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Nfó i h . 
í t á i l Bctsbén5 Kís-Áfzfa. Havának (Áügüfiusbak| 

5-dik napján 1796-dik EiztendSbem 

J7űífö Környülállások* 

- A z _ ÖÁaySr- öríiágí Seregünk' Fö * V Ő , 
zérétöl Gróf WdrmscribX érkezett ínár t«<?-

• íiap előtt estvé egy Kurír, Wurifeser-Hu* 
ítár-Kapitáíí j itíbör "UV htméíyében^ ki 
is a* _Veronál Megyének JÖo/tfé iievü Me* < 
zö- Városából az Athesis (olafziíl: Adigt\ 
iiéinetül: Eisch) vize mellől9 következén* 
dő értelmű Tudósítással indult r 

>!> Áz ell-enséget, Mántua vídékjebéí? 
f>géhh fekvésAen öieg-l&nAdtatu Ctöf 
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" Warfnser Juh 29-dikén reggel. Öt tsapá* . 
tokra volt feKofztva Seregünk, meíyly@, 
ket : Davidovich; Sebottendorf; (Erdélyi 

v fi) Melas; Qaosdanovich; és Mefóáros 
Féld marséba llieutenántok kormányoztak. 
Magának a? ,Fő-Vezérnek Szeme-láttára' 
adta a* Sebottendorf F. M. L. Ofztály-

"lya,. egy ieg-fzehb példáját a5 vitézségnek: 
Bíert ámbár meredek völgybe kellett néki 
le menni, 's abból ismét jó darabon fel-
felé máfzni, a' feléje omlott Frantzia kár-
táts golyóbisok között: még is erő-hata
lommal el vette <&' Brentinol jó fekvésű 
sántzot az ellenségtől, mely a' mint von
ta volna vifzfza magát, az Athesis vize9 

jobb partján Brentino és Breboco között, 
Davidovich Generálisunk el állotta az út
ját , *s fogott mintegy 900 Frantziákat, Szá
mos Tifzteket ?s egy Brigadirost, és nyert 
4 ágyukat, 

EJ meg-Iévénn elébb nyomultak mind 
Sebottendorf ^ mind Davidovich F . M. L. 
aink, az Athesis két partjain , '$ midőn 
le-értek azon völgyekbe, a* melylyek^Mi~ 
voti nevű kis Helysége SzomSzédságábaii^ 
vágynak, látták a5 magas hegyről le-erefz-
kedni feléjek Melas F , M. L. Korpusának 

. elöljáró réfzét is-, a* melylyel Sebottendorf 
F . M. L. egygyesítette a' maga népét. 

Melas F. M. L. tol oly Híradást vett :"" 
Gr. Wurntscr, hogy a' Baldo hegyén ké-
fdtett sántzaikból igen .diadalmasaim el- • 

\ \ • . . •• 
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verettettek a' Frantziák, úgy íxogy 5 és 
é Száz között lévő ízkmű tsoportok fogat* 
tattak egynehány ízben közzűiök; 

(A* Baldo hegye, a 'Sardái t ó , és &z Athesis vi« 
ss között bé-nyúlik Tirolwba.) 

Egéfz kéfzségű Népünktől, jó Generá
lisaink vezérlése alatt, további előmenete
leket reménylett Gróf Warmsér. 

Egynehány Batalionainkban esett ugyan 
kár: de a' melyet ingyen sem lehet ha
sonlítani az ellenségéhez. 

Quosdanovich és JMéfzáros F . M. L. 
októl nem kaphatott még akkor Tudósítá
sokat Gróf TVurmser, midőn el indította 
&' Kurírt: mert azokat meSzSze el - kül
dötte, oly hagyomássaí9 hogy tsak holmi 
tekervényes útakonn által tartsák fel véle 
az egyesülést. , 

Mdntua^ egéSzSzen fel van az ostrom 
alól Szabadítva. 

Gróf Wartensléherf %$- adu Júliusi Tu
dósításának ez a' summája: „Minthogy 
az ellenség, mind Vénáéból, mind Bel* 
gfiomhól ujjább erővel nevekedett, és oly 
fzándékját nyilatkoztatta, mintha el. akar
ná vágni, az útját Gróf Wartenslébert Kor-
pasának Bamberg felé : ily környülállások-. 
ban jónak ítélte Gróf Wartenslében el
hagyni PVürzburgot, és Bamberg felé von*. 
ni vifzfza .magát. 

