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ESll Bétsben „ Sz. András Havának (Nóremberntk) 

' a'2-dik. napján 1796-dik £fztend&ben» 

JTX. .Német •.•;Bírodalom,."Sráb Kerületé-
nefc Kórmártyfzéke ,• kötött Vaja Fegyver-
nyugvást a' Frantziákkal: de Békességet/ 
a5 'JVürtert&ergl Hertzegenn és Bádenl 
MárkgráfoniV kívül, nem; és hogy ne is 
kössön különősenn: ezen tárgy eránt hat
hatós Jelentést küldött a* nevezett Kerű-
letbéll Ministerje TsáSzár Ö Felségének Gn 
Girola a* Német-Birodalom9 Gyűléséhez 
Regmsh®rgh& : ' valamint a* Würtembergl 

¥ .11 
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Hertzeg és Bádeni^ Márkgráf különös B& 
kességfcötéssekre nézve is, kikhez egye*. 
uessen magokhoz is eröss protéstátzió kül-
dodöít e* dologbahn 5 a'Német-Birodalom* 
Feje' réSzéröl. 

A'Franíziáktól, Karoly Fö-Hertzeg ál
tal meg-fzabadíttatött réfzei a" NémeuBi-
irodalomnak bátorságban vágynak a' rab
lástól : de azt meg-kíványnya tolok a* Fő 
Hertzeg, hogy a' mit tudtak, volná adni 
as puSztító ellenségnek: adják mo3t azt a* 
magok Szabadítóiknak. 

, Némzt Nemzeti^ Gárdák nevezetet nyéi% 
tek Károly Fö-HertzegtÖl az olyan Lako
sai aJ Német-Birodalomnak, kik a' Ts. Ki 
Sereghez kaptsolják magokat, *s a' Fő* 
Hertzeg erántok a' Fr* Generálissághoz 
oly Levelet küldött, hogy a' közzűlök el 
fögáttatandókkal, úgy bánjanak a* -Frán-
tz iák is , mint bánnak nálunk a' Fr. fog
lyokkal. 

A* Bassánói verekedésbenn is ígéíi 
éroisen viselte ugyan magát 'az ellenség,, 
de még erőssebbenn Veronánkl Nóvemb-. 
l i -d ikénn; a5 midőn hafzerentsés leheteti 
volna Bonaparte: -felette sokat nyert vóU 
iia, 's ugyan azért reggeli 8 "órától fogva 
meg se' is Szűnt .egéSz nap estig viaskod-
tatni Népét a5 nagy esö-fzakadásbann, hogy 
valami módra kérefztűl vághassa magát'a* 
Miéinken , de Vitézeinknek bátorságát '$ 
hívséget: m e j nem tántoríthatták semmi 
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-Sanyarúságok,,. melyekkel egybe volt köt
ve, a' sok víz-gázolás és' m.otsáros uta« 
konn való hegy-máS^káJás, míg nem vég
re mind előírói mind oldalról Szoríttatván?! 
az ellenség Népünk á l ta l , kénteleníitetett 
magát hátra vonni. _ A ' közzűie eí Sogat-
íat taknak Számát 6 Százra mondja, a' Ku
rírul ide küldethetett Generál Síabbéií Fo* 
Hadnagy Gróf Khevenhiükr, kinek meg
indulásakor Báró Alvinczy* fő-quártéljában 
volt már akkor egy nyereség-ágyú és 3 
puskaporos Tzekér; az el fogattak közzűl 
Generális de Launqy, f TlSzt* és igo 
Közember , kik azt va l lo t ták , hogy estek 
el és sebesedtek m e g , 3000 Frantz iák; 
moiiddtták azt i s , hogy Massena Fr . Ge
nerál is , kiről minden Híradások úgy vol
tak , hogy Davidovich F . M. L . unk ellen 
ment a* Korpusáva l , Személy fzerént jelen 
volt ezen verckedésbenn. 

