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KSlt Bétsb?n, Kis-Arafi. Ha vának (Apguíltisn^k) 
• ss-di'k napján 1796-dik Ef2tendú'bem 

Hadi 'KörnriiLUlásofc* 

karoly Fő-Hertzcg 24-dik JulitisMíiV 
adásának ez a' summája: „ Ámbár az el
lenség, cgéSzSzen vifzfza.Verettetett Eslim-* 
ge/mélJál, 22-dikén; mégis mindjárt több 
néppel nevelvén a? maga erejét, űgf nyo
makodott előre, hogy Üima Városát (mely/ 
9* Baváriai Válafzté~fiertz'eg? laká-hejjétől* 
Jííonackiumí6\9 27 óránynyi járó-földÉfzafc 
és Napkelet között) eíébb el-foglalhassa 
mint a? mi Seregünk' -bal Szárnya^ es kü-
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lön Szorítsa a9 nagy'Ármádiátől FrölickWé 
M. L. unkát, k i , a* Sváb Kerületből vala':tf'|, 
Katonaságnak viízfza-vonűlása- által kente* 
leníttetett hasonlóppen vifzfza-vonni a* ma
ga Korpusát. —• Károly Fö-Hertzeg,'hogjr •'•; 
mind Frölich F . M. L. al fenn-tartnassa az 
.egyesülést; mind pedig Ulmáha. jókor ér
tessen : GemUnd Városa felé fordította ' 
Népét . " ; 

„ A' jRajna<*mél]éki Várak k;özzűi Eh-
renbreitsteinnk\ többet nem tartott v a k 
még bé-kerítve az ellenség JáL 124-dikén: 
minekokáért igyekeztek a" több Váraknak 
Örizetjeik, minden lehetősséggel meg-erő
síteni magokat, ?s eleséget is bé-fzerzeni" 

3,9-dik JiijUu&tól fogva 18-dikíg, &* Ká
roly' Fö - HerCae££ és Gróf Wartensltbett 
kórmányozása alatt lévő Seregekből: es
tek el tizenegy Tifztek és 5Ó9 alsóbb ren
dű Katonák; meg-sebesedtek §$ TiSztek, 
3s i844 Altiíztek's Közemberek; el-iűntelc 
57 Tifztek'p és 9^60 Altiíztek '$ Közem
berek. " 

Oiafz-Odzági Seregünkről azt a9 Tu
dósítást 'közöltette aJ Katonai Fö - Caneel-
lária JLÍL 30-dikán, hogy mind inkább 
öízfze-vonta magát, és hihető, hogy hoz
zá is kezdett a' hadi munkalüdásaihoz. 

Júl. 38-dikára vóJt határozva, hogy 
meg* - ütközzön Gróf JVurmser a* Fran-
tziákkal. 
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Mantüánkl , 16-dik Júliusban vallott 
. kárjokról a' Frantziáknak, következendő 
értelmű Tudósítást közöl a9 Roveredéi 
Újság: 

Mántiiából J\ü>. 17-áikén: — „Derék 
Örizetünk 5 minekutánna függőbe tartotta 
volna tegnap az eránt darab ideig az ellen
séget: Három kapuk közzül, melylyiken 
fogna ki-rontani ellene: ki rontott végre 
a* 4-diken, Pradella nevezetűn, véletlenül, 
3s oly hathatósan támadta meg a" Fran-
tziákat 9 hogy minekutánna 1600 embert 
veSztettek volna azok: bomlott rendel tá
voztak el , réfzSzerént Verona felé, réfz-
fzerént pedig Goitonn által, Castiglionc 
delit Stivierc felé, prédául hagyván Bat
tériáikat és ágyúikat, -Fogságunkba is es«. 
tek. közzülök kilentz TiSztek, és Száz al
sóbb rendű Katonák. A* Battériáit el-ron-
totta vitéz-népünk, melynek mintegy 300 
•emberre lehet tenni a? vefzteségit; " 

Jul. 18-dik éjtfzakáján, megént meg 
támadták Mántaát a? Frantziák: de ak
kor is nem tsak hafzontalanúl; hanem 
.veSzteséggei i s , mégpedig annál nagyob-* ' 
bal ; minthogy a5 táborjokban egy rakás 
puskapor fel-lobbant, mely történetnek 
alkalmatosságával hirtelen ki-omlott Öri
zetünk a* Várból , Vágyukat és ágyúi ke* 
ízületeket-is nyert el az ellenségtől. 

