
A' 
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OJOJJOiíOiSCMO 

Nro 46. 
KÖlt Bétsbeis * Í£arátson Havának (Decembernek)! 

6*dik siapján 5790-dik ETztendőben* 

Hadi Környülállások* 

annheimból Npv. 25-dikénn: — „ Á* 
múlt Hétfőn kicsapván Rchlb&l a* Fran* 
tziák, két Battériáinkból el nyomták a* 
Gyalaf Szabadseregét: de hogy Károly 
Fö-Hertzeg érkezett; diadalmassanti viSz* 
verettettek." 

A* Parisban lévő Ánglus Követ Lord 
Malmeshury, vévénn a' Külső dolgokra 
ügyelő Fr. Ministér* válaSzSzát N6v. 12-dt-
kénn, felelt Néki mindjárt A* nap.* é«é-
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sere advánn általa a* Direktoraimnak í t.y 
Hogy Lord 31almés&urjrx\dík nintö katal-
riiábann ki-nevezni addig, a' költsönös ki 
pótolások' tárgyait, míg a? Fn Direktó-
rium ki nem nyilatkoztatja-magát az al
ku* fundamentuma eráht. 2.) A' Ts. K» 
Felségnek niég a* mostani táborozás' kez^ 
detekor is ki-nyilatkoztatott békességes 
Szándékát próbálják * a' Báró í)eg.elmann 
4-dik Júniusi Jelentésének azon Szavai $ 
melyekben nyilván ki van fejezve: hogy 
a' had' folyamatja meg nem fogja aka
dályoztatni Ö . TsáSz. Felsége' kéfzscgét, 
a5 Hadakozó Hatalmasságokkal egyézöíég 
való foganatos tánátskozásra néfeve azon 
cfzközökröl, melyek által az emberi vér* • 
további omlásának eleit lehessen venni* 
(Azt írta t. i. a9 Fr. JVÍinister 9 említett 
Válafzfzának a' végénn 5 hogy a' Direktó< 
rium nem tudja: mitsoda Szerribe-tűnö je
lét adta volna a' Ts. K. Felség, e' mosta-
iii táborozás' kezdetekor, á' Békességről 
való igazságos és az egyenességgel meg
egyező tanátskozásbéli kéfzségének; mert 
a' TsáSzár és Király mondotta fel a" Fegy
vernyugvást)* — . Nóv, 13-dikánn írt is-
inét Lord Malmeshur/y,, á 'Fr. Min is terhez^ 
Eogy nieg-tudja tőle, na úgy nézheti e' O 
a* Fr. Mihisternek 12-dik Novemberi vá- ! 

1aSzSzát mint valóságos feleletet arra az 
írásra, melyet ó , Nóv. 12-dikén reggel 
küldött á' Fr. M misterhez; mely kérdésé-
áek okául azt mondotta íeririi Lord Mát* 
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§zesburyi hogy ne kissedelmezsék Ö haSzon*. 
taíanűi,.'a* maga Kurírjának London felé 
Való, él'indításával. — A* Fr. Mihister 
VifzíTza-írt'Lord Malrhesh'uryndk. mindjárt f 
és valóságos feleletnek állította lenni a* 
JL. Malmésbury állal meg-kécd'eztetett Vá~ 
ia&Szát. — Lord Mál'mesbüry ismét írt a* 
Fr. Követnék , hogy Ö a' Szóban forgó fe-
leletet még az hap (t ; >. Nóv. 13-dikáhn) 
el fogja küldeni á* maga Udvarához. — 
Ézehn Jelentésre a' Fh Mihister, ext a* 
Kérdést tetté fel Lord Maimesburynakt 
yjHa mind ánynyíSzor, valahánySzor *nim% 
ftériálís kí-nyilatkoztatás történik a* Direk-
tórium között és Ö közötte: tartozik é 'Ő , 
Kurírt küldeni Lo>rdonh&, a9 ki által kü
lönös Utasításokat vehessem* onnét ?a 

Lord Mulmeshury, azt felelte, hogy 
Ö , mindenkor Kurírt fog küldeni London-
$>a; valamikor 'a' Fr. .Direktóriumnak Ö 
hozzája intézendő közlései, külöínös Útasjt* 
tásokat kívánnak. 

