
לוצאטואפריםשללדמותוקוים

רותכססיל)בצלאלמאת

שלהידועעזברברלחקרחדשיםפרטיםשהוסיףדורנובןהיחידהמלומד
להקדישזרהזדמנותליונעימהשיומן.חייםידידיהואלרצאטראפריםהמשורר
המשוררשליצירתועללא-נוספותידיעותכמההכוללזה,מאמרלכברדו
 •וחייואישיותועלאלא

 San Da-(פריארלידילסן-דביאלה~הקטנהבעיירהנולדלרצאטראפרים
niele del Friuli ( 2ריביציאבישלטוןתחתמזהבזמןשעמריביציאה,צפונההשוכבת , 

אבג'לר.האיטלקי,בשמר-גםהבוצריםשכבירבפידרקאולאר-נקראאפרים

ידיעתמכוחאיטליה.יהודיביןבפרציםהיועבריים-לועזייםמקביליםשמרת
בכמהלרצאטראפריםשלהביארגרפיהאתלהרחיבמסרגליםאברזרעובדה

להלן.שבראהכפיחדשים,מסמכים
אפריםשלמולדתושבעירהקהילהבבירובהיובאיטליה,אחריםבמקריםכמר
שד"ל,שלאבירהתיחסשלהלרצאטר,משפחתוהיאאחתמשפחהבבילרצאטר

בביתעברהברפואהההתעסקותזר.משפחהשלאחרלענףבןהיהשהואאלא
התואראתוקבלולמדרהמשפחהבביכללדור.מדורירושהכעיןלרצאטראפרים

יכלושבהאירופה,במכללותהיחידהפאדרבה-כמעטשלבאוניברסיטההאקדמי

זר.בתקופהיהודיםסטודנטיםללמוד

כבראהברצדי.ל•קדרש'קדושהליחסשלאכדיען,ארע'כותביםהיואיטליהיהודי • 1
משבטדניאלקדשובאיזהאלאהתנ"ךשלהגבררעלמדוברלאזהשבמקרההבינו
בסביבותבאיטליהבעיקרונערץלספה"נ, 169בשנתכביכול)היהודים(ע"ישנהרגלוי,

 .'ן~~·אלא ' T ~'לאהמלהמבטאיםהיהודיםהיושקבלתי,מסורתלפיפאדרבה.
חומרעלמבוססיםשניהםהעיירה,יהודיעליסודייםחבוריםשנינתפרסמועכשיו . 2

 :ארכיוני
1) Emilio Patriarca, Gli ebrei a San Daniele del Friuli durante il Principato Civile ( 

,) 1500-1751 ( dei Patriarchi d'Aquileia 
 P. Paschini, C. Mutinelli, E. Patriarca, San Daniele del Friuli nella-החוברתבתרך

.) 1956 storia e nell' arte (San Daniele 
2) Federico Luzzatto, Croniche storiche della universitd deg/i ebrei di San Daniele ( 

. 1964 , del Friuli. Roma 
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רות(ססיל)בצלאל

והרפואה'הפילוסופיהבכתרשם'נתעטראפרים)שלזקנו(אביולוצאטויצחק

בשנתלמאי 4ביוםרפאלובנו , 31687שנתלפברואר 20ביום cהזמןבני(נטוי

ידועהממשפחהקאפריליסאחרוןבתאליגרהחיתההאחרוןזהשלאשתו • 1717
ובוגריכאביהםרופאיםכולםבנים,שלושהלוילדההיאזה.במחוזלמדי

יעלאשתובושנפטרהביום 1747בשנתכנראה(מתמנשהפאדובה:אוניברסיטת

ליולי-24בהתואראת(קיבלמפורסםמשוררהואאף ) 1803-1730 (יצחק 4חפץ),
 • 1751למאי 27ביוםשנתעטר ,) 1792-1729 (ואפרים ,) 1747