A? Római Udvar 9 parántsolatokat kül
dött mindenfelé a' Bir tokaiba, hogy íród* 
Janak fel azokban laistromba , a9, Férjfiúi 
nembeli Személyek, valakik tsak alkal-
ttiatosok a5 fegyverhordozásra 9 és as fel-
irattattaknak minden fzázzából válaSztas-
•sék ki egy, Ka tonának Ekképpen 20 ezer 
új- Katonája telik P á p a Ö Sz« gének , a* 
ki Szakadatlanul hozzá láttat ' az ágyúk* 
öntéséhez is 9 fegyver, sá to r , munítzió 
.készíttetéshez 's a' t. ' 

Ü u f 
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A> Napolyi Kívílylya] való Békesség, 
kötésről így ír egy Párisi Újság: Erős 
fziv vei viselte magát ez as Felség: de eleit 
Is vette annak a' meg-aláztatásnak, mely
re rá kellett állani egyéb rrieggyőzettettek-. 
nek. Azért nints ebben a5 kötésben, périz 
milliókról; gabonáról; pár-tzipőről és-tsiz-
máról, 's még tsak egy kéve-fzalmárói is 
emlékezet. — Különösebb kívánságai a* 
Frantzia Respublikának az említett Kö-
tésbenn ezek: 1.) Hogy a' Nápolyi Ki. 
rály, SZOTOSS neutrálitást tartson minden 
hadakozó Hatalmasságokra nézve, nem 
-bocsátván be többet egySzerre Azoknak 
hajóik közziil a'Kikötőhelyeibe, 'négynél. 
2.) Hogy a' mely Frantziák, a' Frantzia 
változások eránt nyilatkoztatott vélekedés-
seikért el fogattattak két Siciliábsum ; Sza-
badon botsáttassanak; 's confi$cáltatott-jó-
Szagaik vifzfza- adattassanak. 3.) Hogy 
törvényessen Sel-keresödjenek 's meg-bün-
tettessenek azok a' Személyek, kik az utol* 
só Nápolyi Fr. Követnek el lopták az írá
sait. Igen hízelkedő hangon vágynak pe
dig még ezek-a* kívánságok is fel-tévé' a* 
Fr. Respublika8 réSzéröh 

A? Békesség' mimkálódása végett Pá-
m b a kűldettetett Követnek magának is 
értésére adáttált azt a* Fr. Igazgatók elég. 
gé , hogy Ök inkább Szeretnének magával 
Nagy.-Britanniára! különössenn traktálni 
a5 Békességről mint egySzersmind a' Fri-
gyesseivd is; valamint: azt is, hogy a'mi« 
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Icct nyert Anglia a* tengeren, nem nézhe
ti úgy, mint tsupánn a' maga nyereségeit, 
mivel azokhoz, más Hatalmasságok' egy-

.gy.ességé.ben jutott: azért is az említett nye
reségeknek vifzSza-engedését nem lehet Sel 
venni SL közönséges Békesség' fnndamento-
máűl. Már azóita officiális Újságjok által azt 
nyilatkoztatták ki, hogy leg-örömestebbenn 
esne.nékiek, ha különössenn és elébb köt
hetnének Békességet k9 Ts. K^ Udvarral. 
Ennek, ígérik is az említett Újságbann , 
{Már is van foganatja d Magyar Diétának) 
hogy kéSzek alkuba ereSzkedni véle, a* 
kárai' meg-térítése felöl: Anglia felöl pe
dig azt mondják nagy fenynyen (majd meg 
válik) hogy lefzfz cC dolog1 ki-menetele ?) * 
hogy Frigyeseseiknek segítsége által viSz-
fza vehetik tőle a' nyereségeit, ha viSzSza 
nem akarná adni Ö azokat a' maga Bé
kességéért. — Fundamentomossann fel le
het tenni, hogy a' Frantzia Síreni Politika 
által nem hagygyák a' Bétsi és Londoni 
Udvarok, egymásnak esküdtt hívségjeket 
meg-tántoríttatni, mert bifzik, hogy ha 
továbbra is Szívesen dolgoznak egygyütt f 
tsak úgy lehet betsuletessen a*. Békesség
kötés. 

