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Nro 38. 
j&ö'li'Bétsben ; Pünkösd Havának (Májusnak) 

i2«dik napján 1797-dik EfzfcejidŐb©Bé . 

Hadi és Békességes K&rhjáláÜáioh 

J^ároíy Fö- í íe r tzeg Áprih 27-cíikéhii á5 

Felsö-Rajnai TSÓ K* Sereg' fő-qüártéljába 
Diírláehbá érkézettj a' honíiét öíj-dik Apr0-
ben Stuttgárábá ^ fzándékoztak által-ízallí-
tani a* ^fö-qüártéljti 

FeJdrharschalliéütehánt Gróf Mé?Íégari 
de9 a9 ki Genéfáladjütáhssa Karoly Fö-
Hertzégnéfc $._ lett ázori Köiinyű-lóYaS &c-
gemefttnek lulajdohösSává^ iriely fcftöfcís 
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éloité á* Fels. ÍS'áftárróí magáról tiéfti* 
íetett; . * , , .- • _ -

Á' Felsö-Rajnai-Fr. Sereg' balszárnyi' 
Mieder-Ackerrmél; a' }ohh Lahmkli a' de
reka pedig Oberkirch és Renchen előtt a* 
Kniebis vizéig áll. A? fő-quártélyja Of. 

fenhurghdkTL vagyon, mely 5 óránnyira' esik 
BtrafzburgtoX Dél és Napkelet között, 

A \ Német-Birodalom' Hadi Kafzfzájái 
ba, a ' .hád' kezdető! fögira bé ment elfo
lyó efztendöbéli Mártzius'végéig, 5 millió 
555>557 forint és 4 xr. , *s ' ki-adódott 
5 millió 5$5\6gi forint ?s 32 2/3 xr. Már-
tzius Hónapbán a' ki-adott summa, 50 
ezer forintból állott ? a? bé-kerüitt summa 
pedig 26070 forintból 9s 30 xr. ból5 mely 
summába, ?**aga a* Thurni és TaxisiUti-
tzeg , n , é o o forintot adott. 

Carnioliának Fővárosából Laybachbél 
Máj. 4 dikénn: — ,, Bonapartt, a' Gene-
rálstabjával együtt ide érkezett Ápr. 28-di-
kánn, *s a'Hertzeg-Érsek.' palotájába fzál-
lot t : de még az nap tovább folytatta útját 
Triest felé: m&g-erőssítvén elébb az áltá
l a , Ts. K. ideigvalá Administrátzió ne
vezet alatt felállí t tatott Kórmáüyfzéket, 
Mvataljának mind addig való folytatása-
bann, míg az előbbeni Kórmányfzék hely-
be verekedhetik. Reményijük , hogy ti
zedik t^agy 15-dik Májusig9 mind el taka-

'. íródik a' Ts. K. földtől a9 FT. Katonasága 
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Triesihe , Ápr,' 29-dikenn ért Borm-* 
parte, *.s fzáiíoít á? Gróf Brigidé* Kkzk-
ba ? hová köfzönteséfe mentek néki a5 Ma~ 
gistrátuális Személjek ? és a* jelen vóltt 
Consulok. 'Meg*, rontsolódott egésségére 
nézve tengeri fördővel élt: hanem még a» 
nap meg-índűlt Görz felé. 

AJ Triesti Kikötőhelyben Május' első 
napján 3 Spanyol és 9 Frahtzia kölönbö-
ző nagysága hadi hajók voltak. • 

A5 Békesség-kötés eránt, Bonaparte 
kérte meg elsőben Károly Főhertzeget, 
31-dik Mártziusban Klagenfurtból hozzá 
utasított Levele által; Ezen Levélről tsak 
rövidedenn emlékezhettünk a* műltt po-
fíknn, most közöljük az értelmét egéízfz, 
valóságábann, mely is így következik: 

