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Költ Komáromban, Karátsort Havának 
ia. Napján. 

Howárdnák útazcffa, ' j útaz áfának tzüi a* 

cwárd János , ama' Mres Ánglus, a' 
ki minden idejét, tsendefségét, tehetíegét, 
gyönyörüfégét arra fordítja, mint könnyeb-
bít Siefsen o a' fzeg^nv raboknak nyomorúfá-
gokon; a' fqgfág módjának s *8 törftlötzok-
íiek meg-jobbíttatáfok által , e' mai időbért 
mindeneket nagy -figyetmetefségre indított. 
Tudni í raló, hogy ez a' nagy ember egéfz 
Európát öfzve járta, olly tzéllal, hogy a' 
tömlötzöket és Ispotályokat vizsgálhafsa. 
Ezen útazáfat ö , 's útazáfában való tapafz-
taláfait le-írta , 's eggy drága munka kerül-
vén-ki belőle, azt már Világ elébe adta, 
hogy abból az ö Hazafijai. tanúlnák->meg, 
mitsoda jobbítáíbkat kellene nékik a' fogfág-
fa nézve tenni. Minekutánna Munkáját u-
tólfzor ki-adta v.óína; útazru ismét el-indúlt; 
V a' többek kö£tt Konstáittzinápolyt, 's a' 
Görög Orfzági Szigeteket is meg-látogatta, 
Míg Ö oda járt, az idő platt némelly Angla-

fok 
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fűk eggy emlékeztető « oüzlopot akartak 
néki emelni , annak az ö érdemének 
meg - jutalmaztatáfára, mellyhez hafon-
lót a.' Világ foha még nem látott. Ennek 
áz Qfzlopnak fel-állítáfára 1487. Sterlinget 
ofzve-teltek ő k , 's a' munkával íiettek, 
hogy minekelőtte Howárd a' felől valamit 
hallana j azt el is végezhetnék. De áz idő 
rövid vólt. Mert ő akkor Bétsben múlat-
ván, meg-hallotta, mit akarnak, az Ánglu-
f o k j 's azonnal írt hozzájok, hogy ha ök 
ofdopot emelnek, ö foha többé hazájába? 
viízfca nem mégyen. Azért az Ánglufok 
kénteteníttettek tzéljoktól el-állani; újra 
ázon tanátskoztakmitsoda leg-jobb végre 
fordíthatnák a' bé-fzedett pénzt"? Ezután 
nem fokára Howárd vifzfza ment Angliá-
ba, V a' Tárfafágnak illy Levelet í r t : „ A-
i, zon ti hajlandófágtokert, mel ly et>erántam 
„ meg - mutattatok , tőlem mindén ki-
í, gondoltatható háládatofságot érdemel-
„ tek. De engedjétek-meg nékem vi-
,, lágofan ki-adni* hogy én a' magam bel-
„ ío érzékenyfégeimnek meg-féilödéfek nél-
f, Jkül a' ti akaratotokban meg nem eggyez-
,, hetek,- és ha azt végbe vifzitek, az né-
„ kent leg-kegyetlenébb büntetéfem lefzerv. 
,, Az éri ízíves kéréfem tehát az ,• hogy ha 
„ Rt én barátim az én még hátra íévö éle-
.0 temnek boldogfágot és tsemlefséget kíván-* 

# »ak> 
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„ nak; fzándékjoknak végbe viteléről örők-
„ re feleitkezzenek-ei. Azokat a' jobbítá-
„ fokát meüyek ennék az örfzágnak fok ré-
j, Izeiben a' tomlötzökre nézve már is té« 
„ tettettek , és még ezután is tétettetni fog-

nak, 's reményfégem fzerint kozönfégefek-
„ kéléfznek, úgy nézem, mint ieg-nagyobh 

tifzteí'ségemet és jutalmamat. Tudtotok-
„ ra adom azt is . Hagy a' melly fundus: 

az éii itthon nem létemben gyűjtöttetek , 
„ 's akaratom nélkül Howárd fúndufának 

neveztetek, az többé úgy ne neveztes-
„ fen , és az akár mi végre fordíttattafson, 

