Hertzegtöl, következendő éu 

telmu Tudósításokkal érkezett Bétsb® 
Octóbernek 29-dik napjaim Barkó Hu-
Szár-Kapitány BarUay György Űr: 

Kehinél ne mehessenn által üfo-
ro a* Rajnán a* mint Szándékozott; Károly 
Fö^Hertzeg ? Brisgaub® vonta öSzSzc a" 
•Felső - Rajnai vídékekenn lévő minden 
Korpusainkat m$y siet^éggei f kmhk M. 
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áradások igén el rontották az utakat, a4' 
különbenit is begyes völgyes vídékekénh* 
Valamint más Sefegofztályöknak Vezé
reik: ügy Fr'őhlich F / Mé L. is nyomult 
tehát aría felé, és Öct. 13-dikánn, Élu~ 
•menfelánéi ^ hoSzfzű, \ egy mozsár'- for
ma ágyukat és nyóltz-puskaporos Szekere-' 
ket "vett él az ellenségtől. Azoir napoiin 

l;Ts« Kin Oberstlieutenánt <f Asprc r a* ki 
egy Séreg-SzakaSzfzal állott a* tíöllen*' 
ihel nevű Szoros, járású völgyben, el nyo
matta tott onnét a' Frantziák által, Vve-
feedelmes. sebet is kapott. Freyburg Vá« 
rosát és környékét, 16 ezerig való Ffan-
tziaság lepte meg. Nauehdorf Generáli* 
sunknak 14-dik Oct, benn is voltak némely. 
fzerentsés tsatázásai a5 Kenzingen felé nyo* 
mültt de viSzfza-nyomatttatott ellenség el
l en ; i^-dikénn pedig keményen viasko
dott délutántól fogva késő' esiig, bogy el 
verhesse Haimbachból és JPlűlterdingcnbal 
a* Frantziák'at, a? minthogy el is ve r t e i 
mindazáltal más nap megént viSzfza»akar*' 
ták ezek'nyerni a' 'nevezett' :két: falukat^ 
mely alkalmatossággal a9 Mieinknek is volt 
ugyan veSzteségjek; de Ö nékiek sokkal 
nagyobb; '$ még sem érhették tzéljokaf 2 va-

•'''íamint'I^áuéndorfGeneTklisvLni.se9- enged
te nékiek el foglalni Pilbach fúvkt Wald* 
Mrchcnnéh Az- nap* a' -Fr*.-' Kíkőltozttek-
bői álló Korpusa Condé Hertzegnek $ ha**.,' 
talniassanii vifzfza-nyoiiita a? ellenség* elök 
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Járó réfzét Waldaii tájjárin , -'s fogott is eí 
belőle négyfzázat. * 

Minekutánna már egyesülésbenri volt 
egéSzfz ereje Károly Fő-Hertzegnek : el 
végezte magábann, hogy az ellenséget Ocu 
jp-dikénn áltáljában meg-támadja : de egy 
xéfzét .Népünknek, mélyet Eaacndorf Ge* 
nerális kormányozott, Jíoro meg- előzte 
a' meg-támadásban ; mindazáltal éppenn 
nem a? Szerentsében: mert a' ÍValdkircheni 
Szoross járásonn által Langendenzlingcmg 
fizettetett; egy Batalionja pedig egéiízen kii* 
lön Szorítódott *s kénteleníttetett le-rakni a* 
fegyvert; az erdőkben is sokat fogtak még 
el Vitézeink az Emberei közzűl, 's helyre 
állították még az nap estve az Eh vize* 
hídját, melyet Ö elrontatott* — Gróf 
Wartensléberf Kolonnja (Tsapaíja) is ízt* 
centséssenn által verte az ellenséget az Élt: 
vizenn egyébaránt: hanem hogy egy kár-
iáts-golyóbis meg~zúzta a' bal karját Gróf 
JVartcnslébenntk > kinek Szerentsétlensé-
get> a* milyen fájdalmas érzéssel adta elő 
Károly Fö*Hertzeg • fzintoly Szívességgel 
magaSztalta Annak minden alkalmatossá-* 
gokban meg-mtitatott Katonai táleníömait 
és hívséget.— Gróf Latöur' Tsapatja, a* 
melynél kormányozott esmeretes vitézségit 
Dévdy Generálisunk is3 által-hatvánn a& 
•$lz vizénn el verte az ellenséget Thenih* 
genx.§\. — A* 4-dik .Tsapattal F . M. - L* 
'Hertz tg Fürstmherg) Riegdnél íjjefzgeit® 
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a* Frantziákat, 's előre küldött OSztáíjaí-
kat viízSza-ágyúzta. Az éjtSzaka vetett vé
get a' verekedésnek, melybenn, a5 hegyes 
völgyes vidék miatt nem lehetett úgy él
ni a' Lovasság' Szolgalatjával^ mint tér-
foldönn ; ?s ez az o k a , hogy Vitézeink* 
kezébe tsak két Frantzia ágyű jmott; és 
mintegy ígoo fogoly. Kétízáz Szekeret 
raktak meg a5 Frantziák sebesekkel. — 
Peaupuis nevű Ofztály- Generálissok el
esett, 

