
TSÁSfcÁRt ÉS KIRÁLYI FELSÉG' 
E N Ö E D E L M É V , El, 

OfÓÍICíiSOSÖlO 

Nro i . 
Koít Kétsfeeii , Bóld. Afzízony Havának (Janiiáriüs»ai\ 

3-dik napján 1797-dik Efztendo'ben. 

Hadi Környülállások* 

ö ' r ó Álvinczy* vifzfza-vönűlásáróí azt ír
ja egy Velentzei Levélj hogy az , nem eí 
vefztett faartzoknak következése vol t ; 
lianem egy oly Plánum Fzefc-ént lett $ melyj, 
bátorságosabb és jobb az elsőnél. 

A* Velentzei Közönséges-Társaság, 
rnind fzárazon^ mind vízenn neveli a* ma
ga fegyveres erejét: mély tzélta9 hogy 
elégséges furídusa legyen a,vKórrháhyfzék-
liek, ineg-nagyobbítQUa az adókat^ neve* 

A 
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zetessen azokat, mélyedet,--az ugy nere
zett Gondoláktól , C a5 tsatornákon járó 
kÖnynyüfzerü hajóktól) kell fizetni. A' 
mely Lakosnak t. i. két evedzös Gondola-
ja van : tartozik attól fizetni efztendőt ál
tal a* közönséges kafzfzába , öt aranyat; 
&' 4 evedzőstöl pedig ötyent.' — Ezen-, 
kivül az első Magistrátimlís Személjek 
közzül Egy^ a' végre rendelődött- ki, hogy 
a' gazdag Magános-Személyeket és Keres, 
kedöket magához hívatvánn, buzdítsa őket, 
kogy, fiattól négy efztendei interesre, ^d* 
janak, tolok ki-telhetőképpen köftsön-pénzt 
aa Haza' Kafzfzájába, 's már a' min t oldas
suk a' Velcntxei Tudósításokból, derék 
summa is telik , mz említett Magistrátuális 
Személynél tett .pénzbeli ajánlásaikból a' 
tehetős Lakosoknak. 

25 Nápolyi Katonákat, kik a* Kómái 
Sereghez ízokdöstek által, viízfza engedett 
Pápa Ö Szentsége, a* Nápolyi Felség' ba
rátságos kérésére, oly feltétellel, hogy 
seigimi büntetessek ne legyen. 

Mediölánumból Déc, íg-dikánn: ~ 
? , Helyre-állítvánn Bonaparte a' maga meg 
rontsolódott egésségét, hirtelen el-utazott 
innét , de,-miért? és hová? nem.tudaíik." 

A5 Olaíz-Orfzági Frantziá! Seregtől .en-
nekelötte végképpen el-botsátgatódott Tűz
tek most parantsolatot kaptak,_ hogy ha-
ledék nélkül térjenek viízfia előbbeni he
lyeikre* Az Engedetieneknek büntetése a* 
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iefzfz, hogy ki fognak töröltetni a* Kató-
na-Tifztek' La'istromából; az Engedelme
seknek pedig hafznos ígéretek tevődnek. 

Az Angliai Orízág-gyűlés' Második 
Táblája, nem tsak í.eíybe-hagyta, Déc\ 
y-riikénh: hogy Pitt Minister fel*vehesse 
költsön az Orfzág Kafzfzájába, azt as lg mil
lió font fterlinget , melyet már elébb, nagy 
kéfzséggel bé-ajánlották oda , tsnpán négy 
napok alatt az Orfzág' Gazdagjai; bfánem 
reá- állott arra is, hogy a* rendes; és né
mely tij, de leg-inkább tsak aVtehetŐscbb 
Lakosokat érdeklő adók által, 27 millió ; 
647 ezer font fte'rl ingre (276,470,000 forint
ra) nevelhesse, az ezenn efztendöbéli kö
zönséges költségek* fundusát, és hogy ab
ból 5 millió 1 ft a' Ts . K. Felségnek küld
hessen hadi segédeimül; valamint jóvá 
hagyta azt is a 'Tábla, hogy SL izorgos kör
nyülállásokhoz képest 1,200 ezer forit,fter
linget küldött Piti M mister a* Ts* K; Fel
ségnek, hasonló végre, a' múlt Sept. benn, 
a' midőn nem tartottak Orfzág-gj'űlési Ülé
sek, Y azért is nem tehetett jelentést az 
említett küldésnek fzükséges volta felöl a* 
Parlamentomnak. Fox Úri ítelete a' Tsá-
fzárról a* .volt: hogy ezen Felségnek hív-
sége, bátorsága, és egéfz charactere%, min
den tifztetetet érdemeL 