betine réfzes lenni nem akarok. —: — „ 
Á' Tárfafág ezt á' Levelet vévén, el-vé- . 
gezte, hogy ki ki a* mkga pénzét, mel-
lyet á' fi indusba adott, vifzfzá veheti. A* 
terminus vólt Márt I napjától fogva Május-
nak 1. napjáig; a' melly pénzt pedig addig 
vifzfza nem kérnek, abból kéfzíttettefsen 
éggy emlékeztető pénz, más réfze fördíttat-
tafsori azoknak ki-fzábadúíáfokra, kik kevés 
kdófságért vágynák , fpgfágbati, máá, réfze 
pedig á' raboknak fegítfégekre. A' pénznek: 

• eggyik réfze mutat eggy fogoly Scéhkt , e- • 
zen alátt-íráfsal: yf Britanniainép^ £ főg- , 
jágnek vizsgálójának : sC niáfik oldalán pe-
dig Xenophorinak Agéfilanstbl mondott dí-
tsérö befzédéböl ezek vágynák : Nem fi-
i'i kiírta kogij étet valaki ki-förmáln<í? 

X * . 
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„ fokán, hogy ő eránta tifxtefséget 
„ mutafsanák, azt^ igen kívánták/ de <5 
„ íöűga ffleg fffi® fzmt a' maga hafznos 

munkálkodója által drága emlékezteié 
y, jeleket dliitaMi a' maga elméjénék. „ Már 
is fok édes jutalmait kezdi Howárd a' maga 
fáradtíagának látni. Filadelfiában nevezete-
fen a' fogfág az Ö munkája fzerint meg-vál-
tozott; nagy réfzént a' Quakerek által. Sal-
fordhan is a* Lancajlriai kerületben 
»íé Máj. eggy új tömlötz épült, mellynek 
fundamentomát ButtefíVöVth Bayley vetet-
te-meg, a' fundamentom köre eggy írás 
metfzettetett, melly a' Howárd emlékeze-
tét tartja. A' Frantzok Parisban az úgy ne-
veztetett Hotel jDieu Ispotályon most ivál-
tozást akarván' tenni , Tenmi és Colomb 
Urakat Londonba el-kűídötték, hogy az An-
gliában és Hiberniában lévő minden Ispotá-
lyokat fzörgalmatofan vizsgáljanak-meg; 's 
vifzfza menetelekkor ofztán azoknak rend-
iekről, fundátió)okról , gondvifeléfekröl,. 

a1 t. tegyenek túdófítást. Az említett lí-
rák az Anglufoktól, minden tifztefséggel és 
kéfzféggel fogadtattak , Londonban há-
rom hétig vizsgálódtak, 's onnan útjokat to-
vább folytatták. 

Mikor Howárd a 'maga Afiai útazáfá-
ból vifzfea jött; tsak eggy hónapig mara-
dott Londonban, azután el-artent Hiberniá-

..: ' ba .. 
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t>a, hogy az ott való tömlötzöket meg-vizs-
gálja. A' maga jegyzéfeit mindenkor két-
fzer fzokta le-írni, mellyekkel éppen Londo-
nig fzerentséfcn utazott. De ott, midőn a' 
posta kotsiból le-fzállana, 's eggy más ko-
tsit, melly holmiját haza vigye, vigyázna, 
az alatt eggyik úti ládáját el-íopták , melly 
meg nem került. Ebben a' ládában voltak 
az Ő útazáfának JDuplicdtdji vagy párjai, —« 
nevezetefen pedig a' Marfeillei Lazarétum-
ról való jegyzéfei, mellyeknek femmi Du-
plicátumok nem vólt. De fzerentsére a' 
Lazarétumnak delinsdtiója,, melly más ládá-
ban vólt, meg-maradt; mellyet 6 annyira 
betsűlt, hogy a* mint mondotta, ha azt el-
lopták vólna tőle, Marfeíllébe vifzfza menni 
'— és ott ismét eggy új delineátiót tsinálni 
kéfz lett volna. Ebbe a' Lazarétumba eggy 
idegennek fém fzabad menni; Howárd még 
ís tudott o'ly fortélyt gondolni, hogy ki-
lentz nap eggy más titán bé-ment oda, úgy 
hogy, hogy ő idegen ember légyen, azt 
fen ki éfzre nem vette/ Marfeillében hallot-
ta ö, hogy Lyonban eggy Ánglus vagyon 
fogfágban , a'kihez ha valjimelly idegen em-
ber bé merne menni, 's kj-tudódna, az hol-
tig való tengeri hajó fogfágra bűntettettet-
nék. Ez a' nehézfég fel-gyiHafzíotta a' Ho-