תארואתקיבלהאחרוןזהואפרים.יצחקשללגילםבאשר sדעותחלוקייש
אבלהשניים,שביןהצעירהיהשהואאפואאפשראחיו.אחרישניםכארבע

להעלותהשקשהברצינותאליוהואכותבל'סימןהנעורים'בני'אלהבספרו
שיצחקלשערקשהמאידךבשנים.ממנוהגדוללאחשכותבצעירבבןהדעתעל

 .זובעיהלפתורבידיאיןשנה.י"חבןרקבהיותובאוניברסיטההתואראתקיבל
התואר'אתשקיבלאחריפאדובהבעירברפואהאפריםעסקאחתמסורתלפי

טריויסוישראלאלימשה,יסדושנהבאיזויודעיםאיננוהנמנע.מןזהדברואין
המשוררחיברשלכבודוזוהמנחה,בשעתבשבתותתורהללימודהחברהאת

שהיהברורכמעטאבלהנעורים'.בני'אלהבספרושנדפסנ'סימןהשיראת
אב"דפינקרליחייםאחרוןהצעירהרבנפטרשבהשנה , 1753בשנתזובעיר

 , 6 )'דס'הנעורים'בני'אלה(עייןברופאיםלשאוללפאדובהשבאוירונה,בקהילת

כלשחיתהסן-דניאלי'מולדתובעירפעיללהיותשרצההדעתעלמתקבל

יחידאוליהואנד)סימן(אב"הזולעירשהקדישהשירבעיניו.ויקרהיפהכך
הזהלמקוםחיבתואתבעלילמראהוהואהי"ט,המאהשלפניבספרותנובמינו
שםהיהלאואולייצחקאחיוופעלגרכברזובעיראבללטבע.אהבתוואת

לשמשכנראהעברכךאחריהודים.רופאיםלשנישכןכלרופאים,לשנימקום

מורפוגוד,אליהומשפחתווידידזמנובןעליושמעידכפיטריאסטי,בעירברפואה

מתוךאלופרטיםלילשלוחשהואילממנטובהקולורניא.פרופ'לידידינתונהתודתי . 3
ב'רפואהכולם,(כמעטפאדובהבאוניברסיטתדוקטורתוארשקבלוהיהודיםרשימת

 Autobiografia di S.D .ג"כ 'ע.לאורלצאתהעומדת , Tהי"המאהמראשיתופילוסופיה')
1882 Li1zzatto Padova 'שנמסרההידיעהעללסמוךשאיןמאליומובן . 22-3עמ

יום.באותוהתואראתקבלוואפריםיצחקהאחיםששניכרמולי,אליקיםע"י
ברור.הדבראיןאבל . 110עמ'הנ"לבספרולוצאטופ. . 4
5 • -R.N. Salaman, Ephraim Luzzatto (1729-1792) (Transactions of the Jewish Histo 

.) 85-102 . rical Society of England IX, 1922, pp 

 Jewish Quarterly Reviewמוירונה,בדיירהמנחםר'חברוע"דהראשוןמאמריע' . 6
. 434-6 . N.S. XV (1925), pp 

הספר:בתוךבשלמותנותןשהואהביאוגרפייםהפרטיםאתלצטטכדאי • 7
-Discorso Pronunziato da Elia Morpurgo, Capo della Nazione Ebrea di Gradis 

16 ca, nel partecipar a quella comunita la Clementissime Sovrana risoluzione 
: 74-75 . Maggio 1781. Gorizia, 1782, pp 

-11 Dottor Efraimo Luzzato oriondo di S. Daniele in Friuli, che dovette ab 

364 



לרצאטראפריםשללדמותוקרים

 ,בכללהיהודיםעלולאעליורק(כנראהשםברפואההעיסוקעליוכשנאסר
אתלעזובהחליטוכנראההמקום,אתעזבשהיה)מעשהמפני-אוליכןראם

החתניםלכברדשיריג)סי'(אב"החיברשםבלירררנר,מהזמןישבאיטליה.
השנה),אתלבררהצלחתי(לאתורהבשמחתאירגאס,ויעקבברנפילשאול

