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X X Í I . L E V É L . 

Kőit Komáromban , Karátson Havának 
i6. Napján. 

Lmgysl Király' eUragádtqiáfánük folyt 
tatája. 

_ |^ .egge l i öt óra felé bé-jutött a' Király 
Varí'óba! Áz ezernyi ezerfzer kettőztetett: 
Éljen a* Király! hangja a' felhőkig emel-
kedett, minden ember a' Király' kotsijához 
tódúlt, és igyekezett annak le-fzálláfával 
hozzá közelebb esni , kezét tsókolni, avagy 
tsak Ízemélyét meg-illetni. Még a' Király-
nak gyilkoíaból annak ízabádítójává lett go-
nofz-tévő is, fok hízelkedő köfzönetekkel 
tifzteltetett. —r Mindenek el-feléjtettek a' 
véghetetlen örömnek, elfö füzében az o fzán-
dékjának undokfágát, fenkinek fem jutott 
az efz'ébe , hogy ö ragadtá-el a'Királyt. 
Mindenek ugy nézték őtet, mint annak fza-

- b a d í t ó j á t é s azt , a' ki a' Haxának a' ma-
ga Királyát viízfza adta. — Stanisíaus Au-
guítus e' környül-álláfok között, a' maga 
vérivel meg-hintetve, ízéllyel ment hajával, 
ineg-ízaggatott és meg-rútított ruháiban, fok-
kal nagyobbnak és .fzeretetre méltóbbnak 

Y róu-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



' 33$ % ( o ) # 

mutatta magát, mint azón a' fényes napon, 
roellyen leg-elCoben a'Koronával fel-ékeiltte-
tett. Tsudalkozásra méltó vídámfággal fo-
gadta lakó-fzobájában az elébe Íie-Öknek jó 
kívátiáfoicat, és minekelőtte febeit bé-kötöz-
tette vólna, mindenek előtt olly fzelídtsen-
defséggel befzéllette ki-állott történeteit, mint 
ha ugyan valamelly más embernek, és nem 
magának nyomorúfágát adta vólna elő. Min. 
den hallgatók gráditsonként ragadtattak a' 
félelemről á' fzánakozásra, a' fzánakozásról 
a' bámulásra, a' bámulásról a' rettegésre, a' 
rettegésről a' kétségbe eíésre, a1 kétség, 
be efésről a' r'eményfégre, és a' remény-
fégről a' fzivet fzorító. leg-nagyobb örömre. 
Minden ember tsupa fül és ízem volt. —-
Eggy fél óra múlva mindeneket el-botsá-
tott a' Király magától, a' kik fzobájában vol-
tak, és azután i'ebeit a', Seb-Orvofokkal 
meg-vizsgáltatta, mellyck' fzinte feje-vele-
jéig menteké Nehéz és fájdalmas vólt an-
nak bé-kötéíe, mivel a' vér a" fok időre^ 
meg-aludt, annyival inkább, hogy a' Király-
nak feje mindenkor mezítelenen, és az éjt-
izakai nedves levegő-égnek ki-téve vólt; de 
még is a' Király az egéfz kötözés alatt tsak 
meg fem változott. A ' lábai annyira meg-
dagadoztak, hogy faruját le kelletett vag-
dalni, és azon fellyűl tsupa febekből állot-
tak. Minekutánna tehát a' lee-hatalmaíább 

Or-
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Orvofságokkal értették vólna Királyi ízemé-
í j é t > lé-nyiígodott., -