Fő Kormányozó Generális Uram! A* 
•derék Katonák folytatják a' hadat, *s óhajt
ják "a5 Békességet. Ez a' had ? avagy nem 
egéfz hat efztendőktől fogva tart e* már? 
Kem öltünk e' már elég Embert , Vnera 
okoztunk e' elég vefzélyt az Emberi-Nem
nek ? Minden felől hallatik a' panafz, Eu
rópa , mely fél vala fegyverkezve a' Fr„ 
Respublika ellen ? le tetté a* maga fegyve
rét. Egyedül a9 Fő Generális Űr' Nemze
te maradt fegyverben 5 's több vér omlik i 
mint omlott valaha. Ezen hatodik tábo* 
irozásnak rofzra mutat a' kezdete. Akár
milyen legyen a' ki-menetele P egynehány 
ei<gr Emberrelj többet fel £©gunk még ál* 

Pp * 
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dozní a' két réfzről9 és utoljára még fa 
fsak m*g kell egyeznünk, mert minden* 
Bek van határa ; az ellenséges indulatok
nak is. A' Fr« Közönséges-Társaság' Vég
rehajtó-Kormány fzéke 9 kívánságát"" nyilat-
koztatta az eránt Ö Felségéhez a Tsáfzár* 
hoz 9 hogy vetnének véget a? hadnak, 
melynek terhét a* két Nemzetek viselik* 
A* Londoni Udvarnak közbe jövése, aka* 
dályt tsinált. De hát nints már többé 
semmi reménység felőle \ "hogy mi meg
érthessük egymást; és nem fzűnünk e* meg 
az egymás .öldökléstől, tsak azért: mivel 
egy idegen Nemzet 9 saját hafznáért? avagy 
gyűlölségből j folytatni akarja a* hadat? 
-F6 Generális Uram , kit a' maga fzületé-
sc oly közel helyheztetett a* Trónushoz ^ 
és a' ki felül vagyon emelkedve mind azon 
alatson indulatokonn, melyek vezérlik 
gyakran a* Ministereket 5 és Kórmányfzé* 
keket^ ugyan nem kívánná c' azt a* titulust 
érdemleni magának 3 hogy Emberi-Nem* 
Jóltévőjének , és Német-Orfzág' valósa* 
gos Megtartójának neveztessék? Ne vél
je Fő Generális Űr, mintha ezzel azt akar* 
nám mondani, hogy fegyveres erővel le
hetetlen volna meg-tartani Német-Orfzá* 
_got: de tegyük fel, hogy a* hadi fzeren* 
tse fzólgálni fog is Fő Generális Uram-
Bak : azért, -fzintugy el fog pufztíttatni Né-
met-Ori'zág. A5 mi "engemet illetr ha én 
©zen Nyílatk©ztatás klul$ flicíyet v?m fec* 
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terítsem tenni Fő Generális Uramhoz, ísak 
egy Embernek menthetném meg is az éle~ 
té t : sokkal nagyobbra betsűlném az ez ál
tal érdemlendö polgár Katonát, mint azt 
a* meg-siratható hírt' nevet, melyet fze-
reznek a? Katonai nevezetes tettek. Ké
rem Fö Generális Uramat 9 legyek meg-
gyozettetve arról a? tökélletes tifztdetröl^ 
melyei én vagyok 's~a' t. 

• Bonaparte. 
Ezen Levélre, így felelt Károly Fő* 

Hertzeg Ápr. 2~dikánn: 
Generális Uram! A' midőn én hadat 

folytatok, *s követem a? betsüíet és köte
lesség' fzavát: bizonyossan óhajtom, fzint-
ugy mint Generális Úr, a* Békességet, a' 
Népeknek 's az Emberi-Nemnek boldog* 
ságára. De mivel a* reám bízatott hiva
talhoz nem tartozik se' visgálni se* el iga
zítani a' hadakozó Nemzetek' perit , és 
én Ö Felsége a* Tsáfzár által nem vagyok 
az alkuhoz meg-kívántaté telyes hatalom
mal fel-ruháztatva : innét látja Generális 
Uram terrnéfzet fzerént, hogy énnékem 
a'Békesség felől, semminemű alkuba erefz-
kedni nem lehet; hanem felsőbb rendelé
sektől kell várnom, egy ily nagy fontos
ságú tárgyra nézve y a* melyre éppen ki 
nem terjed az én hatalmam. Akármilye
nek légyenek azonban a* hadnak jöven
dőbeli vifzontagságai, ?s a5 Békesség* re* 
nénységei': kérem Generális Uramat hi* 
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íasse el magára i , hogy én , Személyjél 
betsűlom, *s különös tekintetben tartom. 

