
A* 
TSÁSZÁR1 ÉS KIRÁLYI FELSÉG* 

E N G E D E L M E S E I , , 
QfO!t03f<£>$5030 

Kőit Sétsbeá, Eolst Afzlzoisy ftavának (íanaárittsasfo 
7l*dlk napjain 2797-dik Elztendőbea, 

//a<Ü Környülállások. 

K 
e'kihez*. hagyott- közel, ertünk vala a* 

mű Itt postai Tudósításunkban: már most 
van fzerentsénfe azt is hirdetni, hogy KéhU 
ben Jan, 10 dik napián?k déiutánni 4 órá* 
fától fogva T*.- K. Vítések vágynak-. Mi* 
nekutánna L i. Jan. ö-dikánn9 még kér Erős
ségeket vettek még Kehi előtt a5.. Mieink 
erőhatalommal, és magokat azokban meg 
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féízkeltéki áz ellenség e* ízerént' egéfifze-ti* 
a* kis Várba fzorúlt bé 3 és a* mi uj Batte* 
riáinkből, a* hídját is lehetett érdeklem. 
Ily körnjűlállásokban Fr. Fővezér Moró^ a* 
Kéhh Kortiendánst Désaicc Generálist által. 
tűldötte Ián. ^-dikéíin reggel a' mi Ostrom-
seregünk' Komemdánsához Gróf Latour-
hoz ? kik között, következendő feltételek 
alatt lett meg az Egygyesség* 

Desaioc Első Tzíkkelye: k Ff. Kató* 
naság ma és holnap köztt ki fog takarod-
ni Kéhl Várából. 

Latour1 felelete: Helyesénü* 
Désaiz? 2 dik Tzikkelye: Az Aufztrlai 

Katonaság Jan. lo-dikénri délütánni'4 óra
kor birtokába fogja venni a? Várat. 

Látóul felelete: Áz Aufztriai Kato
naság Jan. 10-dikénn délülátini 4 órakor 
be fog menni Kehi Várába ?

 ?s birtokába 
vefzi azt 9 mindenekkel egyetembenn5 
melyeket btt'fog hagyni a? Fr. Sereg, 

3-diÁ Tzíh Ezenn fzempillantástól 
'•fogva-, meg«fzünnek a két réfzröl minden 
ellenségeskedések '-,• és az Aufztr. Katona
ság a* Temető mellett 'lévő Redutot el fog-
íaljáy :'ra* maga Elől vigyázók aMeg-kö-
selebb lévő Kapunál tartja. 

Felelet. Helyesenn. és mind két réfz
röl parántsolat adódik k i , hogy egy Em
ber ee*' távozzon el a2 maga helyéről; *• 
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Te'metonél lévő Redutot és a* Kaput, mely 
a* Várba fzolgál, egyfzeribenn által 'kell 
adni az Aufztr* Seregnek. 

, 4.-dik' Tzik. A' Fn 'Ka tonaság , hol
nap délutánra 4 órakor,- az említett Kapu
val által ellenben lévÖ réfzre fog takarodni* 

'Felelet: Hevesen. 
5-dik Tíik '" Mind két, réf/rol StáBa-

lis Tifztek rendelődnek k i , a* kik e*"jelen
lévő Kapitulátzionak végrehajtódásáig Ke
zesek legyenek költsönöse-nn : •'annakutánna 
pedig Ismét ki?tserélődjének.-

Felelet; Helyessenn,- és ezek a9 Ke
zesek íióínap délwtánni 4 órakor ab'bannt 
•á* Tzempillantásbann ki tserélödnek , mely-
benn az Aufzfr.Katonaság, birtokába ve-
ízi Kehi Várát, 

'Kehi elölt az i-sö Januáriusi tusako
dás5 alkalmatosságával estek el réfzünkről 
55-en; meg-sebesedtek i4Tifz tek, és$73 
alsóbb rendű Katonák; 29-én pedig, Strá-
zsamestertöl'Közemberig lefelé fzámlálva* 
nem találtattak. 