Azonban. a' Király' fz'ibadít ójának afz-
talt kékítettek, a' ki meg-befzéílette, hogy 
Ö a' Krakaui Palatinátusból ízármazott, és 
Kofinskynek neveztetik; hogy 6 egyedül 
Ostobaíagboj, és a' máfok' tsábítáfa után emel-
te-fel magát á' Király ellen ; hogy ő Varfot 
fel-hagyván, a' fzö vetkezettekhez által ment,' 
és azoktól a'Puláivsky RegementiébeiiTifzt-
nek tétetett. Mejg-vallotta továbbá azt is, 
hogy Püíawaky ötet Lukawskyval és Stra-
winskyval éggvíitt válafztotta a' Királynak 
el-óltáfóra, és mind hármokat Czenstochau-
ban a' meg-fefzlttetett Jéíüsra, ( vagy a'mint 
ittátok tartják, a' Mária tsuda-tévő képire ) 
ineg-eskette, hogy a' Királyt, vagy eleve-
nen kezibe adják* v a g y , ha az meg nem 
eshetne, leg-alább meg-ölik. El-befzéllet-
te azt is, hogy a'több 37. embereket Ök ma- : 
gok válafztották; és hogy 4. egéfz hétig 
jártak keltek Varfó körül, míg nem utol-
jára 2-dik Novemberben parafzti ruhaba öl-
tözvén , és lovaikat fzénával 's 'lakókkal 
(mellyek között ruháik, fegyvei^,ik es nyer-
geik el-rejtve voltak) terhelt kekcrekbé fog-
ván, a' Városba bé-fzöktek , és (ggy bizo-
nyos házban az új Városban tartózkodtak mind 
addig, míg nem rneg-efett gonofzíagokat 
Sréghez-vitték. 

' Y * KG-
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Kofinskj míg a' Kastélyban fzemes vi-
gyázat alatt ugyan , de minden lehető fze-
iídféggel tartatnék; rendelés tétetett, hogy 
a' több környül-álló dolgokat is ki-taruílhas-
fák. — Igaz Neve néki nem Koíinsky vólt, 
mert azt tsak úgy öltözte magára, hanem 
Kufeczminsky í v á n , — ö volt a' leg-ei-
fő , a' ki a' Király után lőtt , a' ki a' Királyt 
hajánál - fogva m e g - r a g a d t a é s a' lóra fel-
vetette. Es ezen az okon a' Koronának Mar-
falija, Hertzeg Lubomirsky, kívánta vala • 
is Őtet a' Királytól, a' maga hatalma alá. 
De a' Király meg-parantsoita , hogy femmi 
"bántáfa ne légyen , mivel, Királyi ízavát;ad-
ta néki , — melly Királyi parantsolat el-
lent nem állván, gyakran erősexámenrevo-
n a t o t t . — Még- azon 4-dik Novemberben, 
pompás hálaadó ének (Te Deurn laudamus) 
tartatott fok ágyúk el-fiitögetéfek alatt, a'nagy 
Templomban^ és a' fő-Városnak bizonyofabb 
békefségére nézve ez a' parantsolat hirdette^ 
tett-ki: hogy fenki nagy büntetés alatt, est-
véli kilentz óra után magát az útízán ne lát-, 
tafsa, és minden házas tüzes gazda, kik, 
és mi végre légyenek nála , adja-fel. 

Ez alatt a' meg-öletett Hajdú Butzak 
nagy tifztefseggel el-temettetett, és a' Ki-
rály önnön maga kéfzített néki a' feje feli-
be emelt márvány Ofzlopra, Lengyel nyel-
ven eggy fellyűl írást, melly Magyarul így' 
eíik: Itt 
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Itt fekfzik- -
B Ü T Z A C K H E N R Í C H G Y Ö R G Y , 

a' ki 
midőn a' Királyt , 

STANISLAUS AUGUSTUSTV' 
kire a' gyilkosoknak rettenetes fegyve-
reik tzéloztak , önnön maga testévél » 
mint valamelly paiYsal oltalmazná . 
egynehány fzíirásokkal által - veretvén 
dicsőségesen hólt-meg. 