Károly F. M. 
Tudósíttatvánn a* Ts . K* Felség , Bo« 

Mapartén&k Károly Fő-Hertzeghez botsá-
íott Leheléről, Bonapartéhez küldötte Ju-
denburgba Gróf Bellegardp F . M; L. ot, 
és Meerfeldt Generálmájort, kik minek-
titánná ki befzélktték véle- magokat: kör 
vetkezendő értelmű írást küldöttek hozzá-
ja Judenburgh.an Apr. 7-dikénn : 

53 Minthogy Ö.Ts* Felségének semmi 
is inkább fzívénn nintsen ,-rinínt Európa* 
meg- nvugövasát együtt munkálódni, és 
végét ízakafztani egy oly hadnak, mely* 
felette nagy rontására van mind a* két 
Nemzetnek, ez okon,ahoz a' Kinyilatkoz
tatáshoz képest, melyet az Úr, Klagen
furtból boísátott Levelébenn tett Ö Ki
rályi Fő-Hertzegségéhez, a' Tsáfzári Felr 
ség el küldött minket az Úrhoz, hogy ér
tsük meg egymást egy ily nagy fontos* 
ságű tárgyra nézve. Az Úrral tartott he? 
fzéllgetésünknél fogva, 's meg-lévjén gyo-
xettetve mind jóakara tokró l , mind abbé
li fzíves fzándékjokról a' két Hatalmassá
goknak, hogy mentől elébb vége fzakad-
hasson ezen vefzedelmes hadnak: tíz na^ 
pi had-fzunetet (armistítiumot) kíván Q 
Kirt Fő-Hertzegsége, hogy annál hama
rább el lehessen jutni ezen kívántt tzél-
hoz ? és hogy minden haladékok és aka,? 
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dályok el háríttassanak, -melyeket az el
lenségeskedések' folyamaíja okozna az al
kunak, és hogy mindenfelöl elősegítöd-' 
jjék a*.két.nagy Nemzetek között való hely
re-állása a' Békességnek. 

Gróf Rellegarde F, M, L . ; Merveldt 
Generál-Major. 

Bonaparte* válafzfza e5 volt: Uraim! 
Ahozképest, a' mint most vagyon.'a* két 
Seregek' katonai fekvése, igen ártalmas 
a' had-fzűnet a9 Fr. Seregnek , ha mind
azáltal efzközfil fzolgál az, az annyira óhaj
tott és mind a' két Népnek haíznos Bé
kességre, reá állok az Urak* kívánságára 
minden akadékoskodás nélkül. A' Fran-
tz|a Respublika gyakran jelentette Ö Fel
ségének , hogy óhajtaná végét látni ezen 
kegyetlen viaskodásnak. Most is ugyan 
azon értelemmel 5s indulattal vagyon Ö , 
és én hifzem , hogy az Urakkal fzeren-
tséssen tartott befzéllgetésemnél fogva, ke
vés napok alatt helyre áll a' Békesség V 
Fr. Respublika és Ó Felsége között. Ké
rem az Urakat, higygyék el , hogy én az 
Urakat betsülöm ?

 9% különös tekintetben 
tartom. 

Bonaparte. 
A3 Fr. Elöljárók mennyire kívánták 

a8 Ts# K* Udvarral való BékességkStést: 
nyliván meg-tetfzik abból is , hogy April, 
19-dik napjánn a' Direktórium előtt bé 
mutatván a* Had-Minister^ Bonaparte* Ge-
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tieráladjutántját Kellermann»t 5 a1 ki egy* 
néhány nyerit záfzlókkal ment Olafz-Or-
fzágból Parisba: ezen záfzlókra nézve oly 
kívánságát nyilatkoztatta a' Had-Minister, 
hogy bártsak ezek aJ hadi-jelek mutatód* 
tak volna be utoljára a' Directóriumnak. 