Londonba., egy Udvari Kurí r— Syl~ 
vester nevezetű — érkezett Oct. 31-dikén 
Párübo\\ az ott Békességet munkálódó 
Nagy-Britanniai Követtől Lord Malmes-
^HrríóL Lord Grcnvüle SL Státus-Secre-
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tárius, azomial öfzfze-hívatta magához â  
Kabinétbéli több Minister-társait is, és mi-
nekutánna vége lett a* tanátskozásnak dél-
luánni négjr órakor, parantsolatot vett egy 
Kurírj hogy kéSzen tartsa magát 5 mert 
JSétshe kell néki -indulni. 

Londonból í-ső NŐT. .benn :• 2g líneai 
hajóink; 25 Fregátink, és 11 kissebb nemű 
Katona-hajóink vágynak most a' Közép-
tenger&iin; mezekhez nagy segítséggel ké-
ízül' Colpoys Admirális i s , és az együtt 
lejendö Középtengeri egéSz erőnknek fö-
kórmányozására Hoive Lordot kérte meg 
a' Király — a' mint hallatik <—• saját ke-
zével írott Levelébenn, 

A' Hadi dolgokra ügyelő Ministernek 
előadása Szerént, 19^ ezer főből fog állani 
a2 jövő efztehdőbenn az Angliai Ármádia, 
"melynek tartására, Szinte öt millió két-
Száz ezer font ííerling kívántatik. 

Hogy a' Nagy - Britanniai földre be 
akarnak rontani a' Frantziák, és hogy 
ír danáidban sokan találtaínak, a\kik ké~ 
Szek lennének az ellenségnek ezen Szándé
kát,. Házájok* kárával elö-mozdítáni: e* két 
tárgyakat, oly hathatóssan terjeSztette Irr-
landidban {Éiberniábaxm) a9 Királyi Fis-
káUs Octób. 14-dikénn az OrSzág-gv-ulé-
se* eleibe; hogy azokra nézve egyaltal-
jábann Szükségesnek ítélte, a;y fiabeásCor~ 
pus nevezetű - Törvény' kötelező erejének 
^gy ideig faló fel-függefztctését; Fonson* 
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by nevű Tagja a' -Gyűlésnek, ellene mon^ 
dott a' Kir. Fiskális'Feltételének: de tsak 
hat voksokat nyerhetett a* maga réfzére; 
a' Királyi Fiskális ellenben 136-ot a* ma
gáéra: minekpkáért az említett Törvény
nek nem lefzfz" ereje egy ideig 5 melynek 
rendes fo.lyámatja fzerénr kívánhatja min-
•den Lakosa -Nagy-Britanniának, hogy h% 
<5 meg-árestálódik: 24 órák alatt visgál-
tassék meg az ügye, és ha semmi főben* 
járó-'vétek reá nem, bizonyosodik: mind* 
•járt Szabadon: botsáttas&ék egy•• Kezes" Sza
vára ,;-a? ki jót áll azért, hogy a'vád.olta* 
tott Személy, pl igazítja .'törvényessenh a* 
maga dolgát.';. 

(Kezdő fzavai as suspendáltatott Törvénynek 
ezek : H a b e a s C o r p u s , 's ezekről neveztetik Ha~ 
feeas Corpus A.ctának vagy Törvényiek. ) 

A' luíoni Fr. Kikötőhelybe, 3^ líneai 
• hajók 9s egynehány Fregálok érkeztek, 

Spanyol-OrfzágbÓL — 
A* Gikraltér előtt fekvő St. Moccói 

táborba ismét feles Számú Katonaság ta
karodott. Nagy Seregjek vagyon már ott 
együtt a/ Spanyoloknak, 

Meg ki se' hirdettetett volt a5 Nagy-
Britannia ellen való Hadjelenjés JMádrit-
ban , és az Orfzágnak egyéb réfzeibenn , 
midőn mái parantsolat ment a* Cádixi és 
Carthagehax Kikötőhelyekbe, hogv indul
janak ki onnét a* fiajósseregek. Egy Cd-
diüci Levél &crém, mely Octób. 7-dikénn 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



-$56 

költ, öSzSze is kaplak volt „már egymás* 
sal egy Ánglus és egy Spanyol 'Frégátok y 
melyek közzül az elsőnek Je-tördelték a* 
golyóbisok az árbotzfáit. 