Bambergb'ől Jul 2,6-dikán: — ss A* 
L 2 
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Ts. K. Sereg Ismét előre akar nyomulni 
egyesített erővel Würzburg felé. 

A9 Würzburgi Püspökségben 9 a* jlíé-
mis vízétől nem meízfze fiskvö Iphofen 
nevű kis Városnál-tüzes tsatázás volt Juh 
26-dikán. 

Károly Fö-Hertzeg JuL 27-dikénn ín* 
dííotta Béís fele, a? maga leg-ujjabb Tu . 
dósítását, mely Szerént oly helyet válaSz-
tott Seregének, a9 honnan mind. a? Botze. 

•F. M. L. Korpását segíthesse JEfztingen-
nél; mind a' Dévaj Generálisét Blaubay-
errmé\3

 ?s *az Üimai vidékről is egy ideig 
vifzfza. lehessen tartóztatni az ellenséget. ^ 

Az EJzlingeni ütközetben , melyről 
már emlékeztünk, háromSzor verettetett 
vifzfza. az ellenség, sokkel nagyobb vefz-
teséggel ? mint a' miénk volt; mely is , g 
Tífzte'kböl'és 577 Közemberekből állott, 
öfzfze-vévén mind a' boltiakat, mind a* 
sebesseket,, mind pedig a? nemtaláltatta-
t a t is. 

(A" Római Spanyol Követ Azt ara 
Űr, kinek közbenjárása által esett meg a* 
Romai Udvar és a" Fran'tzia Respublika 
között a? Fegyvernyugvás-köféa, vifzfza-
térvén 3úl. 12-dikén Bonónidköl Rőmdbst3 
hofzfzas. beSzélgetést tajrtott más nap "Pá* 
pa Ö Szentségével.) 

' A3 miólta "Fegyvernyugvást kötőitek 
a* Sváb Kcriíietbéli Rendek : már azólta 
F* M. L. FrölicA, Waldsec nevű Váró* 
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iotska Se!é indult '(mely az Anfztriai Há
zé) ; Gyiday Qberster a* Duna' jobb part
ja hoSzízában, védelmére vagyon Fröhlich 
F . M. L, nak; Wolf Generális pedig, a* 
Bodensce nevezetű nagy tó' hofzSzában, 
az Arlberg hegye előtt fekvő és Aufztriá-
hoz tartozó Birtokoknak oltalmára nyo
mul. 

(Az Arlberg egy nagy német mérttfő'Idnyi Kófic, 
fzaságú magas h e g y , me ly , a'-Sváb Kerületet, Tyro« 
l istól , és Helvétziának G r a u b ü n d e n nevű réfzé-
xól válafztja el. Ka előtt feküfanek a' Sváb Kerület
ben n , a' H o h e n e c k i , P 1 u d e n z i , és F e 1 d k i r* 
c h e ni Grófságok , 's a' B r e g e n z i Domínium, mely-
lyek az Aufziriai Házé. A ' Bodaersee , mely CosN 
xiiizersee-nek , '$ Bregenzioi, Bregenzersee-nek is. ne-
yeztet ik , y mértföldnyi hofzfzaságra, és 3 mértföldnyi 
fzélességre terjed, a* Sváb Kerület és Helvétzia kö
zölt. ') 

Königstcin Várára, inelylyet 600 em-
ber őrizett liuíz ágyukkal, reá rohantak 
jiíí. jp-dikénn a'Frantziák: de viSzfaa-ve
rettettek: hanem, az az után következő 
napokon el ásták a' tsaiornák5 lítját, mely-
lyek, vizet "Szállítottak be a' Várba, Nem 
Jévénn e5 Szerént vize az Őrizetnek, ken
teién volt magát meg-adni Jűl. 22-dikén% 
oly feltétellel, hogyha tetSzik: mindjárt is 
ki-váltcSdhatik. 