Magyar ~ Orfzag. 
Wefzprémhol Máj* 4-díkénn : — S3Ns 

Vármegyénk' Insiirrectiója' Vezérjévé ne
veztetett Királyi Tábla-Bírója Martzaltöi 
Gr. jímadé Antal 5 a' ki Ápr. 28-dikán egy 
Buzdító írást tett közönségessé ? melynek 
Tb.é-fejezo, réfze ez : 

„ Serkennyen tehát minden Nemes és 
Nemtelen, a5 Ipnek ereiben még egy tsep-
pig a? vér meg nem hűlt , és igyekezzék 
kettőztetett lépesekkel ditső Magyar Ősei-
ppk nyomdokit követni, melyre mind a' 
két rendbelinek méltó, jussai vágynak^ 
.mert is áz elsőnek, Elei által érdemlett 
fzabadságainak fényesítésére, a* második
nak pedig a' hasonló fzabadságnak meg» 
nyerésére <ez által térség ny itta tik ; mind 
ketté pedig az Orfzág' boldogulásáért ek-
Jcéppeh magát feláldozván , a' később ma
radékira is vitéz tetteit ki-fogja terjefzteni. 
* - De éppen leg kevesebben .sem kételke
dik Nagy Méltóságú Vázsonköi Gróf Zichy 
yerentz Kegyelmes Fd-Ispány Urunk, és, 
a* T . N„ Vármegye5 hogy a' Megyebéli 
J^mes és Nemfeka Lakosok $ leg-kisscfe-
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bet is el mulatnának ebbéli büzgoságökból, 
(mely által t. u mint önnön boldogulások
ra 's védelmekre, a* terméket* törvénnyé 
által is ébrcfztetnek), annyiból is, minthogy 
már is tapafztalja, hogy. kedves Magyar 
Hazánk9 némely hív Lakossai, önként min* 
den erőltetés nélkül, ezen Insurreetiónak tö-
kélletességére tzélozó buzgóságokat meg
mutatták ; a' mint is Wefzprémben lakozó 
Völgyi Sámuel nevezetű Bodnár Mester
ember egy fzükséges Tárfzekeret önnön fá
jából el kéfzíteni , Szaur Pál Wefzprémi 
Vasáros, ahoz kívántató elégséges vasakat 
adni, és ugyan a' Wefzprémi Kovátsok,, 
azt meg-vasalni ingyenes önnön jó akarat-
jókból ajánlották, de el felett a5 Wefzprémi, 

f"- Pápai, Nagy-Vázsonyi sőt az egéfzMegyte-
r béli Zsidó Községek is , réfzfzerént kéfz* 
; pénzben, réfzfzerént puskapor, golyóbis, és 

puska-kövek ingjéén való adásokra kéfzsé* 
j geket ajánlották;' — nem lehet azt is *1 
| hinni, hogy akármely Mesterember is, á? 

ki valamely fzerfzámot, eízközt, vagy öl
tözőt, az Insurrectionális Katonaság* fzá* 

j mára tsinálánd, hogy azt a* Limitátiá ál-
I tal meg-határoztatott béren felül kívánná 
] el kéfzíteni; a' rnintbogy ez eránt jó dőre 
j ki ki intetik is, mert ha valaki ebbéli uzse>* 
| rás és helytelen nyerekedésre tzélozó vé-
|. tekben tapaíztalfatik, z kMzabott és meg 

érdemlett' büntetést cl nem fcgjk' kerülni§ 
de még azt sem lehet tsexidcssen, ?s fzó tléh 
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kül el halgatni, hogy némelyek, balgatag/ 
helytelen, *s költött hírekre nézve, méee 
az uj Bankó-tzéduláknak folyamatjokat is 
hátráltatják, holott ez által ezen Insurre-, 
ctiónak elő-állása is késleltetik; Ez okból 
kinek kinek tudtára adatik, sőt parantsol-
tátik, hogy a3 Bankó-tzédulák éránt ma
gát az Ö Felsége által ki adatott rendelé
sekhez fzabván, azokat minden vonakodás 
nélkül el vegye, és senki annak fel-váltá
sától lég-kevesebb uzsorát magának venni 
ne méréfzeljew, bizonyos lévén abbann, 
hogy annak folyamatja, és kelendősége, 
akármely esetre nézve is sérelem 5 és to-. 
gyatkozás nélkül fog maradni." 