A' 'Fr. Direktórium igen érzékeny ki
fejezésekkel kötötte fzívér;e Dec. 13 ö^ 
kánn a5 Törvényhozó Gyűlésnek, ho§,T 
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segítsen haladék nélkül a* Respublika Kafz-
fzáinak utolsó fzükségén , a' melyekből &e 
Katonaságot 5 se Tifztviselőket nem lehet 
fizetni ?s a* t. 

Londonból Déc. 9-dikénh: — „Min
den óránn indulni fog Kikötőhelyeinkből 
egy Rajó.ss'ereg, J^ridport Admirálisnak es 
Gardner Vice - Admirálisnak vezérlessek 
a la t t , 9é útját vefzi a*" Rr$s.t\ Frantzia Ki-
kötőhely felé, a' honnan^ fzárazra való Ka? 
tonasággal egyetemben fzándékozott egy 
Pajóssereg ki^fzáliani, a* mint értettük, 
vagy Irrlándia, vagy Poytugallia ellent. 
Mridport Vezérünk' Serege, 17 líneai ha
jókból, és. ezekkel eránvos fzámú Fregá-
tokból fog állani. Jervis Admirálisunk;*' 
vezérlése alatt 3' Földközi-tengeren levő 
Hajósseregünkhöz is, induló félben vágy
nak tíz líneai hajók* — Arról a* Spanyol 
Haiósseregrö), mely Toulon alól is.rnét ki 
fzállott a' tengerre, ply híjf érkezett ide % 
hogy egv nsgy fzélvéfz által fzeljel fzórat-
tátott, ö t hajó belőle , Minorca Szigetéi 
hez vetődött: 3 pedig árbotzfák nélkül 
Carthagenához* — Egy Amerikai hajón y 
hiifz ezt r puskát és sok ágyüt akartak fzálr 
lítani a5 Frantziák vagy valamely Irr(án-
diai Kikötőhelybe, vagy a' Brestlhz, De 
Audacious nevű líneai hajónk s mely9 GU 
ínrlt ártól indult, fogva hozá azt tegnap 
JPortsmouthi Kikötőhelyünkbe. — Jrr/an-
diabann &' Y©lgnttr«k. (pnképt vállalkft« 
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7 
jzott Katonák) fzártna 9 12719 loyasokból 
és 509? gyalogokból áll. A* Viee-Király 
jól meg-rakatja a' partokat ágyukkal, hogy 
Jaatalmassann ellent lehessenn állani aVFr. 
áknak, ha meg-találnák próbálni az azok
ra való ki-fzállást. Négy Distriktusok hír-
detödfek ki pártosoknak 9 melyek, mivel 
hafznokra nem fordították jókor as nékiek 
ajánlott kegyelmet: későn fogják siratni 
erftfzakos nyughatatlanságjokat. —• Dre~ 

