
TSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 
; É » G E D E L M Í ? H 

orosfojsojsojo 

Nro 13. 
K$l% Bétsfcen, Kis-Afzf2. Havának (Átj^fónnak) 

12-dik napján 1796-dik Efztendő'b«.ju 

/ faái KörnjMállámh 

Donapartétóí sokféle hírek kezdettek ke* 
rengeni Ife'frben. A5 leg-újjabb Velen*> 
ízet Levelek azt írjak fcföle, hogy 13-ad 
magával egygyütt, a' Velentzei földön, 
Guosdanovtis Generálisunk által el-ibgát-
tatott. Cervoni Generális neveztetik a* véle 
el-fcgattak között. •— De még lehet ezea 
terténetrSl. gondolkodni azosi okból, hogy 
Horgo-forte íratik as el-fogatás helyének, 
a* hová miaekutánna 'jdUfeglalutott A« ** 
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Mieink által, vifzfza nem térhetett volna kü«* 
lönben Bonaparte, hanemha Szökve: hogy 
pedig az előtt él ne;m fogattatott: az nyiU 
váíi ki telfzik a' Mántuai Komendánsunk-
nak F . U. L. Gróf Canto d> Yrlesntk Tu
dósításából 5 mely fzerént, Jósef Fö-Her-
tzeg Magyar Lovas Reg. béli Klem Al
hadnagy Borgofortéhoz küldettetvén Ru-
kawina Generálisunk által, egy tsomó L o 
vassággal 's egynehány Horvátokkal, a9 

Lakosok közzűl is fegyverkeztetett fel né
melyeket, kiknek segítségével, egy Fran-
tzia Komifzfzáriust, tíz Tifztet, és 300 
Közembert el fogott. — Hasonlóképpen 
Governoióbkn Kapitány Moniegazza, egye
sítvén tizenkét Stabs.-Dragonyosokkal a3 

Polgár Katonaságot, '200 Frantziákat fo
gott. Jósef Fő-Hertzeg* Hufzár Reg. béli 
Kapitány Barkó, St. Michael di JBorőo* 
•Bál 60-V Siabs^Dragonyos-Kapitá'ny JMack 
Jpedig, két-Fr'antzia ínspectorokat," két Se-
cretáriusökát, két Adjünctusokat,. és %® 
Katonákat fogott Augustus' első napján.: 

Hat hetekig állotta körül Mántuáx. az 
• ellenség, mely idő alatt, estek cl..réSzüHk-
f'öli .jintal Fő-.Hertzeg Reg..-béliAl-Had-
liágy Baus 9 Első Karisi aati B&talionbélí 
Al-Hadnagy Plaiissa9'é$. 118 alsóbb ren
dű- Katonákv 'Meg-sebesedtek'l^Tifztjeink^ 
és 3§i alsóbb rendű Katonáink, Az el-fo* 
gattak* és el-tűntek' fzáma 87*re menta 
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,r *r j^t F r a n t z5ik|közzűl, fogott el Mdntaax 
örizetünk,, 5 . Tifztet, . V-{$7 alsóbb rendű 
Katonákat,- réSzSzerént a* 1'6-dik Júliusi ki 
rontásakor; réSzSzerént pedig JűL ,18-dik 
éjtSzakáján, a* midőn Rukawina Generá
lisunk 3-fzor verte viSzSza az erőSzakosko-
dó ellenséget. Az említett éjjel nem ke
vés kárt okoztak némely Mántuai épül e-
íekbenn az ellenség* golyóbisai. 

JűL 20-dikán fel-kívánta Bonaparte 
Mántuáx. , de sikeretlenűl: hanem tsak 
ugyan abban meg-egyezett mind a* két 
F é l , hogy az Ispotályok felé ne vettessen 
golyóbisokat: mely tzélnak el-érése vé
gett fekete záSzlók tétettek ki az Ispotály-
epületekre. 

Juh 27-dikénn reggel 2-fzor; 29-dik 
Jál. ban pedig 3-fzor törekedett eröSzako-
-%zxi bé-rontani az ellenség Mantuéb^: de 
mindég vifzSza-verattetett Rukawina Ge
nerálisunk által. 

