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V. L E V E L. 
KŐlt Komáromban, Boldog Jfzfzony Ha-

vának 16. Napján. 

A' 'Vas aíl-ortzáju Férjfiúnak fokjtatdfa. 

I Ilyen Izörultíkg^bah égybe hívja â  Ki-
rály maga íeg-meg-hittebb Miniíz-
tereit; kinyit ja azoknak â  maga ízí-
y é t , nem titkolván â  fájdalmat is , mellyet 
belől érzett; Még bellyebb hatott pedig 
mejjére a' keferufeg akkor ^ midőn azok a* 
vak-merő (egnek nagyfagáérty â  Törvények-
hez-képest, mindnyájan halált kiáltottak a* 
Hertzegnek fejére* Eggyetlen eggy volt a\ 
Mioiízterek között^ a' ki â  Királynak m u g 
hatatlanfágát éfzre vette és hogy mind az 
élete meg-máradna a' Hertzegnek, mmd 
pedig azonban meg-bűntettetnék ? iIlyen ta-
haiáot adott: Kíüdjék a\ Hertzeget Flandria 
aba az Armádiához ^ és mihelyt oda é r ; 
azonnal terjefzfzék-el e' hírt, hogy ragadó 
Nyavalyája vágyon^ hogy így tőle minden 
emberek el távozzanak; ,az ntán egynehány 
nappal fogják rá, hogy meg-hólt / tattsa^ 
hak néki áz egéfz katonafág előtt temetési 
ppo&pát , és azután éjtízakának idején vi-

M.G#á), >£& Ifi E ' gyék 
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gyék titkon a' Margit fzigetébe, a' hol hol-
ta napjáig fogva tartafsék. E' tahátsot min-
denek, de kivált a'Hertzeg'életéről aggódó 
Király helyben hagyták, és mindjárt azon 
kezdettek gondolkodni, hogy hol találná-
nak ollymeg-hitt és hallgatni túdó embert, 
a' ki azt véghez vinné. - A' Hertzeg kevés-
sel azután el-ment az Armádiához, a' hol 
is az egéfz prójectum egéfzen végbe vite-
tett. Mert míg fokán a' Táborban a' Her-
tzeg halálát fíratnák : addig, éjtfzakának ide-
jén fok tekervényes és járatlan utakon a' 
Margit fzigetébe vitetett , és az oda való 
Commendánsnak Hlyen etos parantsollt mel-
lett által ^datott, hogy íbha fenkinek látni 
ne engedné. Tsak eggy belfo inasnak volt 
fzabad vele el-menni, az is még az úton 
terméfzeti e , vagy mesterféges - halállal el-
vefzett, a' bizonyos, hogy az őrizeten lé-
vő Tifztek az ortzáját vagdal áfok és fzur-
káláfok által ligy meg-ízaggatták, hogy fen-
ki reá nem esmérhetett, és úgy hagyták az 
út félen heverve. Mint lett légyen az után 
a1 Hertzegnek dolga a' Margit fzigetében és a' 
Bastille fog-helyen fellyebb meg - monda-
tott; hanem á' haláfzról, a' ki a' tányért 
meg-találta, fok írók állítják azt , hogy a-
zonnal a' más világra küldetett, és a* titok 
vele úgy temettetett-ei. 

Es 
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És ez az igazfághoz leg-köielébb-járó 
vélekedés erről a' híres Rabról, a' melly 
még hiteiefebb lefz' abból. a' mit írnak 
az ő Anyjáról a' Valliére Kis-Afzfeonjról, 
hogy tudniillik ő a' Fiának fzomorú íbrfát 
tudta, mert a1 midőn annak halálát hírül ad-
ták volná nékie, köny vezo fzemekkel így 
jkiáltoft-fel. Jaj fziiletéfét kellett ró!na in-
kább fíratnomi (a) 