„ M á r as jövő héten ki fognak állani 
agéfz kéfzülettel 5 fzáz Ntmts Lovasok, 
kiknek fele réfzc a' tehetősebb Nemesség
től kap fegyvert, lova t , *s egyéb fzüksé-
ges dolgokat, és zsoldot. Gróf Amadé Arir 
tal ntánn való Vezérje ezen Ns Lovasság. 
nak Gróf Erdödy Ferentz , Oberstlieute-

•• nánti ranggal; a* Fő-'Strázsamester, Má
sodik Al-Ispány T. JB'é'sán István Úr.' Egy 

, a* Kapitányok közzűl a' FőJspány* Fia Gr, 
Zichy Ferentz. Káplánnya a? Seregnek 
Eátóthi Prépost, és Sopron 's Wefzprém 
Vármegyék' Tábla-Bírája Fő Tifzt. Pa int-
ner Mihály Úr , ki a* fő quártélyban Pá
páim is fogja az Isteni.fzolgálatokat tartar 
n i , a* Dunántúl való Kerűletbéli egéfzfz 
Insuffrectió'. Vezérj.e Hertzeg Efztcrházy 
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Miklós Generális mellett, ki egyébarán* 
is Patrónusa a* Rátóthi Prépostságnak. Ali* 
ditor, Pertzel Fő-Szolga Bíró Ú r ' s a ' l — t 
A' Gyalogság hasonlóképpen fog állani 5 
fzáz főből, Agilisekbol és más Nemtelen 
nekből, kik a' fegyverviselés" ideje-alatt 
minden közönséges fzolgálattól és adózás
tól, a* fegyver le-tevése wtánn is hólttok 
napjáig a' portzió-fizetéstől menttek lefz-
nek. Kormányozó Kapitányokká válafz-
tátott ezeknek Hanovsky János Ur 9 a' ki 
Hadnagyságot viselt Néhai Hertzeg Efz-
terházy Antal gyalog Reg. jébenn. Had* 
nagygyokká: NsTumlerFridrik Úr; neve
zetes Hydraulicus és jó Geometra. A' több 
gyalog Tiíztek is Nemesek. Káplánságot 
vállalt a' gyalog Seregnél Tifzt. PáterDré-
ta Antal 3 a? Zirczi Cisterciták* Szerzeté
b ő l / ' 

- „ Az Oberster 's Oberstlientenánt 3 és. 
a* két Káplánok nem fzednek zsoldot. " 

Tegnap (Máj. 3-dikánn) Hertzeg Efz^ 
terházy Miklós Districtuális Vezérünk, B. 
Schilson, és Gróf Traun Adjutánssaival1, 
*s Gróf Viczay, és Gróf Pejachevich Vin^ 
cent Galopénnyaival egygyütt itt voltak 
Wefzprémhen , •$ tanátsot tartottak FöJs-
pányunkkal, azlnsurrectiónak mentől elébb 
való végre-hajtása eránt. Elébb meg-vis-
gálták Kenedics Geomeírával egygyütt x 
Vas és Szála Vármegyékkel határos fzé? 
leit Stájer-Orfzágnakj '$ rendeléseket tet-
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tek f a5 Fürstenfeldi, Sz.Gothárdi, és Kör* 
rnöndi környékeknek sámzokkal való meg. 
erőssítése eránt; jelen voltak SzalafVár* 
gye* Gyűlésében, mely, a 'Kin Kommifzfzá-
rius Somogyi János Udvari Tanátsos és 
Cancelláriai Referersáárius ö Nagysága5 

előlűlése alat t , *s az ujj Vice -íspányok 
T\T„ Mesterházy és Siimegbi Urak' idejé
ben tartatott. Az ujj erössítéseket meg-né-* 
zegetíék Győrben és Komáromban, hová 
in ár más K a t o n a - l i f t e k is érkeztek, 

Ns Szabálts Vármegye Apr. 2 i-dikénn 
tartotta az Insurrectióra nézve első közön
séges Gyűlését, Fő-Ispány Báró Splényi 
Gábor F . M. L . Úrnak előlűlése alatt, ki 
egyfzersmind^ az egéfz Tifzántűlvaló Kerű-
leti Insurrectiónak is Vezére, Első Vice-