Lmoméból Jul. g-dikátm: .— 9>Teg-. 
nap as Korfzikai partoktól egy hajó' érke* 

••• K . 2-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 



zett id© sok Kalmárjainkkal, kíjk: azt be* 
Széflik, hogy tsak azólta, a' miólía el fog-
laltálc Livornál a' Frantziák : Inlentzven V 
Frantzia hajókat rablottak el az Ánglusok, 
és mind a5 Korfzikáx Kikötőhelyekbe Szál
lították. " 

JtiL g-dikánn, Livornőtú] is vettek el 
az Angliai fegyveres hajók, három keres
kedő Frantzia hajókat. 

A' Talorú Kikötőhely előtt fekvő IJie«x 

res Szigetektől fogva, Genuáig, és a' Tos-
kánai Szélekig, mindenütt el-állották a" 
tengert az Anglusok. 

Livornőbann, oly parantsolatot adott 
ki Júl. 3-dikánn Fiv Generális Vaubois, 
hogy minden Fr. KikSltözttek, eltakarod
janak Livör/?óhó\, ,és a* tenger-parihoz 6 
ménfőidnél közelebb, ne méréfzeljenek tar* 
tózkodni. 

Livornóból Júl, 15-dikénn : -— ,,Itt 
-.tegnap a? Frantziák, fzokássok Szerént va
ló nagy- tze re mániával inneplették a? Pá* 
risi B'áSztillnak el-rontatását. u 

ÁJ Romai Spanyol- Követ sfzzara Urt 
viSzSza-érkezett JiíL ,. 10-dikén líómdba Fío» 

• rentziáb6\. 
Rómából .JúL 16-dikán: •—' n Y a l a -

n mini" •A/iconáh&ni}: .úgy itt is, nyílva Szem
léltették a" B. Sz. Mária' Képének Szemei,' 
az — ájtíifö'skodó Kerefztyéne-k előtt, u 

,, A*" Békesség* rnnnkálódása végett 
ide érkezendő Frantzia Biztosokra nézve , 
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€>]y Hirdetményt íett itt közönségessé St&* 
tus-Secretárius.Cárdinális Zelada, a' mely-
benn, egyéb indító-okokon Jkív-íll, mind'a* 
magános , mind a? Köz-jónak nieg-gondo* 
lása által buzdítja á* Népet, hogy az em
lített Fr. KommiSzSzáriusokaí oiy tekintet
ben tartsa, mint Nemzet' Küldöttjeit. l z 
áltai-liágói ezen Intésnek, úgy fognak bün
tettetni , mint Pártütők; a', kik tudják és 
fel nem adjak Őket, tíz efzíendőkig, gály-
Jyai nehéz munkára küldéttetnek; a5 kik 
pedig fel-adják, 500 tallért kapnak titok* 

•.ban , jutalmul u 

JBo/ténidhaim VTanátshazba ment.Bo-
rmparte Fr. Vezér Jul. 4-dikénY Y minek^ 
titánná1 egy Befzédet tartott volna a* Ta-
nátshoz: fel-olvastatott előtte egy írást, 
melyben ajánlotta Ötét a' Párisi Fö-Kói> 
BiánySzéknek. 

•A* Bonóniax Respublika 5 három K8.v 
veteket indított Juh 5-dikén Parisba, űgy-
nunt : Savioli Senátort; Conti Prókátort j ' 
és Bologna Kalmárt, 

A* Bonóniax Fő - Vámháznál találta-
toitÁnghis Kalmár.jófzágok, mind el-fog* 
lakattak Jul, n-dikénn a? Fr, Respublika* 
fzámára. 