 .)'כ(סימןמחליר'ריחי'בחלותועייאשיהודהלחרב'מכתב'כןוכמר
בתקופהעליומתהשאשתואלאצעיר,בעודרכנראההתחתןלרצאטראפרים

גרםזהאסרןואולירחל')עלימתהמפאדרבהבבראי'ואנינא:סי'(אב"הזר
מאיטליה.ליציאתו

משפחותכמהנהגרכךלונדון:הבירהבעיררהתישבלאנגליהעברמלירררנר
מלירררנר.הםאףשבארמרנטיפיררי,משהשלהרריולמשל-זרבתקופהיהודיות

 , 1763בשנתזהדבראירעסמכו)מהעליודע(ואינניההיסטוריוניםדעתלפי

להביאים,בלבאביההשלישיג'ררג'המלך'כשלוחטעות.שזרספקאיןאבל
בקיץהיהנג)סי'לאב"ההכותרת(כדברילפניו'מקלינברגשרתיןקרלרטאת

בשעהוערד,באנגליה.מזמןהמשוררישבכברשעהשארתהספקואין , 1761שנת
אשהלוריקחבאהבתועז ...קרסטאראמינדיסיהושעכמרהנעיםש'הבחרר

בנוסחשירהמשוררכתבסלראדרר',יוסףכמ"רהנעלההגבירבתיהודיתאת
רשימתלפינתרחשזהואירועמח),סי'(אב"ההנשואיםלכברדאיטליהמשוררי

להקדיםשישנמצא . 1760שנתהשבועותחגבערב sבלרנדרןהקהילהשלהכתובות
הפחות.לכלשניםבשלושללונדוןבואראת

שחיתההספרדית,לקהילהבלונדוןהצטרפוהעדותמכלאיטליהיוצאירוב
פיעלאף ,לרצאטרבאפריםהדיןהואתרבותית.מבחינהאליהםיותרקרובה

נהגהסן-דניאליוקהילתאיטליה,ביהדותהאשכנזילגרעיןהתיחסהשמשפחתו
זה.מנהגלפישלההצנועהכנסתבבית

הקהילהשלכ'יחיד' ) Ephraim Lucattoככך: 1764בשנתנזכרכברשמר
לסכרםכבהשוואהעליוהמוטל ) Finta (כמס ) sh. 2d 14 .(מאדקטןסכרםומשלם

18.5.0 f הנ"ל).סלראדרריוסףהעשירששלם
מקרםומכלמס,משלםהיהלאהקהילהשלכרופאכברפעלשאילולי,נדמה

שעהשארתהאפואלינראה . Dr .התוארבתוספתשמראתמזכיריםהיוודאי

ללונדוןשבאשסבוריםההיסטוריוניםכדעתשלא ,זרלמשרהעדייןנכנסלא

. bandonare Trieste, dove gli fu interdetto l'esercizio della Medica Professione 
Passato a Londra riusci uno dei piu valenti Poeti lnglesi. Egli e stato dalla sua 
fresca eta egreggio Poeta Italiano, ed Ebraico, ed ha stampate le sue Poesie 
Ebraiche in Londra l'anno 1768. Tra queste Poesie evvi una bella traduzione 
della Primavera del celebre Signor Abate Metastasio, al quale avendo avendo 
avuto io l'onore di farla vedere in Vienna, l'anno 1771., e quest' insigne Autore 
mostrando quindi piacere di veder tradotta l'altra sua Canzone: la liberta a 
Nice. La ottenni dal mio buon amico Signor Dottor Isacco Luzzatto fratello 

. del primo 
 . 889ס'י 95ע' L.D. Barnettהוצאת . 8
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לרצאטראפריםעסקשמלכתחילהלשערישהספרדית.הקהילהשלורפאכתרד
מרסהז"א-ה'צדקה'לררפאנתמנההקהילהארכיוןלפי .פרטיכררפאבמקצרער