(A' Londoni TudósításokvSzerént 14 
Spanyol nagy Katona-hajók, Sept. véginn 
és Oct. eleinn, 3 napig űzték JMafin An%]\\& 
Admirális* Hajósseregét. A' mely ellenséges 
hajók legrközelebb estek az Ánglusokhoz ; 
azokat meg~kínáltatta Mann Admirális via
dallal; de nem tetSzet! nékiek az ajánlás* 
Oct. 2-dikánn ugyan tsak volt alkalmatos-
ságjok el nyerni egy kisded Katona-hajót, 
és tegnap egy Szállító-hajót, a* melyen 5© 
Betegek voltak, és a' Századik Regement' 
bagázsiái.) 

Az említett Hadjelentés, 5-dik Oeté* 
bérben kőit a* S. Lorenzói Királyi palota* 
ból , *s mindjárt meg-írattatott az OrSzág* 
ba Széljel minden DskaSztériomokfaoz , . 'V 
az ulánn- hirdettetett ki Médritbsam* 

Elegyes Tudósítások. 
A* Bessen-CasseR LandgráS Párisi Kö* 

vete , Oct. 31-dikénn volt közönséges' áu-
'dientziánn, a' Direktóriumnál. 

Mfabántziáh&nn r a' Klas.trom.ok* el 
törlése eránt < ki adott parantsolatok által 
igen nagy ziígolódást okoztak a* •• Fr. Igaz
gatók. Namurb&nn, öSzSzeadták mago
kat ötízáz Tímár-Legények, *s fel V alá 
futkos váfm a' .Városban, mindenütt \kíá* 
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báliak : Élylyen a9 Tsáfzár ! *s azt kiáltat
ták a* fö-firázsa-helyen volt Katonaság
gal i s v ' , '" . 

Albánia! T&rtomanynya, az Adriai 
tengernek napkeleti pariján mefzfze el nyú
lik , 5s magábann foglalja , a' régi Görög 
Illyriumot, Epirúst és Macedóniát. Fő~ 
Varosa Skutari, a' hol lakó - helye volt 
ama' híres Macmut Basának, ki már rég
től fogva vont ujjat a* Török Tsáfzárral, 
*s cl bízván magát, a*.fényes Portának ál
tala lett sokSzori meg-homályosíttátásában, 
még inkább fektette, hogy a* Adontene-
£7*áiaka.t, kik Skutarinn felül a' hegyek 
között laknak, hatalma alá hajtsa: de bez
zeg meg-adá az árrát a' maga nyughatat
lan és telhetetlen nagyra-vágyásának, — 
Elsőben tsak 12 ezer emberrel indult a* 
múlt Sept. ben, nevezett Szomfzédjai el
len, kik is meg-értvénn kozelgetését: Ve
zérül válafztották a' Görög Schísmaticus 
Püspököt, a' ki iffju korában Tifzt volt 
az Orofz seregnél. Ez a' bátor Férjfiü ineg 
látván Macmutot, feléje 'nyargalt, '$ egy 
Szál kardra hívta ki Az t , oly feltétellel f 
hogy a* melyik közzűlő'k diadalmas lefzfz i". 
annak a? Felekezetje legyen a' diadalmas* 
kodó F é l , 's ekképpen el -hárítódjék a* 
sok vérontás. JMacmutnak nem teíSzett 
vagdalkozni, hanem puskát rántott. Ugyan 
azt tselekedte tehát aJ Püspök is; és mind 
ketten,rá lőttek egymásra; de egygyik se® 
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találta a' más ika t Ekko r öfzfze-kapott 
a3 két sereg5 de Macmuf Embere i t nyer
tessen?! n»eg-futamtatta a* Püspök 5 serege. 
Az ezen káros gyalázatból Származott Szé
gyen még inkább néki 'mérges í te t te Mac-
mi-tót, ki is már másodSzor hűSz ezerEin-
bérrel akarta meg-támadni vefziő Szándék
kal a5 Montenegrinusokat : de ezeknek okos 
Vezérjek másodSzor is győzedelmeskedett 
egv fortély által, (melynek meg-írását kén-
teíeníttettunk mostanról el. halaSztani) még 
.pedig úgy'; hogy Macmut maga is meg-
ölettetett , ?s a* mint írják, nevezetesenn a* 
"Püspök á l t a l , ki le-nynzatván Macmut* 
testéről a', bőr t , meg- tömet te azt Szalmá
v a l , *s fejestől együtt Konstántzinápoly* 
ba küldöttje ajándékul a' Nagy-Úrnak. • 