. wárd {.ntkihfidsmufit. Eggy ideig tsak azt 
tanulgat la 6 ki, tnítsodá tekervények viíz-

' X 3v - .. 
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pek a' tötnlötznek árra a' helyére, a* hol 
az Ánglus vólt, Howái'd kitsiiiy termetű, 
íorány képű ember, 's éppen pll\an formá-
jú, hogy ötet akárki is könnyeit'-Frantznak 
gondolhatná. Fel-öltözött Frantzia módon s 

kalapját hóna alá tsapta, 's így bé-mentaz 
'Ánglushpz. — htilzpn négy esmerGfqit ta-
lálta elő a' lörolötz kerűi, de azok kpzzül 
eggy fem esrnerte-meg Ötet, lígy be-frantzi-
ázta magát. Lyonban ezt a' iselekedetét 
fel-fe jezte ő eggy Angltis Papirak. Ez ne-
ki azt tanátsplta, hogy Lront fiefhen ott 
hagyni; mert ha reggelig ott marad, tsele-
kedete ki-tudódik ; & is engedett a' jó ta-
nátsnak, 's azonnal el-ment Á"ú'í"bé. — Mi-
kor ö Parisba ért, akkor ütötte éjjel a' ti-
zeneggveí. T. élia á' vólt, hogy reggel há-
rom órakor a' $rüfseli posta kotsin eí-men-
jer. Addig pedig eggy vendég-fogadóba 
bé-hordozkodött, hogy ott eggy vagy.két 
órát aíhafson. Alig a ludt-e lhogy a'ház' 
'alfaját be-törték. Be-ment eggy Törvény-
beli fzemély, áz előtt pedig eggy hivatal-
béli fzolga, kezeiben égő gyertyát tartván. 
Az hívatalbéli / e»nber. kérdi tőle Franíz 
nyelven: "Az JJr é Howárd? "Énvagyok. 
— Ezzel, ,'s meg ezzel az emberrel úta-
gott az Úr ? — Azt az embert én nem 
ysmerem. — Még eggyfzer kérdeztetett, Ő 
|s hafonloképen, de eggy kis melegteggel 

' ' ie-
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felelt. Ezzel ki-ment az ember fzolgájáva), 
a' két égö gyertyát az afztalon hagyván. 
Howárd azonban hírtelen fel-őltözik, a' ház, 
ból 's udvarból ki-lopakodik, a' Lyon ne-
vg vendég-fogadóba megyen, Azután haí-
lotta-meg, hogy• a' melly fogadóban előízör 
vólt, őtet a' Város fzoigáji abban keresték, 
de ö reá fenki nem esmérvén el-indúlt, 's 
fzerentséfen el-ment Brüfseibe. — Bétsben 
tsak két nap akart ő múlatni. II. jó'lef 
meg-hallván az ö Bétsben létét, akart veié'" 
befzélleni. Ö pétiig kerülte a1 Tsáfzárral 
való izemben léteit. Be midőn a' Tsáfzár 
azt izerjte néki, hogy maga határozza-meg 
Howárd az órát, mellyen néki a1 Tsáfzár-
hoz menni tetfzeni fog; a' Monárcha kí-
vánfágára reá állott. Mihelyt Howárd bé-
jelentettetett , azonnal ott hagyta a' Tsáfzár 
a' SecT-etárhifokat, 's vele egsrvütt eggy 
kis fzobába ment —- hol Ho\i aidtol olly 
dolgokat hallott, mellyeken tsurlal1 ózni 
nem győzött, 's hogy a' Howárd' b~fzédé6 
aágy meg-elégedéfsel hallgatja, annak jeié-
ül az ő kezeit a' befzéd közben gyakran rn'eg-
nyomogatta. Howárdnak Bétsből való el-
menetele után, a' Bétsi fog-házakban is fok 
yáitozáfok estek. Maga a' í\ Tsáfzár nem 
ítélte hogy néki kifsebbfégére fzolgáljon — 
a' mint az újfágok is ki-hirdették , fzemé!y 
üerint a1 Bétsi tömlötzókbe le-meani, ott 
• ' ^ 4 : ' " 
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ja' rabokkal beíiéllgetm, 's dllapotjok felől 
tudakozódni. 