היתה-צדקה'ורפאבתרד , 91779בשבתרק-הקהילהבעביבילטפרלחסדגמילת
כשבדשחרקםהחדליםשבביתהענייםהחדליםעלגםספקבלילהשגיחעליר
 Theהסאטיריכהמחזהלאנגליה.ברארלפניערדעזלריכרחרשגרם , 1745

Jerusalem Infirmary לבלתשומתגםאגבואריזה,מריכרחכתוצאהשנדפס

שלבר).חתן-הירבלשל

קהילהלמשרתלגמרימתאימיםהירלאהררפאשלהאישייםחיירשדרןיזרע

כברלבקרות.מקרםלרצאטרהניחורפאבתרדאפילראבל-בישראלקדרשה
מצאשלאמשרםחרפשה,לרלהעניקה'מעמד'אנשיסובר 1781שבתשלבקיץ

מילאלאבעירבהירתראפילר ,ברם , 10העירמןהעדורבזמןמקרמרשימלאמי

שהזמיברהרחדליםמלבקרבמבעאףלפעמיםלגמרי;רצרןמשביעבארפןתפקידו
בארכיוןשנתגלתהמרזרהמכתביםמחליפתלמדיםנמצאיםאברזהדברלברא.

 , 11הקהילה

: 17th December, 1781, Dr. Angelo Luzzatto 

Sir, From what passed Saturday night it was thought you was 
, going Immediately to see the Sick Child of Jacob Hs. Cardozo 

find notwithstanding that by the message you recd this morning 
from 2 genm of the Vestry & the Discoverie you have had with 

-Mr. Moron ward of Society of Hebra you have not as yet been 
The ps ent desire you will without further loss of time visit said 
child - we hope you will attend to our sick poor in conformY 

-to agreemt without givg us reason to interfere again on this sub 
-ject yr conplyance will oblidge Sr yr m humble Servt J. B. Lou 

. sada, Gabay 

לאנשיברםבידיבר.ערדמצריאיברשהטקסטחבלחצרף.במכתבעבההררפא
בזיפהמהםלקבלמבתעללפניהםלבאלהזמינואלאברירהבשארהלאהמעמד
רשמית.

: 23rd December, 1781. Dr. A. Luzzato 

, sir, Your letter of 18th inst. being of an extraordinary tenor 
We desire youll attend us at our Vestry on Thursday morng next 
precisely at 11 o'clock to explain the same, the subject being new 

. to us By Order of the Mahd Sd. E. L. Pereira Sec 

9 , 148 . M. Gaster, History of the Ancient Synagogue (Beins Marks) London, 1901 p 
10 , R.D. Barnett, Transactions of The Jewish Historical Society of England, XX 

. 8 . 1964), p ( 
 • 8-9עמ'שם • 11

r 
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לרצאטראפריםשללרמותוקרים

והמשיךהתנצל,להזמנה,נענהלרצאטרשאפריםמתבררהמעמדפנקסמתון
 12ממשרתןפוטר)כאוליהתפטרשנהכעבורארון.לזמןלאאבלבעבודתו,

כשלרשכנראההקהילהכרופאאפואשימשהואפרטית.לפרטיקהשבוכנראה

כלב.רשנים
כתובהיהכברבידינו,שנשתמרכפילרצאטר,אפריםשלהספרותיעזברנר

בני'אלה ,שיריוקובץהואעיקרובקהילה.הרשמיתהמשרהאתשקיבללפני
הזההשםאתלספררלתתבחרבוראי . 1766בשנתתחילהלאורשיצאהנעורים'

כי ,שברמוסרייםבלתיאהבהשיריכמהבגללהבריותיאשימרהרשלאכדי
מקרם,כתבשהמחברשיריםרקכוללשהספרלחשובהקוראאתמטעההשם
לפיאיטליה',בארץמאזעלומיובימיהשיררוחעליו'כנוח-נעוריםבימי
לאבלונדוןנכתבושבקובץהשיריםמביןשנייםהפחותלכלאבל .השערנוסח
הרכןכברהספרשרוב ,כמרבן ,יתכן .הספרהופעתלפנישניםמארבעיותר