Oct. 20-dikánn, sok bajt okozott az 
ellenség GróS Lat orrnak , meg-. gátol vánn 
Ennek elő-nyomulását azon hídnak el ron
tása által, mé\y Y6\X SL Langendaizlingen 
és Sálingen között folyó patakono* JNem 
egy köftynyű vök pedig más hidat álííta-
ni fel, mert a'Nimburg előtt fekvő erdők5 

árnyékábann feles Számú ágyukat .Szegezhe
tett ki az ellenség. Ezzel az alkalmatos-
sággal igen sokat vefztettek a5 Frantziák; 
mert , a* mi kártátstsainknak Szörnyű vak
merőséggel tették ki tárgyul magokat; de 
végre kén.telenek voltak ugyan tsak cl von-

v ni magokat bajt-győzö Népünk előtt, me
lyet Devajr és Hegel Generálisok igen jól 
vezériettek, és az ágyukat igen foganatos-
Sann tüzeitette Pattantyús Major tíeisner. 

Octób. 2i-dikénn Károly Fo-Herízeg* 
^ Seregének elöljáró refzéveí Geíi. Mérveid^ 

oly hirtelen Freyburgbán termett; hogy az 
ellenségből apriuat'oti még ott öízSze ?s fo«< 
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gatött is cl egynehányat, Freyburgon ki-
vül rendbe kezdte magát Szedni ismét az 
ellenség: de látvánn, hogy F. M. L. Fro-
licht Népe éppen akkor omlik ki Hóllen-
thalhb\ : tovább ballagott. — Az nap De-
vay Generális Diengennél tizenhárom mu-
nitzióval rakott Szekeret nyert, 

Oct. 21-dik éjtSzakájánn oly hírt veti 
a* Fő-Hertzeg, hogy Alt Brcüachnk\ tíz 
ezer-főből, leg-nagyobb réfzént gyalogok
t ó l álló Frantziaság ment által a* Raj
nán n ; *s magaut ánn el égette a* hidat; a* 
több réSz. pedig Hüningen felé Iódűk. 

A' Német Birodalom* Fo - Cancellári-
ussának a* Mogiintziai Érseknek Régens-
burgx Követe, aJ Birodalmi Gyűlés5 névé-
ben egy KöSzönö-írást tett fel Oct. 21 di» 
kén Károly Fo-Hertzeghez , a' mely írás* 
nak egy tzikkelye ez: „Bártsak KirályiHer* 
tzégségednek a* Német Haza körül Szer-, 
zett nagy érdemeihez az a' ditsősség is iá* 
riilna, hogy a' mint érdemlik és remény
séget nyújtanak Királyi Hertzegségednek; 
Katonai tálentomai: segíthesse Kir. Her-
tzegséged mint Szerentsés eSzköz, egy i l j 
yefzedelmes hadnak el végződését a* Nén 
jnet Nemzet' javára." 

Az Ulmai Polgárság, egy Szép ezüstös 
pipát ajándékozott háládatosságának jelé
ül y Báró Noyes Ts. K, Majornak, a5 ki 
rigy ment bé Sept. 27-dikénn Ulmáb&% 
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hogy ott semmi rendeletlenség se* tör tént , 
&' T s . K. Katonaság miatt . 