A' Király ez Ofzlopot hűféges fzOlgá-
jának örök emlékezetűi, rnafoknak pedig 
például nem kevés könyv - hullatások közte 
emelte. Azután annak Anj jat magához 
hívatta, és fija eránt való fájdalmát jelent-
vén V minden lehető kegyefséggel vígafz-
talvánötet, hónaponként négy aranyat ren-
delt néki halta napjáig. — Nem felejtke-
zett-e! a' Király a' Molnárról is, a' ki őtet 
házába fogadta; hanem' azon kívül, hogy 
tulajdon kezével 100 Aranyakat adott né-
ki jutalmul iIlyen intése mellett: „Tanúid-, 
5, meg ezután a' te ajtódat- a' fzerentsétle-
j, nek előtt bé-ncm zárni „ ízabadfágára bíz-
ta, hogy kérjen magának a'' mit akar, és 
&' midőn az tsak azt kérné, hogy eggy mal-
mot adna néki a' Király, meg-parantsolt-a , 
hogy' azonnal építenének néki eggyet, hoz-
zá tévén Királyi ígéretét, hogy azt mind ő , 
mind minden maradéka minden adó-fizetés 
nélkül fogná bírni. . % ' . 1-^7*" 
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1772-dik efatendönek elején 3 neveze-
tesen 5-dik Januáriusban jelent - meg; a' Ki-
rály ieg-elfőben közönleges helyen. Ei-ment 
tudniillik a' Templomba, hogy ott azúr-
nak bé-mutatná hálaadásának áldozatját, a' 
rriaga ieg-pompifabb kotsijában, fzámos és 
fényes kíierök között , a' kik mind menti-
ben , mind a'midőn az, Isteni tiízielet után 
lakó Palotájába vifzfza-térne, e' ízókat nagy 
örömmel hangoztatták : Éljen a' Király, és 
az napot mint hálaadásnak Innepét Királyi 
módon inneplette. A ' következendő napo-
kat pedig nevezetefebké tette azokhoz mu-
tatott k egy e ís égével, a' kik fzabadúlásának 
eízközei voltak, kik'között elfő vólt a' 
Molnár, a' kinél el-ragadtatásának éjtfzaká-

•ján fzállást kapott. Ugyan is a' molnárnak 
feleíege ízűit, és olly kegyelmes vólt a' Ki-
rály, hogy annak gyermekének-Kerefzt-Ary-
ja lett. A' honnan , a' midőn egynéhány 
•napokkal azután , azt az egéfz irtat, mri-
lyet ama' rettenetes éjtfzakán tet t fzámos 
vigyázó katonák' féregében meg-járta vólna; 
Hieg-látogatta a' Molnárt is , és kerefzt-fiját. 
látni kívánta. A' Molnár ez új kegyelmén 
a' Királynak tsak el-hámiílr, és.fzóllani fem 
tudott; hanem térdre esvén adta gyermekét 
által a' Fellegnek. Ö, pedig megrindúlván, 
ezt mondotta az eggjügyu embernek:Kel l j -

. í c l 1 a' Király.ik , . a ' k i k magok is- ízen-
'•>» v e d : -
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„ vedtek, foha fem felejíik-el azokat, a' 
„ kik nékiek ízolgáltak, fem a' fzerentseU-
„ leneknek fzenvedéfeiket, 

1773-dik eízLi meg-jelentek a' Senáto-
rokriák fok stráfákk^l- rakott hbokban, a' Ki-
rály gyilkofai'dolgo^nak meg-vizsgáláfára ren-
deltetett férjíijak, és ugyan azon helyre fel-
vitettek eségféges őrizet alatt a' vétkefek is,-
Ez elfő ekásnen. alkalmatosságával mindent 
aVPulawskyra, és aző parantsolatira veret-
tek, mellyek közzűl a' Lukawáky éggyne*' 
hányat elő is adott. Az eí-fqgott goaofz-> 
tévők ezek voltak: a' most nevezett La- 1 

kawsky feleíege vei eggyiitt, a' ki tudós vólt 
a' dologban ,Cybulsky , Tubalowitz és S.teg-
wezensky , -Frankenberg , Pezinsky és KuU-
ma , utoljára a' Kofinsky Neve alatt esnae-