פאדרבה'פהחיבורומקרםמצרייןבה)(סי'האחרוןבשירזה;לפניערדלדפוס

שחזראפשראבלאנכי'.נער'כילזכורמהקוראברמבקשוהמחבררבתי',
 •זמןלאיזהלאיטליהבינתיים
הריביבילירגראפי.קוריוזבבחינתהואהנעורים'בני'אלההשיריםקובץ

ושנתנע' 1720שנתביןיהודיםבשבילבאנגליהשנדפסהיחידהעבריהספרזה
 G. Richardson andשלהדפוסמביתיצאההראשונההמהדורה , 1770

S. Clark ולאחרנמכרו,לאאבלטפסים,מאהרקשנדפסואומרים . 1766בשנת

אםיודעאיננימתוקן.תאריךעםחדששערלמהדורההדביקו ) 1768 (שנתיים

ס•מןשרםאיןשלישבאוסףבטופס-לינראההדבראיןמ"מ ,הדברנכרן
ג, 3הספרמןאינטגראליחלקאינושהשער
 ] 96-73 ) 2 ( 1943לספרות[מחברותשניםכמהלפניפרסםשלנרהיובלחתן

מינדסאברהם ...הגבירלבקשתשנכתבהלרצאטראפריםמאתעבריתקאנטאטה
היההוא ,למדיידועההזההפטרוןמשפחת , 1776בשנת ,בלונדון .. ,פררטאדר

מידישסבלהאביגיל,ואשתופררטאדרמינדיסבספרמפורטוגל,'מארבו'שלבנר
בשנתרמתהישראלבתורתהדריכתםבניה,עםלאנגליהברחההאינקוויזיציה,

בי"גפלרריסדניאלבתרחלאתלאשהנשאזהאביהםס"ה.בתכשהיא 1764
לבנימין 1758בשנתנישאה ,) 1764בשנת(מתהרבקהמאחיותיו,אחתתקי"ט.כסלו

אבירואילוהראשונה,אשתוחיתההיאברםדישראלי.בנימיןשלזקנוישראלי,
הדפיסהיובלחתן , 14השניהמאשתולונולדדישראלי,יצחקהנודע,המדינאישל

 • 9עמ'שם . 12

התאוולפיהמכילבמילאנן,אמבררזיאנהבספריית 12338י nכהאתלבדוקהספקתילא . 13
ן nתשכארשתע' :עדייןפסןבדשלאשיריםשניעםהנעוריםבניאלהס'שלאןטןגרף

מחדששנכתבאלא-מגס'חליצניהשירנמחקשלישבאוסףח nאבבטופס . 255עמ'
איטלקי.בכתיבהגלירןעל

וחראחירם,עדשמרדהפטרון,שלאמרפררטאדר,מינדיסרחלשלקבורתהמצבתנוסח , 14
- :ההיסטוריהמבחינתביותרהמענייניםבין
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רות(ססיל)בצלאל

זהשאיןיתכןאבלבאמשטרדם,חייםעץספרייתשלכ"ימתוךהקאנטאטהאת
מזכיר 32מס' Bibliotheca Judaica Anti-Christianaבספררהיחיד.הידכתב

לרצאטראפריםשלנוצריאנטיחיבור ,רוסידיברבדוג'יאבןהנוצריהמלומד
הזאת.הקצרהלקאנטאטהדווקאשכוונתוונראה'גאולה',בשם

לשלבבעצםשייכיםלוצאטואפריםשלהפרועיםחייועלשהספוריםכמדומה

בתקופההספרדית.הקהילהכרופאמשרתואתשעזבאחרי ,חייושלהאחרון
לאזהחיבורבמקורות.הנזכראנגליהיהודיבגדחיבורואתגםאוליכתבזר