A* Zszirdárí Szuktzefzfzora Börnonvüj 
által ment Mimdrückhe Octób. 9-dikénn; 
Le/ebre Generál isnak, a* ki Zsurdán alatt 
a' Sereg' háttüjáró réfzét kormányozta , 
Düsseldorf-bán volt akkor a' Sö quártélja. 

Egy Ehrenbreitsteinx Levélből olvas
suk , hogy a' Frahtziák , el hagyták ázt a* 
sáíHzos Erősségieket , melyet Neuiviednél 
kéízítettek volt a' hídjok' o l ta lmára ; és 
hogy LahnsteinniX, ValendárxidX , 's iW#-. 
wiednél, feles fzámii Ts* K. Katonák taka
rodtak által a' Rajnánn Oct. 2 i-dik éjtSza-
kájánn ? a' kik Koble/iízet el foglalták, 

TsáSzár HuSzár F ő - H a d n a g y Foltin 
TJrnak vitézi érdemeiről tsak mostanság 
emlékezénk ditsérettel , *s most azt olvas
suk róla a* Gazette des Deux* Ponts tzím 
alatt Ma/mkeimbann nyomtatódó Újságból, 
hogy a* mint közel ment volna a' Nahe? 
Tize* par t jához, BretzenheimmdX által el-, 
l enben : egy Fr . Karabinyos által agyon 
lövettetett . Ezenn előadást ily Béffejezés 
k ö v e t i : On regrette beaucoup ce brave 
Oíficier, (Igen sajnálják ezt a' derék Tifz* 
tct s) 

A* Modenái Hertzpgség* állapotjáró] ? ' 
következendő értelmű Előadást bptsátdft 
közre a* Bétsi Udvari Újságnak ty -4 ik 
Qctóberi E)arab]g: " ..' .•;' 
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„ A9 Modenái Her tzes ig is meg-ta~ 
paSztaha már most, a ' F r . Seregekkel 
kötött Fegyvernyugvásnak vefzedelmes kö« 
vétkezéseit. A* Hertzeg mindjárt akkoi% 
mihelyt közelítettek a* Lakóvárosához a* 
Frantziák : öSzfze - Szedte fs Szedette leg«? 
nagyobb réfzet a' Vagyonjának, *s indult 
vele Velentzébe; bagyvánn maga helyé*? 
be egy jtelyes hatalommal Sel~ruházott 
KórmánySzéket. Ennek első dolga a* volt, 
hogy Fegyvernyugvást kössön; képtelen 
Feltételekre állott, ?s Békességet alkuvó 
Követeket küldött Pári$h&. De a5 Fran-
tzia Igazgatók még akkor láttattak val$ 
már más Szándékkal lenni Modenára néz
ve , mert a5 Modenái Küldötteket oly vá-
lafzSzal botsátották viSzSza, hogy a' Vég-
békességkötésnek el kellene halaSztódnl 
$*••• közönséges Békességkötésig. Ezenköz* 
benn fel-lázzafztódott a 'Nép, 's a5 fteggiói<> 
ak , kik leg-gonoSzabb réSzét tefzik a'^Mo-
•<Jénai Lakosoknak nyilvánságossann pár« 
tot ütöttek ? űgy nevezett Szabadság-fáját 
állítottak fel, '$ a9-'Fr, Respublikánakpáru 
fogásába '.bizakodván n , fzabadnak é$füg
getlennek kiáltották ki Várossokat Ha
sonló támadásnak Szerzése volt Szándékban^ 
Modenává nézve is; de ais Szemes Kór* 
Hiány Széknek helyei és foganatos intéze
tei inindég meg - gátolták azt. Végre a* 
Frantziák' réfzéről el telt a' kéméilés* idei
j e : mert Oet. 6*dikáiiíi city e-felé 150 Dra* 
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gondosokkal toppant be Modcha'Ykxosk-
ba Fr. Generális Sandoz , 's . el Soglalta a* 
Hertzegi palotát; valamivel későbbenn ér
keztek 4GO gyalog Frantziák, kik a* Vá
ros5 kapuit el állották, *$ ti Modenái Ka-
Kmákat ki-fegyverkeztették. Hét órakor 
cl érkezett Fr. (Directoriális) KommiSzfzá-
tlvfi Garrau is 1500 Katonákkal , és már 
akkor minden közönséges épületek, és 
kassák, a* Fr. Respublika' Számára Sogla-
lódtak el. Más nap délelőtt, űgy neve
zett Szabadság* Sája állíttatott fel a' fö-pia-
tzonri, 300 Dragonyosoknak oltalma alatt; 
*s egynehány Katona-Szakafzok küldődtek 
é l , a*Heftzegség' több Városainak el fog
lalására is* Ezenközben közönségessé té
tetett egy ManiSestuma Bonaparténak, 
mely, Oct. 4-dÍkénn költ a' MedioLánumx 
fe-quártélyból, *s nagy hamis-lelkűséggel 
igyekezik meg-mutatni az elö-adott erő* 
Szakoskodásoknak igazságos voltát. Ezen 
Manifestummal egygyütt, adott ki Garrau 
KommiSzSzárius is két Rendeléseket* Az 
első által, 7 Tagokból álló Deputátzió neve
lődött a5 Modenái Kórmányízék, helyébe, 
melynek némely Tagjai a* Hertzeghez utaz
tak Velentzé^z. Az említett Deputátzió-
iiak mind egyik Tagja, tartozott meg-es-
küdni a' Közönséges-Társaság' hívségére: 
egyéb TiSztviselök mindazáltal, valamint 
a* Rendek; Törvények; és Szokások, 
miná meg- hagyattak még most. A' má«* 
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sodik Rendelés5 ereje Szerént, Modena* Vá
rosában egy különös Municipálításnak (Fr. 
módi Magistráíusnak) kell fel-állltódni 15 
Tagokból. " 