Massa és Carrara Hertzegségek, a8 

Florentzia'u Ge/utal, és Zaccai földek kö
zött Seküfznek, Ezeket a' két égyesiiltt 
Hcrtzegségeket,, mimTsáSzári Feudumokat 
©l-foglalták a' Frantziák5 Respublikájukhoz 
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kaptsolták, és Szabadoknak 3s Mástól .nem 
függőknek hirdették ki. Ezen Szabadsá
got és Mástól nem függést, azzal petsétel-
ték megnékiek, hogy minekután na a* Sza
badság-fája5 árnyékában .kisajtolták tolok 
az adót , m e ^ ?§ ei- ; 
Szedték fegyvereiket: oda hagyták őket: 
Jűk 7-dikén. < 

A' tulajdonképpen úgy nevezett Stá
tus Romamismk (Római Megyének) Cese-
na nevű Városába érkezvénn Anconáhél 
Verdicr. nevű- Fr. Generális-Adjutáns egy. 
Fr. KommiSzfzáriussal egygyiut, meg nem 
menekedtek volna egy tsoport fegyveres 
Nép' kezéből, "ha a' Nemesség és a' Ma-; 
gistrátus, hathatóssan közbe nem veteiíQ 
volna magát érettek. Híre menvénn ezen 
tselekedetnek Boriidba, mindjárt'egy ofz-•• 
tály Frantzia lovas és gyalog Katonaság • 
indáit onnan, Cesena felé ágyúkkal, mely 
onnan, Jűk g-dikán tért viízfza Bonóniá? 
ba egynehány foglyokkal. Más nap Lru 
göból is -vitettek: oda. 28 foglyok, mely •. 
napon, Szardíniái Minister Gróf Marulli, 
győzedelmi Innepet tartott az Angertaví 
tifzteletére. ' • . 

. Angereaa Generális, Jiil. 10-dikénn' 
reggel , a"' Bohóniax Nemesség* kérésérc 
Szabadon'bocsáttatta mind a.\Cesciiaí9 mind 
a5 Lugó\ foglyokat. Ugyan akkor, ki in
dult Boné/üaból $ és tsak 400 embert ha
gyott ott örizetük Vette űtját a* Veronai * 
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Megyének Legnago nevű erős kis Városa 
felé, az Athesis vize' meljékére, hová egy 
nagy tábort gyűl ékeztetett Bonaparte. 

A' Londoni Udvari Újságnak 16-dik 
Júliusi Darabja, két rendbéli Tudósításait 
közlötte Jervis Tengeri-Vezérnek, a' me
lyek közzül egygyiknek ez a' summája % 
hogy Macnamara Kapitány, Southampton 
nevű hajóval nieg-támadott a' Bieres Szi
geteknél Jún. lo-dik napjaim egy Frantzia 
Korvettet — huízonnégy ágyúst — }s azt 
egy rövid, de kemény viadal utánnel- ' 
nyerte, —- A'másik Tudósítás Szerént egy 
Ánglus Hajósseregofztály, Máj. 31-dikéri, 
Genuankl él-kapott liét Frantzia hajókat/ 
me lynek , a? S. Pier ct Arenax parthoz; 
indultak vála, Mántua> ostromlására ren-
deltt kéfzcíletekkel. Ketteje az el vett hét 
hajóknak Katona-hajó. Egyiken, a' Szál
lítmány , három ig fontos ágyukból, négy 
Haubitzból és hatvan emberből állott; a" 
másikon pedig egy ig fontos ágyúból és 
30 emberből. Az öt Szállító hajók kÖzzűl 
volt a' leg-nagyobbik 250 Tonnás, azaz, 
5 ezer mázsa fért reá, és indult 124 fontos 
Jhofzfzú ágyukkal , 13. mozsár^formájúak-, 
ka i , és ágyú-talyigákkal; a' másik, 120 
Tonnás , hasonlóképpen hoSzSzú-ágyúkkal, 
mozsarakkal, és ágyú-talyigákkal volt rak
va ; a' 3-dik, Száz Tonnás, égett borralf 
és tzvibakkal (kétfzer sülttel); a? 4-dik f 
ízkz Tonnás, Aulztriái foglyokkal; az ötö*' 
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d'ifc ?, hetven'- Tonnás, .sá-ntzásáshoa való.^ 
3s. egyéb kéSzületekkel. 