Pestről. Cs. f. 
És Fir-

3 e g y z é i. 
Méltó a' még-jegyzésre^ hpgy a' múlt efzteadö-

bén jött-ki éggy Eör iyv, e* tzím alatt: 

dgj jgj JÖzfd .RcgW. jBiig/gM 
) fMZfpj rZgj vo* 

Orleans M^itwe 9 wzlcíum noch ein Verfuch éiher die 
Masque de Fer^, heigefiigt ifi; melJynek Áu&ora '-azt . 
á l l í t ja , hogy a' Vas alí-ortzás férjáiibaE kell ke-
resni a' X lV-dik Lajos Király Any jának* a' magá 
férjétől Cardinális Mazarintól fzár mázott fiját, m e l l y 
vélekedélit a' környi'U-álláfoknak és történeteknek 
egybe-vetéfiből úgy irieg-mutogatja az Au£tor, hogy 
á* mint a' Göttingai túdós Recenfcnsek mond ják, 
ád diem i6-am Sept. An. 17S9. 154-dik Darab-
nak 1549. lápján, még az igazfághoz olly nagyo 
közelítő értelem a' fe lő l Vi lág eleibe nem jött Mo 
tanában hogy még ez eggvet említsem ? ígértek az 
űjfág-írók, e* rend-kívül való titoknak tökéli etes 
fe l- fedezéüt, mel ly lenne azokból az íráfokb^l 3 á' 
melly eket a' Frántzia Pátriórák találtak á' ..fél--dúlt • 
é* egéízen Öf%ve-roacott Bastillénet f a W közöct. 
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Virtus &? ífe hofle laudanda, 
A Virtus még az ellenjegbeti is ditséreU 

re méltó. 
A' Prufzfziai Királynak amaz eggy ét-

len eggy Frideriknek leg-hírefebb Vitéze, 
Féldmaríal Gróf Schwerin halálofan által lö-
vettetett Prága mellett eggy igen vérenge-
zö ütközetben, Májusnak 6-dik napján -17^7-
ben; ditsöféges életének 82-dik efztendejé-
ben, akkor is eggy záfzlót tartván kezében 
's bíztatván meg-réműlt katonáit .az ellent 
állásra. — II-dik Friderik kefervefen meg-
fíratta ez öreg Vi tézét , rneg-vallotta hogy 
eggy egéíz hadi féregét vefztett-el ö benne, 
's pompás Ofzlopot emelgetett néki Berlin-
ben. — — Úgy látfzott hogy ennél nem 
lehetett Gróf Schwerint jobban meg-tifztel-
ni_, de még hátra vólt eggy, hogy t. i. 
még az ö ellenfégeitől is rneg-tifzteitefsék. 
— " Mikor II-dik Jó'sef 1776-ban a' Tseh 
Orfzagi Sereget Prága mellett a ' fegyverek-
ben fzemélly ízerint gyakorlotta, 's mikor 
közelítettek ahoz a' fához, melly mellett el-
efett "a' nagy Schwerin, meg-állította az egéíz 
Sereget, 's háromfzo^i ScUvét lövettetett vele 
ennek az öregHérónak meg-tifzteléfére.-—Sok 
Tifzteknek érzékeny fzíveik meg-indúltak e-
zen, magának pedig, mind a' két fzemébera 

gyöngy 
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gyöngy tseppek úfzkáltak, úgy hogy a' jeleri 
' valók nem tudták ama Hazájáért 's Királyjáéri 
életét fel-áldozó tifztes öreget fzá:i;..k é , 
vagy pedig a' II-dik Jó'sefnck a' Virlrsí 
nagyra. bsisiUő nemes Mv'ét utalják? — 

II-dik sfó'sef útazáfa. 
Ferentz Tsáfzár meg-halván Insprukbaa 

1^6í--be« Auguftusnak ig-dik napján, II-dik 
Jó'.sef lett Tsáfzárrá', 's egyfzer'smind a' Bi-
rodalomnak Co-regensévé. Esmérni akar-
ván Orfzágát, - mindjárt 1766-ban be-járta 