Béts. 
A9 Katonai dolgokra ügyelő Udvari 

Cancelláriánrík fél eSztendŐtöl fogva volt 
Érd. Elölülője9 és a' második rendű 'Né
met Testőrzők ' Kapi lánynya , FeJdmarsall 
?s a* t. (Gróf Nosiiz (JNofztitz) , 24 napo
kig tartott betegsége u t á n n , meg-ha lá lo 
zott Npv , 19-dikénn éleiének 69-dik efz; 
tendejébenn s Jó-Szív fi. derék Ember volt* 
Hideg tetemei", 'ma vi tet tet tek e lTseh-Or-
ízágba Faí/ccnaüba.^ as hol vagyon a* Fa
mília' temető-helye". 

• Magyar Orfzég* 
. . A* mostani Or Szág-gyüléséhez intézett 

kívánságáról Felséges U r u n k n a k , az ügy 
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nevezett Királyi Propositzióról emlékez
tünk már két ízben: közöljük most annak 
igaz mássát I s , mely így következik: 

Sacrae Caesareae et Re?>iö Apostoli-
cae Majestatis Domini Domini Clementis-
simi jNomine, Screnissimo Archiduci, Re-
verendíssimis. Reverendis , Honorabilibus^ 
Spectabilibus ac Magnificis, Magnificis 
i t e m , Egregiis, et Nobilibus, nec non Pru-
dentibus ac Circumspectis Inclyti Regni Hun
g á r i á é , et Part ium eidem adnexarum D o -
minis Statibus et Ordin ibus , q u i , vei in 
P e r s o n a , vei etiam ablegaiionis niunere 
fungentes , Nomine Principalium Suorum 
pro- praesenti Generáli Diaeta Regni, per 
ahefatam Suam Majestatem Ca@sareo R e -
giam Clementissime indicta congregati sünt, 
Benigne in t imandum: 

Non dubitare Altefatam suam Maje-
Jtatem Sacratissimam, e tenoré -benignarurn 
Li terarumRegaJium Dominos Státus e t O r -
dines abunde intellexisse, quanta Cura et 
Sollicitudine Eadem Sua Majestas- Sacra-
tissima, pro Paterna Animi Sui Teneritu-. 
diné, cunctas sibi subditas Nationes, et Hae-
rediíarias Provincias , adeoque percharum 
etiam istud Hungáriáé Regnqm, ab omni 
Hostili fűrore, et invasiöne- tutum , secu-
rumve praestare desideret? cur, si aliquan-
cio, nunc praesertim exitiale imminet pé -
r icu lum, dum Natio Gallica; suis velut 
emoca Scdibns^ pc rünac i , qtiod ante qua~ 
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driennium sine justa Causa indixit, bel.lo, 
legitimis qiribusvis Imperiis, Ch.risti.anac-
Rdjgioni* et .'Univrer'sae Nobilitati excidi-

n m párat, ut istis prae^ie prosiratis, tan-
ío Sacilius, imo certius reliquamHominum 
Classem Sua opprimat•Tyraimi.de. -.Natio 
•liaec olim a Cultura Morum celebris, hó
dié Crudelitate, ferocia, et impietate nulli 
barbarorum cedít. ímmanitatis hujus tam 
ipse Gallicanus Populus, qui sub propriis ? 

quas sibimet consíúvit, Calamitatibus ta-
bescit, quam et spoljatae in Imperio Ro-
inano Germánico Urbes et Oppida , fiam-
mis Villae Consumptae, et lugubris op-
lessa Italiae facies, triste s sed luculentum 
exhibent Spectaculumu 

Equidem Sua Majestás Sacratissima^ 
nihil hactenus praetermiserat, quo effroe-
nis hujus Hostis reprimat Audaciam, ütve 
fideles suos Subditos a sensibiiiore funesti 
hujus Beili onereBenigne subleyaret, spon-
taneis, quae plurimi fideliiim Subditorum 
suorum, laudabili etiam Dominorum Sta-
tuum et Ordinum in Generalibus Regni 

