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TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

' E N G E D E L M É V E L , 
0fOSK»SSOj$O{0 

N r o 2C> 
Koíl Bétíhen9 Sz. Mihály Havának (Septembernak) 

16-dik napján 1796-dik Efzteado'bea, 

Hadi Környülállások. 

A Würzburgi Kis Várban fogolyig 
lett Frantzia Őrizet, nyóltzfzáz főből áU 
lőtt, Qíztkly-GexieikUs' Bellemontnak kór-» 
ííiányozása alatt , a' ki egySzersminci Fő-
Igazgatója volt a' Jouráan* Seregénél lé* 
vő Ágyúsoknak — Véle egygyütt fogsá
gunkba esett egy más Ágyúsok* Feje is, 
ki tsak akkor tájban érkezett Luxenburg* 
ból — la Croix. Benn találták a5Mie
ink a* Várbann azokat az 5$ "vas- éá 36 
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finomabb értz-ágyúkatf melyeik ott vőítak 
a' Frantziák' bé-menetele előtt i s , és még' 
ezekén kivül hat Frantzia tábori ágyúkat 
is; ágyúkhoz tartozó különbkülohbféle ké* 
fzűieteket; 125 muriítzióss és 36 tár-fze-
kereket. 

Á' Schweinfari-: és fíamelburg-iúeljékí 
viadal utánn is meg nem ízűntek könynyü 
Vitézeink mindenütt hyomáharin lenni a* 
vifzfza-vonűló ellenségnek, kiktől oly Tu
dósítást vett Károly Fo-tíertzeg Sept. 
^.dikénn OberzeMbcn (így neveztetik egy 
Klastromjok a' Premonstratensiseknek s 
mely, fVürzburgonn alól, a' Ménus mel
lett fekfzik); hogy el'hagyvánn a' Fran-
tziák Schweinfurtot és Freuderiberget, Ful-
da felé vették magokat. Freudenbergnél 
hatvan ágyút hagytak; Schwéinfartnkl pa
dig fzaznál is többet, melyeknek leg-na
gyobb réfzét a' Német-Birodalomban ízed-
ték volt fel. 

Elöljáró-Seregünk, F. M. L. Kray* 
vezérlése alatt Sept, 6-dikánn Aschaffett* 
öurg elibe érkezett, a* melyből 3 Fran
tzia Batalionök keményen ágyúztak ki Né
pünkre, hogy ennek a' Spessart nevezetű 
erdőből való ki-verekedését gátolhassák : 
de nem tsak meg nem gátolhatták, hanem 
kentelenittettek á' Ménuson is. által-fzalad-
m ^ F. M . L . előtt, aVkí, sokat le 
lzabdaltatott Lovassai által belőllök '$ él 
fogott többet hatfzáznál. ' 
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Aschajfenburgaoz , maga is el érke

zett Károly FŐ-Hertzeg Sept. 7-dikénn ; 
Üray F . M . L. pedig Déttingen.mYxi Mé-
;'i««jr.meíjéki faluig," "• 

DettingenhöX$ (mely , a* Moguntziax 
Válafzcó-Hertzegségnek Sdigenstadü ré-
fzébenn fekSzik) botsáíötta már Károly Fő 
Hertzeg a' maga lod ik Septemberi Tu« 
dósítását, egy Belga Származású Pattan
tyús Qberstlieutenánt által, kinek neve Su* 
hé (Schuhay — nem Szuhay, a* mint egy
kor íródott volt hibás Utasítás utánn.) Em
lített Tudósításában jelenti a' Fö-Herízeg, 
hogy már-.Augustus* nyóltzadikánri reggel, 
F . M. \L±Krqy> Seregének némely SzakaSz* 
fzait előre küldötte Frankfurtig, melyből 
azelőt t való éjtS/.aka el-takarodtak a'Fran-
tziák: maga O Fö-Hertzegsége is tovább 
indult Aschqffenhurgtol Sept. 9-dikén, 's 
táborba Szállott Dettingennél^ mely vidék 
nevezetes arról, hogy 1743-dik efztendő-
benn ott veSzíettek el a'Frantziák, Noail-
les Marsaljok* fö vezérlése alatt, Gram* 
mont Hertzegnek tüzes hebehurgyasága 
miatt egy ütközetet az egyesültt AuSztriai-
ak és Ariglusok ellen, kikkel vélek yóít 
maga az akkori Királya Nagy-Britannia-
nak 2-dik György, 