fzins nevű Hírhordónk, a* ki Bétsbe kül-
dettetett volt Parishói,, Lord Malmesbury 
Követünk által; vifzfza * lérvénn Parisba. 
a' Ts. K. Udvar' váJafzfzával: a' múltt ejt-
fzaka ide érkezett Parisból.— Az idevaló 
(Londoni) Újságok fzerént5 Lord MaU 
mesburjr, eleibe terjef^íette a/ Eiilsö dol-
gokra-ugyelő. Fr, JMinisternek, hogy már 
vagyon hatalma Néki az Udvarától, ki-
tiyilatköztatní a? költsönös pótlásoknak 
(compensátióknak) t anya i t , ; az.- az 3 hogy 
Wagy~Britannia 9 az általa e* folyó hadban 
el nyertt Birtokoknak vifzfza-engedéséért^ 
mitsoda Tartományokat kíván vifzfza adat
ni a'V maga^; Frigyeseinek5 ; á ' F r . Nemzet 
által? de egyízer$mind jelentette, hogy a1' 
Nagy- Britanniai Kabinétnek nem lenne 
t.etfzésére, Jba, az e9 Fefzbenn, egymással 
közlendő írások 9 nyomta tásbann kí-ad^t-
taínának, űgymi!ít :af melyeknek közönsé
gesekkétevése ,,' nem fz.olgálna. előmenete
lére az alkunak. A' üirektópiiip in*jg'J»': 
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ígér te , hogy nem fogja ezentúl kozre~bo~ 
tsátani a? L. Malmeshury és a5 Fr. Minister 
Delacroix között folytatandó levelezést. 

A ' Spanyol Udvar , nem fordíthatja a* 
Frantziákkal egyezöleg, egéfz fegyveres 
«*rejét az Ánglusok, és az ezekkel barát-
aágbann maradtt Portugallusok ellen. El 
vonja t. i. azonn erőnek egy réfzét, az 
Amerikai Spanyol BirtökokbéK támadás , 
mely — a* Portugalliai Tudósítások fzz~ 
rént — oly erőbenn ütöáte ki magát, hogy 
az odavaló Kórmányfzék, sietős segede
lemért küldött Jlíádritba* Az Ameriká
ból mostanság érkezett Spanyol hajókra 
'Itrázsák állítódtak, kiknek köteíességjek-
benn ál l , fzorossann vigyázni , ne hogy a* 
Hajókon lévő Legénység Leveleket kül
dözgessen bé a* Kiköiöhejyekböí az Or-
fzágba. A* kik engedelmet nyertek, xtiely 
fzerént, az említett hajókról ki-ftállhattafc 
a* fzárazra: esküvéssel kötelezték mago
k a t , hogy Ők Ieg-kissebbet. sem fognak 
ki-nyitatkoztatni az Amerikai Spanyol Bir
tokoknak zavaros állaporjáróL 

Az Éfzaki- Amérikabéti Közönséges-
Társaságnak Nagy - Brtatiníára] lett öíz-
fze-ízövetkezését a* Kereskedésre nézve ^ 
oly nehezen fzen.vedik a' Frantsia Igazga
t ó k , hogy nem is akarják él fogadni- an
nak a9 Ministe.rjét Pinknly Urat , ki., 'a* 
Parisból el távozott Amerikai Minister 
Mwnro Úr helyébe érkezett mostanság a* 
Fr* Direktóriumhoz, 
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A* Eataviax Közönséges-Társaság'.tenge
ri Katonáinak nagy réfze fzít a' Néhai Hely
tartóhoz, az Arausiox Hertzeghez; mint 
ezt nyilván bizonyírja azon Tudósítás \%v 
melyet, a3' Lucas Comre-ÁdmirálísLHajós-
seregének Aug. ló-dikánn a* Jó-Remény
ség5 fokánál Ánglus fogságba lett jutásá
ról , írt Hágába az említe't Hajosseregbé-
li Ottó Verhagen nevű Hajós-Hadnagy 
Portsmouth alól, hová még^ Nov. 20 di« 
hkm\ el érkezett ugyan egy Ánglus Fregá-
tonn, de még 29-dikig se* kapott volt en
gedelmet a' Hollandiába való által rándu
lásra; azért írta Nóv. sp-dikéim említett 
Leve lé t , melyben meg-val l ja : hogy mi
helyt az Ánglus Hajóssereget látta a* Hol
landiai Hajós-nép : annak leg-nagyobb re-* 
fze, mindjárt narants-fzm bokrétákat ra
kott fel, '$ az Arausiox Ház' egésségéért 
tele* itták magokat , el hagyták helyeiket 
*s Tifztjeiknek nem engelmeskedtek. Ezért 
kénieleníttetett Lucas Gontreadmirális egy-
gyezni az Ánglusokkal, rs magát meg?ad-
ni, — Ez. aVLevél JDéc. 13 dikán olvasta
tott fel JJágáharm a* Bal, Nemzet gyűlése 
élött. 