.örökös főrdjeit nap-kelet felé, fzintén-Török 
Orfzágnak Izéiéig, a' hol mindeneket gon* 
dos fzemekkel meg-vígyízott, -— 1769-ben 
ment Olafz Orfzágba, 's 25-dik napján Már-

• tiusnak ért Rómába, a' hol az Őtet látni ' 
kívánó Népnek tolongáfa "igen nagy ' v o l t j 
de mitiden kiilfö pompa nélkül járt és kőit. 
Márciusnak 20-dik napján a' Toscánai Her-
tzeggel bé-mértt a' Conclávéba; a' hol az 
öfzve gyűlt Kárdindlek éppen akkor tanáts-
koztak , az új Pápa válaíztáfáról. Ezeket 
arra kérte , hogy ollyan Pápát Yálafzfzanak 
a' ki a' Vallásnak méltófágát, mind bol-
tsefsége, mind életé által fel tudja tartani. 
—- Kérdezte azt i s , hogy mellyik Pápának 
yálafetáfa húzódott" leg-tovább , 's melly re 
imkor mondották .volna", hogy a' XiY-dik 

' E g. , Be- -
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pedeké', melly tovább ment hat Hónapnál; 
de inkább efztendeig is tartson, felelt a' 
Tsáí'zár, tsak ismét ollyan Pápa légyen. 

Rómából ment Nápolisba, testvér Hú-
gának látogatáfára. M-eg-nézte a' Vefuvi-
iist, Pompéját és egyéb ritkafágokat. —. 
Áprilisban ment Florentziába, a' hói leg-
tovább múlatott. Juniusba-n ment Turin-
ba , a 'ho l a7 Királyt így köfzöntötte : 3, Na-
„ gyón kívántam Felfegedet esmérni , 's il-
„ lyen nagy embertől az Igazgatásnak mód-
s , ját tanúim; kérern, nézzen engemet úgy, 
„ mint eggyet famíliája kozzííl. „ Nyóitz 
napi múlatáfa után , melly idő alatt fokát 
befzellt különöfen a" Királyjal, ment Medi-
ái ánumba. —: Még ezen a* nyáron meg-lá-
togatta a' Prufzfxiai Királyt i s , a' ki Neis 
"^árofáig Siléíxába elébe jött , tiémelly Ge-
nerál ifoktól és a' Ko.röna-örököfétŐl kífér-
tctvéii;. K! Tsáfzárraí voltak Lascy., Loil-
4on és Dietrichftein, A' Prufzfziai Király 
C fzó.kkal köli'ön töite a' Tsáfzárt : Ez az hl 
életemnek leg-fzerentséfebb napja. A' Tsá-
fzár. 'így felelt: Most az én kívdnfágombé~ 
telhjeficíett. A ' Demoíthenes vagy Cicero 

. író to.lla kívántatnék arra : • hogy ezen két 
boitsneic eggyütt való befzéllgetéfét méltó-
képpen le-rajzolja. — 1770-ben 's 17^1-ben 
igen nagy fzükíeg lévén Tseh Orfzagban , ' 
^ e i l y miatt többen két fzáz ezer emberek-