Königstein Verából, mely, egy he
gyén feklzik Frankfurt; cs Moguntzi'Úr kö
zött ? el hagyták vaía már akkor a? Frán--
tziák^ midőn UhlánusObersűíeutenánt Gr, 
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Keglevits derék Hazánkfia oda érkezett 
ki is az erősségeknek egy réSzét puska
por által fel-vettetve találta* Talált két 
mozsár-ágy ukat. is.., 

Moguntzia Vára fel-fzabadíttatvánn 
az ostrom alól, az oda való Ts. K..Ko-
mendáns F . M. L. Weu,- egy réfzével az 
Őrizetnek űzőbe vette az ellenséget, *s 
Wisbadenbenn, meíy , két óránynyi járó 
földre esik Moguntziáí6\-9 el is vett tőle 
egy 16 fontos golyóbisa ágyút, ?s a*, mint 
Kémjeitől értette, ágyukat 's munítziót is 
jó formán hagyott hátra Flörsheimbatm az 
ellenség. 

Anglus Származású Williams Oberst-
lieutenánt is a' kórmányozása alatt lévő 
Hajósseregetskénkel igén foganatossan dol
gozott a' Frantziák ellen. 

A9 mely hídja volt az ellenségnek a9 

MénusQxm: azt ö maga réfzfzerént el-éget-
te> réfzfzerént el sülyefztette. 

fíöchstnél, Homburgnkl f és Fridberg* 
nél állott a5 Károly Fo-Hertzeg' elöljáró 
Serege Sept. 11-dikénn: a' Frantziák pe^. 
digy.'Esch és Wetzlár felé vondogálták 
magokat viSzfza. 

Bizonyosnak mondjaiS#A*Oberst]ieu. 
tenánt, hogy Áugustustól fogva a' midőn 
leg-elsö meg-támadtatása tőrtént az ellen-
$ ;gnek Jmbergnél 3 6-dik Septemberig , a* 
midőn el verettettek Aschqffenburgiól a' 
Frantziák, a5 közzűlök elhallottaknak * 
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3% 
sebbe-esetteknek ? és fogságra jutottaknak 
Száma reá jHiegy hitfz ezerre, -

Moreau (Morá) Frantzia Vezér ellen^ 
J3aváriábzwn , és Tiroíisnak Nérnet-Orfzá-
gi fzéleinn állottak volt Sept. to-dikén; 
Nauendorf; Latour; Fürstenberg; ésFrö-* 
lich Generálisaink, külön külön Seregofz-
tál jokkal , kik között első, Hadi-Tárnok-. 
mester•Grőf Latour. Generálmájor Gróf 
JSfauendor/nak, közel a'Dunához, Régens-
burgtól Dél és Napnyügot közölt valami 
3 mérltföldnyire, Abensperg {Aventinum% 
jíhensperga vagy Abusina) nevű kis Faros
nál és]; Várnál volt a' tanyája; Gr. Latouré3 
Alsó-Baváriának Landshut nevű erős Va
rosánál, mely3 Regensbargíól Dél Selé 14, 
óránynyi járó Söldre esik, Monáchitimtol 
is ugyan anynyira Éfzak és Napkelet kö^. 
zött; Feldmarschallieutenánt-Hertzeg Für-
stenbergé3 München ( Monachíum) Váro
sánál; 2L Tirolisi Szoross járásoknál (paSz-
Szusoknál), melyek, Baváriával és a' Sváb 
Kerülettel határosok. 