-retes fzabadítója a' Királynak; kik mindnyá-, 
jan-'a' következő exámenekhen gonofe tsele-
kedetekröl meg-gyozettettek, • és bünte-
tésre él tó k nakitél tettek. Az napon,mel--
lyen a' S.áutcnuiánalc hozatni kelletett v ólna, 
bé-ment maga a' Király is a' gyuléstíe, melly 
rend-kívíi! nagy vólt. Ott eggy fzívet ille-
tő bafzédet tartott, mellyben a' gonoíz-té? 
•vöknek ragy Lelkéhez képest kegyelmet 
kért. Meg-engedett maga réízéről nékiek, 
JÖfi .d titokban mar-adottaknak is, egye-, 
bet nem' óhajtott , hanem hogy a' Nemzet, 
be iehetne Ö eránta igaz izeretetet önteni* 

• Y 4 V ' •- El ' 
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Elfóben kiilönöfen efédezett a' maga fzabadí-
tójáert, Kuzeczminskiért, kinek tsak nem eggy 
díisérő befzédet mondott, mellyb'en femmit 
el nem felejtett, :a' mi annak fzabadúláfát 
könnyebbíthette. A^ többekről pedig ezeket 
mondotta: „ Ezek a' fzöyetfégefeket tar-. 

tctták az eggy Törvény-adó hatalomnak, 
„ és úgy gondolták magokat, mint valófá-
,, gos Katonákat, a' honnan köteieíségek-
„ nek esmérték azt véghez-vinni, a' .mit 

Elol-járóik parantsoitak. Ezek tsak tu-
„ datlaní'igból vétkeztek, a' tudatlanfágpe-
,, dig foha fem érdemel olly kemény bíin-

",, tetést, mint a' 'gonofz fzándék. Minek-
„ okáért ajánlja a' Bíráknak, hogy ne tsak 
,, enyhítsék a' büntetést , minthogy nem 
,, annyiia a' Köz-Tárfafág, mint az ö fze- . 
„ mélye fértetett-meg, hanem éppen enged-
,, jék-el. —- Adják ide, úgy mond Beízé-
,, dének bé-rekefztéíé felé a' Bíráknak, az 
„ Urak e' foglyoknak életeket énnékem, és 
„ én~úgy yefze,m azt, mint leg-drágább aján-
,, déktsc minden ajándékok között. Nemes 
j, Bírák ! míg élek meg-rnutatom az Urak-
,, nak ezért való háláadatofságomat, és a' 
„ midőn a' terméfzetnek folyáfa, iíly fok 
,, nyomorűfágok alatt el-alélí életemnek ha-
„ tárát el-hozzá, leg-alább nagyobb tsen-
„ defséggcl és gyöíiyöruféggel halpk-meg, 
w ha ez eggy kéréiemben óhajtott véget ér-

, ' " . „ vén, 
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vén, fzívemnek annál nagyobb bizodal-
„ mával mondhatom ez utóií'ó íz ókat: U-
} ) ram! botsáss-meg minékünk, mint mi is 
„ meg-botsátunk a' minket meg-bántóknak. „ 

Lett ezen Királyi fzc-fzóílásiiak a' Ko-
íinskyra^ nézve ereje; de a' több go-
noí'z-tévőkre nézve fikeretlen vólt, mint-
hogy azokra a1 Sententzia ki - mondatott, 
38-dik Augustusban közoriféges helyen el-
olvastatott, és a' Törvény-fzékeknél le-téte-
tett. Ide ment pedig az ki : Minden go-
nofzttévők, az eggy Koíinskyn kívül, fofztas-
fanak-meg betsületektől én méltóíagoktól, 
téteísenek gyalázatofokká, vagyonjok és jó-
fzágok véteísef)-ei tölök, és adaíson a' Vád-
lóknak, fofztalsanak - meg a' Nemefségtöl 
még maradékaik is , úgy1 pedig, hogy foha 
azt el-ne nyerhtefsék- Pulawskynak, Stra-
winzkynak és Lukawskynak vágafsék-el fe-
je és keze, azután teste daraboltafsék négy 
réfzre, égetíefsék-meg, és a'hamva hányas-
fék fzellyel a' levegő-égbe — Cybi^skynak 
vétefiék feje — és minthogy Pulawsky és 
Strawinsky kézben nintsenek, tehát a' bün-
tetés, akkor vitefsék rajtok véghez, mikor 
meg-fogátnakaddig pedig neveiket fzegez-
zék a' törvény-fára. Kofmskyt a' mi illeti, 
ő néki minden büntetés el-engedtetett, de 
úgy, hogy Lengyel - Örfzágot, és annak 
minden Tartomanyit élete' vél'zteíége alatt 