Brestbo) Déc. 3 dikánn egy Kurír in
dult Parisba , de az útját el állották a* 
Tolvajok, ?s ki rablották a' táskáját. A*. 
Személyébenn azonban sem magának, se* 
a5 Kotsissának kárt nem tettek. Májustói 
fogvay 24-dik Kurír már ez , . a" kivei így 
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bántak p « Útonálló "Tolvajok-, mirtf a*Po
fiákra ügyelő Kórmányfzék tuc}ósÍ£otU £ 
Politzáf-Ministert. 

Elegyes Tudósítások* 

Az Orofz Tsafzár, CanceNáriussá' tet
te a' maga nagyobbik F i á t , a5 Külső dol
gokra ügyelő A4inistériomnál9 Gróf Besho-
rodkó* ÉlöhHése alatt; az Ifjabbik Fiának 
pedig a' Belső dolgokra ügyelő Ministéri. 
ombann adott fzéket. — A* Testőrző Reg. 
éktől engedelemmel távol lévő Tifztekre 
nézve parantsolatot hirdettetett, hogy a* 
törvényes időre okvetetlen meg-jelenjének 
a' Reg. jeiknéh -— Minden olyatén Gár-
d^ TiTzteket, a? kik nem tefznek Katonai 
f/<jlgálatot, minéműek: a' Kamarás-Urak 
— mind első , mind 2-dik rendűek — el 
betsáttatott a' Reg* éktől. — Ama' neve-
zetes Lengyel Vezért, Kosciuskát ki-erefz^ 
tette a? fogságból, és még 1500 Parasz
tokkal is meg-ajándékozta; JNiemcewicz 
Urat is, kinek hasonló sorsa volt a* Gen* 
JCosciaskóéhoz3 a5 fzabadságon kívül ezer 
P-jraízíokkal ajándékozta meg; Gróf Po* 
íockjmak pedig vifzfza-adta a* jófzágait. 
Egyebet nem kívánt tölök, hanem hogy 
tser.'dességben való maradássokat ember* 
sr'gjfkre fogadják. -— Azokat a' közönsé-
ges épületeket, melyekbeim Rétegek és 
Szegények tartatnak, örömest járja, és 
hatalmas jó-fzíhűségének vígafztaló *s új
uló következéseit tapasztaltatja. 
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Hogv Parisbarm igen el hatalmazott a* 
Tolvajkodás: ennek terméfzeti okát Boissy 
$ Anglas^ a' Rontó játékos-hazakban ta
lálta , f melyek, i'így meg fzaporodtak* 
mint Ö Déc. ro-dikénn hátha tóssann elő
adta a' Törvényhozó Iffjabbik Gyűlés,'el.ött, 
hogy 29-rfil 4Q-re ment már most fel $* 
fzám]ok. Kívánta egyszersmind , hogy ne
vezzen ki a? Gvülés egy Kömmifzfziót, 
mely , efzközöket találjon egy oly nagy 
Gonofznak ki-irtására. Nevezett is ki e* 
végre 3L Gyűlés Kommifzfziót azonnal, 
melynek egjik Tagja, maga. Boissyi naá« 
sík Siey$s; 3-dik pedig Berlier. 