- Comi-dis Anno 1792. dato Exemplo pro-
vocati liberaliter ©fferebant, Subsidiís con-
tenta , reliquas sumptuosissimi hujus Belli 
Impensas non sine gravissimo Aerarii Regii 
Onere ipsamet Sua Majestás Caesareo Re-
gia pertuik, tantum interim abest, utGra-
íuita haec complurium Fideliurn Suorum 

v in TjwdniQnium Veráé Suae erga Pátriám 
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Dilectionis facta oblata propulsandis Ho-
stiúmAusíbus in praeserts usque sufficere 
potuerínt, ut potius eosdem ad cölligéndáar 
extremas Vires Suas pellexisse videantur. 

Sua quidem Caesareo Regia et Apo-» 
stolica Majestas, nec aneipiti Cruentissimo-
rum Conflictuum eventu? nec ullo dubio 
rerum Situ percellitur, quia in intemerata 
Fide Percharae Gentis Suae Hungarae eam 
c0llocatFiduciam,|ur avita, lmjus Virtut^ 
non tantum Omne , íjuod imminet, Feri-
culum propulsetur, sed et Hurnani, Divi-
nique Juris Contemptorflnimicus, ad arma 
propedieni ponenda7 Pacemve Dignitatí 
Atigustae Suae Domus, tum Coronarum^ 
quas Haereditate acceptas gerit, conveni«? 
entem ? quam hactenus superbe respuit f 

amplectendam permoveatur. Novit quippe 
Altefata Sua Majestas Sacratissima, Mo
narchiám Suam sub Augusta Maria There~ 
sia Avia sua desideratissima, difficillimig 
Anni quadragesimi primi Temporibus Fide 
et Fortitudine Fidelium Suorum Hungaro-
rum Servatam, et ideo non dubitat, dig~ 
nam Praepotentum adeo Majorum Proge-
niem, paribus nunc etiam Studiis ad defen« 
dendam Augtistae Suae Domus Digníta* 
iem, et vindicandam ab interitu Pátriám, 
provolaturam. Recalescet utique vetus il-
le Sanguis Martius, qui Haereditarias Au
gustae Suae Aviae jCoronas contra tot Ini-
micorum firmavit Mdimina3 Novoque? cl 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



SŐ2 

illustri Faciiiore, conceptas Suaé Majesfatli 
Sacratissimae Spes ampííssimas, et totius 
Europae explebit Exspectationem* 

Et haec sutit, quae SummeSata Apo~ 
stolica Caesareo Regia Majestas, Domlnis 
Stati.biiSj'et Ordinibus Benigne proponen-
áaP et declaranda eíTe duxit, eo addito, út 
d e ü s s o l u m , quae pro Firraando Regali 
Solio, defendendaque A vita Regni Confti tu-
tione, tuendisque; Jüribus, et Praerogativis 
Nobilitaribus, censervanda denique Religio-
ne> in his ad convulsionem cujuslibet Confti-. 
tutionis , omnisqiie Religionis Eversioriem 
tendentibusfjhostilibus Moliminibus, tam pro 
praesenti, qüam pro futuro e Re főre vi~ 
debuntur, delibereht, eoque sua conferant 
Consiliaj tit ad Gloriae Curnulum, quem 
Majorum Virtus peperit, nóvum illifeataé 
erga Auguftam Domum Fidelitatis, él in-
signis in I^uíriam 3 avitamque ejus Confti-
tutionem Amoris addere poiTint Monumen
tum. 

In reltquo, Summefata Süa Ma|estas 
Caesareo Regia Apostolica/lisdem J3omi< 
nis Síatibus et Ordinibus Regni, Gratia Sua 
Caesareo-Regia Clementissime 5 ae jugiter 
propensa manet. 

Per -Sacram Caesaream et Re* 
gio .•••: Apostolicara M'aje*. 

••'•. fiateixu< Posonii Pie . is*. 
•... Nov.ernbris'1796.'- , .'' 

. ••! : JoamnesSomogyi.m.p*\ 
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'Posönjr, i&dih November. tpgő, 
Bis daí , qui cito' dat; nil dat,- qtii múiiera. 

tardat. 
Hol vani Nemes Magyar ! az a7 Bizodalom? 