Július' utolsó éjtSzakájánn 11 órakor 
vettették a* Frantziákl eg-utóljára feombi- A 

farkat és tüzes golyóbisaikat i^í«í«aba: az 
után folyvástvaló Szekér - zörgés hallatta
tó ttV Reggelre pedig tökélletes tsendesség 
lett; mert elosontott nagy sietséggel as 
ellenség, hátra-hagyván minden ostrom* 
kéSzületeit. 

Mántud védelmezésének plánumjáts 
Ingenieur - Major Gróf Orlandini készítet
ik volt* 

0 :* 
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(Egy Brescial herél közöltetett vé
lünk, mely ma érkezett, ?s azt írja : hegy 
JSresciá9 el foglalásának alkalmatosságá
val, Gvosdanovich Generálisunk* fogságába 
esett Bonaparte sebesen , 9 más Tifztek* 
kel , 3 Hadi KommifzSzáriiísokkalj és 36 
Stábáiis Tiíztekkel egyetemben.) 

Jourdan, Jiíh 30 dikánn a' Sckwein<* 
fart meljéki verekedésbenn , oly előre la* 
Iáit menni ? hogy a' Ts. K. Katonaság ál
tal cl-fogattatotl; hanem egy Joras Rege* 
ment által, mely, tüstént segítségére sie
tet t , ismét viSzSza-fzabadíttatott. Beteg 
volt Júl. 31-dikén, 's helyette Kleber Ge
nerális kormányozott. 

A' Moguntziai Őrizel* (Garnizon) Szá
ma, 14 és 15 ezer között vagyor); mely 
Népnek több réSze felénél, ímperiális Ka
tonaságból" áll. A* Komendáns Neu Ge
nerális, ki^ a* Váron kívül meSzSzire ki
terjedt Erősségeket le-rontaíia; hogy így, 
a' vezérlése alatt lévő népét ne kéntelenít* 
tessen sokfelé Szaggatni; hanem cgéfzízetm 
cgygyütt tarthassa azt, a5 tulajdonképpen 
való Várnak vcdelmezésére. A' mely Lei-
kosoknak nem volt különös okok, "hogy 
MoguniziáhüLTt maradjanak : meg - monda
tott még Jul. 19-dikén, hogy el mehet
nek. Ki is mentek, és a5 leg Lélsobb Strá-
zsákig el-kísérieítek Katonák által. 

Moguntzia mellett, a* -Hecfitshcbni ' 
iántzokat meg-támadták a9 Framziák, Jiil. 
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49-dikén reggeli 4 ó rakor , *$ három ízben 
törekedtek azokba b é - r o n t a n i , de mind 
anynyifzor vifzfza-verettettek, .Vefzteség-
j e k e t , goo emberre tefzik a' Tudósí tások/ 

Frankfurtból Áug* r-sö napján: --*'• 
^ A' rmíkt éjtSzaka, nagy lármával adatott 
jel a* F r . Seregnek a hogy álljon talpra *s 
induljon. Alkalmatosságot Szolgáltatott er-
xe a* Kafzfzell Garnizon, mely újjonnan ki 
tsapott", *'s nyert a* Frantziáktól hét ágyu
ka t i és fogott közziilök egynehány Százat.** 

Wilrzbarg V á r a , 14-dik Júliusban té
pet t egy hofzfzas kapitulátzióra a5 Fran-
tz iákkal . 

A* Frankó niai Kerület5 réfzéröl, Bárá 
JSc&ard kűldődött el Jourdan Fr . Vezér
h e z , Fegyvernyugvás véget t : és nyugtató 
V'álaSzt kapot t . 

Regmsburgbzxm a* Német -Bi roda lmi 
Gyűlés, Sechcndorff és Grofz Bárókat oly 
DeputáUisoknak váiaSztotta maga kebeléből 
Júl. 29-dikén, kik által meg-kérje a' Fr . Ge
nerálisokat, hogy Régensbarg Városát, mint 
a7 Német-Birodalom' közönséges Gyűlése* 
ülö-helyét oly tekintetben tar t iák , mint 
neutrális Várost . A* Frantzia-OrSzággai 
békességben élo Udvarok* MinistérjeiktŐi 
ve t tek Bátorság-Leveleket .a' nevezett B e -