" néi 
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nél m eg-haltak, a' Tsáfzár fzernélly fzerint 
oda ment, hogy a' pufztító éhféget orvo=-
folja. A ' Magazinokból a' fzegényfégnek 
liíkcet adatott. Mária Therézia pedig- a' ma-
ga könyörülő fzíve fzerint két millió Rforin-
tokat közttök ki-ofztatott; nem tsak hanem 
minden házas gazdának, kik fzám fzerint 
ötven eggy ezerei\ vágynák, adójából kilentz, 
forintot el-engedett. — Minekutánna 
II-dik Jó'sef a' maga örökös Tartományait 
gondofan bé-járta, 1777-ben ment Frantzia 
Orfzágba,. melly Európának más Orfzágai-
nak XlV-dik Lajos, alatt 's azután is tanító 
Mesterekké lett. Apriiisnek ig-dik napján 
ért Parisba, ama mái Athénásba , minden 
mesterfégekpek '& a.' leg-jobb ízlésnek Osko-
lájába , 's, ment egyenefen a' maga Követjé-
hez, Gróf Merőihez. Más nap a' maga 
testvér Hágával,, a' Királynéval, meg-látogatta 
a' Királyt 's minden Printzeket 's Printznéket. 
El-ment az Akadémiákba, Ispotályokba, min-
den féle. nagy miih el írekbe, Komédia-Há-
zakba, Sétáló helyekbe ; hogy a' maga b.Ől-
tsefséget fzomjúhozó lelkét meg-elégíthefse. 
Meg-iátogatta de V. Ep'ee Abbéit, a' ki a' 
némákat tanította: bámúlálsal nézte mennyire 
meniek ezek a'fzáriakozásra méltó teremtéfek, 
*s, még akkor fel-tette magában, hogy Béts-
ben ezeknek fzámokra oskolát épíitet, a' 
%ellyet már meg is tselekedett, — Meg-. 
' " ' ' E 4 - lá-
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látogatta több Bokseket / nevezetefen Gróf 
. â  kit háló ^ fiivegben találván^ 

meg nem engedte ho^y a; t %frő l le-vegye/ 
-— Meg-rakodván boltsefse^^el, hogy azt 
idővé! Jobbagyainak haíznokra fordítsa, ki-
indult Fámból Májú *-ak gq-dik napián éj-
jel , -s meg-nezte út iban azokat, a'Várqfb^ 
kat , mellyekben meg valamit tanülni lehe^ 
tett. Órákról órákra el-beízeíit mester 
emberekkel, hogy mindennek fnndamento-
mát ki-tanulhafsa. A ' remek munkákat ke-
le^gélő , *s betsűlö fzemekkel meg - vizsgáit 
mindeneket Aoümbeny &zmwfban, 
d&iMaban. Omian fordította ;6tját & 

, azután ^^p%gnaky hol a^Pyre-
#eumi. hegyeket, -s azt â  hat ízáz ölnyi 
melly barlan^ror, meHrből a' márvány köve-
ket alsák, me?--vi/:3gaka. Onnan ment 3b%-
Zp^ba, á' hol a' tengeren, eggy kis hajós 

' fereggel való ütközetet tsináltak mulattacá-
f^ra^ 5̂ éjjel minden hajókat meg-világoff-
totlak*. — Mafsiliában meg-nezte â  többek 
között Város házában ^%t az eleven iks-
tést, 'mellyel az iitólfo pestisnek oáa lett be-

- yitettetéfe" rajzoltatik-le. Cbfca^b%ában 
meg-látpgatta kinek ott igen 
ízép pofztó fabrikája van , 's tovább eggy 
óránál befzéllt veié. —- *— jL^O%ban lóvén 
wikor Komédiába hívták, azt felelte , hogy 
js^k 4%ert ejtette e- Várost útjában ̂  hogy 

: ' fáb? 
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fábnk&kat meg * nézhe&e. — Genévában 
meg-Iátogatta Pr.ofeízízór és ama 
híres festőt ^QtcfWot; a' ki Mária Theré? 
zia képét legjobban el-találta; azért is 
Kerefzt Anyjők lett minden gyermekeinek* 
—' Hogy .Genevábóí ki-jött, â  Kotsifsa k;-
topott az Orfzág útjából Fernéj felé , Ymi-
kor kérddzté a^ Tsa&ar, mit akár? azt fe- , 
lehe hogy Volt érhez megy, fel fem. tévén 
azt, hogy meg ne látogatná őtet, â  kit 
minden Fejedelmek olly nagyra, betsuíték, 
de â  Tsá6ar azt felelte: 

A'minthogy Bemában Hván, meg^ nem en-
mg^itea hagy az öreg.Hillcr hozzá menjen, 
hanem (zemélly fzerint el-ment látogatáfara. 