Á* Fr. Direktórium-, 'Cl&rfcé Geherás. 
Üst-, ki a? Ktils,ő dolgokra ügyelő/Mihistes 
Smellött Regístrátwságot visel * Éétsic in* 
dítötr. * 

A* Gibraltári Ánglus Komendári* C7 
ífízm Generális él parantsólt még Octób* 
I ld iként! az ódavaló Kikötőhelyből min» 
d'en Kereskedő-hajókat> a* Lisbonai Kikö* 
fcőhelybé , inert már akkor Szinte kezdőd • 
íélbm volt az öfzfze-ágyúzások a' Spafijf* 
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lóknak és Ánglusoknak. Az egymás el- j 
len mindkét réfzről ki~fzegzett nagy ágyuk* j 
Számát, háronifzdzötvenre teSzik a' Lon- \ 
doni Tudósítások, melyek Szerént többen 
vágynak a' mostani Öltalmazói Gibraltár* j 
íiak5 mint 22/#oíaIatt, a9 kiről íródott vala. ez; I 

Eltíot, an Mártis Socius? non; Jup* I 
piter ipse est* • ! 

(Mars5 Társsa e* Eiliot? nem; ha- I 
B e m ' m a g a J u p i t e r . — merí Jupiter se' | 
iwénykövezétt le foganatosabbann a* Gigásoksá; mint • 
Elliot, "a* Gibraltári Jkofzálrói a* Spanyolokra.) 

A'- Rochefortx Frantzi'a Kikötőhelybe I 
Nóv. 5-dikén lett bé-érkezéséről Richerjr í 
Fr. Contre-Admirálisnak, 10-clik Nóvenrw ; 
berhenn vett a' Direktórium Tudósítást, I 
a' Tengeri dolgokra ügyelő Ministerjétöl, 
TruguettŐ\9 mely Tudósítás Szerént., azori 
kívül , hogy sok Ánglüs HaláSz-tanyákat 
el.rontott Richery , Amerika? meljékénn, 
JVetv/oundland9 Szigetébenn ; nyert 80 ha
jókat is : de minthogy hallotta, hogy az 
Ahglusök feles Számmal járkálnak fel 's 
alá Á? Fr. partok ; előtt, bátorságosabbnak 
ítélte Je-izedjni a' mi legdrágább volt, az 
említett 80 hajókról, és ezeket magokat 
íéfzfzerént el-égette9 réfzSzeréiit el süly-
lyéfsiétte; foglyokat is tsak "300-at hozott \ 
el magával , a' többeket pedig, kik betsű-
leijeikre .fogadtak, hogy nem Szolgálnak a8 , 
Frajntziák ellen, fiabadon botsátottá Ha-
iifaxb.fa El indulása előtt , Ha jósseregé-. 
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t>5] két líneai hajót és egy Fregátot Éfza« 
t i - Amerikának Labradpri partjai elleti 
küldött 9 az ott lévő Ángliis tanyák' el 
pufztíttatása végett, mely tzél kezdett is 
már telyesedni. 

Az Irrlándiax ParlamentonbanNóv.7-
dikénn5javaslotta egy Tag, Pelkamt}\\ hogy 
ne tartson a' Parlamentom Ülést 14 napokig. 
Curven nevezetű Tag'oly feltétellel egyezett 
meg az Ülések' folyamatjának el haíaSztá-
sába, (mely meg is let t) hogy azoknak 
iijra léjendő el kezdödésekor mindjárt az 
elsőben, visgáltassék meg az öfzSzceskü-
vés* eredetének 's terjedésének oka és mód
ja , minden Grófságokbann, hallgattassák 
meg a' panafz, 's háríttassék e!# —- Ugyan 
ezt vitatta volt Fox Úr is igen háthatós-
$ann -az Angliai OrSzág-gyülés' 2-dik Táb* 
Iájának még s-dik Novemberi Ülésébenn. 
Meg-mondotta egySzersmind > miképpenrt 
lehessen le-tsendesíteni legjobban a' bé*» 
ketelenkedö Irrlandusokat? T. i. ha ismét 
Gróf Fitzwilliam kűldődik oda vifzfza Vi
ce-Királynak; a* Katholikusok és Prqte-
jtánsok között való politikai különbség el 
töröltetik; és az igazságnak regulái Szerént 
válaSzthat magának az egéSz Nemzet, Par--
Jamentomi vagy OrSzág -gyűlési Képvise* 
löket. 