•*• • putátusok^ és már előre jelentést tett fe'15-;. 
lök a* Frantzia Generálissághoz, Gróf Bern* 

\ Jlor/mvü Tagja &' rPmfzJziar Köve t ség 
peka< •. .. , 
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Förcheimb&* Jűl. go-dikánn^ n o o T Í . 
K. gyalogok mfentek hé , és 20®Lovasoks 
Száz ágyúkkal, melyeket, mindjárt a5 bá« 
ítyákra hordtak. A' sántzak 's a* Vár* 
kiülő réfzeinek erőssebbítésébenn goo-an 
kezdtek foglalatoskodni. Oda Szállította 
által Gróf ÍVartenslében is a*f8-quártélját.. 

Az EfiUngem; Tarkkeimi; Tingen* 
dorfi és Schomdorfi verekedésekben, me
lyek, 21-dik Júliustól fogva s/j-dikig tör
téntek , két Fő-Hadnagyaink, és 94. al- \ 
sóbb rendű Katonáink hullottak el. Egy, í 
gyik Fő-Hadnagy, Andrizky nevű, a* r 
Kinfzky Ferentz Regementjéből; a'másik ! 
pedig Bayer9 a' Kinfzky könynyű Lovas- f 
sai közzül való volt. — Sebet kaptak 14 f 
Tifztjeink és 548 alsóbb rendű Katonáink, ! 
A' 3-dik Slavoniai Reg. béli Oberster Ter- í 
sich és Fő'Hadnsigy Prella\ nsm külön- : 
ben d' Alton Reg. béli Kapitány Schioar- •• 
zer, 'közöltök vágynak a' sebeseknek. — I 
Az el tűnitek' fzáma íójj-re ment5 kik kö* { 
zött egy Tifzi slntsen. 

AV Würtembergx Hertzegség' Őrökö* [ 
séf9 d9 -Antkon nevű Ts. K. Ingenieur-Má- | 
jor mentette meg a? Frantzia fogságba va- | 
ló eséstől: minekokáért a'Hertzegtol meg 
is jutalmaztatott a' Katonai Érdem' Rend- 1 
jenek tzímerével, JűL XQ-dikénn Schorn-
do/j^ban. 

Hogy az Anspacki és Baireuífú Her- I 
ízegs'égeket meg • őrizhesse a' 'Prufzfziai 
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Király a5 liacT viszontagságaitól; ujj Táb* 
lakat állíttatott fel a' Szélekre, ily Kiírá
sokkal : Territórium Boriissieum. Feudum 
Morussicum* Némely helyekre HuSzár-tso* 
portok is rendekettek. 

A' SaxóniaX VáiaSztó-Hertzeg, egy Je~ 
lentést tétetett JiiL 26-dikán közönségessé, 
melynek summája oda megy ki : hogy Ö 
Vál. Hertzegsége ; tsupán ágy réSzesult 
hadban s mint egy 9 as Német-Birodalom5' 
Rendjei közzűl; továbbá, hogy Ö V. Her-
tzegsége, több ízben sürgette-maga réfzé-
röl a' Német-Birodalomnak Régensbargi 
Gyüiésébenn a' Békesség-kötést 9 a5 mint 
ez tudva lévő dolog; és végre, hogymoft 
i s , midőn Ö V. Hertzeg'sége, Segyver.es 
népének egy réfzétki állítja a* maga Tartó-
mánynyainak Széleire, nem különben a9 

véle egyet értő Felső - Sqjcémai Rendek9 

Birtokaiknak^ is Széleire.,• éppen nem azzal 
a5 tzéllal vagyon, iliogy-;meg-támadjori: va
lakit ,-. .hanem- hogy óltdmazza a5 maga jó-
Szagát/és Rendtársaiét a* kik között Első', 

JLlegycs Tudósítások. 
••-. • .-A* Fr. Orfzágba viSzSza-kívánkozó K'i-
költözttek? Száma., meg-haladja. V 30 '.eze
rét. De • a' Direktórium nem' hamarkodik 
az efféle kívánságoknak': megrostálásával. 
Egy hónap alatt, sok? ha/negyvenben 
fzeiitentziát hoz. Amaz ' esméretes nevű 
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Beazimarchais ki-törlődött [már a* Kikö!-
iözttek5 lajstromából, é% Párishm vagyon; 
jnivel meg-rmiíatta , hogy ü , ; közönséges 
dologban kűldődött volt külföldre* 