' Ispány T\ Szathmári Király Jósef Úr , a* 
kinek tulajdona fzepen és jót fzóllaní, fziv-
rehátó Befzédet tartott, a* különben is Ha
zájáért és Királyáért vert ontani kéfz Ne- « 
piességhez. Vármegyebéli Vezérré (Ober. 
fterxé) válafzt^tott: Báró W*y Miklós U'r; 
ObersUieutenánuá .pedig T. JVay Ádám 

A* Sopron Vármegyei ins.urgáltt Ne r 
wesség*' Vezére, Gróf líestetitslgiyítzí a' 
fflógréd Vármegyeié Gróf Forgáis Anral 

Pozson, JNyitra, Pest, Sopron, Vas* 
és Szála Vármegyékben bővenn adakozott 
&* Zsidóság az Insuírectió5 Tziikségewefe 
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pótolására. Szála Vármegyében kíilÖnq* 
sen a* Kanizsai Zsidók* adtak hat Tárfze* 
keret egéfzfz kéfzűlettel, 9s még éteti ki-
vűl egy közzülök, Lackenbacket Mózses 
Jierrschel nevezetű, adott maga réfoéröi 
egy Tárfzekeret két tóval, és miniden egyéb 
kefzülettel a* nuillt Hétfőm 

M ét Sé 

Az Üniversitásbaiin eí kezdődtek mát 
&' közönséges letzké'k, 

A* Bonaparte9 Adjutánssá tegnap áierit 
el á* Nápolyi Köveüöl Márki GallŐtól 

A* Ts. K, Felséggel testvér Fő-Heí-
tzegekj nefii különbéi* JifnalM Féli<5rtz%g* 
afzfzony, és a' Fraritzia Király kiSafzfzóny^ 
nem érkeztek még vifzfzá Pnígáfaól, %* 
hol minden nevezete* tárgyakat meg-né-
zegetnek : Budáról ellenban ízére ntséssenn 
vifzfza érkeztek Betsbe , az Ö Ts, K. Fel
ségek* Magzatjaik Ápr, 6-dikánn, A* Ná
polyi Korona-örököséhez el jegyeztetett 
Clementína Föhertzegáfzfzony^ Budán ma
radott volt még Máj, 4-dikén ^ a* iíiely.na-
pori indult Vala el onílét Koronánk' Örö
köse . Ferdinánd Fö-Hcrtzégetske , a* Véle 
testvér FőHertfcegafzfzonykákkal egygyütto 
De már tegnap estve vifzfzá-érkezett üd# 
Clementína Fő-Hcrtzegáfzfzqny ué 

Mlegyes Tudósításoké 
Áz Iffju Svéd Király, kevesíti vak-

mmt tsak lchet^ M Orfzág' é« m ^Jávm* 
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sH 
költségeit Még önnön Szfeméljére úézfs 
is kéfz iheg-tartóztatni magát sok mulat* 
ságoktói, tsak hogy ez által is több pénzt 
jnarafzthasson meg az Udvar* Kafzfzá-
jában. 

A9 Fr . Törvényhozó Gyűlés' Ifjabbik 
Tanátstsának 17-dik Áprilisi Ülésében pá* 
tiafzlotta Pons nevű T a g , a* ki Verdiin-
jbol va lój hogy Verdiin Város.ábann egy 
Nemzet-gyűlési Tagnak a? Képit az akafz-
tó-fára kötötték feh Ezenn történetnek 
meg-visgálása a9 Directóriumra bízattatok 

A' Törvényhozó Fr; Gyűlésnek ujjon-
nan válafztatótt Tagjai között vag}rnak oly* 
lyanok i s , a? kik Barátjai voltak a' néhai 
Kir. Udvarnak. 