Y 5 ke-
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kerülje. Frankenberg és Pezínsky, mint-
hogy réíz fzerént ksnízeríttettek a' gyilkos-

Tágra, hóitokig talyigázzanak a' Kamimec-
ki Várban. Lukawskynak felefége menjen 
három efztendöre a' fenyíték ház,ba (Zucht-
haus) és azután Őrök ízárakivetésbe küldés-
iek, ezen kívül pedig valamint a' Kutzma, 
Frankenberg és Pezinsky, úgy Ő is legyen 
nézője a' többek' raeg-öieuetéieknek. Tuba-
iovitznak és Síegwezenskyiiek neveik, kik 
a' tömlöt'zheft.meg-hiáltanak, írafsanak feke-
te táblára, és akaíztafsanaka" halál-fára 

Ez a,' Sententia véghez - vitetett Sep-
tembernek IQ-dik napján,, minekutátma 
előtte -való nap Varsóban , fok helyeken ki-
hirdettetett vólna trombitá-fzó között, hogy 
Pulawsky és Strawinsky, és azoknak min-
den gyilkos-társaik, kjk a' Törvény előtt 
meg-nem-jelentek, gonoíz tselekedetekért 
prököíén gyalázató fokká és izám-ki-vettet-
tekké lettek. 

Építgetett e' végre, eggy tágas téxfégen, 
mellyen a' Király hurtzoltatott, eggy öt öl-
nyi magafságú néző-hely, és azon ismét 
eggy akafztó-fa. Reggeli 8. órakor a' két 
halálra-valók,,mmekutánna meg-gyóntak, ki-
hozattak a1 lömlöízből, és az egéfz Korona 
Gárda feregnek , és fzáinos Uhlánufoknak 
örizetek,alatt vitettek a'halál'-helye felé, a-
»0A az úton, mellyen áma rettenetes ejtfza* 

, V ' - ' " ' ," kán 
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kán a' Királyt menni kénfzerítették. Min-
denik közülök külön külön parafztfzekéren . 
ült vála fejér öltözetben, két Kaputzinus ba-
sáttal. Ezek után következték Kutzma, 
Frankenberg, Pézinskyy és a' Lukawsky-
nak felefége eggy harmadik kotsin, hogy 
ők is láí'sák- az Execútió.t. Midőn a' hely-
re jutottak vólna; a' Korona-Gárdája az Uh-
lánufokkal eggybe, körül fogta a' theátriir 
raot, a' Váró fi őrizet pedig meg-áílott az . 
ahozeggynehány fzáz lépésre lévő rakás fák 
körül ; nieliyek körül imitt amott egyne-
hány ágyúk voltak kiszegezve. Fel-ment 
elfő ben a' halál' helyére Lukaw sky két Kapu-
tzínufsal nagy bátorfággal, és elméjének leg-
kifsebb meg-háborodá'ía vagy ei-tsüggedéfe 
nélkül, eggy bánattal tellyes befzéaet tar-
tott , fzemeit is •. bé-kattelni nem engedte; 
hanem minekután úa még eggyíaer meg-gyónfc 
vólna, onkent le-ült a' ízekre, fejét fel-emel-
te, és ugy ei-üttetvén feje , kez?i is el-vag-
daltattak, teste négy réfzre ofztatott, 's meg-
égettetett. Következett ulánna Cybulsky, 
a' ki hafonlóképpen minden el-ísüggedés 
nélkül, ment-fel az épített halál' helyére , de 
íemmi befzédet nem tartott, hanem azon-
na! le-űlvén ? ízeméit be-kötötte, 's f jét 
tsak hamar elfejtette. Ez meg-lévén, a' hó-
hér Lengyelül és Németül eggy intő befzé-
det mondott a' Népnek; Cybulsky pedig el-