A* Helvétziái Tudósítások, tíz ezerre 
teSzik azon Fr. Kiköltözttek* Számát s kik-
nek meg-mondatott, hogy okvetetlenül el 
takarodjanak a* Helvétziái földről. Az a* 
hír felölök, hogy yiSzfza.költöztek-Franr 
ízia-Örfzágba,'.'$. ne vezetessem! annak dé
li réfzeibe. Akartak volna sokan közzű* 
lök Nagy-Britanniába, menni: de^ a' Hel* 
vétziaS Ánglus Követ Wikham Úr, egy
nek..se* adott pafzSzust. 

A9 Párisi Legények, bajufzkákat és 
Szőke vendég-hajakat (parókákat) kezde-
nek most viselni. A' Dámák ellenben is
mét a* magok tulajdon hajókat viselik, 
melyet hátulról tsak együgyű módra fel
hajtva Szoktak a' fejeken lévő hajhoz fog* 
lalni. 

Ángliábann, a' kutyáktól való taksa fi* 
%eíés, sok kutyák* halálával kezdődött eh 
Ivlost a? Caniculai. napokat, kutyavefzés5 

napjainak lehetett volna ott. el nevezni. 
Oneglidhsm az ott lévő Frantzia Kom. 

jnifzSzárius' Secretáriussa, egynehány Kató* 
nákkal együtt tsak el tűnt egyfzer: annak* 
titánná, egy föld alatt való boltozatos üreg« 
ben találtattak meg hóltt testeik 'Ijegycs-
kardokkal által íziirdálvá* 

• m 
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Magyar Orfzág. 
A* Budai Tudósítások 28-ra tefzik azon 

Házak' Szániatj melyek ot t , a'Vízi-Város
nak úgy nevezett Saietrorrvűtfzájában el
égtek e* folyó Hónapnak 3-dikán délután* 

Zimonból" Jul. ag-dikán: — „ Anynyi-
ra el-hatalmazott már Belgrááh&nn a* pe-
fiis, hogy húSz és harmiritz Személyek is 
halnak el benne naponként. A? Jeg-fobb 
Kereskedők, réfzSzerént falukra, réfzfze-
rént erdőkbe vették magokat. A' mely 
portékák innen által fzáilítódtak Belgrád
ba: ismét viSzSza-takaríttatlak onnan. Kal
márjaink , kik, egy. időtől fogva, kereske
désbéli dologban, a' Török földön tartóz-
kodtanak; réfzSzerént az ide való, réfzíze-
rént a* Pánísovcd tiSztiiló-házakhoz futot
t ak , a' hol 28 napokat tartoznak, az űj-
jabb rendelések Szerént el tölteni. Ezen 
Embereinktől értjük, hogy a* Duna3 hofz-
fzábah Számos Török Katonaság Szállítódig 
Vidiniol (Bodonlol) felfelé, és falukra 
©fzlik; de Belgrádba, is indultak némely 
SeregfzakaSzok. " 

Rdtzkevih'öl Jul. 26-dikán: — ;
 3, Ku 

vántam ezen Város' régi történeteit ma
gában foglaló Protocollumból, egy, Kö
zönséget ilietö jegyzését as akkori Vá* 
ros' J e g y z ő j é n e k közleni, mely ez; 
,, 1723. §. 4. Meg - jegj'zésre méltó az 
is; hogy ezenn 1723-dik értendőben pem 
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hogy a' Dnna bé-állott volna, de a' mi 
nagyobb, oly gyönyörűséges és mindenek
nek tsudálkozásokra méltó időkkel mült el 
a* Tél minden réSzeiben tőlünk, hogy je
get ingyen sern láttunk, sem pedig hóval, 
vagy (a? mint ay téli napoknak terméSze-
tek) kemény Szelekkel nem terheltettünk, 
n-gy hogy nyárnak lehet inkább mondani 
as telet, vagy is tavaSznak ; hogy sem mint 
télnek. — Bo efztendő is volt ez; mert 
egy rnéio búzát lehetett venni-a*, kinek kel
lett, a9 tifztábbat j§ dron , az alább valót 
50 és 40 dron, sőt alább is; az árpá
nak és zabnak mérőjét hol 15 dr. hol is
mét- a5 hol már drágább volt 20 dron, 
mégpedig az öreg mérővel. Ebben az-eSz~ 
fcendoben, a* Duna-meljéki Helységekben 
nagy föld-indulások is .voltak 's a* t. " 