> A* Kataitzay Reg. jenek példás tse-
lekedetét el nem halgathatjnk^ mely fze-
xént annak minden Svadronjai, a? Tifztek* 
engedelmével, ki válafztván egy egy Em
bert magok közzul; azokat üCaro^Fő-Her» 
tzeghez küldöttek, oly háládatos, de egy** 
fzersmiiid nemes 'maga meg-tagadású nyi-

latkoztatással: hogy ok kö&önik a' min-
.' E se 
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deimapl féKfontwhus-toldalékot és--a* hotw 
portziót, melyet ö Fö-Hge9 a'if <áW előtt álló 
Ostrom-Korpusnak azért ofztatott-ki, -hogy 
annak sanyarúságait el tűrhetőbbekké te
gye ; de Ö nékiek — ügy mondának—jól van 
dolgok a* quártéljaikonn , nints terhekre a5 

fzolgálat, fejér ruháikat is változtathatják': 
ők tehát? bor nélkül el lehetnek; ha
nem kérik Ö Fő-Hertzegségét? hogy azt 
a5 jótéteményt, melyet Ö vélek közlőtt 
eddig kegyelmessenn, méltóztassék ezutánn 
inkább a* Gyalogsággal közölni, melynek 
anynyit ki kell állani a' Kéhl előtt való 
árok-ásásbann: és rilkán lehet alkalmatos
sága tsak meg is melegíteni magát , vagy 
a' fejér-ruháját változtatni* , 

3íoréról azt írják Hollandiából, hogy 
Ö'fogja által-venni a* Számben és Mázai 
Fr. Sereg' kormányozását, de meg*marad 
egyfzersmind ap Rajnai-Sereg5 Fő-v ezérjé. 
Bek is, a' melynek ő titánná való Al«Vezér* 
)évé Desaix Generális van ki-nevezve (azs 
a5 ki Kéhlx Komendáns volt); -^ Bőrnonvilj 
Generális;, nem tefzi l e , az Éfzaki Fr.-'Se-
reg* vezérlését; hanem tsak ugyan £*áris* 
ba hívattatott — a Hollandiai Tudósítá
sok fzerént — némely fzámadások védett* 

A' Tir.olisiak közzűl, fzámosann vállal
koztak, kik a*Ts. K. Sereggel együtt ellene 
indultak az ellenségnek a?- Tirolisi földön 
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kívül is: mások pedig nagy fzáimma], a*Ti«» 
roiisi fzo'ross-járájroknái maradtak/ • 

Triestböl Jan. g-dikánn: —̂  „Teg* 
napelött ide érkezett Báró Colli, ki a* 
Római Udvarnak 30 e^er főből álló* és 
a* Ts, K. Ármádiával egyesülendő Seregét 
fogja Feldmarschali ranggal kormány ozn?f 
Kevés ideig tartott mulatása utánn mind-
járt fel-ült. egy Anglus Fregátra, '& ment 
az Anconai Kikötőhelybe. .Ugyan azo.it 
utat tette más nap Bartolini Generális r 
kit hasonlóképpen a* Ts . Kir;, Felségtől 
kért Pápa O Sz. ge a* maga Seregéhez » 
Báró Colli iftánn való Vezérnek/ Kért '% 
íiyert a5 Római Udvar Tsáfzár O Felségé* 
tol Pattantyús Tifzteket is, 

Rórnab^nn mulatott volt még a* Ná
polyi első rangú Követ Mirki del Fasto? 
Déc. 24-dikénn. — A* Római Udvar, a* 
maga partjai* eleibe Örállóknak, egy hufz 
ágyús és e^y más kissebb Katona-hajót 
kezdett alkudni a' Nápolyi Udvartól, 

Romába nem fog többé Azzara Spa
nyol Minister vifzfza-térni Florentziából % 
a9 hol múlatott volt még az utolsó Tudó
sítások (izeiént. Valamijét el nem vihette 
magával Mamából;,- mind árrúba botsát-
tóttá,/ . 