(Königítein Várja a? Saxóníai Valeírztó-rlertzfg* 
xiek is vagyon Tseh-Orfzág' f/.éleinél: de a' mely Kö-
nigífteinrói itt vagyon Szó; az , Frankfurttól egy po-
pányuyira es ik , Áioguntzia felé) 

&hrenbreitstrin Várából rettenetesen 
ágyúzott ki az Őrizet Juh i8-dik éjtSzaká-
jáun a' Frantziák5 Munkássaikra, kik. ott^ 
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Földvároknak -kéSzítésében foglalatoskodó 
tak. 

Neaw,iedi\é\> n&gy sámt2okat hányat* 
tak aJ Frantziák. :-

A9 TVürtembergi Hertzegtol, négy mil
lió 1 ívért kívántak a* Frantziák, Fegyver-
nyugvás* válts ágául. 

Regensburgbót Aug, í-sö napján: -~ 
„ Sok Tudósítások bíztatnak bennünket Bé
kességgel. u 

AJ Livomói Komendáns eránt, kit,,-a* 
•Fr. FŐ-Vezér Bonaparte 9 egy írás mellett 
fogva küldött Florentzidba: következendő 
értelmű ValaSzt kapott említett Bonapar
te , a' Toskdnai Nagy-Hertzegtől: „ Gene-^ 
ralis 1 Spanocchi Generális, ki a' Kegyel* 
med parantsolatjára meg-árestáiódott, ide 
hoza itatott. Az én betsületérzésem kíván* 
ja tőlem, hogy meg-tartsam Ötét addig-aa 
árestomban , míg ezen árestálásnak indító
oka, (melyly ékről én fel-teSzem, hogy he
lyesek) nálam tudva léSznek; hogy ezen 
tseJekedetem által bizonyságát adjam, Ke
gyelmed, a? Fr. Respublika és egéíz Európa 
előtt, az én Tartományom9 Törvénynyei-
vel meg-egyező Igazságnak, a' melylyek* 
Bek alatta lenni én magam Törvényemmé 
tettem magamnak. Által-küldom Kegyel* 
mednek ezen Levelet , Markéze Ma/ijre** 
dini által, -kinek ne terheltessék Kegyel
med ki-nyilatkoztatnij mit vétett az em.lí* 
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.tett "'Spanocchi. Egy^baránt mind azt *Y 
fel-fedezhetiNékie Kegyelmed, a' mi ilíe-
ti az én Tartományomnak Csendességét* 
Igen óhajtom azonban, hogy Kegyelmed* 
kezétől oly Keze-írását vehessem, mely 
engemet egéíz Tűskanávíű egygyütt meg
nyugtathasson. — Ferdinánd. 

Ezen Levélre, adott feleietet Bonapar* 
Je 9 melyben megrína a9 Spanocchi Gene« 
"ralis* meg-árestáltatásának okait. Az után 
pedig Személy Szerént is el ment Florett-
tziábz. (mint már ez tudni való.) 

Az a 'Levé l , melyben, Spanocchi Ge
nerális* el-fbgatásáriak ok^it fel- fedezte 
Bonaparte a' Nagy ~~ Hertzeg előtt., nem 
jött ki nyomtatásban: de ki jött "az a* Tu
dósítása Bonaparténak, melylyet a* töb
bek között ebben a? dologbann is, Jól. 2 di-

Jkánn indított Bonániábol Parisba. Ide 
tartozó Tzikkelye az említett Tudósítás* 
n&k ez: . 

„ A 5 Nagy-Hertzeg* nevébenn eKfo
gattam 3L Város* (Livomó9) Kormányo
zó ját, és tulajdon Katonái által Floren* 
íziáb& vitettem: úgymint a* ki , az Ári-
glosoknak (negyven rakott hajókká} Livor* 
7ió alól való) elutazását fzerentsésítette; 
és kevés órákkal az előtt a? maga Batté
riái alatt , el ^hagyott vétetni két Frantzia 
hajókat egy Ánglus Fregát által ~> Ez a* 
Tiízt esméretes Livomgb&im $ a* Frantziák 
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eránt való gyülölségérol, egy Nedpolisl 
Fregáfpt vezérleit ellenünk,, és meg van 
yéve Anglia5 réfzére. " 

A* Nagy-rHertzegrŐl, e#t írja -Boria* 
-parte említett Tudósításában : Arra akar* 
, ták reá venni á' Jíagy-Hertzeget, hogy el 
iitazzék: de nem hajlott a? maga ellensé
geinek 's-a* Mieinknek ízavokra: meg-
jnaradt a? maga Fö-városábann a a* mi Se-vft 
regeinktől körííl-vétetve, de a? Frantzia 
jó-lelkűségbe vetett bizodalommal. Ez a* 
maga-viselés meg* érdemli, hogy betsül. 
tessék. 