F . M. L. Báró Frölich parantsölatot 
vett Gróf Latourtól, hogy a' Lech vize 
felé előre nyomuljon: mely parantsolathoz 
Jcépest Sept. 7-dikén Turrachig küldötte 
az egyesültt Határőrző Hufzárok' Korpusa-
fcéli JMorbert Fő-'Strázsamestert, ki is tii^ 
gesgeji öfzSze-tsapván. ptt az ellenséggel f 
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hátat fordíttatott véle , többet hárorciSzáz-
nál kozzűle Söldre terített , és fogott is e l ' 
egv rakást; LotharingiaLKároly Reg. bé
li Major Wolfske/fl hasonlóképpen előre 
ment Dachamg, a* hol 44 munítzióval ra
kott és Számos másféle Szekereket nyert el 
egy ágyával egyetembenn az ellenségtől, 
>s fogott is közzüle 318-án A' Frantzia 
Kiköitözttekbol álló Conrlé9 Korpusának 
egy réfze, Gr, Viommillc Generális', vezér
lése alatt által-Szállott Gr. Latour' rendé* 
léséből SchefLarx\k\ az Iser vizénn, 9s ek
képpen bal oldalról került a5 Frantziák-
nak, kiket Moréért és Wclfskehl Majo
rok fel-zaklattak. ígérte B. Frölich Gróf 
Lcitournak, hogy Ö maga is 11-dik és 
*12 dik September között előre fog nyo
mulni; hagy.mindazáltal.elegendő népet 
a? hegyipafzfzusokonn is. 

Gróf La tour azért vonta el magát 
Pfqffenhausentol az Iser vizénn által Lands* 
hutínoz 9 mivel tíz ezer főből álló Fran-
tziák minekntánna 7-dik Septemberbenn 
La Motte Obersterünknek egy Batalion-
ját és 4 Svadronjait Mosburgiol el nyom
t a t , 's alíal-Szállvánn az'Iseretm úgy Szán
dékoztak, hogy Mosburgtól Vils-Biburg 
és Gaisenhaicsen felé elébb nyomuljanak, 
*s ekképpenn Gróf LatourX. mind hátulról 
mind oldalról bekerítsék; mely fzándék-
Jokat még Sept. p-íBkpnn is igyekeztek 
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^égre-hajtani: mert űjra meg-támadták La 
Mottc Oberstert, *s Aieha és Thall között 
erőfzakossann által-akarták magokat .fúrni 
a* Gróf Lat out* seregé* soránn. Mivel 
&zonbap á' Gróf Latour által oda rendel
tetett segítség jókor él érkezett c yifzSza-
verettettek és kenteiének yóltak erejeknek 
leg - nagyabb réSzét vifzfza-vonni az Xscr 
vizénn. 

Ugyan ezen időben rajta hajtott az el
lenség Hertzeg Fürstenbergenn is Mona? 
chiurrmhXy és iparkodott magáévá tenni ass 
©tt lévő hidat: de nem boldogulhatott 
Szándékábann, nevezett F . M. L* unknak.. 
hatalmas ellentállása miatt. 

.. Gróf Latour9 Elölvígyázói? az Iser vi
zének tiüsó-meljékén Pfqffenhausemg)kx^ 
káltak volt már Sept. 10 dikénn ss egye
sítettek magokat Rohmkl és Pfqffenberg~ 
'nél, V Gróf iV^«e/?rf(p//SeregóSztáJj]yáva]f 
mely, Appach és Abensperg között álL 

Gróf Nauendorf) oly bíztató Tudósí
tást indított Béts felé Septemb. 11-dikén 
Abensperghol hogyMoró, a* maga fö ere
jét úgy el vonta a' Duna mellől; hogy a* 
mely visgálódókat ki-kűldött Gr. Nauen*^ 
cforf9mk$ azok semmi Frantziát nemj^' 
láltak MainburgnkX i s , mely, Ab&"®er§* 
és Mosburg között fekSzik* J^Ú ^ona-
«Ai«'iK.meljékérÖl is h á t r a ^ a vonmiMo. 
^ a* maga népét; e s ^ n a l fundanwuto-. 
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•inosabban;• v-éUe•.-. Gróf : Mayehdarfi-..mint* ' 
^°gy aV; tájon kehesebb'::erőv'&L vójt a* 
Frantziaság mint -a;,/Duna félév. 