A* melyet vár tőled az' édes Hatalom, 
\S nem mered kérdezni egy kegyes Atyától, ' 

Mitsoda segédet vár édes Fij.ától'?. 
Vitára et Sanguinem í pufzta hang magába . 

Il l ik ogyan s v&lá, egy hív nép ' fzajábá., 
D e kéfo 9 és tehetős erö* keli hozzája. 

Mért kard perigés nélkül nrnts harmóniája* 
Kérd m e g , a* Felségnek mire van fzüksége? 

Vagy ha határtalan " fzi-v'e'diiek kéfzsége , 
Kajta '—.Lóra Legény f.— indulj hamar győzni,. 

És még a' kérést is siess meg-elozriL 
Tudod, : a* tábornak hogy "hárooi. a ' h í j já , 

Az eiÖt erö's k a r , pénz , és kenyér víjja 
Pedig mind a ' h á r o m , úgy vélem , magából 

Ki-tclik a' Magyar Nemes Katonából. 
• ' .• t Horváth,Ádám, . 

JPozsönbólNóv. í8-dik'ánn : •—,, Sze-
redán-. (Nóv* 16-dikán) Circularis elegyes,. 
Ülés (Sessio Mijcta) volt. Tegnap (Nóv*-
17-dikén) conferentzia tartatott a' Nádor-
íspánynáí; délutánni- -egy óra ínánn pedig 
a? Státusok és Rendek fel-mentek a? Var
ba ? _ 5$ ott a9 Refectóriumban várták a* 
Nádor-Ispánt,- ki is el érkezvénn, mind
nyájan fel mentünk a? nagy Szálába, a" hoi 
igen igen nagy görög P- (.TI) betű forrná-
ra terített afztalokhoz9 melyeknek két'ágai 
között is volt. még egy hofzfzú afztal te
rítve • le-űltünk. Az ebéd-vígan folyt. A* 
Prímás, á'Nádor-Ispány' egésségéért dob-fzó 
** trombita-harsogás között ivott. A* Ki
rály és Királyné is be jöttek az ebédlő Szo. 
bába az ebéd vége fejé, 's mind a9 kette^ ' 
ittak a" Neihzel' virágzásáért. Ez. u tá n a . 
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Báró Schilson Ö Exc. ja fel-állván a* Sze« 
kére , sok Vivát kiáltások között ivott a* 
Rajnai Ármádiárik5 Vezérének Karolj- Fő-
Hertzegnek egésségéért. Az ebéd' végét 
a' Várban ki-sütögettetett áfyűk* bömbölé-
sei követték.Cí 

•» « * 
Tek. Nemes Csanád Vármegyében va

gyon a' Mélt. és T . Nagy-Kállói Kállay 
Famíliának egy igen jó helyen és Széles
sen ki-terjedett, 's a' földnek a' lelken lé* 
v o , mintegy 15 ezer Jugerumból álló (égy 
Jugerum hat vékás földet téSzers) Kafzape* 
regh nevű PuSztája. Ezen Pufzta-árendájá-* 
nak ideje, a 'reánk jövő 1797-dik eSztendő-
ben esendő Szent György napjánn el fog 
telni, minthogy pedig azt a' fenn tiSztelt 
Mélt. és Tek. Família továbbá is árendá-
ba Szándékozik ki adni, a* kiknek azt ki 
venni kedvek léSzera, ne sajnálják mago
kat akár Levelek által , akár Személyesen 
Tek. Nagy-Kallói Kállay Antal Úrnál je
lenteni Batiz nevű Helységbe Szatth-
már mellett , a* reánk jövő Új-efz-
tendö napjáig, ha pedig valaki a' ki-
árendálni akaró Urak közzül bővebbenn 
akarna értekezni *s végezni ez eránt, a* 
Debretzem Víz-kereSzt napi Vásárkor f 
ugyan a' fenn írt Úrnál jelentse magát-,'V. 
végképpen Is végezhet véle Debretzenhz* 
és tíz eSztendökre is ki veheti az egéS^ 
PuSztát árendába. Az e'pontkan Szólló Le* 
vélek a* Postán per Szatthmár utasíttassa* 
liak Batizm* 
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