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4 8 0 . KÜLÖNFÉLÉK. 

magának a' pallérozott világ előtt hírt, és nevet szerzett. Fogadja 
el a' Mlgs Ur szives köszönetemet, a' midőn magamat házamnépével 
együtt szíves indulatában ajánlanám, megkülönözött tisztelettol állan
dóul maradtam 

a' Mlgs Urnák alázatos szolgája 

Teleld Imre. 

II. 
Aranka György feljegyzése könyvtára megvételéről. 

A dolog leírása. 

Ao. 1811. febr. 10-dik napján m. Gr. Teleki Imreh úrral a 
Gr. plenipotentiáriusa Konnert István által megyek ilyen állandó 
kötésre 100 arany kötés alatt. 

l-o. Én lekötöm s eladom minden könyv és írásbeli gyűjte
ményeimet a Grófnak négyezer ötszáz Rfl.-ban. 

2-o. Konnert úr a Gr. képében abból megad nékem előre 
mindjárt akkor 500 Rfl.-ot s én felveszem. 

3-o. Úgy egyezünk, hogy azon esztendőbe Sz.-György nap 
táján a Gr. maga emberit küldi s én is az enyémet melléje adván, 
minden írásokat s könyveket számba veszünk s lajstromba íratjuk 
és attól fogva a Gróf azoknak tulajdonosa leszen, de úgy 4., hogy 
én a mikre szükségem leszen, azokat megtarthassam 1813-beli 
Sz.-György napig; akkor pedig mindent adjak által; a Gróf is a 
hátralévő summát megadván, addig pedig interesezvén. 

5-o. Ezen az esztendőn elkezdve a Gróf a mig ólok mind 
addig esztendőnként egy-egy általag jó ürmös bort fog küldeni 
nekem. E' megesvén, mi történik? 

l-o. Mindjárt akkor Mart. 15.-én a bánko czédula leszállítódik 
ötöd része becsére. Ezért 

2-o. írok mind a Grófnak, mind a Nagy Asszoiry ő Mlgának, 
hogy én magamat a jó pénzhez tartom s ha a Grófnak nem tetszik, 
az egyezést felmondom a felvett 500 Rf. bankó czédulát akár in 
specie, akár in nominali valore in Rf. 100 visszaadván, de máig 
nem veszek választ. Azonban 

3-o. Eljő Sz.-György napja, a Gr. a contractus szerént nem 
küldi emberét a registratióra. Hasonlóképen 

4-0. Eljő a szüret s az ürmös bor kimarad. Egyszóval a Gr. 
írás nélkül acceptálja az én felmondásomat, de ón mind várván a 
választ, az alatt az előre felvett 100 Rf. máig nálam marad. Már most 

5-o. Én a Konnert úrral kötött egyezést úgy nézvén, mint 
elenyésztet mindkét részről; az ő Mlgs.-a nálam lévő pénzit, mely 
már 100 Rf.-tá változott, tisztelettel visszaküldöm ő Mlgs.-ának; 