Hogy a' Reggiói Lakosok, kikről Szó 
volt odafelyebb, nagyon Szítának a*Fran« 
tziákboz: meg-tetfzík az itt következő Le~ 
Télből is. 

Modenából Oct. 7-dikénn: -— „A* 
29-dik Septemberi viadalban, 160 Ts. K» 
Katonák, kik között 35-enn Lovasok vol
tak , külön fzakadván a* Gróf Wurmszr 
Seregétől, által mentek a* Pó* (Pádaf) 
folyó-vizén , '& Mirandola V"árosának , és 
onnét Corregio , Reggio, *s Párma Váro
sainak vették ütjokat: úgy bujdoklottak a* 
nevezett réizeiben OlaSz-OrSzágnak, Ezek-
rtek látására, noSza híre futamodik a' fzom-
Szed Városokbann, hogy Warmscr fzeren-
tséssenn meg-veifte MántuáwkX a? Frantziár 
ka t , ?s beljebb törekedik QlaSz-Orfzágba 
tíz ezer emberrel, mely Korpásnak előljá
ró réfzéböl láttak is már sok helyeken 11 
mintegy 160-ig való tsoportot, melynek 
közelgetését mög-értvénn Sept. 3©-dikánn 
a' Reggióiak/mindjárt bé-zárták a? Város* 
kapuit, félre verték harangjaikat, 's tal-
ponn voltak egéfz éjtfzaka. De a' véltt 
ellenség, tsak nem kísértette meg Őket ; 
hanem Párma.felé folytatta űtját, hMon-
techiarugolo nevű kis Erősségbe vette 
útját.-
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Hogy el nem fogadhatta a* Római Ud
var azon 64 Tzikkelyeket, melyek alatt 
akartak véle Békességet kötni a' Fr. Igaz
gatók: ezt az okát adta annak Gctleppi 
nevű Ministere Pápa Ö Szentségének, a* 
Fr. Komrnifzfzáriu$pkhoz. intézett 15-dik 
Septemberi Levelébenn Florentzia Váro^ 
sában: hogy azokbann a' Tzikkely ékben 
vágynak olyanok, melyek a7 Katholikn 
Vallásnak és az Ekklésia jussainak mód 
nélkül ártalmasok; vágynak olyanok is» 
melyek a'Fejedelmi jusokat le-mntják ,-,a? 