.Angliához tartozó Jersey nevű fzo.m* 
fzéd Sziget és FrarUzia-Orízág lu>z,ötís hat 
nagy Fregátok jár'ká'lnak "fel ?s alá, hogy 
mindenkori kcfz oltalmára lehessenek Jer-
j ^ n e k , ha talán belé akarnának Szállani aa 

Frantziák. A* Lakosok % rendre tartoznak 
' éjjel, vigyázni, 

A* Spanyol Udvarnál lévő AngínsKö-
vet Lord Bute 9 eleibe terjesztvén a* Spa~ 
/zyo/Minisíernek: minérmi bajokkal légyen 
egybe' köttetve y a* Földközi-tengeren való 
kereskedéssé Nagy- Brit-amii rínak a? Fr.Rab-
ló-hajók miatt? azt kapta felderül: lio»y 
a* Spanyolok és Frantziák közöu lett Be-

. kességkötésmek egy titkos Tzikkelye 5 en
gedelmet ád ugyan arra a? Fr, Rabló ha
jóknak, hogy a* magok ragadománynyai-
kat bé-vihessék a* Spanyol Kikötőhelyek
be : de hogy semmi panafzra se' Szolgál
ta tódjek ok Arag)'-- Britanniának, meg egy-
gvez benne a' Spanyol Udvar; líoixy ezen
túl, köz légyen az említelt engedelem aa 
Ánglus hajókkal .is. 

Az Udvari Újság ugyan ki nem hir
dette még Londonban: de több rendbeli 
magános .Levelek írták már oda; hogy 
Ceylon Szigetében, a} Hollandusoknak leg 
erosebb ' Városát Colomból is el vették az 
Anglusok Febr* .16-ídikán," és tsak ízagos 
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fa-héjjat "(Tzímetet), mintegy 15 millió 
haifzázexer forintot erotT kaptak benne... 

Frantziá Tengeri : Vezér líichery, a' 
In már alkajmas 'iclotöl fogva múlat a5 Ca~ 
dh:\ Kikötőhelyben, oly reménységgel' vólt# 
hogy Solano Spanyol Admirálissal- egye
sülve bátorságosan tengerre fzálhar, de 
tartozik még magát tovább is patzientál-
ni ;. rhert minekutánna darab ideig tartott 
volna a5 gyakor Kurír-járás, Cádix és Ma-
drit között: végre oly parantsolatot vett 
Solano , hogy leg-nagyobb réfzéről Hajói
nak Szedesse le- ismét az ágyukat,. ss úgy 
tartsa azokat mind addig, míg ellenkező 
Rendelést nem fog venni az Udvartól. Már 
Jún. 6 dikán foglalatoskodott Solano, az 
említett paranisolcUnak teljesítésében. 

Két Spanyol líne'ai \\a)ö\ jímérikánükCar-
iagenax Kikötőhelyébe indultak Jün.^-dikéti 
a' Cáduxx parttól, két Földi v^gy Száraz
ravaló Regementekkel, sok ágyúkkal, és 
ágyukhoz való kéfzűletekkel. Hasonló te
reli Szállításra, de még nem tudatik bizo
nyosan hová? Nava Tengeri - Vezér is ki 
vagy orr rendelve 4 líneai hajókkal és két 
FregátokkaL 

Langara és Mazzaredo Tengeri-Vezé
rek , kik közzül amaz az Occánusx, a5 má
sik pedig a* Mediterraneumi (Földközi-
tengeri) Hajóssereget kormányozza,' tartoz
nak, a' vezé-rléssek alatt lévő Legénynyei-
ket gyakorolni naponként a* tengeren. 
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Elegyes Tudósít ás o%. . • 
Néhai iő-dik Lajos* öregebbik Tdst-

vérjénék elete, kevésben maradt meg- JiíL -
19-dikénn : Diliingen Városában, a' hol 
Mrüfzfzelir'Ksílmkr-fovtl tartózkodott volt 
egynehány napoktól fogva, hat meg-hi t t 
Embereinek 'társaságában. Történt t. u 
hogy a' mondott napnak esvéli tizenegy 
órájakor/ a? mint ki-nézett volna' az abla
kon: reá lőttek, Y a9 fejének felső réfzét 
i r te is oldalvást a? golyóbis: de. ' tsak 
^ugyan .halálos sebet,.nem ejtett .rajta..' /A* 
gonofz"Szándékú Gyilkos még eddig ki.nem 
tudatott. • \ : 