A' Pármai Hertzeg9 Párisi Követe s 
Jcözönséges audientziánn volt a' Ff. Kór? 
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xnányfzéknál Nőv, lo-díkéniij a* *midŐ$ 
már a5 Törvényhozó Fr. Nemzeti-Gy$lé$. 
uek mind két'Tanátstsai által is meg volt 
erossíttetve az a' Békességko.tés, melyre 
Ö lépett az említett KórmánySzékkel vagy 
Direktóriummal, a9 Párisi Spanyol Követ
l e k Marki del Campőn&k közbenjárása 
által. " 

Mivel a* Spanyoloka magános Angliai 
'Kereskedő-hajókat is kezdtek már el ven-
11J : tehát a J$agy-Britanwa\ Udvar is ki 
hirdettette Nóy. g-dikénn, hogy fflagy-Bri« 
tanniából is , valakiknek tetfzik Rabló-fyar 
jókat küldeni ki a5 Spanyolpk ellen 9 kap
hatnak &* végre Szabadság-Leveleket x a5 

Tengeri dolgokra ügyelő JíórmásiySzéktöL 
Genevából síralmassann írják, hogy az 

% Reyohítziójqknak következései: az égy-
gyet-nem-értés; a2 Vallás* meg-iítálása^ -m 
az-erkőltstelenség; *s a? Szegénysége 

Magyqr Qrfzig. 

Poxanbál) Dec. 4-dik napján: ~ 
3, Hogy meg érthessék a' Hírmondó Olva
dói, mibcfi foglalatoskodott a$ QrSzág 
Gyűlése Novembernek 25 dik napjátqí 
fogra,Nov. végéig: Szükség tudni, hogy 
Q Felsége, az OrSzág által tett hadi-aján
lást ©Ily fel-tételek alatt fogadta eJ3 hogy 
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míg az Ötven ezer Katonaság ki-fog állí-
!' $ódni, addig a? Verbunkok meg nem fzün-
'hétnek, s-or hogy az igért gabonából 
.másfél-millió, a' zabból pedig két miilJQ 
Posonvi mérő, életűlés nem pénzíil adód™ 
jek. 3-pr hogy a' tíz ezer lovak is adód
janak mind lovakban, és nem pénzben 
'$ f r. Hétfőn, Nov. 'sg dikán Gvülés 
vóít mincl a?2-djk mind' az i-sö Táblánál, 
mdlyekbeun azonn Repradsentatiot .olvas-

, ták fel, ^hányták vetették meg, melléét 
kpfzített az Qrfzág a$on fel-.tétplekreniéz-
T # ? a* melJyek alatt kívánta volt Ö Fel
sége ? a? Ibadi ajánlásokat. Ez nap Király
né ö Fel^égis , Wratislaw 'Grófné Fő Üd? 
van Mesternejével, ?s Lagusi Udvaii Or
vossal el rnent a? 2-dik Táblának Karjába 
is , és ott a' közönséges Halgatók között 
egéfz dél utánjii pgy óráig halgatta a' De-
pütátusoknak közönségesen Magyar, 's ©Íj
kor deák nyelven tartott tanátskozásajkat 
A' Repraesentatioí, mely , l íóv. 29-dikén 
köl t , által küldöm nyomtatva, a- maga 
eredeti valóságában, valamint az arra HoVe 
go-dikánn ^datptt Kir. IJesplutiót is. 

Nov. 30-dikánn kineveztettek, minds 
azok. a* Tagok? kik a' haeji ajánlás felofz-
tájában munkálódjanak; mind azok, .kik 
az 0rfzág? kívánságai' telyesedhetésének 
módját kidolgozzák. Bee. első napján, el
kezdte a' munkálódást mind . a? 3 Dfcpu-
tát io , '$ axólta Szüntelen folytatja. 
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SACRATISSIMA REGIA, 
E T 

A P O S T O L I C A M A J E S T A S 

D O M I N E D O M I N E C L E M E N T I S S I M E ! 