שמתהרחל,אםשהזכרנו,כפיצעיר,בהיותוכברשהתחתןיתכןלידינו.הגיע
בשבתואלמןהיהכן,אםאשתו.באמתהיתהבא),סי'(אב"המפאדרבהבבראועליו

 :f 300שלסכוםאחריוהניחבמותושהרי ,גלמודישבלאכבראהאבל-בלונדון
שבהשהסביבהנראהזהמסמךמתוךלהלן.הנדפסתצוואתולפיביתו,לסובבת

המשיךלאמרודעביהיהשלאולמרות- 1sנוצריתסביבהבעיקרהיתהישב

מותו.עםהמעוותאתלתקןשהשתדלאע"פהספרדית,לקהילהמסירלשלם
ארץלאיטליהלשובאזשרצהואומריםהאחרונה,מחלתוחלה 1792בשנת
פרטיה.לכלבבונהשאיננהנראהזרהנחהבדרך.השיגושהמוותאלאמולדתו

 Andreהמלומדשלמושבומקוםהיתהבשרויצריה,בימינוהשוכנתלרזאן,העיר
1797-1728) Tissod (, הכירכברשכבראההדור,שברופאיהמפורסמיםמןאחד

-לאיטליהבדרכולשםסראפרים , 16מאדאותושהעריצולוצאטרמשפחתבניאת
ארכולאאבלזה.מפורסםמאישטיפוללקבלכדי-ביתוסובבתעםיחדכבראה

לאחיוניחומיםאיגרתכתברטיסו , 1792שבתשלהקיץבראשיתשמת,עדהימים
 , lבסן-דביאלידלרצאטריצחקהרופא

THE SEPULCHRE. OF ABIGAIL 
WIDOWOF 

GASPAR MENDES FURTADO 
OF PORTUGAL - WHO, AFTER SUFFERING 

THE TORTURES OF THE INQUISITION 
FLED FOR PROTECTION TO ENGLAND 
WITH HER CHILDREN, SINCE NAMED 

RACHEL REBBECCA JUDITH 
ABRAHAM ISAAC AND JACOB 

WHOM SHE EDUCATED IN THE 
JEWISH FAITH AND ESTABLISHED WELL 

IN MARRIAGE; WHERE HAVING SURVIVED HER 
BELOVED DAUGHTER 

RACHEL, WAS CALLED TO REST FRIDAY NIGHT 
1764 17TH SEPTEMBER 

. 65 AGED 
-יהודיםחיושניםדקכספיתמזכרתאיז;לחםשהניחוגברותגבריםכשבע-עשרהבין • 15

האחרון.זהשלמזכירולוי,וחשבי,כמרתו,איטלקימדילאני,נ(תן)האח,ד
 • 21עמ'שם . 17 • 9עמ' ) 3העדה(לעיל,שז"לשלארטרביארגדפיח . 16
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לוצאטואפריםשללדמותוקוים

אתלוצאטואפריםהכין , 1792שנתלאפרילבי"זלונדון,אתשעזבלפני

ללוזאן.בידווהביאהעו"ד,לפניהאחרונהצוואתו
 ,שבעירנוטריוןאלצוואתואתשלחואז ,אנושהיהללוזאןבהגיעומצבו

 ,מותואחריבלונדוןנתאשרההצוואהבנוסח.קליםשנוייםכמהשיעשהכדי
האישיותבדמותקוויםכמהמאירהנוסחתקצירה.נדפסזהלמאמרוכתוספת
נוצרירגשילמבקריושהראהשהפרטדומניכןפיעלאףאבלהזאת.המעניינת

לוצאטואפרים .וכללכללבולהאמיןעלינוואיןגרהאשבבחינתהוא ,הגון
נסן-דניאלה,הזעירהבקהילהכשעודנוהמסורתמחייבמידת-מההתרחקכבר