A' Históriákban nevezetes Nqnnetumi 
Rendelésnek vifzfza -vétele által Frantzi^L 
Orfzágból ki-költözni 'kénteleníttetett Hu* 
gonotfa Famíliáknak Maradékaira nézve 
egy Előadást terjefztett PastoretDéc. 1 i-di-
kénn az Iffjábbik Törvényhozó Tanáts' elei
b e , 's vitatta, hogy vifzfza kell adni Né-
kiek, mind a? Polgári juspkat, mind pe
dig a* jofzágo.kat is , melyeket az ö Eleik 
bírtak. Ezen tárgy, bővebb vi&gálás után 
fog még el igazítódni. 

•A9 Nevetés* módja 
mind ez ideig sints meg határozva, a' mo* 
ítani változó Frantzia Vüágbann. -Még 
1794-dik efztendöbenn Januárius 29 dik 
isapjánn adódott vala ugyan már ki, egy 
Nemzet-gyűlési Végzés, mely, a* Neve
lést és a' Nevendékeknek tanítását erány-
•zó fundamentomos, Könyveknek lu-dplgo-
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zásár meg4iatároz?ar
 ?s azoknak kéfzítésé-

re minden alkalmatos Hazafiakat buzdított, 
és egyfzersmind rendelt egy Deputátziót 
i s , meiy, a* kéfzítendö Könyveket, való
ságos belső érdemjek fzerént meg-ítéjje; ?s 
ebbéli értelmét annakutánna eleibe terjefz-
fze a' Nemzeti-gyűlésnek: de a* bé-muta-
tódott Munkákból, egyet se* talált a* De« 
putátzió olyat, a* mely, minden réízben 
roeg-felelt volna a' Végzés' kívánságának. 
Tíz Klafzfzisra ofztotta volt fel a'-Végzés, 
a* kéfzítendö munkákat> *& tet te: 

E l s 6 * K l a f z f z i s b a , azokat* melyeknek tár
gya légyen a* tefii és erkoltsi neyélése a' Gyermekek* 
n e k , fzülétéssektol fogva, azon idejekig, melyben el 
kezdhet ik a5 Nemzeti Oskolák ' járását% a* mely ido , 
6-dik» és 3-dik efztendos korok -között vagyon. 

2-dik K i a f z f z i s b a , a* melyek > magokbam 
foglal ják, az Alsó- vagy EJsö% Oskoláknak mmd ké t 
nemö Tapí tó i ra nézve fzukséges Ütmutatást* - \ 

3 ; d i k és 4-dik K I a f z l ' z i s b a , a* melyek, ad 
janak Útai í tást az Olvasás* és írás* tanulására ; és a* 
Fran tz ia nyelv* tudománynyának zsengéit is magok* 
b a a foglalják. 

5-dik K 1 a fz fz i s b a , a* melyek elo-adják , &' 
fzánivetés* és földmérés' fundamentumait , Y az áj Fran
tzia Mértékekel meg-magyarázzák, és SÍZ $Iőbb«niek** 
kel egybe-Iiasonlíísák. 

ó'-dik K 1 a f z f z i s b a , a' melyek wmtassák iweg ; 
Hogy kellessék jobb móddal tanítani a ' Geographiát. 

7 dik K i a f z f z i s b a , a1 melyek a* Terméfzet* 
t u d o m á n n y a l , és a* Terméfceti Hiftóriát. — g - d t k 
K 1 a fz ÍVi s b a , melyek , az Erkőitsi-Tudornárayt. —•• 
9-dik K I a f z f z i s b a , m e l y e k , a* Kereskedésről és 
Földsnívt lésről való tudomány t ; a* i © « d í k b e yég-
xe , o l y a k a t , mHyek , a.7 Nevelésnek és Tan í t á snak 
tárgyairól különbkülönbféle meg nem ta ta rozo t t Eie«« 
gyes í r á soka t foglaljanak magokban. 