"„ A' közelebb múlt tél is Szintén oly 
lágyan folya le mint a* le írt efztendöbéli, 
mert itt még senki sem emlékezik arra^ 
hogy a5 Dunába l-e vert karók, melylye-
Jken függő kötélnél fogva esik az által-já-
rás , a? jég miatt másik efztendSre is meg 
maradtak .volna; az idén pedig, azon ka
rók állanak, melyek'még tavaly tavafzfzai 
le-yerettettek,'- -— .A* lágy és jó,télnek* jó 
nyarát •xeméíléttük:'mii* a* •téten';;':de va
lamink áV mostani-efz-ténd;5' tavaSzSza, az 

" 17'23-dikka],- hideg és: fzeles voltára nézve, 
ellenkező vol t , úgy a' . nyarat • is #elíenke-. 
mr 'mert .itt, (kg-alább a* > mi'--birtokunk* 
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ban lévő határokban) nem tsak bövség 
nem leSz£& olyan mint a' le-ír&tott, vagy 
tsak olyan is a5 minémfit a* mostani idők
höz képest reménylettünk; de a* közép-
Szerűségüt is alig üti fel az eSztendő'jósá
ga , mivel a' gabonáink igen soványak , 
sőt a' melylyek valaminek látfzattak is 
fzalmájokra nézve kivált az Öfziek, igen 
soványan töltik a' mérőt, 9s tsekélyen fi
zetnek. — Az 1723-dik eSztendőbéli telet 
követte föld-indulás a* Duna-meljékén; 
most pedig különbkülönbfelé tsapások; 
ugyan is hogy egyebeket el-halgassak, a3 

műit Szombaton itten fzomfzédságunkba 
fekvő Makdrdi9 's Helység* határába oly 
Szörnyű Szeles és jeges ess© volt , hogy a* 
mint harmad nap múlva is lehetett látni, 
az esső által meg-jukíttatott földön 'akkora 
lukakat tsapot, a5 melyekbe egy nagy tyűk 
tojás könynyen belé fért volna, és ez fe
lette sürün lévén 9 ugy tapaíztaítaltatott a* 
Lakosok által, hogy a*./.hullott' "jég mind 
göröngyeges volt,. mint a', tölgy-fán ter-
meni Szokott guba, ~ Temérdek károkat 
is tett ofztán ezen irtóztató 'égi-háboruval 
egybe-köttetett jeges-eső, mert azon kí~ 
vűl , hogy sok nyálakat, Szárnyas állato
kat ki-végzett a'. Világból, vagy meg-
bénntott, vagy vakított; sok Szegény adózó 
embereket keserves sírásra fak'aSztott, mert 
a' búzáikat, melyek még lábon '.állottak^ 
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a' tavafziakát pedig, úgymint árpát9 za, 
bot , kölest, kukoritzát, egyáltaljába mind 
tígy el-veríe a' jég, hogy boldog időben 
a' sok Százakból álló marha tsorda által le 
gázolt kövér Tarló nem alább: való azok-
3iál. így tselekedett a* fzőllejeknek is egy 
réízével, és leve Szegényeknek mind a5 

fzüretjek, mind az aratássok ,'s takarodás, 
sok egySzersmind Canicula' kezdetével. — 
Ezen tsapás által okozott károknak betsíu 
j e , vagy is tsiidállása tegnap esett meg. 
Ugyan ezen jeges-essö, a' Szígetségböl a* 
Duna' mentiben fekvő helységekre által* 
menvén, a' Gasl , JDömsödi, 5s a' t hely* 
ségek birtokaikban lé^Ö határokon is sok / 