Státust fogyaSztják, az Alattvalókat boU 
dog és tsendes állapotjoktól meg-fofztják, 
*s világosan meg-sértik a* jussaikat mái 
Nemzetieknek és Hatalmasságoknak, mely? 
lyek eránt neutrálítást se' tarthatna fenn 
többé Ö Szentsége* ~ Végző Szavai Ga~ 
leppi Levelének ezek voltak: — ,,3£rÖSr 
senn. hifzi Ö Szentsége, hogy a* Végre
hajtó (Frantzia) Hirektórium, mind önnöif 
egyenességénéi'§ igazság-fzeretésénél fogr 

va; mind a* f\ Spanyol Király' Közbenjár 
•árasára való tekintetből is.,-' helyeseknek 
fogja ítélni azon hatalmas indítő^kokat, 
melyek, ezen meg-határozásra, és ellenke
ző felelet-adásra bírták-az Ö Szentsége* 
lelkiesméretét, mely ellenkező-felelet mel
lett köteles O Szentsége meg-maradni, ha 
Szinte saját eletet fel kell is áldozni* " 

Egy Ofztály Frantzia Katonasága fel 
kerekeívénn ágyúkkal Livornóhol Voltcr-
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ra felé, el foglalta az Egyházi Birodalom
nak azokat a' tenger-parti Helységeit, Piorfi-
hinót, Castigliónet 's a5 t. melyekből Szo
kott vala az Ánglus Hajóssereg eleséget 
fzállítani magának, mind a' Karfzikal^ mind 
pedig a' Portoferrájox partokhoz > és..a* 
jnelyeknél fogva tartotta fel az egyesülést 
Olafz-OrfzággaL Ily környűlállásokbanrt p 
irt a' Toshánax Ánglus Minister Wynd-
Jiam Űr, a3 Római Ánglus Fő-Consulnak 
Graves Úrnak ? hogy Ez , terjefztené hat^ 
hatóssann Pápa Ö Szentsége' eleibe : hogy 
mivel* Rómának Parissal való öfzfze-békéL 
heteséhez reménység többé nem lehet: 
vegye viSzSza Pápa Ö Szzentsége azt a* 
parantsolatot, mely által, a* Frantziákkal 
kötött Fegyvernyugvásnál fogva bé-zárat« 
tak az Ánglusok előtt minden Kikötőhe
lyei az Egyházi-Birodalomnak. Graves 
-ur, audientziánn vélt Sept. 24-dikénn a? 

Pápánál és a* Státus-Secretái-iuSnál Busea 
Cárdmálisnál: de mitsoda yálafzt kapott? 
piég nem tudatik, 

Frantzia Minister Cacault, még Oct* 
lö-dikénn Rómában mulatott: hanem mái5 

« egynehány napókkal az előtt kért volt űti-
paSzSzust és kapott is. 

A5 Fegyvernyugvás5 Feltételeinek te« 
lyesítését féfbe-fzakaf^tptta iigyan a* Rá-
rhai Udvar: mindazáltal a' Frantzia Kom-? 
mifzfzáriusok által ki-váíogattatott Festett-
és Álló-Képeknek ládákba való té-rako« 
látását nem fzfintette meg. 
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Roma* réSzéről, a' leg-újjabfo Tudósít!* 

sok Szerént, el kezdődött már vóltakeppeim 
a* Franíziákkal való ellenségeskedés, mely 
ebből áll: hogy a' mint Civitavecchiánkl, 
a* St> Severai torony Selé közelgetett vóU 
na egy Frantzia Rabló hajó: kereSztül lőt
ték, fenékben. 

A* Római Udvar* Hadjelentését vé«. 
vénn Bonaparte a* Bonóniai Tanátstóh 
igejn fenynyert válafzolt. 

M A* Ferrárai és Bonóniai Megyék* 
benn, nagy hadi kéfzületeket tétet Bona-
parte. — A' Ferrárai Érsek Mathei Car-
dinális, (kit Bonaparte fogva, vitetett ma
gihoz ; de ismét fzabadon botsátott) 6-dik 
Ocf. benn érkezett vifzSza^rröWba. 