Frqhfurtból írták Jul."•' ai-dikén , . és 
'már közönséges Újságok is hirdették, hogy 
a* mely időben a? Prufzfziai Király elfog
lalta Norimbcrga*s vidéket és külső Váro
sait : ugyan abban az időbenn a* Hessen-
Casseli Landgráf is . Urává tette magát 

-Gelnháuscn Városának, a3 mely Imperiá* 
lis Város'volt. 

Némely •Tudósítások, 3 Százezerre tet
ték annak -a* Török Seregnek Számát, â  
mely, Drindpolynkl va.la- egybe-gyülekez-
ve : de hitelesebb, új Tudósítások bizonyos-
Bak írják9. hogy alig ment 150 ezerre is; 
hane.m'ágyu-kéSzűletére nézve hasonlít más 
Murópa\:]6 Katonákhoz;' Egy réfze, Jassy 
és Menderídé; indult; a? másik Ofztálylya 
pedig Bosnim9 'fö Varosa JBányaluka felé. 
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Magyar Orfzig. 
A9 Bánátból írták Jűl. 21-dikén, hogy 

bov aratáshoz vagyon 'ottan reménység. , 
és hogy süriien fzáljítgatják onnan által' 
JJorvát-Oxizágba. hajókonn; az életet 

A? Bánátban Ujj-Szegedeiy mely. Sze
ged-KixHyi Városa9 jóízága, minden. Sze* 

. redán. és /Szombaton héti Vásárok ; négy 
Hétfőkön pedig, melylyek, György., ifíiV 
hely 9 Ignátz és András napjait meg-elő-
zik, orfzágos Vásárok vagy. Sokádalmak 
fognak tartatni; különösen Barom-vásá
rok is. 

A' Paksi földön Tolna Vár megyebeli 
Jul.- 17-dik és ig-dik' napjai között két 

' . eztx kex^ix^^oií^\^g9ítt\\ a51Kúnfzent~ 
mikió'Si és Szab adfz állási földeken pedig 
JáL 20-dik éjtfzakáján 40 ezer. A' gyula-
dást vigyázatlanság okozta, 

Vefzprém Vármegyében a* Nagy~Vá«* 
zsony és Tapoiíza között;'nem'.;, különben » 
Arad Vármegyében, a* Batonya és Ö-
Arad között lévő köz-föld, nem másfély 
banem két egéíz posta-járásnyinak fog ezen-? 
tál Ő Felsége9 rendeléséből Számláltatni. 

Dcbreízenböl Jul. 17-dikén: — ,,A* 
íruiltt Hónapnak 22-dik napjánn, azt írtuk 
ugyan vígaSztalásunkrar hogy Május és Jií-:. 
níus, a' késő hidegek utánn adtak jó eső
ke t , azért is,- bort és búzát reménylünk 
eleget ? melyekért kérésink zörgették az 
eget, . .. •".' 
D* iuié búsulnak ismét a* Lakosok ; 