A' Találós Mefe vólt Hójag; a' Rej, 
tett Szó Bátor [ág, melly bői ki7t.elik fdtor, 
rosta, gát, bot. 's a1 t. 

Találó$ Mese. • 

; Mond-meg kérjek! mi ez ha kapfz az uj-
v fágon-, 

Az Atyjánál elébb látízik a' világon, 
Míg az Atyja nintsen, a' íija él "s vagyon, 

Míg él az, fiijának: el-keií fogyni rtagyön. 
Ha meg-hai az Aty ja, akkor léfz' a' íija. 

Ezt ki nem találja a' rest tsizmadia 
P s ki találhatják a' ferény munkáfok, 

Iíik jól ki-fáradngk míg hevernek máfok. 
É. Kálíóv V, Gy. 

Rejtett Szó, 

5zii.lt a'ríeppei tellyes nap-kelet engemet 
Hfit tagok formálják nagy nevem 's tes-

temet, 
jBóldog az a' bíinö#, ki jobbuláfának 

Tzéljáúl fejemet válafztá magának, 
. P e jaWz erdélyi vadáfz vékonyának, 

HaJread utólío öt tagom horgának. 
Sőt vifzfza fordítva ha ezek fzolödet 

JS^egUepik;, nem tölti teli a'tömlődet. 
Pápán. Kováts Tttgeniéttr, 

• ' ^ 
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A' Lengyel- Orfzdgi Királynak 1771 - ben 
Szent-Jndrés Havának 3 - dik napján 
történt el-ragadtatdfa, mellyet (Né-
met nyelven) ki-adott Ldrifch £?&fef 
Világi Pctjh Bétsben Wappler Christi-
án Frideriknél 1783-dik Efztend* 

Szent András havának 3(iik napja vólt 
az, a' mellyen a' Lengyel - Grfzági Király, 

• Varfóba, éjtízaka, 9. és 10. óra között a' 
Lithváiiiai nagy Kantzelláriusnak Hertzeg 
Czartoriiiskynak látogatáfából, a'maga Ki-
rályi lakó-házába viizfza tért. Az ö kiférő 
ferege állott két férjfiakból, a' kik égÖ fák-
jakkal mentek előre ló-háton, egynehány 
Ordinántzon lévő Tifztekből, kik után két 
Nemes emberek, és eggy Alj-lováfz-Mester 
következtek. A5 Király mellett a' k'otaiban 
ült eggy Adjutánt, Kotsjja mellett mentek, 
gyalog két inasok, ( Pagen) kiket két haj-
dúk, és két Libériát hordozó inalok ugyan 
gyalog követtek. Az éjtfzaka eggy vólt a' 
3eg-fetétebbek közöl, és olly fekete, mint 
a'tselfkedet, mellyet némelly gorroízok azon 
véghez-vinni kívántak, 

Mint eggy két fzáz lépésnyire â  neve-
zett nagy Kantzelláriusnak Palotájától, törv 
tént, hegy a'"király előtt lovagló Vitéze, 
kel, kiiiömb-külömb-fele lovas emberek, ki? _ 