Ezen ti:/, KJafzfzisokrrak mindenikére' 
írtak Sokan , a' kiknek Munkáikról ' írozatt 
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ítéletét az a5 végre ki-rendeltt Depútátzíó-
nak , 1795-dik efztendöbenn, Déc. 5-dik 
napján ierjefztette Lakánál nevű Tag , a* 
Törvény hozó Nem zeti- Gjff? ésn e k Iíf j * bbik 
Tanátstsa'eleibe. — Az JSlsö Klafzfzisá 
temérdek írások között hármat kapott oly-
lyat a* Deputátzió, melyekben a5 testi ne
velést- illető' hafznos tapafztatások vágy
n a k , '$ azt ítélte, hogy jó lefzfz a* három 
Értekezésekből egy Könyvet kéfzíttetnif 
egynehány Nemzet-gyűlésbéli Tagok ál
tal •, és ezen 3 Értekezések' Szerzői köz
zül mind egygyiknek, 2500 lívert adni jta-
talmúl. — A* a-dik Klafzfzisú Munkák 
közzül, egyben se* talált a* Deputátzio, 
az első neveléskori oly igen fzükséges testi 
gyakorlásokról valamely fundameniomos 
Eízrevételeket 9s Regulákat. Némely hafz-
naveherö tanátsadásokat a' Tanítókra néz
ve ugyan tsak kapott egyben, 's azt ítélte 
a* Szerzőről, hogy több ideje lévénn An
nak az írásra, derekabb Munkát is lehet 
még tőle várni: rninekokáért öfztönül ad-
ni kell most Nékie 2500 lívert. Egy más 
írónak is ííéh 1500 Ifver jutalmat. — A* 
%-dik és 4.-dik Klafzfzisú tárgyak ró! k'éíVi-
tett ti} Munkák közzül egy benn, elmés' 
módjait találta a' Deputátzió, az olvasás 
tanítása könynyehbítésének ; de egyfzers-
mind azt is ítélte felölök , hogy gyermeki 
éfzn.él több kívántatik azoknak meg fogá« 
sara. Vgyí}n tsak adatott 'b'?oo lívér ju
talmat az írónak. As régibb é* m@st sC 
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U rtb^á^a 

Deputátzíó ítélete alá botsátött Munkák 
között 4 Fr. Grammatikák írói kaptak ju~ 
talmat úgymint: Lhomont 3 ezer lívert; 
P-ankoucke Könyvárros is anvnyit; nem 
különben Bíondin is. A' 4-dik író nem 
nevezte meg magát. A z , kapott 2 ezer 
lívert — Az §~dik Klafzfzis tárgyaiból 
a* Számvetésnek jobb móddal való tanítá
sát illető Munkák között olyat talált ötöt 
a'_ Deputatzió, a' melyekből hifzi, hogy 
alkalmatos Ariüimétikát lehet kefzíteni né
mul j változtatásokkal, az Alsó- vagyBisö-. 
Oskolák* fzámára. Az első ezek között^ 
ínég 1794-dík efztendő előtt kézben forgó 
Könyv vélt már ily titulus alatt \ • Eleme fis 
d* Arithmétiqaé izvec des Obsert)atiö/is\pour'. 
les Ittstituteurs etc. Ennék a' Szerzője J 
ezer lívert kapott jutalmul, a* más négy 
Szerzők közziíl pedig mind egyik 2500 lí* 
vert. — A' Geographiának tanítása körűi 
foglalatoskodott Tudósok közbül egyne-
Lányról emlékezett ditsétfetteí a Depütá-
tzió. Michet Urat pedig, a5 ki még 1794* 
dik efztendő előtt adott vala már ki egy 