•'• As ' Angliai Udvar* réfzér'ől, Angiié: 
'! 
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bann Vice - Királyságot viseltt ILlliot Ur , 
Nápolyból. Rómába érkezett Dée. 20-di-
\k\m / és Déc. 23-dikánn reggel Ánglus Mi. 
jiister Graves Úrral egygyütt Pápa Ö SL. 
g'éhez ment, és hofzfzas audientzián-volt 
j iálla. 
Ki Az' Angliai Orízág-gyűlés' í2~dik Táb
lájánál, sürgetvén Dundás Minisier Dée, 
14-dikénn a5 Spanyol had eránt az az elett 
való nap be mytatoit Királyi Tudósításra 
és segedelem-kérésre, adandó KofzönÖ-Vá-
lafzt3 ily ki-fejezésekkel élt a' többek kö
zött : „Harmadfzor történik már ez '—r 
úgymond — hogy Spanyol-Orfzág, min* 
den ok nélkül egyesíti magát a* Fr. ákkal, 
Anglia '-ellen..' A* Kiiály, minden mjait 
meg-próbálta a* Békéilésnek . a ' maga Kö-
Tétje Gu Bute által";- dp faafzpntal^n:; mert 
már akkpr nagyop bé ette vata már ott 
magát a' Fr, Igazgatók* álnok praktikája. 
Mégoly ajánlást is tétetett a 'Király, hogy 
a? Sp. Udvar által fel-hordott nehézségeket 
meg fogja •'vjsgáltatni: de &' józanpkosság 
és igazság' fzava nem hallattatott többé. 
Spanyol-Orfzágnak az a* tzélja, hogy sem
mivé tegye Anglia5 kereskedését a* Föld
közi tengerenn : 5s ezt3 [Fr* Orfzág9 igyeke
zik riéfcie ligy terjefzteni eleibe, mint kön-
nyxi dolgot: de -minden aggódástól meg 
ment e' refzben bennünket, az ott lévő 
Hajósser^gütik' ereje; és az Angliai H^jós-
legénységnek bátorsága*"-— FQX Űr jelen* 
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tette ugyan, hogy Ö fzíves Pártfogója a* 
Köf2Őnö-váIafz k üldésnek : mindazáltal azt 
Is meg.valja, hojgj a" Sp. Orfzággal való 
hadat lehetetlen Néki úgy nem nézni mint 
nagy gonofzt; m elyet a' Ministerek' rofzfz 
okoskodása okozott az Orízágnak, és af 

mely, következe se a' F n Orfzággal való 
boldogtalan hadnak. Többet is befzéllett 
ily hangon: de minthogy végre, ugyan 
tsak reá állott a. * Köízönö-válaíz küldésre^ 
el is küldődött f ehát az, a* Gyűlésnek egy-
gyezö 'akaratjába'..»], és a'Spanyol hadra meg
kívánta tó mindi ín -segédelem meg-ígérő-
dött Ö Felségén ek. ' \ 

FOJC XJT ? ng ;yan a^ nap j $gy ^Jelentést 
terjefztett á'JParl arneníom5 eleibe Pitt Mi-
ixister ellen \ az 0 5rfzágbóÍ9 a'Parlamentorn* 
tudása nélkül k3 ldött pénz-summákra néz-
•£ ' : de tsak § H en állottak mellé a5 Félté* 
telének; 285-en mondottak pedig öltene, 

A' Spanyol ljdvar? Hadjelentésébenn 
eíőlfordúló okoki at? réfzfzexént fundamen
tum nélkül valóig nak mutatja meg az An-

'- gliai felelet^ réfá Tzerént pedig elégtelenek
nek a' végre, h* ogy fegyvert fogjon éret
tek két Nép egy' más ellen. Első okol azt 
h,ozza fel á? Spaj ayol.Udvar,, az.Angliai el* 
len , hogy a' xr lidön Tulon alatt róltak 
együtt az Angiig sok és a' Spanyolok; ak~ 
kor a z Á n g l A d r niráJás meg se* Mrdette a* 
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Sp. Admirálist .azon Fr. Hajók és muniv. 
tzió eránt, a* melyeket tú nem lehetett 
vinni a' Tulanx KiKötőhely! >6l: hanem ma. 
gátol qfzfze-rontatta aioka t; annakütánna 