X f . ket 
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ket amazok Mufzka vigyázatoknak tartot-
tak, annak kotsijától el-vágnák.; és a' mi-
dőn ahoz vifzfza térni kívánnának, eggy má-
sodik fereg nagy lármával elő - ugratván, 
réfz fzerént a' kotsisra rohanna és azt tar-
tóztatná, réfz ízerénü pedig á' kotsira lövöl-
dözne. Ekkor a$. -eggyik hajdú, kinek ne-
ve Butzák Henrik vaia, hírtelenféggel a* Ki-
rályhoz ízalada , hogy Őtet a' rrraga testé-
v e l , mint valamelly Paissal bé - fedezné," 
dg tsak hamar el-vefzté életét egy lövés és, 
egynehány fzúrás által. A ' másik hajdú le-
esett egy kard-vágás után, a' több kísérők 
Paripáikról le-vonattak, és a' kotsi a5 fok 
lövések által egéfzen Öfzve iikafztatott, úgy 
mindazáltal, hogy a' Királynak Felleges íze-
mélyén feni mi feb nejn efett, Illyeu kör. 
nyúl - állások között megnyit ja a' Király 
önnön maga Kotsiját , és a' midőn más fe-
lől az Adjntánt ki-ugrana, le-fzáll, hogy a' 
fetétben a' gyilkolok' dühöfségektőlmeg-íza-
badúlh^tna, De alig tette lábát a,' főidre, 
jtiikor már meg-ragadták 4' gonfztévök ha?, 
jánál - fogva, mikor fegyverétől lok átkok 
között megvfofztották, és úgy vágták hátúi 
főbe, hogy a' kard feiiite a' velőkig hatott, 
és nagy iebet okozott. Ott omlott vólna-
ki ártatlan lelke e' nagy Királynak; hanem 
íia dühös ejlenfegeí közzül eggyik a' másikat 

_ ineg-akadalyoztatta yól%, p e így két 1» 
köz-
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közzé vétetett, és olly febefséggel hurízol-
tatott , hogy yéres kalapját's vendég-haját 
el hullatván, tsak hamar a' Város kÖruí 
lévő árokhoz jutott 40. gyilkosaival Itten 
az alig pihegő Királyt lóra ültetik az ö hó-
hért , és, parantsolják, hogy ugraíkon ' által 
az árkon, ízót fogad a.' Király, és próbát 
tefz', de által nem ugrathat, próbál másod-
fzor is, de akkor el-torik a' lovának eggyik 
lába, 's mentéje a' farban marad, mellyfaöl 
•magát is nagy munkával lehetett ki-htízni s 

míg nem harmadik ló adatván alája , fére-
lem nélkül fzererstséfen áltai-repiil az árkom 
Jlkkor meg-fofztják őtet a' gyilkolok min-
denétől a' mi nála vólt, még a' zsebben va-
ló kefzkenőjétől is, és el-ofzlanak annyira, 
hogy tsak luftén maradnak a' Királlyal, a' 
kik azt a' leg-alkalmatlanabb utakon hur-
tzolsák, míg-nem egyfzer egyenesen a' Bu-
rákov falunak indulnak; de a'- honnan is-
mét Bielánó felé veftik útjokat ,a'. Király-
nak ezen 1 závár a : Ne menjetek arra, mert 
ottan* Muizkák vágynák, B-ielánónak tart-
ván, alig érnek-bé eggy ligetesbe,. nfiidőn vé-
letlenül meg-haliják eggy Mufzka Strá'sá-
nák neí'zit, kitől mug-rettenvén és magokat 
el áruítatcttaknak lenni gondolván , tanáts-
kozni kezdenek , és tsak hamar négyen köz-, 
tülök hirtelen el-tíintek, hárman pedig a'' 
Sirályt tovább .vezeték- Eggy fertály óra 

' • múlva. 
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múlva ismét Mufzka vigyázatott vefznek 
éfzre, a ' . mellyen újra. meg-ijjedvén ketteje 
a1 gyilkofoknak az erdőbe í'zalad, eggy pe-
dig, a' Jri a' gonofz-tévőkoek fejeknek lát-
fzik vala, maga marad a' Királlyal. Ennek 
így fzólla Stanislaus: Ha életben akarfz en-
gemet ellenfégeim' kezikbe adni, engedd-
meg, hogy pihenbeísek eggy fzem pillantá-
fig; de az mezítelen fegyverrel fenyegette 
a' Királyt, és tovább menni kénfzerítette, 
azzal bíztatván, hogy nem meízfze az er-
dőn túl várja eggy kotsi, , így tehát kénte-
leníttetett Auguítus nagy fáradtan tovább 
menn-, és nem fokára él-jutott a' Bielánói 
Klastrom elébe. 