'károkat t e t t . " 
„Nálunk kevés essök járván, sem ku* 

koritza , sem kertbéli zöldségek az idén 
nem teremnek , iíg}r hogy az egy gabona* 
ban való termést (mely fsintén úgy sóvá* 
nyan vagyon) ki-vévén; mindenre nézve, 
gyarló az efztendo ekkoráig* Hanemha 
még mostanában esso lefzfz, aligha a* leg 
jobb KertéSz-aSzSzórcyaink is Csalló-közre 
nem Szorulnak télravaló kápaSztáért; azon
ban még is egy a* vígaSztalásimk , hogy 
t, i. még eddig inkább alá Szállott, mint 
sem feljebb ment volna mind a' biíza, 
mind más életnek az árra. Ennek oka 
az i mert leg-fzűkebb még is a' pénz.** 

Béts. 
Fels. Urunknak különös engedelméböl, 

és a' BéíÁ Érseknek Migazzi Cárdinális-
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tiak buzdítására ? nagy Gyülekezet takaíó-
dott tegrvap, reggeli 4 órakor? protzefzfzió-
val a9*Sz. István" Templomába, a' hol 
egy kis'Mise után alkalmatosság Szerént 
való- prédikátzió tartatott a? Néphez,1 mely 

' onnan aV.J?^/ÍA//^pkV,Templorna.felé in-
d é k á n ; -ott is/hasonlóképpen egy rövid 
oktatást'halgatott: 5s onnan egéfz a* línéá-
ig , harangfzó alatt folytatta a* protzeSz-
fziót, oly sokasággal, ap melynek Számát 
többre lehet tenni öt, ezernél. A' líneánál 
némelyek kotsikra ültek; de a? nagyobb 
acéfz gyalog maradt i 's úgy utazott ájta-
toskodva Mária-Tzél felé, 

Séts Városának különbkülönbféle ren-
dfi Lakosai, egy Szabadseregnek fel-állítá
sa eránt meg-kérték O Felségét, ki 4$ 
ezen kérést, méltóztatott el-fogadni, és 
már telt is. egynehány fzázra, a' Szabad 
akaratjokból magokat fegyverfogásra fel
ajánlott Személyek' Száma. Ezen Vitézek, 
a' Tartományon belől, 's annak Széleinn 
vifzik végbe azokat a' kötelességekét* 
melyeket más időben a' reguláris Katona
ság telyesÍL Úgy hozvánn av Szükség ma* 
gával, Szembe fognak az ellenséggel h 
Szállani. Lefznek fcözöttök olyanok, kik 
-valamint most eleintén, saját költsége* 
kenn formálják által magokat Katonákká, 
mgy továbbra" is,.zsoldot nem kívánnak9 
hanem magok pénzinii katonáskodnak; 
kfznek továbbá olyanok^ a' kik, magok 
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fzérzik ugyan be magoknak az első Ka* 
íonal kéfzületeket, hanem arinakutánna, 
zsoldot 9 a* közönséges KaSzfzából fognak 
kapni ; lefznek végre olyanok is , kik s 
mind ruhát., mind.fegyvert, mind zsoldot, 
közönségesből kapnak. ,— Ha Dicastériá* 
listák állanak ezen Seregbe: vifzTza-nye« 
rik mostani eharacterjeket és fízetesseket, 
as Szabad-sereg* el-oízlásakor; valamint 9 
ha/ Stipendiumon JévS Tanulók fognak 
fegyvert, majd ha ismét'folytatni fogják 
tanűlássokat ? ismét ki jár a' most el ha
gyott Stipe.ndiümjok; a' Mesterlegények 
pedig 5 kik Tagjaivá lefznek ezen patrió
tái Seregnek, meg-térvén aJ vitézkedés* 
bök polgári jüst nyernek, 's Mesterembe
rekké is ingyen lefznek. — Némely Mél
tóságok, nagy summa pénzt ajándékoztak 
ezen Szabad-sereg5 fel-állításának fundu* 
sáűL 