- p e d i g / 'Kor/zika* Szigetét is hasonlókép-, 
pen maga írjétől foglalta e}l. Erre, a'Nagy 
Britanniai Udvar* feleietje ez: „ S o h a se*-
történt a' még talántöbbízö r , hanem tsak 
most történik elöfzfzör: hog y egy ellenség 
ellen köz-erővel hadakozó k ;ét Nemzetek* 
Fővezérjei közzül egyiknek vétkül tulaj, 
doníttassék az, hogy löbb k á r t tett a5 köz-, 
ellenségnek, mint a* Kollegája. Ha ezt 
valósaggal véteknek tartja Í I5 JHádrittx Ud* 
var ; úgy Angliának eléggé n ieg-igazító oka 
ez arra , miért nem hívta g'V Spanyol Ko» 
mendánsokat Korfzika éllé n ? de egyébí 
aránt i s , fzabadságábann á 11 az , akárki* 
nek^ hogy a' mit maga el \ végezhet; azt, 
ha tetfzik , a' maga Szövői cséges-társa se* 
gíísége nélkül hajtsa végre,, -r- Hogy Sp» 
Orízág ezt a 'mostani hadai : kezdi: annak 
egyedül való okát keresi 's találja Anglia , 
az űj Frigyeseiben Sp. Orf| ságnak, a' kik 
ezt a' magok tanátsadásaiki ;al jármok alá 
fogták, 

Londonból Déc.xi6-dikái nn: — „Majd 
minden Gyülekezetek meg -hirdettették, 
hogy go font fterlinget ad« itnak jutalmul , 
kinek kinek, a9 ki ajánlja rm igát, akár fzá^ 
rázonn akar tengerem* via ló katonásko* 
dásra* 
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Napnyugati - Indiából 9 nevezetessenn 
Suwnamhél, 70 Kalmár-Hajók indultak 
Hollandiába; de az AngHisok által el fo
gattatván réfz&erént JMartwique 2 réízfze* 
tétii' Mominica Szigetébe fzáilíuattak. 

Az Ánglusok által a' Jó Reménység* 
Jbjtdnkl el nyert Hollandiai Hajősseregböl, 
melyet- Lucas* Admirális kormányozoU3 
mintegy 3-ezerenn állottak Ánglus ízolgá-
Jatba; mer t azt mondották, hogy ők a* 
Helytartónak (az Arausióx Hertzegnek) kí~ 
vannak fzolgálni. Eízaki • Amerika* mel-
jékénn is hasonló módra nyilatkoztatta ki 
magát, két Hollandus faajókon?i 9 leg -na
gyobb réfze a' .Legénységnek, a 'mely ha
jókat 9 c. L CuraccCo Szigetébe küldött vele 
JSrah Admirális: 's azonban á* zsoldot meg 
kívántak a'Kapitánytól. Ez tehát kéntelen 
volt 81925 forintot fel venni Hollandiai vál
tságra , mely eránt írt a' Nemzeti-gyűlés
nek, hogy fogadja el $zt : mert különben 
el vefz a? Kormányozó-Tifzt' hitelessége. 
<—• A' Curqcao\ Kormányozó se* vette vifz-
fza elöbbeni esküvéssét , melyei a' Néhai 
Helytartó' hűségére kötelezte magát; ha-
nem inkább le-mondott hivataljáról. 

A3 Napkeleti-Indiába. Kereskedő An
gliai Társaság* dolgai, soha még virágzóbb 
állapotban nem voltak mint most. 