Baj%leában meg-nézegete t minden ritka-
íagokat, 's íbk Weig beíkélígetett/^&cA&f" 
lel. — Onnan vette útját Co/l/W%tzna6, 
7%j6f%c&nak, 's meg-érkezett Bétsbe Juü^ 

yégén, — A'* Némák^ Oskolájok, 'smás 
'hafznos fundátziók eléggé bizonyítják, melly 
nagy hafznát vette légyen II-dik Jo'sef Tsá-
fzár 2, Frantzia Orfzágban lett úta^álanak. 

A'Találós Meíe vólt â  Rejteti 
Szó mellyböl ki-telik J a r , 
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Találós Mese. 
Három Atya nemzett engem eggy Anyának, 

Táplálását várom több mint fzáz Dajkának. 
Sok elienieg. miatt nem rég- fzülethettem, 

Még tsak efztendeje hogy világra lettem, 
Akkor is a' fejem jó darab idővel 

Elébb lett, majd fzintén eggy fél-efzten-
dövel , 

Mert eggy i r i g y magát ellenem úgy vágta, 
Hogy fejem a' többi tagomtól el-rágta% 

D e bátor nehezen, 's kevés, időt értem 
» Még is fok jeles, éfz törekedik érttem. 
Találd-kij ki vagyok,, \ ho| v%gyo^ lakáfom 

Kik Atyáim,' V ,Aíi.váxn, \ hog|: v a i f t á p -
láláfo.m! 

- Palotáról f . S, 

, \ Rátett Sxó, ' 
Hat betűből állok, ha meg-keríttetem ^ 

Minthogy rabló vpltam, vasba öltöztetem 
Három elfő. réfzem jó a' heverésre, 

Egyfzersmind alkalmas író fzükípgére. 
Három utólfóval jó étket kéfzítnek. ' 

Négyével ez hatnak íalátát öntenek, 
G. A Királyi hivatalban lévő. 

m 
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Fő Ti fit elendő és Túdós AGITS IST-
V Á N , W -

* Mú'sám! kinek néha nyugtató ölében 
Dűltem, és pihentem el-fáradt elmében* 

Mond-meg ez ê  Pindus ( Egek még mit érek! 
A7 volna ám rendes, majd rá íem elmérek) 

Ez, e' az â  Pindus; mellynek víg fzínére, 
Hid.eg kq volt, kinek fel-nem fbrtt a' vére. 

Ha ez; mi az oka vad vállozáíanak? 
Hogy lett e\ fzíveket olvaíztó kphának, 

Melly â  leg-érzékenybb, ŝ tiíztább kedvet 
ízulte. 

Világi tsudájára illy hirtelen hűlte ? 
Hogyan aTfzűntelen enyelgő ki-kélet 

V í g nyarat e l f a g y v á n , hajtott komor telet? 
Mit e' le-hömpölygő könyvek tolmátsolnak? 

Édes zengés helyett baglyok mért hű-
hóinak ? 

Kinek vefztét néma fzátok panafzoljaJ 
Kinek ê  bus^Mirtus, bal (brLt gváízolja? 

AGITS I S T V Á N ( illy fzó érdekli' fülemet, 
Hideg borzogatás járja tetememet!) 

Meg-hólt! — ^ S â  ki elébb reményét f e k 
hozta, 

Pártás feregünknek gyáízát az okozta* 
í féki köfzönhette; hogy láta víg napot . 

Néki Parnaízízuíunk: hogy új fényre kapott, 
Tsúf . 
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Tsúf meg-vettetéfiink tsak meg nem epefztett, 
Halálos infégben bennünk' ő élefztett, 

Ha jött vígafztaini érzékeny hárfája, 
Maga a* mordfág is mofolyodott rája. 

Ö erítette-ki tanyánk' bé-vont egét, 
Ö dilsőiegiuiknek ofzlatta fellegét. 

Midőn titkos tüzünk1 hév ingeriéiere 
Itt le-erefzkedvén lágy rétünk' gyepére, 

Bí-zta kellemetes énekéi lantjára, 
Mellyet magunk raktunk mézes'ajakára, 

^\zok is, kik mérges agyarral, ráak dúltak , 
A' hirkáni v^dak nékünk meg-hódúitak. 