Károly; Fq.Herizeg* parantsolátja fze-. 
.rént, ólj-Szándékkarl'/yólt \&t*.-.N'üHGn(íarf%.-
• hogy mihelyt Gróf.- Latomé Landshut-b.oí 
való előre nyomulása, által Szoríthatta az 

'„ellenséget:.'. Ö {Gt6i-Máuendorf)-. azonnal. 
által -Szálljon a3 Dunán Jngolstadtnk\f

 ?s . 
va§"7 két marssal meg-elÖzvénn az ellenség 
get,-annál bajosabbá tehesse annak a? viSz* 
ifca-vonuJást. 

Regensburgból Sept. is-dikénn.: —» 
,, Báró Fr'QÜch és Hertzeg Fürstenberg 
Generálisok, meg-támadták az ellenséget 
Jttonachiumnsl 9< 9s oly Szerentséssenn el
verték onnét; hogy kétezerét le-őltek 's 
meg-sebesítettek; 1500-at pedigjel fogtak 
belőle. — Jiocze JGenerális Irigolstadtat 
diadalmassann fel-fzabadírotta a' Frantziák* 
ostroma alóh Úgy látfzik, egéfz erejével 
Tonúl vifzfza az ellenség, 

Innspruckból Sept. 5-dikénn: —• „ A* 
TÜrolisiak egéfzSzenn neki keményedtek 

. már a? hadi ftrapátziáknak, négy hóna* 
poktóí fogva; és ha nevelhette még vala« 
mi az ö buzgóságjokat Felségjek és Ha* 
jzájok érám: nevelte annak meg-hal lása, 
hogv Tseli -örfzág- is9 sok ezerekre telő • 
Polgár-Karonas'5-gQt'állít fel, a' maga Szé
kinek' védelmezéséfé^A*. már valóságos . 
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Szolgálatban• lévő. Stutztzos Kompániákon 
kívül",-' huSz ezerig való Stutztzosoknak ki
állítása . eránt vágjon még Szándék, mely-
lyet ?.nem is hátráltat egyéb, 'hanem tsu-
pán az9 hogy nints anynyi ftiitz-puska ke-
ízen* Az Unter inni hah S.tu'tztzos-Kompá-
niák s mind öfzfzeséggel. meg-ésküvenek 
Vasárnapi a* magok Világi és Egyházi 
Elöljáróik előtt, hogy valamíg t sakany-
nyira való erejek lefzfz, cl nem mulatnak 
ellent ; állani az ellenségnek. — Kufstein* 
ból a' foglyok, Morva-Orfzágba Szállítód-
tak által Spieihergh^, — Egynehány na
poktól fogva ide érkezett Gróf Lehrhach 
Münchenből, V hol Ts, Kir. Követséget 
viselt vala a' Baváriai és Palatinátusi Vá» 
lafztó-Hfertzegnél, ?s itt már most Kórmá-
nyozói hivatalt fog folytatni egy ideig. — 
Erzsébet Fő-Hertzegaízfzo ny a' Safcburgx 
Szélen fekvő St* Johann nevű Helységben 
tartózkodik, — A* Velentzeick különös 
barátságjokat mutatják a' Mieink eránt, 
még a' Frantziák* Szeme előtt is* 

Gróf IVtirmsemtk Bassano és Ala fe* 
lé lett elő-nyoműlását látvánn az ellenség, 
Davidovich F . JML L. unkát el nyomta Ro
veredótól Tridentumon által, aJ Nevis vi
zének innenső réSzére; de más felöl. Gróf 
Wurmsér, Bassanotól közelebb nyomul 
M-ántua felé?. Veronáig 9 és Castelnuovóig, 
©1/ formán., hogy nagyobb erővel egéfz« 
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ízen €l kerítette a3 Jobb oldalát annak *a* 
Frantziaságnak, mely előtt, a9 Tridentuim 
Hertzegsigbéü Nevis vize megé vonta cl 
magát F . M. L* Dávídovich, 