Áhgliáriak Portsmouthi Kikötőhelyé
ben zenebona támadt Lord Bridporf Ha
jósserege között, a* kevés zsoldért: de a* 
mint 21-dik Ápr, ben írták Londonból * j 
reménység volt a* lé-tsendesedése eránt. j 

Áz Efzaki Ámérikabéli Republikánu
sok ellen hozott Végzései közzül á? Fran- ; 

tzia Kórmányfzéknek egy az is , melynek j 
ereje fzerént^ az említett Republikánusok- j 
"halt nem lehet meg-kapni Fr. Orfzágbói j 
a magok igazságos keresetjeket. — Hogy 
a' két Respublikák (t. i. az Amerikai 9s a9 

ÍYantzia) között ismét helyre állítódjon a* I 
fel-bomlott egyesség: e' végre a* mostani j 
F ő Kórmányözója as 13 egyesült* Ámé« í 
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tíkái' Táit omány oknak Jb A/s Adamsb Rend-
JkivülValo Köretül küldötte a' Fr. Directó-
íiumhoz ? Maudisson Urat 5 a' ki Áprih 
20*dikáirP<zróJba<is érkezett. -

Tudósítás* 
p Kév*Komáromhól -Május* i-sö napjárfs 

^Értésünkre esvén, hogy sok nagy érde
mű Urak ezenn a' környéken -r kívánnának 
az itten épült ujj Gymnásiumnak jelen lé
vő belső állapotjáról, 's miben-létéről bi
zonyost tudni: kívántunk ezen helyes kí
vánságnak , az említett nagy érdemű Urak 
cránt való tiízteletünknek meg-mutátására, 
9s magoknak is, ha hogy ezenn kívánság 
abból a* tzélból vólna5 hogy kedves Fiai
ka t , a' tanulás végett ide küldeni fzándé-
kozhának, a? fzerént való alkalmaztatások* 
ra* e5 közönséges felelettel eleget tennie* 

i9 Az említett Gymnásiumbann a* ren
des Professoron kívül, vágynak még há~ 
rom más Tanítók; e* három közzűl is5 az 
€gjgj ik , már a'Küísö-Orfzági Universitá-
sokban is nevelte tudománnyát, 's tapafz-
talását. ;, Ezen Tanítóknak fzáma ízerént^ 
a' Tanulók taníttatnak négy Classisokban; 
melyek közzűl az elsőben Rhetorok 's Lo-
gicusokj már is fzép fzámmal vágynak, '§ 
naponként fzaporodnak;. a* második, Svn-
taxistákból 9s űgy nevezett Grammatistak-
bél áll; a' harmadikban taníttatnak a'Deák 
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íiyelvntk kezdeti, a1 Declinátziók, Coü* 
ju'gitziók; az utolsó'tsupán Magyar OSÍ 
.kóla*" 

s> Minden Cl'dssisban,-m-á-s Tudós Nem* 
zetek* leg*Jhiresebb- Praedagógusinak út
mutatások fzerént, a* mennyiben azok, mi 
reánk alkalmaztathatok, leg-nagyobb göní 
főrdíífátik : a* Vallásra, az erkőltsök* for* 
*iftálásáEa, és azon dolgoknak taníttatásán, 
"a* melyeknek tudása$ a* közönséges életre 
lég-iríkább meg-kfvántatik 4 é* a' melyek 
nélkül nem lehet senki is értelmes Hazafi. 
•Még a* Deák nyelvnek taníttatása ís úgy 
intéztetik, a5 mennyire tsak lehet, hogy 
áz által ne tsak a' jövendőbeli Tudós ^ ha
nem a jövendőbeli köz-rendü ember, is* 
a* ki kölönben annak semmi hafzfrát nem 
Venné , épüljön. " \ 

„ A> Német nyelv is a* két felsőbb ; 

Classisokban a* lég-nagyobb fzorgalmatos® j 
sággai taníttatik. Jövendőben, Oskolánk- \ 
nak nevekedésével'fog fzaporíttátni a'Ta- j 
iiítók* fzáma Is; és annak idejébenns a* 
környülállások űgy hozván magokkal. Fog* 
nak a5 felsőbb Tudományokig tartíttatnj* 
Munkába vagyori' vévé,- e^y olyatén Clas* 
iisnák "a' nagyobb idejű Tanulókból való 
formálása is i a* mely tsupán tsak Nemzeti ; 
Oskola fog lenni. <€ 

S9-Sokaknak tudakozódásokra 9 jelent® 
jük'-'ázt'tft, hogy itt ágy nevezett Convi-. •' 
cim nem fog leríni;; hanem minden Tanu
lóitok &? maga költségért kelletik clfti tfff 
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