; ' " • ' ' ' ' I ' te- • 
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temettetett, a' két tömlötzben meg-hóltaknak 
Neveik fekete Táblákon fel-akafztattakj és a' 
többekle-írtt Őrizet alatt vifzfza vitettek, 's 
nem fokára, a' Sententziában nevezett helyek-
re küldettek. / 

A ' halálra valók'ki-végzéfek alatt Kutz-
ma kefzk enőj ét mindenkor fzemei előtt tar-
totta. A ' Lukawáky felefége kevés Napok-
karazután meg-hólt a' fenyíték házban, Ko-
finsky a-dik Petzemberig Varfóban a' Kas-
télybanmaradott, a 'melly napon, még egy-
fzer vévén a' Királyi kegyelmes ígéretet, 
hogy ő Felfége felöle ezntán is gondolkod-
ni fogna, eggynehány Uhláiiulpk' örizetek a-
latt Krakóba vitetett, hogy ott lenne, míg 
további forfáról venne parantsolatot. 
' " " ' ' ' Pestről. Cs. L 

A' Találós Mefe vólt Hajnala' Rej-
tett Szó Magyars meiiyből ki-telik ma,, 
agyar s ragi'fa 

• Találós Mese* 
• • • •• ; 

Eleven koporfót ki látott? Senki fem. 
Én abban feküdtem: de hóltan e' ? óh nem 

A-' koporfóm evett, ivott, látta fok ízem! 
Ki vóltam, tudhat az okos emberi nem. 

/ " ' Bősről. B. S. P, 
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Rejtett Szó. 

Bujkáláfsal töltöm leg-többfzör éhemet, 
Érre bűntettek az Istenek engemet, 

Ezt az eggyet tolok még is meg nyerhettem, 
Hogy háróm inas van többnyire mellettem. 

Kettő az orromat elől. rántzigálja, 
Harmadik a' feggem' hátul tafzigálja. 

A' har agos fokfzor meg-fordít, hogyha mér, 
A' Magyar kis gyermek meg-kettőztet-

ve kér. 
Dorogról. 

Báró Trenh 

Soha a'B. Trerik élete' le-íráfa olly nagy 
lármát nem tsinált vólria, ha a' Nagy Fri-

;erik tiralkodái'a, oíly. ízelíd és a' despotis-
" r.ustól olly tökélíeteíén tifzta nem lett vól-
í. De éppen é' vólt az oka, hogy áz ö 
fzerentsétlen foría, még midőn Magdeburg-
ban ült, olly nagy figvelmeteíséget okozott,. 
Ez a' kemény büntetésnek egéfzen különös 
példája, a' mellyben a' bűnösnek gonofz 
tselekeSete közönféges vilagoíságra nem 
hozattatött, mindeneknek fzem'eket arra for-
dította, a' ki azt fzenvedte. Nem tsuda 
hát, hogy ezen különös történetről való be-
fzédet olly nggy kívánfággal kapták azem-~ 

be-
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berek; • Azonban úgy tetfzik * hogy. már a' 
Trerik élete' le-íráfával annyira ment a' do-
log, hogy azt eggy Robinfonhoz hafonló 

. írásnak tartjuk az emberék , a' mellyel az a' 
hal'önlatoísága ván, "hogy mind a' kettőnek 
éggy vatófágos meg-efett' dolog a' fundamen-
tomá; dé á' melly .mód nélkül-.még' van pré-
mezve. A' mint az elfőben annyi igaz vaöj 
hogy eggyfzer eggy hajós mester eggy An-
gliai hajós Kapitánytól, eggy pufzta iziget-
be ki-vettettetetf, és ott eggynehány éfz téri-
dőkig'. 'élősködött: úgy ' ebben az utólíoban 
is igaz az, hogy B. Trenk Glátzban ült; 
ebből -a' fogfágból el-fzökvéh, ismét kézbe 
került j és a'Magdebürgi fogfágba rekefziet-