Azt a* mit a* múlt postánn írtunk, 
Davidovick és Gvosdanovich F . M, L« 
jaink* Korpusaiknak feles Számra lett ne-
vekedésérol; és Hadi-Tárnokmester Báró 
Alvinczy' fő-kórmányozása alatt, Mántua 
félé Gróf Wurmserhez való sietős töreke-
désérői bizonyítja azt a* Bétsi Udvari Új
ság is. 

Frigyes - Belgy iomnak Frízia és Gro* 
ninga nevű Tartománynyairól írják az A1--
áó.Rajnai Német Kerületből, hogy egyáU 
taljábann akarják az elöbbeni Helytartói 
Igazgatásnak viSzSza-állíttatását. 

"Hagy-Britanniából. —*-. 
A5 Frantzia Direktóriumtól el érkezett 

H' vélafe -Oct, j-dikénn az Angliai Státus* 
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Secretárius Lord Grenvillé* Levelére, nem 
különben a5 kívántt pafzfzus is, melye! 
Londonból Követek utazhassanak Paris
ba a' Békesség* dolgában. Lord Malmes-
buryxoi és Grenvillé Tamás Urrói írják 
az ujjabb Londoni Tudósítások, hogy fog-
nának lenni az olyatén Követek»-kiknek " 
Paris Selé való indulásának, g-dik vagy 
9-dik Octóberbenn kellé vala meg-esni,. 
JMinthogy már addig, a' míg ezen Köve
tek beljebb. ereSzkedhetnének a' Békesség-
rŐL való alkudozásba *s tudósíthatnák az 
eránt a' Londoni Ministériomot: semmi 
nyomós tárgyat fel nem lehetne veqgii az; 
OrSzág-gvűlésben: ez okonn, Szándékozott 
az Udvar, két vagy g hétig fel-fíiggeSzte-
ni a9 Parlainentomi Ülések5 foly'amatjat. 

Anglia' Lakosainak nem hijjába Szo
kott kedves lenni , a' Spanyolokkai 
való h a d : mert az, mindég jó hafzno-
kát hajt. Hajtott már a' kezdődő is; 
mert BingsmilLÁnglus Admirális Svadron
jából: három lítieai hajók, tsak egyfzerrc 
el kaptak Finisterrénél , V a* Coríi Kikö
tőhelybe bé is Szállítottak, négy terhes ha. 
jókat , melyek közzűl egy, Regina de 
Loiiisa nevezetű, 700 tonnás, azaz 14000 
mázsa terhet hordó, Lima alól fö/ű/Vpart-
jaihoz, anynyi ezüstéi indult, a' mely,"*" egy 

.millió font fterlingre beisultetik; másika 
az el fogattatott Spanyol hajóknak 700 
toanájs; az ezekkel cgygyütt. Áagius kezr# 
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jutott két más hajók neutrálísok • voltak * 
de Spanyol portékákkal rakva* Említett 
RingsmiU Tengeri Vezér* HajósseregoSz-
tálja, fogott el egy Indemnité nevű Fran-
tzia Rabló-hajót is; egj Poriugallus- hajót 
pedig > Santa Crux nevezetűt és 900 Ton
nást, melyet, Brasiliahól Lisbona felé in* 
tézett útjában vettek el a 'Frantziák: viSz* 
fza vette tolok* 

Elegyes Tudósítások. 
Konstántzinápolybzrm a5 Svéd Követ

nek nem jár már ki a' Török Udvartól az-
ólta *' Szokott fizetése; a' miólta meg 
ment oda a' híre> hogy az Iffju Svéd Ki* 
rály PétershurghdL házasodik* 

Frantzia Spionságért fogattatott el egy 
Amerikai Hajós - Kapitány Oct. 6-dikárm 
Lond&n\>zxm+ 

Béts. 
Ns Tapoltsányi Jósef Urat Pozson K* 

Városának Néhai Fő-Notáriuss&t és Seni-
torát 9 Magyar-Orfzágbann gyűjtött érde
meire; és a* törvényes, gazdasági9 's po
litikai dolgokban Szerzett jeles tudomány, 
íiyára 's tehetségére való kegyelmes tekin
tetből, méltóztatott Ö Felsége^ a* F . Ma
gyar Udvari Cancellária mellé, Magyar 
udvari Ágenssé nevezni. 