A' kárt vallott ember ízáraUlhatatlan sok? 
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Ugyan'is Júliusnak 2-dik napjánn, eft* 
véli hat és hét óra között,- Városunk* kör^ 
nyékénn, ű. m . : Kardfzagon , Dorogon % 
JVandsonn , Bö/zörményhtnn^ Hadkázonn% 
Korty amim , JDrófzegenn 5 Jankáim , /^iy-
ddnn , és más egyéb helyeken-, oly nagy 
Szél és jég-eso -volt; hogy a5 hol tsak el
ment , .minden, vetést, .Szőlőt, és kertet 
el pufztított. Sok borjúkat, juhokat, apróbb 
sertéseket, ludakat, Y mindenféle mada
rakat, a' hol mit talált; sőt gyermekeket 
is agvon vert. Nevezetesen, H.' Böfzör-. 
ménybeim egy .nyóltz efztendös Leánykát 
a ' jég agyon ütött; az emberek pedig, ku 
ket a' jég a' mezon ért, kezeiket, mely.* 
]yekkel fejeiket oltalmazták, más nap , 
mint az ér-vágottak, nyákokban fel-köt ve 
hordozták; és egynek, &' többek között, 
a' kezét el is törte. Ez a' jég, hol kissebb, 
hol nagyobb volt; volt oly nagyságú is, 
hogy az embernek, két ki-terjefztete.frrnar«« 
kába, alig tért el három darab., és így, egy 
tyúk-tojásnál nagyobba.k is lehettek, Ez 
okozta, hogy a'. B-öJzörménjrieknek ez 
előtt tsak három efztendökkel meg-bádo* 
gaztatott tornyok , oly jukatsos , mintha 
golyóbisokkal lövöldöztek volna reá. Benn, 
e5 mi Városunkban, sem Szőlős kertjeink
ben, serami kárt nem tett; de kívül né
mely helyeken, a5 hol ezen jég el ment, 
mindenütt pufztított ?s rontott: nevezete* 
senir egy Szántóvető 'emberünknek, 90 
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Esákról való vetését anynyira e l -ve r te ; 
hogy a' fp zsák vetés után, 9 vékát sem 
takar. Úgy ítélek pedig: hogy ezen tsa-
pás 9 OrSzágunkbann sok -helyekpn volt 
ugyan azon napon: mert T&tdhé) ily ér* 
telmií Levelet vettem: „ Az Isten minket 
minden terméseinktől meg- Sofztoit; mert 
Juh 2-dikán négy és őt óra között délután 
oly zápor-eső jőve reánk , nagy menny
dörgéssel / Szörnyű Széllel és jéggel , miné-
műről még a' go efztendos emberek sem 
emlékeznek; és a* hol ez a' jég el-ment, 
ott sem nem aratunk, s e m n e m Szűrünk 
ez idén. Tsak nálunk Tatában , .az abla
kainkra nézve, melyek iíapnyugotra Szol
gáltak (mert az esö onnan jött) tett a* jég 
500 forint árm kárt; egy gyermeket is , a9 

mezőről jöttében agyonütött; a? társát pe
dig, a? ,zápor el-ragadván, egy árokban, 
halva találták más nap. Réízt vettek ezen 
ítéletben a' fzomfzéd Komáromiak is, ho
lott a? nagy fzél a3 Duna' hídját öSzfze-
Szaggatta , *s a' malmokat helyekből cl-vit- * 
te. Ezeket régen meg-ír tam'volna;-de 
várakoznom kellett, hogy igazat írhassak, 
nem tsak mend'e-mondát. Egyebet most 
nem tudók; bár ezt sem lehetett volna 
tudnom! c í '• 

Körmötzb anyáról Juh 19-dikén: —* 
55 Nálunk most Szép napok járnak , 's a5 Szé
na-munka! nagy divatjában vagyon: df 
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a'- múltt hetekbenj, kivált i o 3 it.~ 'ís-di- • 
kén e' folyó Hónapnak, 'oly hideg idők 
jártak itt, hogy Számos házaknál a5 fzobá-
fcat fütteni kelletett: melyre nézve sokan 
kezdettek, betegeskedni " 

t JBéts. ' 
Mára várátik ide vifzfza as Nápolyi 

Udvar' Követje Markése Gallo Parisból , 
a? hová kűldődött volt a' maga. Udvara- '.. 
•tói, hogy munkálódna a' Békességkötést, .. 
melyből azonb&h semmi se' lett: mivel a9 

feltételek között kivált.; egy olyan, volt , 
hogyannak eL fogadása, Szörnyű követke
zéseket vont volna maga utánn. 