* helyes Értekezést ezen tárgyról* meg is 
jutalmaztatta 2500 liverrel; egy más Szer- * 
zonek, 2000 lívert; § diknak pedi^ 1500-ai 
adatott. — A' Terméfzet Históriájának 
tanűlásábann jó ..fundamentumot vet'.etö 
Könyvnek tsupánn egyet nézett ki a' De-
putatzió, a 'hozzá beküldött fzámos Mun
kák közzü!? mely, 1794-dik efztendő előtt 
jött volt k i / ily tűm alatt; Elemem <f 
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Histoire naturelle pctr A, L± Millin* ElsS 
Svstematicus Kézi-.Könyv ez 3 az egéfzfs 
Terméfzet* Históriájára n é z v e , Frantzia 
nyelvenn. A' Szerző, k i , egyéb tárgyak
ról is adott ki jeles Munkákat, 3 ezer lí-
ver jutalmat nyert. — Az Mrköltsi Tudó* 
mányról sokann írtak; de nem tettek ele
get a' Deputátziónak , mely azonbann öfz-
tönüi tsak ugyan fzámos Szerzőket meg ju-
talmaztattatott. Bemar din de St. Pierre 
nevű Tudósra, Nemzet-gyűlési Végzés ál
tal vagyon bízva, hogy kéfzítstsen egy 
Kézikönyvet , mely, az Érköltsök* formá
lására Kalauzul fzolgáljon a* Tanítóknak,. 
— A' Kereskedésről és Földmivelésröl egy 
Munka se' kűldödött a'Deputáizióhoz ^ h a 
nem bizonyosnak írják, hogy ezen fö tár
gyakról, Dubois nevezetű, esmere'es . tá-
lentormí Tudós kéfzít egy fundamentomo* 
Tanító-Könyvet. —• A' Neveridékek9 Okta~ 
fására már ez előtt egynehány §fztendők~ 
kel kezdtek ki adni különbkülönbféle ele
gyes írásokat Duchesne és Blondel nevű 
Tudósok , Portefeuille des M/ifans titulus 
alatt , kik hogy annál nagyobb buzgóság
gal lássanak hozzá ennekutánna is ily köz~ 
há»fznú fogialatosságjokhóz', hat ezer líver 
ajándékot kaptak ketten. Turquin Út is 
kapott 3 ezer lívert, a* k i , hasonlókép
pen már egynehány efztendökkel ez előtt 
adott volt ki nyomtatáskcui Útmutatást a* 
Úfzás' Hxeg-tanúlásáxa, 
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Bét s. 
Magvar Orfzág - Gyűlésének Károly 

Fohertzeghez küldött Deputátiisai, Bétst^ii 
foo-va , 52 és- fél postát menték- 6 nap? és <í 
éjifzaka Offeribiirgig^ mely, a' Rajna jobb 
melyékén fekízik, Strafzburgon innen 3 
órányira. A' Fő Herizeg igen fziveseri 
fogadta-ezen jeles Depntátziót ,' 9s két na-
pi mulatása közben gazdagon traktálta.. 
Dec, 24-dikénn reggel, el is vitte maga Ö 
Kir. Fő Hgsége, kedves Vendégeit , a* 
lí>A/melyéki nagy sántzainknak , és tábo
runknak "megnézésére., mintegy 2 órány-
nvi mefzfzeségre OjfenburgtóL Havas 
esőben érkeztek vifzfza Offenburgba, Ebed 
után 'botsát vettek * Magyar Követeink Ö 
Kir. Fő Hgségéiöl. 

Új efztend'Ö' első napján, a' Magyar Ki-
rálvi Testőrző Sereget , oly fényes új őitö-
zeíben vezette bé az Udvarba, a* már Qf* 

jenhtirgból fzerentsésenn yifzfza érkezeit 
Hg Efzterházy Miklós Generális, melynek 
párját nehéz látni. A' kalpygon'álló nagy 
Forgó; a 'V i t éz -kö tés ; a5 Mentekőtő; az 
egéi'ic kard; a' páltza^'feje; és a' s a r k a i 
tyúk Is brillantokkal tündöklenek. A' men
te és á* dolmány' gombjai, smaragd 7s bri-
liánt kövekből, és gyöngyökből vágynak 
módossann öfzíze-fzerkeztetve- A* mente, 
dolmány, nadrág, és a' sárga tsizma , kél 
3 űjnyi, néhol tenyérnyi ízétességre , • kel-
Jemetesen ki vagfnak rakva jóféle gyöngy-
fzemekkel, melyek között igen sok ízáz 
nagyok is fzemléltetnek , a? miiyenek köz* 
zül egy ízemP lg forintot ér. 
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