Itten el-hallgat a ' gy i lkos , és gondok 
kozóbaeíik, *s nem fokára nagy indulattal 

, így kiált fel: Te ínég most is Királyom 
vagy énnékem! Igen is, úgy mond a' Ki-
rály, még pedig jó Királyod, a' ki néked 
femmi károdat nem kívánom. Erre a1 fzó-
ra ismét vezetni kezdi a' Királyt , még pe-
dig magán kívül lévén, az erdőn kerelzti'ü, 
azon az úton vifzfza, a' mellyen oda jutót* 
tak a' Klastromhpz. Ezt látván a' Király 
azt mondja: Látom hogy nem tudod a % 

. utat , és azt fem látod^által, hogy mit tévő 
•égy velem; engedd-meg, hadd mehefsek 
én a' Klastromba, te pedig fzáladj-el! Nem, 
felel amasj mert meg-eskiidiem, Ismét tö< 

: . • . ' vább 
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vább mentek tehát. és mentekben a Kirájy, 
látván a' gonofz-tévőnek Lelke akadékját ,* 
mutogatni kezdette: hogy niwts ollyaneskü-
vés, melly őtet a' maga törvényes Királyá-
nak tartozó hűség alól fel-ízabadíthatná. 

Míg így befzéilgetnének, közei érnek a1 

Szakfzóniai Válafzíó-Fej ed elmek' mulató Vá-
rához Marimenthoz, melly Varsóhoz tsak 
fél órányira vagyon. A' Király, a' kinek 
fél lábán íarunemvólt, és erejében már egé-
fzen meg-fogyatkozván tovább nem mehe-
tett „ kéri a' maga vezetőjét, hogy enged-
ne nékie eggy kevés nyugalmat, míg magát 
ki-pihenhetné, a' meliybeaz meg is edgyez. 

Pihenés közben ismét kezd a' Király az 
esküvésről és anílak terméízetéröl befzéllget-
ni; még pedig olly ékeién fzólláfsal , hogy 
a' gonofz - tévő meg-in dúlván, már a' maga 
tselekedetének rútíagát által-látja, és egye-
dül tsak a' vefzedelmet forgatja ízemei előtt, 
Utóljára mintieggy meg-bódulván, így fzóli 
a' Királyhoz: Ugy de, ha én Tég'e'düt Var-
fóba vifzlek, engem majd meg-ragadnak, 
és bizonnyal meg-ölnek. 

„ Nén»r úgy mond á'Király, bizony nem 
„ lefz' femmi bajod , és ha az én izomnak 
„ hitelt adni nem akarfz, fuss-el, és ha az 
„ én embereim reám akadnak, bár akár-

merre menj, más útra igazítom őket a? 

„ te fel-ksreíé'fedre, hogy meg nelelheísenek. 
A % . 
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Alig mondhatta-ki a' Király e' befzéde-
ket, mikor már az o Tolvaja lábaihoz bo-
rúit, ázökát tsokölta, gonofz íselekeáetet 
még-esrherte ,* kegyelmet kért, magát á' 
Király' nagy lelkére bízta , és így annak fza-
bádítójává lett. A ' Király ismét fogadta ő 
néki, hogy femmi baja nem lé fzen; és így 
fel-kelvén rrieni véle £ggy közéi lévő ma-
lordhoz ; á' hol riagy erővel zörgetett. Mi-
kor pedig niindeiiek mélly. álomban lévén , 
az ajtót fénki ki nem nyitná, bé-iit a' Ki-
rály-vezetője eggy ablakot, és bé-kiált, hogy 
jöjjenek eggy Úrnak fegítségéré, á' kit a' 
Tolvajok rííindenétői meg-fofztottak. De 
ekkor is kéfedelmezték á' nrieg-ijiedeft Möl-
nárok az ajtót ki-nyítni, míg nem a' Király-
nak bíztatáfárá valami fél óra múlva bé-bo-
tsátanák azt. -Bé-merivén a' Király, azon-
nal plajbafzt véfz' kezibe, és ezt írja Gené-
rális Cocceynak , a' Királyi gyalog Test-őr-
zok' Kapitányjának : „ Én tsudálatofah meg-
j, fzabadúltamí az én gyilkofaimnak kezék-
„ bői, és most vagyok a' kis malomban Jcö-
,, zel Marirnonthöz; ílefsetek, a 'mint tsak 

lehet , engemet ez helyről1 el-vinni 
j, meg-febefíttettem, de nem nagyon. Sta-
í» nislaus Augufhis. „• 