Magyar Orfzágé 
Az Evangélikusok, Lótsei Gymnásm-. 

mának első Pröfessóra és Rekora Liectg* 
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mart Márton Úr, Jenában és Götűingáb&mi 
töltött 4 eSztendei, és Német-Orízági uta
zásai közbenn, fundamemomos esméretet 
Szerzett magának a7 nevelés* mesterségé-
ben. ~ ÖSztönöztetvén ezen jó Hazafi a* 
közönségesen benne helyheztetett bizocla-
lom által; kicsinálta ?s el rendelte a^on 
Gvitiíiásiumnak némely Professorival és 
Tanítóival együü, hogy ÁZ olyatén Iffjak^ 

.a* kik már feljebb való Tudományokat 
kezdenek tanulni, de még azokon kívül^ 
afféle esméretekbenn és mesterségekbenrt 
is kívánják magokat tökélletesíteni, a* 
melyek egy jó Származása Iffjuban, már 
ma eí múlhatatlanul meg-kívántatnak, mi-
neműek: a' külonbkülönbféíenyelveknek 
tudása, Rajzolás; Muzsika Támz , és más 
testi-gyakorlások, *s idővel a* lovaglás is : 
kívánságjokat telyesíthessék. Ezen folyó 
eíztendőnek September5 Hónapjábann hét 
Iffjak kezdettek már réfzt venni az elő
adott gyakorlásokbann. A7 fenn nevezeti 
Professor Urnák fzemessége, fáradhatat* 
lan&ága, *s a? Munkás Társaknak meg*válafz» 
fásában való okossága, nagy reménységei., 
nyújt jövendőre ezenn Intézet feídlxnrneíyr 
re a' Szüléket .figyelmetetekké tenni köte* 
lépegünknek tartottuk.' 

# • • * • * • . . - . . • 

« * # # * * 
Tek, Ns Csanád Vármegyében va~ 

gyufa* ' Mólt, é$ T» ISIagf-Kállói Jíálle^-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár % - ' Jelzet: 728.197 



Famíliának egy igen jó helyen és Széles-
seri ki-terjedeit, 9s a' földnek a' leikén lé- , 
v ő , mintegy 15 ezer Jugerumból álló (egy 
Jngerum hat vékás földet téfzen) Kafzape** 
regh nevű Pufztája. Ezen PuSzta-árendájá* 
nak ideje, a' reánk jö^ő 1797-dik eSztendö-
ben esendő Szent György napjánn el fog 
telni, minthogy pedig azt a' fenn tifztelt 
Mélt. és Tek. Família továbbá is árendá-
ba Szándékozik ki adni, a* kiknek azt ki 
venni kedvek léfzen, ne sajnálják mago* 
.-katakár Levelek által, akár Személyesen 7; 
>Tek* Nagy-Kállói Rállay Antal ÚrnálJe- " 
lenteni Batiz nevű Helységbe Szatth* 
már mellett , a* reánk jövő Új-efe-
tendő napá ig , ha pedig valaki a9 ki-
árendálni. akaró Urak közzűl bővebbenn 
akarna értekezni 's végezni ez eránt. a* 
Bebrttzem Víz-kereSzt napi Vásárkor, 
ugyan a' fenn írt Úrnál jelentse magát, ?s 
végképpen is végezhet véle De5retzenbp,3 

-és' tíz* efztendokre is ki veheti „az egéíz 
• Pufztát árendába-r Áz e* pontban Szól ló-Le* 
-vélek,a' Postán per Szatthmár utasíttassa-

•..nak J$utizx*. * , , -
Valamint Szántásra: -úgy-, fzéná-ter-

•mefztésre, ?s gőböly és más akármely más ' 
marha-tartásra is igen alkalmatos az árén-
daba ki-adandó'fenn meg-nevezettPufzta: •• 

• mely Benefici uniókból semmi leg-fcissebb 
*réfzi'->is fenn 'nem; tart "magának... a" (t.it.) 
Uraság: hanem áiiaiUengetÜ azokat áltál-
jábann az Árendánjm&k. • , 
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