A'- Földközi-tengereim vigyázó Ánglw 
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Hajóssereg, még mindég Porto-ferrajo* 
nál tartózkodik, a5 hová egyfzer máfz* 
fzor jó forma préda-hajókat fzállítgat 

A* S. Domingói Frantzia ftéfz' zene*-
bonás állapotjárói való hírt meg-tzáfolta 
mostanság a* Fr. Direktórium: de Lon~ 
donbz ismét oly hír érkezett Leg újjabbann 
is SL S. Dorningói Ánglus Sereg' Korma-
nyozójától Gordon Forbes Generálistól^ 
hogy a* Fr. Republikánusok között, mind 
a' déli, mind az ÉfzaKi réfzen nagy ott a* 
\>ífzfzálkodás, melynél fogva oly jó álla« 
potjok van az Anglusoknak S. Domingó-
ban , a* mílylyennél még soha jobb nem 
volt. 

A ' Bresti Fr . Hajóssereggel, mely* 
nek , Déc. 15-dikénn lett ki-indűlását jó
kor meg - írtuk, vele vágynak Riche ry 
Spanyol Admirálisnak azon 5 hajói, mely-
iyek NetvfoundUzndn&l az Ánglus hala-
fzatot el pufztíták nem régiben. Együtt 
a> Fr, és Sp. líneai hajók 21-en vágynak. 
Leg többen hifzik azt felölök, hogy vagy 

* Moftugalliq, vagy az oltalom nélkül lé
vő Brasüia ellen fognának fzerentsét pró
bálni. 

•' Brest előtt kerengett volt Ánglus Ha-
jós - Vezér Ptllew a' maga Svadronjával, 
Biidőn Richery Spanyol Admirális közel
getett a' Bresti Kikötőhely felé öt líneai 
hajókkal: de nem köthetett belé Pdew; 
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mivel kissebb erővel volt* Midőn lei in
dult Déc. 15 dikénH a5 Bresti egyesült* Fr„ 
és Sp« Hájóssereg: két hajó, Pegasas és 
Nestor, úgy egymásba ütődött, hogy al-
I a'masin*- meg-sértette magát mind a8 

ket tő : Seduisant öfzfze-tört 's el süly-
iyedt: de talán az Embereket meg-lehe~ 
tett még is r^la fzabadítani. A' Párisi 
Ministériális Újságok , hogy el vonják a* 
Hép? figyelmetességét, Lord Malmesbury-
nak Parisból lett el kűldettetéséről, mely-
lyet nem hagy helybe a' nagyobb Réfzs 
fenn héjjazó hangonn írnak a' Bresú Ha* 
jósseregnek mind erejéről; mind tzéljáróL 
A5 Redactezír nevű Fő-Ministériális Új
ság, a' tzéljáról fzóllvánn ezen Seregnek 
December* . 21-dikénn, .ily ki-fejezések^ 
kel élt : „ Sojí különbkülönbféle véleke
déseket terjefztgettek el ezen : Sereg1' tzéfc•• 
ja felöl. Majd tsak el hűlnek bele: mi* 
dun ki- tudódik 'annak valóságos tzélja, 
mely eddig nem fordult még á* képzelő-
désbenn. " Más helyen így ír a? Redacteur: 
„Anglia , közel vagyon ahoz, hogy a* ma
ga gazdagsága' forrásánál fogja meg-tapafz-
talni a* mi Vitézeinknek bofzfzűállását, if 

innét , és annak meg-gondolásából , hogy 
74 ágyúsnál nagyobb hajói nem voltak a* 
jtirest'i Seregnek: Sokan úgy ítéltek későb
ben , hogy a' Jó\Réménység" foka, és on
nét A!apketeii-India• <elien íiándékozott fo§** 
rentsét próbálni a' fzóbaa forgó S&xeg9 
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melynek ereje így adódik e lő : „AH az $t " 
líneai hajókból; 12 Fregátokból; 6 -Kor- .-: 

veitekből, *s 8 kissebb hajókból, JJáront 
Szakátokra van fel-ofztva, melyek köz« 
7.Ü1 a 'főt , Mprard Degall Frv Admirális; 
a' c~dikat3 Richery Fr. Admirális, a' 3-rdU 
kat Nielly Fr. Admirális vezérli. A* ha
jókra fel-rakott 25 ezer fzárazravaló Kato
naságot vezérli Moche Generális, — A* 
Cádijci Kikötőhelyből, Péc, 5-dikénn fzál* 
lottak tengerre 15 líneai hajók ? 6 ezer fzá« 
razravaló Katonákkal, Ezek is ízándékoz-
tak egyesíteni magokat a* Bresti Hajósse* 
reggel. 