Végző Szavai a' Bonaparte* Tudosítá-
iának ezek: „ A* Luccax Respublika hat 

, ezer puskákat adott, melyiyékre, nagy 
fziiksége volt a'Seregnek : mivel igen ront* 
ja a- táborozás a' mi fegyvereinket* <*• 
JSlagy'- Britanniából.. —• 

Sok Suán T Tifztek takarodnak által 
Angliába, aa kik engedelmet kérlek 's 
nyerlek is Hoche Republikánus Vezértől, 
ho!>y békével el költözhetnek a? Framzift ' 
földről, 
Frigyes -BelgyiombóU — 

A* TexeR Kikötőhelyből nern indul* j 
hatott. val$ raéf^ ki a5 Batáviax. .Hajóssereg j 
Jul; lő-dikáig'is az ellenkező izélek miatt. j 
A& admirális-hajón 9 Winícr Admirálissal • 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197| 



xŐ9 

pgygyütt két napot töltött ^Frantz ia Kö
ret Noéi Polgár. 

Hogv azÁn^lusok' kereskedésének a* 
menynyire tsak lehet, rövidséget okozzon 
a?- Nemzeti-gyűlés,; ,nieg nem engedi^ ezen
túl a* Batdviai IVrtonaányokra való be-
viteitetését az Angliai kemény tserép-edé« 
nyéknek; ellenben, azt se* engedi, hogy 
JBaidvi4hól Angliába,, Tímároknak való 
tserfa-héjjat ^lehessen altal-liordani, vala
mint ó vasat sem 9 melylyet ennekelőtte 
lég nagyobb ré.Szent Hollandiában Szoktak 
YÓJt vásáriam az Anglus Atzél-fabrikánsok, 

Ha. Számos Személyek akarnának ki 
Utazni /egygyütt; társaságbann aJ Respnbli* 
ka^Söldjérői^ paferzust nem kapnak: ma
gános Személyek is'tsak úgy nyerhetnek, 
ha meg-mutatják, hogy a9 rendkívűlvaiő 
adókat már Ök bé-fizették; vagy ha be nem 
fizették; Kezeseket állítanak magok he* 
lyett*- Altaljában pagy vigyázat vagyon V 
pafzfzus adásbaiv 
Frantzia - QrfzághóL. —. 

tíoche Generális, ki a' Suánok (Ki
rály tkívánók) ellen hadat folytatott. Sereg* 
nek vala Fo-Vezére , Parisba ment, a' 
hol különös tekintettel fogadtatott a' Di
rektórium által.1.- Brest9 vídékjére gyüle
kezik az a5 Frantzia Sereg, mely a' Suá-
ppk ellen hadakozott. 
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A' Tengeri dolgokra ügyelő ^mister. ' 
Id-hirdettetté , hogy Brigitte nevű Ánglus 
Hajót, melylyen 12 ágyú és tíz ezer má
zsa gabona vol t , el nyert egy Foudre'ne* 
vü Fr. hajó, tsalárdsággal, mely abból ál
lot t : hogy-a' Fr. Hajós-Kapitány -Algírt 
záfzlót tétetett fel as hajóra; maga pedig 
az Embereivel egygyütt törökösen öltözött 
Ily formában leg-kissebbnyiref se' lévén as 
Ánglusok előtt gyanúsok a' Frántziák, mind 
addig íirgötfek forgottak, *mig oly helyre 
nem verekedtek; hogy többé ellent nem 
állhattak volna nékiek az Ánglusok, Ak
kor hirtelen Frantzia. záfzlót tettek fel, 3s 
reá kiáltottak az Ánglus hajóra ellensége-
sen, mely, látván a* kéntelenséget, magái 
meg-adta. 