Többet mondok: pufzta hangok tesiefültek 
: Hathatófságától, és meg-ielkefűltek. 
Efzméltek éfz nélkül fínlök, holtak éltek, 

Hallottak füketen, '& a' némák befzéllteko 
Tüzes erejével de mit meg nem hatott t 

Tsupán a! halállal, óh kín-! nem bírhatott. 
Ha így van; halálán méltán óh fcűz. f?reg í 

Könyvbenlábog fzemed,'s ajakad k^fer^g^ 
Méltán kegyes ízíved bús gyáfzba öltözik, ' 

'S tőle minden nyájas öröm el-töítö%ik^ 
De mit litoJí? fzám.os özvegy, V á r v a fzemét 

Törülve, mitfóhajt e' ki-vető ízemét? 
Tán azt mondja: benne meg-hólt édes atyja ? 

E' fzó, az, értt elmét, m&g-botránkoztatja. 
Mit? fötnem tsak atyja, hanerruhív barátja ? 

f iá t e' nagy ,fzitokért a' fír fel-item, tátja.. 
Feddő fzáját? \vSz<ta ifzonyú gyj^ázat 

. E' drága hamvakra kenni iÍLy rút • mázat,k 

• ' " ' " ' " ' - : W 
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így. fzóll az emberi kevély efzelodés, 
- , Kit ízín tsiklandoztat, 's múló képzelodés* 
Másképpé ê  bölts lélek, kinél volt hiteles : 

Hogy ember emberhez eggy aránt köteles. 
Azért kegyeíségét mindenhez intézte, 

Kiben eggy hafbnló ember tárfat nézte* 
Belío külömbfegét k e r e s t e , n e m lelte. 

Azért ruhást, 's rongyost eggy aránt ölelte. 
Réíen álltt hív füle f^egény^ pánaízízára* 

Terjefztve két keze ápolgatáíara^ 
ö mondhatta méltán: hogy van néki ízíve, 

Ö : hogy által verte a' fzeretet íve. 
Mert mit haíznál a' ízív^ ha értz, nem ér-

zékeny ^ 
Mit a* ízeretet* ha meddő, nem ter* 

mékeny? 
Gazdag aíztálárúl hulló morisalékja 

V ó l t í b k éhei-haló élettartalékjá* 
Be íbk alamiíhás fürtöá kaláfzt arat 

Nála! vagy viízfzahány vitt üres kofarat ? 
Jertek ti ízegények, kik el-temettétek 

Benne jó atyátok', jertek erefzfzétek ' 
Jó téteményének meg-haláláfara ! 

Indulatotokat fzabad zabolára, 
Jertek legítsétek gyenge Poétátok\, 

Erötelenfegét könyvvel pótoljátökö 
Többet nyom ízemetek^ eggy tsepp konyr 

hullása, 
Hogy lem ízáz Tulliu& ízó-özön folyása. 

Több jó néz tzondrátok' eggyugyűíegfre, 
• ' * . ö o g v 
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Hogy fem arany tsillag' fzemfény vefzté-
fére., 

Irgalmatlan Párkák! hogy nem engedtétek 
Tovább nyúlni éltét, nem halálos vétek ? 

Óh fzörnyű végezési vad kegyetlenkedés! 
Halál' törvényétől mért nints menekedés ? 

Vagy mért a' gonofzak halva nem hevernek, 
Ha ugyan tsak vefzni kell már az embernek? 

Hová ragad kínos fájdalmam érzése? 
T E ! kitől függ élet' kezdete, 's végzése, 

Tudván gyarlófágát halandó forfomnak, 
Kegyelmezzél méréfz zúgolódáfomnak. 

Szerentsétlen fejem' fzarvas tévelygése! 
Nem gyötrené világ' örököfítéfe? 

•Vagyha minden jó itt maradni tartozna, 
Egek' bóldogfága kire várakozna? 