Mrest előtt maradtak még öt líneai 
Fr, hajók és 3 Fregátok; a* Kikötőhely-* 
ben pedig 5 líneai hajók és 4 Fregátok f 
melyek ismét valamely titkos fzándékra. 
vágynak el fzánva^ í • 

A ' Tiiloni Kikötöhelvböl Déc, io~di* 
kénn indult ki Langara Spanyol Admirá* 
]is? kinek Seregéhez, egy Frantzia Ha-
jós-Oíztály is kaptsolta magát. 

Hogy az Efzaki~ Amérikahéll Közön
séges-Társasággal minden barátsága feW 
bomlott volna Fr. Orízágnak: ezen" hírnek 
közönségessenn ellene mondatott a* Direk
tórium : de azt a 'Ji írt éppen nem tzáfol* 
tattá meg9 hogy O az említett Közönsé
ges - Társaság* Kórmányfzékév'el, nintsen 
meg-elégedve, Haragfzik L i arra5 Jaogy 
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Nagy-Britanmávú oly hafznos Kereske
dést kötött ennek réfzére* a' milyenért hí-
jába esdeklétt F i . Orfzág* 

A* Törvényhozó Fr, Gyűlés mind két 
Tanátstsainak egy egy negyed réfze meg 
fog változni Mártz, 4-dikénn4 Kik lépnek 
k i? aztj a' sors válafztja meg. Helyeik
be újjonnan válafztatott Tagok fognak be 
állani* A* Direktóriumból is ki fog lépni, 
sors által egy T a g , a' kinek helyébe rC 
lafztatandó Tag körűi i mire kell vigyázni? 
ennek meg-határozását egy Kommifzfzióra 
bízta a* Töívényhozó-Iffjabbik Gyűlés* 

Elegyes Tudósítások 

Hogy az Örofz Katona-Tifztek, 3 ru
beles réfu pofztónál drágább pofztót ne vi
seljenek : kötelezi erre Őket ^ Pál Tsá&ár-
jok saját példájával is \ ki azonbann a 'Ka. 
tonaság* zsoldját úgy nieg-fzapöfítá, hogy 
3 hónap alatt kap ezentúl ^nynyitj égy 
Katona* a* ttjenynyit eimekeiatfe 4 hóna
pok alatt kapott* 

Berlinből^ JBenda nevű híres Muzsi-
kai-nóták Kéfzíteje # a* leg-űjjabb munkái
ból egynehány darabot . kü'ldött. V-ólt aj áru 
•dékban. a5 Néhai Orofz Tsáfzárnéhöz s '$ 
a' mostani Orofz Tsáizár egy drága arany 
piksist küldött néki az itt következő é*tel* 
mű Levél mellett_, melyet tulajdon keié* 
Tel írt,6 
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i9St. Péter'sfaifg Nóv. ző-dikknn 1796". 
f, Kedves Benda Uram! A* Muzsikai no. 
t ák , melyeket, az Úr , az-én Néhai Tsáfzá-
ri Felségü Afzfzonyanyámhoz küldött 9 %z 
én kezemhez jöttek, 's anitól is marad
nak. Mely igen betsűltem éri eleitől fog
va az Úr' tálentomát: fzolgáljon annak je
léül 9 az itt lévő ajándék. 