Katonai feljebb emeltetések. 
Feldmarschallieutenántságra léptek Ge~ 

Berálmájorságból: Mayersheim és Csernél 
Urak. Generálmájorokká lettek: Tersich 
Oberster a* Brodi Regementbol; Ob. Mar
tini &z Első Székelyből; Ob. Hdgel a'PeL* 
legrini Reg, ébol; Ob, dal Jglio a 'Hohen-
loh^-éból; Ob. Roe a' Látour-ából; Ob* 
H^rtzeg Schzvartzenberga9 Cseschwitz-éből; 
Ob. Brady a' Muray-éból; Ob . Nobili, a> 
Ferentz Fő-Hertzegéböl; Ob, Bürger, &* 
Toskánai Nagy- Hertzegéből; Ob. Meer~ 
weld a* Karaicz^yéból; Ob, Schmid a* Ge-
tierálftabtóh 

Az OlaSz - OrSzági Sereg' Fpquártély-
mesterévé nevezte -Ö Felsége 9 B. Lquer 
F , Mo L, ot, 
Frantzia- Orfz&gháh -*-

Párisbm Sept. <2(j~dikéx® virradóra, 
Szóval is ? tsejekedettel is jelengették ma
gokat a* Királytkívánók. 

A* DJrektórium .oly Rendelést adott 
k i , bogy a5 Közönséges-Társaságnak min
den Ofztálylyábann $ a* Szolgálatot nem té
vő Nemzeti-Gárdának egy Tsapatja (Ko-
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lonnja) haladék: nélkül feJ-kéSzíttesséka* 
Haza5 belsö-ízolgálatjára: valamehynyi re
guláris Sereg volt (pedig a' Belső"- Sereg* 
nél , a* hadakozó Ármádiákhoz küldet-
tessék. 

A' Törvényhozó Iffjabbik Gyűlés, 
Boissy d' Anglas Tagjának ja vas fására a 
egy KommiSzfziót nevezett k i , mely, a* 
Törvényhozóknak hívatalbéli maskarás, és 
nevetséges öítözetjek helyett (Ezek a* 
Boissf Szavai) más külöríböztető forma-
ruhát: de a' mai módi Szerént va|ót igye* 
kezzék ki találni. ~ 
Frigyes -BelgyiomíóL -~* 

Valamint Ültrafectumban: ügy a* tu
lajdonképpen úgy nevezett Hollandia Tar-
tománynyábann is meg-némultak már a' 
harangok: 's el tűntek az eddig Szokásban 
volt Papi öltözetek. — Tsak el ne tűn
jön, aẑ  egéSz belső Religió is a1 maga kül
sőségeivel együtt. 

Á'Zsidók eránt így okoskodik a* Nem
zeti-gyűlésnek Schimmelpenink nevű Tag
ja : Ha a' Zsidók, alája vetik magokat az 
líjjonnan fel-állítandó Igazgatás' formájá
nak Szintúgy mint más Polgárok, semmi 
just meg nem, lehet tagadni Ő tolok, a9 

mely köz , egyéb Polgárokkal; ha pedig 
nem akarják a'Konstitútziónak alája adni 
magokat; űgy meg nem lehet őket többé 
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Szenvedni a'Batavusok között : de hasonló 
esetben, akármely más Baiáviai Ember-
nek is egyenlő fog a5 sorsa lenni, a* Kon-
•fiitűtziót követni nem akaró Zsidókéval, 