Paris mellett Meudonban, még most, 
is dolgoznak a'Physicusok éŝ  Chimicusok-
az Aerostátnak ( Levegö-égi visgáló efz«» 
köznek) nagyobb tökélletességre való vU 
telében. Két új találmánynyal gazdagítot
ták is már az elöbbenieket, úgymint: u ) 
Mint kellessék Szél' ellenébe is igazítani az 
Aérostátöt? £•) Találtak oly vékony selyem* 
ne-mét is9 a' melyből egy fóázadréfzény* 
nyi költséggel lehet kéSzíteni mint eddigi 
sz Aérostáthoz kívántató golyóbist. 

Elegyes Tudósítások. 
A5 Dániai Korona-Örököse , Vefztfá* 

liának Pfrmont'ncyiiés a* Savanyu-vize-
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röl híres Városotskája felé intézett útja
iban •,- meg-látogatta Hanau környékén JúL 
20-dika előtt,, Jourdan Fr. Vezért, a' ki^ 
Katonai tifztességet tétetett néki, és két 
Regementel próbákat is adatott előtte. —-
A' Pritjzjziax Király Pyrmonthdax volt mát 
akkor. 

A' Fr* temető-helyek ezentúl Cypms-
fákkal lefznek bé-üitetvre. A* temető-kö
zepén fog állani a' Halhatatlanság' ofzlo-
pa ? ily felűl-írással: „A* jó erkőltsü Em r 
bérre nézve ? Halhatatlanság' bőítsője a* 
sír. A9 bé-menetelénél a* temetőnek ezennt 
értelmű Szók fognak olvastatni: „A* jó lel
kű Ember midőn meg-hal: akkor kezdi él
ni a'*boldog életet. 

A' Parisban mulató Efzaki-Amérika* 
béli Republikánusok, nagy vendégséget 
tartottak JúL 4-diké.nn, a' magok Szabad 
Közönséges - Társasága' fundáltatásának 
Örömére. A3 tele pohár-emelgetések* al
kalmatosságával kUnyilatkeztatöt't'" örven
dező kívánságoknak"tárgyai voltak : az 
Amerikai Respublika' Születése napja 4-dik 
Július, az Amerikai és Frantzia Közönsé
ges -Társaságok, ezeknek Rarátjaik, é$ 
Igazgatóik; a* vélekedésben homályoknak 
el - enyéfzése 9 a* Kereskedés , és ennek 
Nénynye *s Gyámok a* Földmívelés, &* 
Tudományok és Mesterségek 'V ezeknek 
Előmozdítóik, a? fold kerekségén élő Szép 
Nem '$ a' U 
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Basűeáhmi , Poteraiot és Rassah, • ÜÖ 

kikkel vigyáztatott eddig a9 Fr. Direktor 
xium 3. ÉaríhdéntyxQ i , most maga meg-
árestáltatta, > . 

Magfar Örfzág. 
Bereg Vármegyéből JuL 19-dikén: ^ 

f ) Nem rég% a' kövér időről, 's a5 böv 
fziirethez, sok gyümöltshöz, és gazdag 
aratáshoz, igen fundamentomos reménysé
géről. írtam-Tötdunknek ; ele azólta,*két 
Szombaton.-ment rajtunk egymás után ál
ta l , oly fzörnyű jég-esso: a* mnylyenre a* 
leg-öregebbek sem emlékeznek; és a" mely 
Valamint á* fzomfzéd Vármegyékben , a* 
mint Szomorúan haljuk: űgy a? mi egéfzfz 
Vármegyénkben is, mind a' hegyeken a' 
Szüretnek, mind a' mezőkön az'aratásnak, 
*s egyéb • tavafzi vetéseknek, és kerti ve-. 
teményeknek, egéfzfzen nyakát SzakaSztot-
ta ; 9s a? fákról a' sok gyiimo.lt.söt, zwldf-
ben le-vágta; valahol tsak IcereSztűl ment. 
Főképpen az első zápor, melynek a* je
gei -is í^.agyobbak,' Szegeletesck , és igen 
élesek voltak ; oly ifzonyú Uólv éf/ízel járt: 
hogy SzomSzédságunkban: hol a* templom9 