Szíves jóakarója 
Pál ," 

A9 Krak&ói hódolás* emlékezetére've?.' 
tettetett pénzeknek egyik oldalaim ízerii* 
léltetik a* Ts. K. Felség' Képe , ily körül* 
írással: Imp# Caes. Franéisco IL Hu. Bo, 
Gal. et Lod. Regi: a' másik óldalámi pe
dig * következendő sorok olvastatnak : Fi . 
des Galíciáé Secundae, Iiireiur Ö'bstrictü 
Craeoviae Die XVII. Augusti MDCCXCVL 

A9 Német-Birodalom, ha Károly Főv 
Hertzegnek egy Ofzlopoí fog fel-állíttatnU 
méltán reá metztzetiethéti ezen sorokat: 

CÁROLO AVSTRIO 
IMP CAES FRANCLSGI II A VG FRATRI 

QVOD 
INAVDITO ÉXEMPLO 

ANJSÍOS NATVS V E T XX* 
AVSPICIIS FRATRIS 

DVCTV 8VO 
BIMESTRI OPERA 

1INOS GALLORVM FORTISSVMOS EXERCITVS-
ACERRVMIS DYClBVS FRETOS 
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VELOCITVTKPRESSOS 
PVGNIS ADTRITOS 

. A R T E C O N P V L S O S 
1LL7M A PEGNESÖ HVINC ÁB- LYCO 

VLTRARHENVM EXÉGIT 
G E R M Á N I A 

. V I K D I C l S V O 
P. ' 

CID IOCC X C : ; f t 
Horvát Orjzág. 

Zágrábból Jan. 7-dikénn : —- 5 ?Pé* 
cember* 18-dikánn Zágráb és Károly-Vá« 
ra kösött a* leg-vefzedelmessebb neműi 
föld"-indulás tapafztaJtatött3 Okíts hegy* 
mentében. Egy Templom és egynehány 
Curiák (főképpen a' Jafzkai Kastély) űgy 
meg-repedeztek i hogy a* bennek való la* 
kas nem bátorságos, és az'említett hegy
ben 20 könyöknyi repedés mondattatik 
fzemléltetnú Itten as Farnheit' Thermo-
metromában a5 kényeső, Déc. 18-dikánn 
reggel az.O-<onálól a' ógráduson állott, és 
Déc. 19-dikén reggel az O-n felül a' 8 grá-
dóson* Ez a* fzapora változása a* leve
gő melegségének okozta * a' jégnek hirte
len indulását és sok gabonával meg-terhelt 
hajóknak a9. Ku-lpába és a9 Szávába való 
temettetését* " 

„Akadémiánkban a9 Terméfzet-tudo» 
mánynyát 24 efztendeig tanított , és kö
zönségessen iiízteltetett V fzerettetett Ku* 
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ketz Antal Úr* minden jó Atyának , és }o 
Hazafinak fájdalmára megJiaiálöza. Úgy 
.hagyá el földi Világunkat e'zenn érdemes 
Bölfs* miiit ha)dan Soöraíes: mett éppett 
a' Lélek' halhatatlanságáról befzéllgetett 
vala Barátival* midőn egyfzérre érkezett 
a" gtittaütés* mely az 6 halhatatlan lelké* 
vei itt hagyatta a* halandé r; t e s t ek" 

Méísi 
Öt napokig ki voltak itt teve közön* 

séges látás* tárgyául azok a? rnhák ^ mely* 
lyeket tsiháltatott F\ Udvarunk Clementina 
Fő Hg Kisafzfzoríy' fzámára , a' ki el vait 
már jó ideje a' Nápolyi Korona5 örökössé* 
tol jegyezve* *s a' jövő Mártziiís' hónap
ban el is fog innét Nápolyba indulni igeit 
nagy kéfzületekkel, ö t nagy fzobákat tol. 
töttek meg á' fzebbnél fzebfa taváfzi> nyi* 
xi, őfzi és téli Öltözetek. A* Német Al
földi tsipkéknek mind fzépsége mind so
kasága különösen meg-érdernleíte a* né* 
zéstc Ingj 36 tntzet vagyon* K'efzkeftS 
is ugyan anyriyí: nem különbenn selyeitt-
harisnya* tzipok 's a* t» Az Első Karna* 
.fás Afzfzohy'bizonyítása fzerént* fel-men
tek a* kéfz ruhákba,* még tshtáláílán és tsak 
végekbenn lévő ítagy rakás selyem- és 
egyéb igen igen drága matériákkal együtt 
3 hkz ezör iorlntfa* 
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