 .כןכדיעדלאודאיאבל-ונתחנןנולדבה

1792 London 17th April 

-1 Angelo Luzzato, upon the point of setting off for Italy seri 
ously reflecting that Death bears universal sway and seizes the 
poor victims everywhere judged it expedient to dispose of what 

. little property I leave behind as follows 

To my 'dearly beloved' housekeeper, Miss Ann Davis, f300, 'as 
-an acknowledgement for her kind assiduities and constant attach 

.' ment to my person 
To Kempe Brydges Esqr., formerly alaceman in Bedford Street and 

,. in case of his decease, to his son, Kempe Brydges, Junr, Esqr 
-f200, 'as a grateful sense ofthe unparallelled kindness and unbound 

ed assistance I have received from the old gentleman in all the 
troubles and difficulties I met with during a long period of time 

. after my arrival in England 
,) To my brother Dr. lsaac Luzzatto of St. Daniel in Trinlia (Friuli 
)? f150, and to the heirs of my late brother Menosta ( = Menasseh 

Luzzatto, flOO. After these legacies are paid, it is my wish that my 
friends Mr. N. Modigliani and Mr. P(eter) Burcan will accept f25 

. each, and kindly undertake the trust of executing this my last will 

. To the present Recorder of London to Capt. Churchill, to Mr 
Prince, to John Bradburne Esqr., to Mr. Sciaccalaza, and to my 

. servant, Elizabeth Brewer, flO each 
To Mr. P. Molini, of Woodstock Street, and to Judith Sympson 

. of No. 8 Hemmings Row, f5 each 
To Mr. Hughes, Mr. Foy and Mr. Levy, 'my good Executors 

. clerks', and to Mrs. Mansell and T. Hall, f5 each 
1 leave the necessary sum for the payment of my arrears to the 
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תרד )ליסס( לאלצב

Portuguese Synagogue', and what might be left of money together 
with my household furniture, apparel, plate, Iinen and every article 
in my possession I leave to my beloved friend Miss Ann Davis to 
whom, as indeed all mankind perfectly resigned to my fate, 1 wish 
peace and happiness. 

A. Luzzatto. 
Witnesses: George Hall, Richard Cary. 

In the year our Lord 1792, and 21 May at half past ten O'clock in 
the morning the underwritten Sworn Notary of the City and Bail
wick of Lausanne in the Canton of Berne in Switzerland, having 
been called by Mr. Angelo Luzzatto, Doctor of Physic a Venetian 
resident in London and now actually dwelling behind the city of 
Lausanne 'one Clos-de Buloz' went to him and found him sick, 
and keeping his bed however of very sound mind, who after having 
exhibited his passport from the Municipality of St. Omer dated 23 
April 1792, signed Henry Bailly Municipal Officer, &c. to me Notary 
and Witnesses present has manifested the sentiments of a good 
Christian, and implored the divine mercy upon himself and reflect
ed upon the contents of his Will made at London, 'wrote and sub
scribed in the hand of the said Testator' dated 17 April in the 
present year, as he declares which is in the hand of Mr. Peter Bur
can, Merchant, ofLondon, in St. Clements Lane, which Mr. Angelo 
Luzzatto has in explanation and correction of the same, and in 
form of Codicil declared that he gives to Miss Marianne Perrouet 
du Chateaux d'Oix, dwelling at Lausanne a la rue Pallud, five New 
Louis d'or or Eighty four Francs of ten Batz, each payable and 
deliverable by Miss Ann Davis, living with the said testator. 

In the presence of Messrs. Moses Henry, citizen of the Valleyroe, 
and Moses Schutel Master Taylor, Citizen ofBrumbletz, both dwel
ling at Lausanne. 

SIGNED:-
MOYSE HENRY, MOYSE SCHUTEL, 

G. BOURILLON. 

(Note from Burgomaster of Lausanne, that on 29 May 1792 the 
Codicil was deposited with him - Codicil not recited). 

This Will was proved with a Codicil, 16 July 1792 by Nathan 
Modigliani and Peter Burcan, the Executors named. 
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