fedelét e l -hordta ; hol egcfzfz zsindelyes 
Csűrnek a? fedelét; hol egyebekéi ; neve
zetesen Beregfzíí/zhan , a' naey fákat tö
réstől ki-törte"; nem egy két új zsindelyes 
epületet a* földre terített; 's embert is olt 
pda; kit meg-sebesített; és aJ felleg mó4^ 
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¥a fel vett pornak sűrűségével, mép- a' le-
vegÖ-éget is nagyon megsötétítette. " 

„ E ' két, egéfzfz Vármegyénket ron
tott kő-essön kívül, még egy harmadik 
nagy zápor, vagy inkább felhő-fzakadásis 
ment Beregfzáfzon *s a' környékén által; 
melynek, egy fzikra idő alatt, felette nagyi 
ra nőtt árjai, az űtfzákon, patak módra 

• folytak; a' hegyen, egéfzfz fzölőket, tö
vestől ki-mostak 's el seprettek; más fzö-

. löket ellenben, úgy bé-temettek: hogy 
néhol, hasig is esett bele' a' fzegény Gaz
da. Ezen kívül, tíz hűfz mázsas köveiét 
is hajtottak le felé a' tetőkről, melylyek 
más kövekkel egygyütt, hasonlóképpen te
mérdek rontást tettek a' fzőlőkben. A ' 
hegy alatt fekvő egy kis faluban pediV . 
oly. irtóztató árvíz lett ugyan ekkor: mely* 
az úlfzáföl a* házakba, nem az ajtón, vJy 
inkább, nem tsak az ajtón; hanem az ab- . 
lakokon is , fzéltibe folyt bé felé. — O 
Tempóra ! —• —- ' 

,^GiY'ör VármegyéhdlZvA. ^rre:\kex\-. ~-^ 
JÍ Ezen jó , és bov termésű efztendön'ek 
e f f . . a ' vWéken sok Helységek' határjaiban 
a Izornyu jeg-c^r ajtai lett tsápási; és azok 
által sok fzegeny Ember-társunknak nvo* 
morodási indítottak arra, hogy tapafztaláV 
sómat a karoknak enyhítésére, sőt vala* 
mely féfzbol lehető segéllésére, ha a n k ö l 
vetni akarnák, közöljem; mely is ebbo! 
all: Történt egynehány efztendőkkel en* 
nekelotw, mas Vármegyében, 's távolabb 
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JévŐ jóSzágomban, hogy aratásnak idejét! 
•aVnagy fzél, a* meg-érett búzámnak a' fze-' 
3Hit ki-verte5 és-tsak igen kevés haSzon-
nftl lett az aratásom. Fájlalni lehetett-a*" 
ízép tiSzta .búzát, hogy a* földön a? tarló 
közt igen" sünien--pirossallott: azt tehát 1® 
izántattam , és -le-boronáltattam. Követ
kező eSztendöben, bővebb és haSznossabb 4 

aratást adott, mint a' rendfzerént való ve
t é s ; korábban .is meg-érett, a' takarítása 
korábban esett,.-és így ismét meg-lehetett 
fzántani a* földjét, és rendfzerént annak... 
idejekor bé-vetni. A' föld sem soványo
dott el, ismét közönséges jó termést adotf. 
Ezt mindenkor, és el-felejtheletlenül em-'•' 
lékezetembenn tartván: történt a* műltt 
1795-dik eSztendöben, hogy a* jég el-ver
te a' búzámat, úgy a5 többi Lakosokét Is, 
itt ezen lak-földem9 határjában, és nem 
egéfz érett, hanem zsengés érett korában; 
ágy hogy talán felit -sem kaptam a" re - ' ' 
mellett 'termésemnek. Több Lakosok pe
dig anynyit sem kaptak, hogy tsak a' ve
tőre el-kéfzített ugaroltt földeiket is bé-vet
hették volna." 