Mlhelyest a' hír-adó e1 Levélkével Var-
fóba be-ért, ízint ollyan nagy öröm fzárma-
iértt mindeneknek fzívekbén, xíiint|a' mülyeii 

nagy-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



% ( a ) # m 

»agy vólt az előtt a' gyáfzos felelem, mel-
ly et ez az eggynéhány for irts egyfzerre eí-
törlött. Az égéfz Város, melly a* leg-mélt-
ly ebb-fzojfrorúfágba és ijjedtfégbfe merült vólt, 
minteggy meg-éledétt, és ugyan égett a' kí-
vánfág miatt, hogy a' maga el-veízétt, dé 
ismét meg-talált Atyját láthafsa. 

Kévés idő múlva, ott terem a' Gene-
rális eggy feíeggel a' malomnak-ajtaja felött, 
roellyben a' Király eggy hitvan ágyon , a' 
molnárnak eggy rofzfz köpönyegével Bé-fe-
dezré fekfzik vala. Alig lépett-bé a' Ge-
nerális a' fzobábá,. mikor a' K irály hak lába-
ihoz le-efettjíés anak közeit öíöm-könyv-hullá-* 
táíival^ illyen fzók között: Óh éhKiráiy orn! ön-
tözte. A ' Molnárj Móínárné, és azoknak 
gyermekei, a ' k i k mind eddig nem tudták , 
hogy a' Királyt fégádták-bé házokba, a' nagy 
ijjedtfég rrtiatt, minteggy el-ragadtattakés' 
annak lábaihoz borulván,; félelemnek, öröm-
nek és vígafságnak fzgvait rebegték élé,be, 
Mgy maradván mind addig, 's nézvén tel-
hetetlen fzemekkel annak fzemélyér,. míg 
nem a' Király bíztatná okét, és á* földről nyá-
jafan fel-emelné, 

Leg-etfóbert ís azt kérdezte a' Királya' 
Generálistól: Ha vallyon fenkinem lett vol-
na e' Test-őrzői közzül. a'Tol vájok' diihöfsé-
gi'riek áldozatjává? Mellyre midőn az fe-
leiig volna,' hogy eggy a' Hajdúk 'közzül ál-

" ló 
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Jóshelyében meg-öletett, a.' máfik pedig ye_ 
fz ed elmeíen raeg-febefíttetett; nem kevéfsé 
meg-keferedett, a' maga fzabadúláfán az, 
előtt kevéfsel örvendezett Király. Ezután 
lel-hágott a' Generálistól hozott kotsiba, 
és vifzfza tért Varfóba. • 

itt a' félelem és reményfég köztt hab-
zó' mmden fokafág ferégestöl ment a' hely-
re, a' melly felöl várták a' Királynak be-
jövetelét, minden űtfzák bafonlókká té tet-
tek az égő fáklyák' véghetetlen CaAafágok 
miatt a', fény es naphoz f minden ablakok és 
írtak tele voltak a' Királyt látni fietö La-
kofok' fzámlálhatatlan feregjektől. 

(A ' többi következik,) 

jegyzés* 

A' minapi hír adásban 287 lapon ez-
útán i 2? Bétsi Theátrumon, ki- maradtak 
ezek: Vagy akármely más Német-Orfzá-
gi Theátrtiman. Jelentjük azt is, hogy a' 
mostani fél efztendei Gyűjteményből vágy-
nak még nálunk nyomtatványok, mellve-
ket fó-képpen azoknak kívánnánk meg-tar-
táni, aP kik ezután akarják Gyűjteményün-
ket járatni, hogy a' munka tsonka ne legyen. 
A' kik Pósta nélkül kívánják , azoknak s. 

, fl. és 30. xrokért a' fél efztendei Gyűjtemény 
meg-kűldettetik , tsak hogy a' jövő efzten-
dei elö-fizetéfsel eggyütt, ezt is* meg-küíde-
íjí méltóztafsanak. 
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