• tetett. Ezen kívül az ő élete' le-írálában, 
mi legy en igaz, vagy nem igaz,, nehéz: meg-
határozni. "Azonban kezd már viiágoíságra 
jőni , hogy ebben fok nyilván való clitseke-
défek; és befzéd-béli ellenkezéfek vágynák. 
Ezt lehet látni a' Fouquet Generális' emlé-
kezetes dolgaiban, és abban az írásban, a' 
melly illyen tzím alatt jött-ki í^rankofurtbair 
és Lipfiában. 1788- — Wahrhafte Erziih-
lutlg der Schikfale des gewefenefi Kaiferí. 
—• Reichshofraths Gráféit bon Gramnitzt 
— mr Recktfértigung gegen die Befchul-
digungen des Freiherrn von der Trenk, 
in einem Schreiben mis dem Meklenburgi-
fcheiu — Már most fenki fem kételkedue-

' tik 
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tik tovább arról, kifija lett légyen B. Trenk; 
A' ki olly hamis vádakat költhet, és még 
nia is a' világ előtt azt'meri ígérni, hogy 
minden mctadáfainak' igazfágokért. áll. . a' 
mint ezt B. Trenk Fouquet Generális, an-
nak leánya, és Gróf GraVenitz ellen tseleke-
f?'i , a mellyröl az említett írásban világos 
bizonyítáfokat lehet, találni; igen kevés hi-
tele van annak minden egyéb mondáfaibatu 
Igaz Ugvan, hogy B. Trenk a' maga élete* 
le-íráfával, olly igen kéföre áílott-elo, hogy 
nem fbk bizonyfágokát lehet mát ellene kap-
ni. De ugyan ki ne elégedne-meg azok kai, 
a' melly ek világofságra jöttek. Azonban 
ígéri magáról ezen írásnak fzerzője, hogy 
nem fokára léíz' fzerentséjé B. Trenkkel 

• tsp.k magánofan oefzélleni. És ezen eggyiitt 
való befzéllgetésből lehet reményíeni—• hogy 
mék fogunk valamit hallani. '< ' - . 

Kafsáról. Mihályi Kováts István P„\ 

Koporsó írás. 
Franklin, Benjámin, kinek a' tenné-

feet' esméretében olly fzárhofak érdemei, 
elíoben Könyv-nyomtató lévén,ezen emlé-
kezetre méltó koporfó-írást' fzerzefte magá-
nak: — Itt nyngfzik Franklin Mnjdfttiii 
Könyv-nyomtatónak teste, mint némely el-
avult könyvnek Táblája , melly fog-

. • ' íal-
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lalványától el -fzakadván, aranyozásától 
's ékefségétől meg-foíztatott, 's a' l\ergeíc' ele-
delekké vált; de a' munka maga (úgy hi-
feem) el-nem véfz, hanem másodízor í'zebb, 

tifetább formában a' fzerzője által meg-bő-
víttetvén, 's jóbbítatván ki-adattatik. 

Eír-adds. 

Sok tudós Munkáji által esmeretes Hor-
váth Mihály Úrnak Pozsonban lévő eggyik 
Oktatónak illy nevezetű Munkája, újonnan 
ki-nyomtattatott. Theölogia Pafioralis. 
Ediiio tertia auctior ét. éméndatior, ' 
apvd Anton Löm Pofoniii in Tribus 
Tomis. 

. Nem kiilömbben ámá ízéleá tudomá-
nyú, és már fok hafznös rnúnkáji által ne-
vezetes Szvorényi József Úrnak az Anya 
fzent eggy Ház Történetinek rendes Tanító-
jának ezen munkája jött világofságra. £fOS. 
Mich. Szvorényi Hiftoriae Ecclefiajlicae 
in Regia üniverfitate Ungariae Profefso-
ris Pub. Örd. Bifioria Jieligionis et Ec~ 
clefiae Chriftianae, CleroHiingarico accom-
modata• PoJ'onii Typis Arit. Löwe. Vol. 
2. Melly munka, mivel a' Magyar-Orfzági 
Anya - fzent - eggy - Háznak történeteit fzép 
renddel és bőven elő adja, és minden törté-
neteknek bizonyfág helyekre mutat, nem 
kis örömére 's dífzére ízolgálkat az egéfz 
Hazának. 
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