'.„A*.-jég-által- 3e-vertt kaláfzok mindaz-
'által teljes érett Szemmel'tele voltak ' az 
aratás'idejére.- Sem kafzáíni, sem aratni 
Bem lehetett' jól -á' jég' által, le-teríttetett 
búzát , 'ánynyi, vagy néhol több kaláfz is 
níaradt a* 'Szántó-földön,'jmint a* meny-

. jvyit • öízfz'c lehetett takarítani.^ 
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„Itt ís tehát javaslottám a9 le-famiL 
nkt, beSzéllvén a' történtí tapafztaltt dol
gomat , és annak ki-menetelét, de t k k 
anynyit te t t , mint a'falra borsót hányni: 
jóllehet némelylyek meg-gyöződtek annak 
| ő | ki-meneteléről. " 

„ É n tehát, hogy y jaraslásomat tse~ 
lekésettel is meg-bizonyítsam; a' két kö
vérebb darab földemen heverő kaláfzokat 
le-fzántattam ? bé boronáltattam > és Szinte 
azon fzerént mutatta a3 reménység mun. 
kámnak meg-juíalmaztatását, mint az első 
történetben. De mit tselekedtek az iri
gyek? Juháfzokat, páfztorokat-.. anynyira 
reá ingerlettek a' kárt tételre/ hogy az 
vgygfik földemen tsak egy Szál sem nő
hetett fel, úgy legeltették, és késő tavafz-
kor tőréből ki-rágatták a' Szép zöld. r és 
bokros búzámat. Á' másik darabon is alig 
maradhatott három vagy 4 kévére való,, 
aV melyről 200 öreg kereSztet bizonyossá*! 
remélhettem." 

(Folftatása következik.) 
* * * • . . 

yf Régi Népek' Erkdltseiknek, Szokásaik* 
nak9 és Rendtartásaiknak Históriájából^-

Még egyrzer az Acridophagusokról (Sáiká-crfflU 
tői); és valami keveset a* Adjrmachidákról. 

Rövid életű Emberek voltak 'AzAcru 
dophagusok : a? kik leg-tovább éltek is kö-
zöttök, meg nem haladiák a* 40 efztendöt. 
Igen nyomorultul multak ki Szegények a* 
Világból, Siciliai Diodorus Historikus
nak előadása fzerént, mely i$ ebből áll; 
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„A*-midőn már Öregedni kezdettek: kii-
íönbkülönbfcle igen undok formájú Szár. 
nyas tet tek termettek, elébb ugyan a' h*. 
soknak és gyomroknak, aziuán pedig ke
vés idő alatt egéíz testeknek bőre alatt9 
a' melylyek miatt elsőben oly viSzketeg-
séget érzett a 'Beíeg, hogy Szinte jól esett 
néki a' vakaródzás; de annakutánna 'mu 
don azok az otsmány áliatötskák, ki-akar-
táfc fúrni magokat a? bör alól : ki-nyorftták 
azonn által, a? romlott vért? *s éles fajdal-
inakat okoztak á? bőrben. A* kínlódó Em
ber, utat tsinált nékiek körmeivel a? ki-jö
vetelre: de keserves jajgátások között. Ak-

'kor mint valamely jukas edényből: ógy 
nyösögtek ki a* tiyíít sebií testből a' xűt 
férgek: és oly bőséggel, hogy ki-veizteni 
őket többé nem lehetett. Nem lehet meg« 

, határozni: ha az eledelnek e ' , melylycl 
táplálták magokat az Acridophagnsok; 
vagy lak-helyek' röfzSz levegő-egének kel
lessék tulajdonítani ezen különös nyava
lyát? 

• Az Adyrmáchidak $ 
Afrikának Lihya nevű réSzét lakták: xigf 
h öltözködtek mint a9 több Li&yaiak > és 
Szinte azon erkoltsüek és fzokásűak vol
tak 9 mint az jEgfiptomb'étiek) kikről, fm-
kör a? rend reájok kend, fogunk fzó!Ia~ 
ni. Htrodötus azt írja az Adyrmac/uddk* 
fejér népéről, hogy a z , rézből kél'zalt 
tzombravalókat viselt. Mcg-L-igyta nőni ?* 
haját, és ha tet'fit fogott rajta: büntetésük 
ügyön harapta azt, '& azutánii el-vete£tt< 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.197 