" Qüa promptitudine , quove fideíitatis , ac tuen-
dae Salutis Pubiicae iiudio erga Benignas Majeftatis 
Veftrae Propositiones in üagrantis Belli Gallici subsidia 
demissam Oblationerfií noftram fecerirmis , e prioré hu-
miilima Repraesentatione nofíra Majeftatem Veítrara 
Sacratissimam cumulate , una ac Benigne perspexisse 
confidimus. Iri qua, dum modurn , et quantitatem Ob-
la t i nofíri submisimus , eo omni's Consiliorum noftrorum 
ratio deflxa fűit, ut Benignam Majestatis Veftrae Sa-
*ratissimae Intentionern s scopumque Oblationis nofirae 
fanto certius contingeremus. Nunc , ubi Majefias Ve-
fira, Berágna Resolutione s u a , humillimae Repraesen-
tationi noftrae redd i t a , uberius j an i , ac speciatim AU. 
tissimam Intent ianem suam apiírire dignatur, non vul
gáris nos sollicitudo tenui t , ut Benigna ejusdem Desi-
deria porro etiam in effectu , et salva caeteroquin li- » 
berae Oblationis indole quam efficacissime secundare 
possimus^ 

Ut hac nos cura exolvamus, tam periculi magni* 
tudine admoni t i , quam fíducia optimi, rjuem in Máje-
irate Veítra veneramur , Principis excitati, Cápita Be-
nigni Rescripti expendjmus 9 et quanam r a t i o n e e a ^ 
quae explendae Majeftatis Veíira© voluntati deservire 
poss in t , eífectui dare valeamus , inita ulteriori delibe-
iratione indagavimus, 

Pr imum, quod Majeftas Vöífrü Sacratisslma in-
áicare d ignatur , eft : Collectacula Militaria , duxaníe 
etíam Tyronuni Miiitarium. a nobis oblatorum Statu-
íionis tempore cessare nequire. Cujus íntuitu humillU 
íme declarandurn esse duximus : nos, dum numerosam 

^50,00© Tyronum quantitatem oíFerremus, eo una sco» 
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pum noftrum defíxisse , ut Oblatúm Tioc tanto certius* 
desideratoque cura effectu praefiari valeat, cumque exi-
fümaremus Statution.em hanc per Colfectacula Mili tana 
difficiliorem reddi posse, oravimus Majeftatem Veftram, 
ut eadem tempore durantis Tyronum Statutionjs sus-
pendere digneíur. I d e m , qui tunc Consiiia uoílra re* 
gebat Majeftatis Veftrae Sacratissimae Desideria ex* 
plendi Conatus s nunc etiam Majettatem Veítram de-
xnisse ixiterpellandam svadét , ut tempore saltein i l l ó , 
quo partialis , et per Majeftatem Vefiram de tempore 
in tempns, desiderandus Tyronum numerus ftatui de-
buer i t , cessationem Collectacuíorum Benigne admitte-
re yeíit* Nos in Keliquo, si iiis non obfíantibus Ma-
jeílas Veftra Sacratissima, cui altissimi servitii s u i , , e t 
publici Status ratio Benigne perspecta sün t , memora-

• l a Coltectacula etiam tempoire llatuendorum per nos 
Tyroni*m perdurare .jusserit : omni Studio elaborabimus, 
ut Oblationem noítram, quo meiiorí modo in teffectunt 
deducamus. 

"Altemm Berúgni Rescripti membrum , quo Ma-
jelitas Veftra 1,500,000 metretarum Siliginis, 2*000,000 
ítém Avenafi in natura adminifirari desiderat, pari ü~ 
delitatis Studio implere cupientes declaramus : nos prae* 
memoratam utriusque odinis quantitatem omníno in na
tura praeftituros ; eain tarnen in Deputatione' Regnico-
lari rationem iniri op tamus , ut habita Beneficioruni* 
«t MaleSciorum quarumvis Jurisdietionum reflexioríe, 
et Comitaübus , qui majoré frugum penuria laborant , 
•orobinatis , factaque Classiíicatione, juÖa proportio 
eruatur; singulae demum Jurisdictiones Quottam I)iáe* 
taliter de%endam pro legali su* activitate ex . aeqtio^ 
*t jufío repartiantur; Eo suapte alioquin inteHecto , 
quod residua quant i tas , quae a praeexposito tam Síli
ginis , quam Áyenae Metretarum numero remansura 
e í t , Optioni Regnicolarum in demissa Oblatione no-
ftra uberius explanatae relmquatur. 