# * • * • • / 

# # * # # # 
.jf Tudományok' Olafz-Orfzági állapot já

rói való Rldadásnak folytatása* 
A' Számos és nevezetes Könyves-há-

«ak, Szép alkalmatosságot nyújtanak OlaSz-
OrSzágban a* Bíbliographiára. Ama' ne» 
vezetés Bibliotkecárius Fosfri, k iadta har
madik réSzét, ily tzímíi Munkájának: Ca-
talogus Codicum Seculo 15 impressorum 
in Bíbliotheca Magliabeehiana, A1 Go* 
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thai Herízeg, azon híres Hejdelíergal Co-
dexnek Le-írását, melyet ki-mohdhatat-
lan Szorgalmatossággal 7s hasonlatossággal 
Spaletti Apátur le-írt, ennek Örökösekéi 
meg-vette. Az Iffjabb Adeltmg i s , Cardi
nal is Zelada Római ElsÖ Min isler' engc* 
delmébol *s kegyességéből némely régi 
Kéz írásoknak Mássait Német - Orfzágba 
hozta magával RómábéL A* Topogta-
phia egy azon munkák közzül, melylyek-
ben leg-helyesebben foglalatoskodnak as 
Olalz Tudósok. A5 föld alatt találtatott 
régi épűlet'Omladékoknak és mai feim ál
ló Városoknak különös le-írási ezt nyil
ván bizonyítják. Angelo Faóroné, a? Pi
sai Universitás9 Históriájának három; réfzét 
adta ki mostanában.,' mely igen nagy gond
dal 's. jó ízzel, vagyon.;;íirdolgozva,-"~ -.Á* 
Sforza^ Família, 'egy magános Historikus-
sát találta Ratti Apátiirban; • valamint,-Ma-,. 
•ckiavel, nemes Szabadsággal '& réSzre-haj* 
•"lás nélkül ítélő dltséröjét; Cavaliere Mai^' 
deíli nevű Patriótájában (Földi)éhen),, •• Az 
lijfabb .utazások9 Le-írásai között,; tsupan a* 
Bertola...Űrét' lehet említeni•,:.;kl most a^ 
Rajna9 partjain tett utazásit V éízbevé'-* 
lit ki-adta, de .ezek...nem mindég a? leg-
helyesstbbek, így .p. o. Neuwicdxól mondja, 
mely, a'Tolerántziája által nagy elómeiie-: 
teleket tett a' fzép,egyességben.5 *s vagyon 
: keresésben. ; Tant a iholtiplicita di Culti 
éebba "produrrca poco apoco uhfermento 
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futait álla Storidita 9 t ál riposo ái ptaí 
paese. Noha az OlaSzoknál Száma ninta 
a* mindennemű Versek.' írásának: mert 
&'CanzQni, SonettiDitirambi etc. az eges* 
ségéreis ezen' Nemzetnek > mind tudva 
való ez Metastariótál i s " ,o ly Szüksége
sek, mint a',.falat kenyér: még is ke* 
vessek jönnek ki most , me l j ek t sak a4 

középfzeríiáéget is el érnék. A' Cicero
ne nevű híres költemény által regeim es» 
méretes Passeronz, nem végen ki-adta 5 
Verseinek kilentzedík réSz'ét, életének ki- j 
lentzvenédik eSztendéjében Jlíajlá/zdban, '& 
az Elöljáró befzédben ígéretet teSz, hogy 
folytatni fogja Munkáját.. Maffci Meropeje* 
siek Születésétől fogva, az QíaSz Szomorú 
Játékok, isupán a régi GSrög Tragédiák. 
hoz alkalmaztattatnak. Ilyen a' Gtóf Arri* 
vabenc által ki-adaíott Eiecíra is. DeRos* 
si Úr, «gy olvasásra méltó Könyvet adott 
k i , melyben az Olaíz Teátrumok' Hely
reállítójáról Goldonitól igen ditséretessén 
emlékezik,.. V helyes élzbe-vételeket téfov 
a' Comédiák* Szerzéséről. A5 több Poetai 
Munkák között emlékezetre méltó még: 
egy\Si€Íüai nevezetesen Palermói Szár
mazása V a' '16-dik Századbann eltt VoU 

' mtámtt*. nevű Tudós -által fordíttatott Ver-. . 
séi Anacrcotmdk^ melyek m'ostV Görög .. •• 
Textussal együtt M>nyomtattattak, jeles 
meg-jobbításával a5 Görög Textusnak,, 
mélynek kézzel írott Origináljai ugyan csak 
Palcrmóhm találtattak.,. 
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