Valamint Néliái Gróf Revitzky tudós 
^Hazánkfia, ki-adt^ nyomtatásban a* maga 

. jeles Könyv-gyüjteménynyének laistromát, 
melyíyet^ az- Idegenek is jól esmérnek '$. 
betsfilnek: ngy most Gróf Teleky Sámuel 
Bihar Vármegyei Fő - Ispány és Erdély 
OrSzág' réfzéröi Udvari Cancellárius ö Ex-
cellentziája, Világ' eleibe botsátotta a' ma
ga válogatott Bibliothékája'Leírásának El
ső Réfzét, melynek fontos és igen Szép 
deáksággal írott Elöljáró-Befzédjét nagy 
gyönyörűséggel fogják olvasni, kik, a' va
lóságos Tudomány egygyik forrásának, a* 
a* régi és yjjabb jó Könyvek' olvasásának, 
mind ar< magános, mind a'.közönséges élet
ben való nagy hafznát belsőképpenn ér-
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m-
s ik j és önnön példájokkal mutatják fzem-
' be-tűnőképpen. 

Az-'alabástrom-edények' hasonlatossá
gára oly Szép újmódi üveg-edényekei kez-

. dettek mostanság kéSzíteni Tseh-Odzk^-
•'ban; hogy kivált az efféle üveg-lámpások, 
mikor valamely égö-fzer vagyon berniek,, 
kellemetesebb világgal gyönyörködtetik a5" 
Szemet r .mintha valóságos alabástromból 
volnának. 

_.•:•, udvari-Statuárius Müller ü r , kinél 
sok .álig- és ülö- viaSz-képeket lehet termé-
fzeti nagy formában Szemlélni, oly Firná-
tzot •talált fel; mely, akármilylyen nemét 

"a? kemény fának, egéfzfzen hasonlóvá Isi-
nálja a' Mahóni fához. 

n * ... *F F̂ .. # * -

• ' A* ;tíégi Népek9 Erkoltseiknek%, Szokásaik^ -. 
naky-és-Rendtartásaiknak HtstóridjdbóL 

. - A c r i d o . p h a g u s p . k * . ' 
(Sáska-evŐk.) • 

".• , • Az y ^ H ^ i Szeretsen Népeknek.egy
re Szét tették, az. Acridophagusok*'Más em
bereknél kissebb növésü.ek, • fonynyadfc < 
könynyű téstüek, futó sok, és igen feketék 

, voltak". Nem a' tenger' ízómfzédságábari 
laktak? \ e* volt egygyik.oka,. hogy, nem 
adták magokat baláfzatra: de nem tartót-

•• tak semmiHyájjakatis: hanem egéfzíz éle-
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tekben sáskákkal éltek 5 *s ugyan azért ne* • 
veztettek el a' Görögök által Acridopha-
gusokrsak. 

Mint feliettek Szert az Acridophagusofc 
&nvnyi sáskákra,, hogy Szakadatlanul ki 
telt belőlök az eledeijek, elégségig: így 
adja eio Diodoms Sic ultis: Tapalzukak 
Ö k , hogy minden tavafzSzal a'napnyugo-

• ti-Izéi, temérdek sáskákat hajt ő feléjek. 
Jó előre tehát ki mentek egy igen nagy és 

. >néjj völgyhöz, ^e !y az 5 lakó-vídékjek-
.. l i éz e g y n e h á n y f t ád iumnyi ra e se t t (Egy stá

dium a''"Görögöknél, 6 ízáz lépésnyi ki-terjedésu me
netelt jé!entett> . A ' , v ö l g y e t m e g tol? öt ték fa-
ealyhai és kóróval, melynek böviben vóU 
tako Midőn már látták, hogy közel.>eí a* 
sáskák' fellege a' völgy felé: meg-gvujíoU 
ták annak tökelékjét, melvnek ige*; rr?» 
itaf és fojtás füstjétől meg-íVdadváii a? Sás
kák, nagy sűrűséggel hiíliotiak le a' főid
re. Ez a? sáska-vadáfzat el-tariott egyne
hány napokig- Hogy a* sáskákat, mely-
lyek rendkívül nagyok, és oismán Színűek 
ys Szárnynak "voltak 9 annál jobb ímcn le
hessen enni, *s el is lehessen tartani addig 
az ideig, míg ismét frissekei lehetett kap-

• n i : e' végeit be-hintették sáska-takar--
mánynyokat az^Afcridóphagusok bizo-nyos 
mértékű sóval , melyet bőven termett a* 
foldj ök. • * 
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