Tertío loco cupit Majeflas Vefira Sacratissima, 
ut oblati Equi > velut pro Legionibus Equtftribus Bun-
garicií. summe necessarii itidem in natura suppediten-
tur. Agnpscimus equidem Altissimi hujus Poitulati 
^aequitatem, séd cum una, Jurisdictiones, et Provincia* 
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B e g n i , quae idoneonim Equorum Copia pro.visat non 
sünt , consideramus , ea demum methodo Intentioni 
Majeftatis Vefirae opportunissime satisfieri poase exiíh*. 
raavinous, «i videlicet Majestas Veríra Satratissima, Reí 
Equariae in Hungária Directioni, provinciám fiatuendo-
rum lo,ooo per nos obl&torum Equorum ea leg« in se 
assumendam' d«rnandare dignata fuerii % ut praedicta 
Bei Equariae Directio ab iis , qui idoneos Equo* in 
natura dare voluer int , talcs in gremio cujusvis Juris-
dicfcionis per exmittenda Individua accepte t , in reli* 
quo autem pro ejectatoir* singulos Équös ^2 floreno-
ram pretio residuum Equonim nqmcrum procuret. Me-
tíiodum hanc a Majeflate Veftra Bőnign'e scceptatuni 
Sri eo certiprern in sperrf *rigimur , quo majoré fíducia 
Serenissimi Archi-Ducis Domini Regni Palatini Inter-
njediationem , qua eandem apud Majefíatem Veítram 
Sacratisiimám acceptabilem reddere dignetur , iniplo-
ravimus,, 

Fofiremum eít, ut Xnsurrectiqnem Generalem. 
quam in casu JLegis, inqueaensu Legum obtulimps , nunc 
quoque ea&em flde > ac Devotione iterum atque iterum 
offeramus; et Majeítatem Veítram Sacratissimam ore-
mvst ut9 qua nos devot ione , et alacritate, Maje&alis 
Veftrae B énig na Desideria implere satagimus , eadern 
JÜenigna Prppensione Studia noítra acceptare. digne-
tu r ; Cui n o s , et Clementiae Regsa® devoventes in lio-
magiali submíssione emorimur-. Dátum c íConsessu no-
ilro Diaetali Die 29. Norembris 1796, Poioni í cele*. 
l>rato«. 

M 4 J E S T A T I S V E 3 T B A E SAGRATISSfMAE. 
Humillimi Capellani , et Servi . per-

petuoque fideles Subditi SS. et OCX 
Begni Hungáriáé Partiumque adne* 
xarum Diaetal'iter congregati« 

Benigna Resolutio Regia erga napim fq~ 
ctam per SS» et OO* intkiiu subsidii 
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Mellici Repraescntaii&nem eleihenter 
elargita. 

Sacrae Caesareae, et Regio Apostoli-
*ae jfylajestatis X)emini Domini Clementisr 
simi Norriin^5 Serenissjrnp Archj Duci, Re* 
yerendis^imis, Jleverendis, Honorábilibus^ 
Spectabilibus ac'Magnificis, MagnificU item 
Egr$giis> et Nobilibus, nec non Prudenti-
bus, ac jCircumspcptis Jnplyti Regni Hun
gáriáé,, et Partium ei adnexariim Dominis 
S la t ibus /e t 0 0 . qiii vei in Persona, ve | 
cíiafn ableg^tionis munere fyngent$s nomi? 