Magyar Orfzág. 
Kefzíhelyről Sz. Mihály Havának 9-dik 

iiápjánn: — „ Valamint soha Magyar Or-
fzág oly Nagyságos Urakból nem Szűköl
ködött,.kik a? Közjónak, Js nevezetessenn a* 
Tudományoknak virágzására, költségjeket 
*s Fáradságjokatf semmi réfzben nem sajnál-
lották , ugy B? mi időnkbenn is eleven , és 
követésre méltó példáját mutatja ezen Ma
gyar boldogságnak Méltóságos TálnaxFes-
tctits György O Nagysága, a' ki Számta
lan sokJótéteményi után, most , a' midőn 
as Tanuló lífjúságnak érdem Szerént való 
rendbe-Szedése (Classificátió)a) végbe- vi
vődött, annak közre-botsáttatását, ki-nyom*, 
tattatását önként magára váiaka, a? mely 
meg is lett már, nem kévés örömökre a* 
Szüléknek, 9s hathatós buzdítására az líf
júságnak. Tifzteltt Nagyságos jó Urunk 
a' maga sok jófzágira egy formán ki-terje
dő terhes gondjai közt is semmit el nem 
múlat, a5 m i , Édes Hazánknak hafznára, 
*s a' Tudományok' virágzására tartozik, 
nyomdokit követvén Édes Atyának Néhai 
Mélt. Gróf Festetits Pál Kamara - Praeses 

. Ö.Excelientziájának,'ki a z Oskolákat bé 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
Jelzet: 728.197 



hozta Kefzthetyre. Ezen jeles JMező-város, 
a' Terméfzetnek minden javaival bőven* 
fel vagyon ékesíttetve; úgymint a' mely
nek egy felöl való vidékét difzesítö és 
hafznosító Magyar Tenger (Balaton), más 
felől pedig mezeje, rétje, fzámtalan fzolö 
hegye, terméfzet fzerént való és mester
séges erdeje, egyedül azt nem gyönyör
ködteti, a' kinek semmi érzékenysége nin-

' tsen.^ Mind ezekhez is ta lá l t 'a ' gondos 
Méltóság még is egy fzérentsés toldalékot; 
mert ezen különös Városa' határjábah léi' 
vő meleg vizén, fördőket, 's a' mellett me-
fterséges épületeket tétetvén / nem kevés 
betegeknek meg- gyógvításábarin volt már 
áldott efzköz tsak az idénn is. Sok erö-
telenek mankón mentek be a' vízbe vaof 
mások által vitettek; és magok lábán jöt
tek kL Sokan az arany értől menttek let
tek; úgy hogy már ezen fördönek ked-
véért , a' Mellette lévő hegyen fcölőt iV 
vettek némelyek, és meg többen hkndé^ 
koznak venni. Azt mondhatom ezen -für
dőről magam tapafztálásáhól is, hogy e * r 
sem találtatott, a' kinek ezen víz, Ha an. 

. nak idejében, 's módja fzerént véle élt 
nem hafznált volna. Méltó valójában, hogy 
ily nagy tudományú 's gondolatú, ily ne
mes érzésű és jó-tévő nagy Hazafit, mint 
a ' /ninémií M. Gróf Festetits György Úr, 
minden Magyarok fzeressenek, •'* betsul* 
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|enek, .-.Kiváltképpen az Híjak, ezeknek 
Tanítóik, Előljárójok V Igazgatójok, a* 
kikhez küléng^ kegyességgel viseltetik 
ezen M...Gróf: óhajtja kívánhatják, hogy 
Ö Nagyságát, Mékóságos Élete.Párjáva)5 
Vdrága Magzatival együtt, az Egek él-
tessék sok Számos eSztendőkig , és nevei
lék; az ilyen Orz-lop-émbéreink*' Számát." 