Botsássj hogy hívfágos fz'óval háborgatlak , 
T e is boldog Lélek! tovább nem untatlak. 

Menj-elj bírjad régen a' mit fzerzett néked 
Szereteten épült tökélleteíségecL 

'S minket is kormányozz efedezéfekkel, 
Kike le t ' tengerén küfzködünk fzelekkel. 

Hifeen (úgy reményijük) ismét éggyütt léfziink 
Még ma holnap, azért -bútsút nem is 

, « véfzünk. . 

Louvois(Litvé) ; 
A' Colbert halála után Minister Loü-

voisra bízatott a' Királyi épületeknek fő 
gond-
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gond-vifeléfe. A ' Trianoni Portzellán Palo-
ta nem tetfzik vala a' Királynak, a' ki min-
denütt tsak Kastélyokat kíván vala látni, 
és fzinte eggy Kastélynak építéfében vala 
a' Minister foglalatos, midőn a' Király an-
nak alí'ó for házának eggyik ablakán hibát 
vett vala éfzre. Fel-téízi azért a' Király, 

, hogy Louvoiát a' hibára figyelmetefsé téizi, 
és tsak hamar meg is fzóllítja; de ő, mivel 
a' maga Királyától fem vette jó néven az 
igazítást, erőfen állítja, hogy az ablak j ó , 
és az építés mesterfége fzerént vagyon al-
kotva. Mellyet hallván a' Király, hátat 
fordít a' Ministernek, és tovább megyen az 
épületben fétálni.- Más napon elöl találja 
az épito-mestert Lenotfét5 és kérdezi: ha 
vólt é Trianonbán? Amaz felel, hogy már 
egynéhány napoktól fogva nem vólt. Ez 
a? kérdezkedéá éá félelet így ment még két 
nap, míg nem iltóljárá á' Király éfzre vet-
t e , hogy a ' Lenotre nem bátorkodik ő kö-
zötte és a- Minister között Bíró lenni, Meg-
bofzfzonkddott tehát azon, és még-paran-
tsolta Lenotrénak , hogy más nap .jöjjön 
Trianonba, áJ hová Ö is el fog menni, éá 
a' hová Louvoíst is fogja hívatni. E' fze-
rint el-megy' a' Kiíály Trianonba, a' hol 
már jelen vólt mind Louvois , mind az É-
pítő-mester, Alig ér oda, 's mindjárt el-
kezdődik közötte és á' Minister között, az 

' &b-» 
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ablak felöl való hartz, melly alatt a' Lerso-
n e eggyet feni Izólj mind addig, míg nem 
a' Király parantaolja, hogy vegye a' maga 
mérőjét és mérje-meg az ablakot. Míg ez 
abban foglalatoskodik, Louvois egéfzen cl-ra-
gadtatott a' nagy méreg miatt, hogy .ö né-
ki hinni nem akarnak, és nagy lármává! e-
röfitette az ablaknak a'többekkel való egyen-
löfégét. A' Király pedig tsak hallgatott, 
várván a' dolognak ki-menetelétől* Mikor # 
pedig mindeneket meg,vizsgált az Építő-
mester, kérdezi Lehotrét, hogy mit talált ? 
a' pedig habozni kezd. A ' Király harag-
ra jön, és parantsolja, hogy igazán fzóli-
jon, mellyre az meg-vallja: Félféged állí-
tott igazat, mert az ablak hibás. Ekkor 
tehát fordul a' Király Louvois felé $ íze-
mére hányja máfok felett héjjazni akaró o-
koskodáfát 's nyakafságát, melly miatt majd 
az egéfz épületet le kellett volna rontani, 
és fejét jól meg-mofsa. Louvois ezen való-
bofzf-Állagában alig tudta a' maga létit is, 
mivel a' pirongatás fok inafok, udvari és . 
mester emberek előtt efett , és magán kívül 
lietctt fzobájába. Ott egynehány Baráti 
várakoztak reá, a' kik különös állapotján > 
mellyben'bé-toppant j el-réműltek. 

( A ' többi következik.) 
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