^ ne Pfinpipaliunn siiorijm pro praesenti Ge
neráli Piaeta Regni per Altefat^m Suani 
M^jestatem Caesareq-Regiam Clejnentissi-
me indjcta congregaii sünt, Benignissime 
intimandum: Explevisse Ponninos S.tatus? 
et OOo Altissimum Suae Majestatis Sacra* 
tissimae De^iderium per prpppsitarp adini-
niítranda^Friigprn quantiutis rnodalitatem^ 
dum nempe unuro millionem, eí quingen-
tenas Mille Meíretas Siliginis, di*os iten^ 
JMilliones IMetretarum Avenae iü satura? 
reliquum verő sive conJtitnto pretip, s.i* 
ve in natúrt, júxta Optionem Rpgnicqla-
rum \n defixis terminis sern^t pirae^thuros, 
tenoré demissae Suae Repr^e^entatipnis ex 
hestcrnp DUetali Consegsu erpgnaUe^ dg* 
fi^rarunta 
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Auget spontánéi, quod Domini SS. 
•et 0 0 . pro modernis Belli necessitatibus 
obtulerunt subsidii pretium, singularis illa 
Dominorum Statuum promptitudo, et par 
omnium. Ordinum explendae Voluntatis 
Regiae, tuendaeque Salutis publicae ftu-
dium; sed et secus, cum benevola haec 
Dominorum Statuum et Ordinum Oblata, 
et quantitate, et quaütate talia si'nt, quae 
notabile pro praesehtis Belli Circumstan-
tiis constituant adjutorium: Suam Majesta-
tem Caesareo-Regiameadem, cum peculia-
ris Clementiac Regiae signíficatione -Béni-
gnissime acceptavisse, atque uha.Clemeh-
te rannuere , ut Militaria Collectacula eo 
á un taxát tempore, quo pattiális , et per 
Suam Majestatem Sacratissimam de termi-
110 in terminum desideraridus Tyronum 
numerus ftatui debuerit, cessent, quin ta-
rnen ex hoc Altissimo Annutu Regio ad 
ália tempóra, et casus duci possit conse-
quentia. Quod verő procurationem 10 mii- -
]c Equorum pro Legionibus Hungaricis sum-
ine neccessariorum altinet, ut per id etiam 
Sua Majestas Caesareo-Regia testimoniurri 
tíet, quo in pretio habeat Suae Celsitudi-
nis Regiae, Regni Palatini, Fratrís Sui 
Charissimi Intercessionem,, lubentissime iru 
dulsisse Alfcefatam Suam Maje&tatem Cae« 
sareo-Regiam, ut eorum procuratio, propo- . 
jita per Dominos Status, et 0 0 . metho-
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do, Directioni Rei Equariaé per Hungáriáin 
deferatur. 

IJIud demum, ut Regnicolaris Deputa-
iio eam ineat rationem, quo? habita Bene-
ficiorum , et Maleficiorum cujusvis Juris-
dictionis reflexione, et Cornitatibus, qui 
majori Frugum penuria laborant, combi* 
natis, factaque Classificatíone justa erüa-
tur Proportio; singulae demurri Jurisdicrio-
nes quottam Diaetaliter defigendam pra 
legali Sua activitate (juxta* Brincipiá^ riihW 
lorninus• sub modernis Comitiis determinan-
da) pro justo, et aequo répart-iantur, ple--
ne consonum esse Altissimae Voluntati C'ae--
sareo-Regiae. 

Generalem verő Insurrectionem, Suam 
Majestatem Caesareo-Regiam pro compe-
tente Sibí Jiire, si necessariam judicave* 
ri t , ad conformitatem sancitarum siiperin-
de Legum desideraturam, et exacturam. 
Ifi reliquo summefata Sua Majeslas Caesa-
reo-Regia Apostolica iisdertt Domiriis S u -
tibus, et 0 0 . Regni Gratiá Sua Caesareo-
Regia Clementissime, ac jugiter pxopensa^ 
manet.' 

Per Sacram Caesaream, et Regio* 
Apostolicam Majestatem Poso-
nii Die 30. Noyembris 1796* 

Joannss Somogyi rn.pn 
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A * Resoluíiól pfisétes , boríték] áh 9 JtivM 
e volt: 
Sacrae Caesaréae, et Regio - Ápbsto-

lícae- Majestatis Domini Domini Ciemeni 
tissimí Nomine , Sereinssimo Archi-Duci, 
Rcv.érendissimis, Éeverendis,, JEíonorabfc 
ltbús, Spectabilibus, acJMagniíLéis , Magni-
ficis item Egregiis, et Nobilibüs, íiec non 
Pnidéritíbus ^ ac Circumspectis Incljíi Re-
gríi Hnngariae;9, et Partiurn Eiderri adnexl-
rum Domini*; SS. et 0 0 . qui vei in Per
sona, yel .etia"mr.AbIegatiotiis mimére Sun-
gentes nominö .Ptincipalium. .Suörüm pro 
praesenti Generáli .Diaeta. Regn'i; .per Al-
tefatam Suam MajesUtem Caesareö * Re-V 
giam Clementissirhe índicta congregati 
sünt, Benign© consignandum. (Li S.) 