A' SoproniVo}gkrsag,KsBezzeghJk> 
Sios érdemes Polgármesteriétől hathatós tu
dományt vévén a? hadi segedelemre való 
igen nagy Szükségről: valamint mtr eddig 
is. ditséretessen meg-tette ebbéli kötelessé-
get, adván nem régiben is g ezer forinto
kat a' hadi kaSzfzába: úgy most is önként 
arra .határozta magát, hogy" 15 ezer forin
tokkal , és ^150 egéfzen feLkéízített Kato
nákkal segítse Ö Felségét. Hogy pe
dig a' katonai Szolgálatnak örömmel való 
fel*-vállalására annál hamarébb nyerhes
sen Legénységet; egynek egynek 25 Sorint 
ajándék fel-pénzt Szánt. — Kassa Vktú-
sa , 1793-dik efztendöben, a* 15 ezer forint 
liadi adót ; mely, a* helyes fel-ofztás fze-
rént reá esett, nem tsak egéfz kéfzséggel 
le-fizette; hanem még meg is toldotta azt 
a 'Polgársága ezer forint ajándékkal. Ezen 
kívül adott még a' Város hadi segédeimül 
három ezer mérő zabot 's Száz ítekrutákat^ 
kik közzfil mindeniknek öt forint ajándék, 
fel-pénzt oSztatott ki. Ád most Ö Felsé
gének a* had' folytatására űjjabbann^ 15 ezeje 
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forintot, ezer köböl gabonát, és 30 Rekrti-
tákat. — Temesvártól írják, hogy líápon-
ként Számos Legén vek íródnak be a' ka
tonai laistromba, k ik , ónként ajánlettáfc 
magokat katonáskodásra. 

Béts* . ; 
r A* KereSztes-Dámák' tifztes Rendjébe^ * 

újra tizenkét Tagokat méltóztatott fel-ven-
ni Tsáfzárné Ö Felsége a' múlt Szeredán/ 
itiely nap , eSztendőnként elől-Sorduló ín-
nep-napja vala a' Rendnek. Két Magyar 
Grófnék is vágynak ezen ujj Tagok között* 
úgymint: Abensberg-Traun Grófné, Szüle-
tett Révay Therésia Báró-Afzfzony; ég 
Székelyi Majláth Gxóíné^ Született 8chy~ 
nyei Grófafzfzony* v 

* * , * 

<̂ 5 iV5r Debretzéni Tipographiában \ tálét* 
tatnak N. Szigethy Mihály" gondviselés 
se alatt., ÚT' többek között , ezek a* leg* 
újjabb Eijcemplárok; • ? • -

(Folytatás.) 
Mágyar-OrSzági Méhes Gazda, A* fci^. 

nem tsak a' Méhekkel raló terméSzetes bá* 
násról; hanem azoknak különös nyavalyái*, 

•ról, meg-esméréséíől, meg-orvöslásáróí és 
más hozzá tartozó dolgokról, Kérdések éá 
Feleletek által tanít. Toldalékul atr&ri 
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hozzá, az idé-való borok* gond viselésé* 
nek mesterségét is, -Melyeke t> tulajdon ma* 
ga majorkodása köíűl való tapafzíaiásaibói 
dfzfze-Sz'edett és ki-botsátoct Ns Csáti Sza~ 
íá György* Nyomt. Debretzenben, ijgz* 
Az arra 9 xn . 

M. T.ullii Ciceronís ad Q. Frafrem Díá-
logi TresDe-Qratore. Edidit ac notis AHo-
rum et suis inftruxit Es&ias Budai, PhiL 
Doct. Hist. L ingwGr . item Eíoq'u. Lat. itt 
Goll. Ref. Debrec. Professor. — Debrecini* 
Impr. Michael Szigetliy Typogr* Anna 
1795. Az árra 4.5 xr* 

PubJii Terentii "Afri Comoedíae Sex» 
Ex Receosione Societatis Bipontinae, cum* 
que ejusdem notis, partim integris, par* 
tim in gratiam Tironum immutatis et au* 
ctis edidit Esaias Budai, PhiL Doct. Hist* 
Lingv. Graec. item Eloqu. Lat. in Goll* 
Ref„ Debree. Professor— in IL Tomis.—* 
Debrecini, Impr* Michael Szigcihy Typogf* 
Anno l795-

M.' íulHi 'Ciceroris Selectae Oratio* 
ues* ad Exemplar Probatissírnorum Codv 
cum expressae cum Christophori Celíarii 
Argumentisj Rhetorico ArtificiOj et ver* 
borúm, Rerum ac Rituum interpretationi* 
bus, additus est Index Adnotatiórmm. Edi* 
tiö Altéra Auctior et Emendatior. Debre* 
cini, Impr. Michael Szigethy Typogr* AiU 
UQ 1796. Az árra 32 "xr* 
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