#*• . é 

^Tudósításoké 

T.ekv Nemes Csanád Vármegyét eh va
gyon á' Mélt; és T> Nagy-Ká\tói^állay 
Famíliának egy igen }ó helyen és Tzéleá-
seh ki-terjedett * 's a'.földnek a' leikéit lé-k 
v ő , mintegy 15 ezer Jugerumból álló .(egy 
Jugerum íiat vékás földet téSzén) Ktífzape-
regh nevű Pufztája. Ezéri Puízta-áréndájá-
nák ideje, a5 reánk'jövő 1797-dik cfzténdö-
ben jBSéndő Szent György napjaim el fog 
felni'," ihínthógy pedig ázt a' fenn tifztélfr 
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Mélt. és Teki Família továbbá is árendá-
Bá Szándékozik ki adu iba ' kiknek ait, ki 
véhni",ke'dvfek léfzen^ ne sajnálják mago
kat akár Levelek által, .akár Személyeseri 
Tek. Nagy-Kallói Kállaj Aní;ai Úrnál je~ 

I lenteni Batiz nevű Helységbe Szaith~ 
már .mellett y a' reánk t jövő Új-eSz-
tendo , napjáig, ha pedig valaki a/ ki-
árendálni akaró Urak közzül bövebbenn 
akarna értekezni 's végezni ez ©ránt/'a* 
JDebretzeni Víz-kerefzt napi Vasárkor^, 
ugyan a''fenn írt Urnái jelentse magát\ "'s 
végképpen is végezhet véle Debretzenbe^ 
es tíz efztendökre is ki veheti az Tegéfz '. 
Pufztát árendába. Az e' pontban Szólíó Le
velek a* Postán per Szatthmár utasíttassa* 
nak J&atizx*. '''.'."' 

Valamint Szántásra: úgy, fzéha-tei> 
fnefztésre, 's gőböly és más akármely máa 
marha-tartásra is igen alkalmatos az áren
dába ki-adandó fenn meg-nevezett PuSata ": 
mely Beneficiumokből semmi leg-kissebb 
réí$t is Ferin nem taft magának a* (tit.)* 
Uraság: hanem által engedi azokat által* 
jábánn az Árendárisriak. 

- ' , * * * -4 " * * ' 

Következendő tzimü új Magyar Könyv, 
érkezett kezünkhöz : A' Magyarok Felsé
ges Tzimere^ melyet Csécsényi SvasiiU 
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JTSO 

Ignátz Győri Püspökségnek Mosonyi Espe-
restségében Sz. Miklósi Plébános- ira, 
Győrben, Streihig Jósef betűivel. 

Valamint eddig: úgy most is Sza. 
kadatlanúl dolgozunk H í r m o n d ó nk 
mellett, nem tsak egy tekintetben, Nemze
tünk* javára és dífzére. Törekedéseink* 
nek betses valóságát, hogy ki ki Szóval 
meg-esméri, ez is valójábann öfztön • de 
nem elégséges , nem Evangyéliomi öfztön. 
Foganatosann, úgy segíttetik elö a' mi Ha
zafiúi- iparkodásunk, ha Előrefizetöink* 
Szamával, terhes költségeinket mind mo-
ftanra, mind jövendőre meg-győzhetjük. 
Édes örömmel telhetik el minden Hazafi 
és Haza-Leánya, midőn fél eSztendönként, 
a' leg-nagyobb gonddal írott Újságot ol
vashatja 5 forintjáért, *s egySzersmind oly 
áldozatot is tefz, mely, más hasonló sege
delmekhez járulván, eSzközül Szolgálhat, 

• a' köz-boldogságnak gyarapítására, mely-, 
bői Néki is jut réfze, *s Másnak is kinek 
kinek, vagy elébb vagy későbben. Az 5 
forintot a9 jövő fél efztendőre fel lehet kül
deni, "a9 titulusnak és a* posta-helyeknek is 
világos ki írása mellett, ily tzímü boríték-
bann: An die K. K. Oberst-Hofpostamts-
Zeitungs-Expedition Pro Magyar Hírmön-
dó á yienn* 
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