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A 9 
Durának Fofráíának DonaGngánál^ 

a' Fekete-tengernél leg-alább két Német 
mért-földdel magafabb helyen kell esni* hogy 
ez .a' nagy víz olly fok tartományokon ke-
refztűl folyhafson: az az ? a' Fekete-tenger-
nek, a' mellybe foly a' Duna, leg-alább is 
két Német mért-földdel közelébb keli &® 
földnek centrumához, vagy közép-pon'já-
hoz esni:, mint Donaílnga falujának. Sőt 
ha meg - gondoljuk, hogy a' Dana 
majd minden egyéb vizeknél febefscbben fut* 

Js még Belgrád alatt is három ht (y ea ma-
gas kőszikláról eíikalá, éppen nem hely-
telenül gondolkozunk ugy, hogy az a' hely 
a' hol aV Duna ered, magafabban efik a'Fe-
kete tengernél két német mért-földekkel* 
Ama bölts Terméfzet^ vizsgáló , azt 
mondja, hogy a'Dtmáaz egyenes lineán foly 

4 fzáz hűfz ollyan mért-földeket, mellyek köz-
zűl mindenik három ezer elettefzen. Hogy 
a' Duna folyhafson^ még pedig íebefsen 3 

M. JZÍ. AC R 
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minden fzáz ölre hat hüvelyknyi hajlás kí-
vántatik. E' fzerént az a' forrás i mellj bői 
a' Duna ki^buzög, tíz ezer lábbal van ma-
gafsabban a' Fekete-Jengernél, melljnek öb-
lébe takarodik. 

Kafsdn Böjt Elő hav, is-dik napj. 17go. 
Ez előtt egynehány hetekkel azt a' je-

lentést tettem a' Hazának, hogy HESSLIG-
NáTZ Úrnak a' most munkában lévő Adó-
záá' Systérnájáfól közre*botsátott jeles Köny-
vetskéjét nyelvünkre fordítani fogom* Lát-
ván azonban : hogy a' dítsért Könyvetské-
ben eiö-adott dolgok 's fel-fedezétt hibák 
azon Adózásbéli munkának a' mi Orfzágunk-
ban tapafztaltt tökélletlenfégeitöl' fokakra. 
nézve kiilömböznének, ellenben pedig ugyan 
azon bé-hozatandó Síjstémának ártalmas kö-
vetkezéfei más némelly Mfokban még nyiW 
vábban meg-mutattatnának : előbbi ízándá-
komtól el-állottám; 's réfz-fzerént az övéből, 
réfz-fzerént több máfoknak ebbéli fontos 
mnnkájikból, főt Önnön magam' tapaíztalá-
faibólis, e' jelen-lévőt dolgoztam-ki. 

Ezen munkátskának el-kéfzíttéfébentett 
fáradtfágomat, tudom, hogy az értelmes 
Hazafijak nem fogják hafztalannak tartani; 
fem közre-erefztéfében vólt tifzta fzándéko- , ~ 
mat balra magyarázni, Szeretem én is édes 

" Ha 
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Hazámat, niellynek jó Fija,- 's igaz Polgár-
ja lenni akarok; fzeretem Királyomat is • 
kinek engedelmes hív Jobbágyja vagyok: 
és ugyan ezen fzéretetemhez$ '3 hózzájok 
tartozó fzent köteleíségemliez képest, kéfz 
vagyok mind a' kettőnek hafznát, a' men-
nyire tstíkélyfégemtöl ki-telhetik, elö'-mö2-
Ottani; kárát ellenben, tellyes tehetíégem 
fzerént el-háríttani. —- Ez az Adózásnak 
kérdésben forgó Síjstémájaolly dolog, meIly-
nek bé-hozáfa a' köz bóldogfágöt tárgyozza 
ugyan, de a' meílynek helyes- vagy hélyte-
lenfége az egéfz Orfzágnak jobb vagy 
roflzabb forfát okozhatja. Ha ki tehát va-
lamelly hibát, 's tökélletlenféget tápafztai 
benne, kötél efsége hozza magával, hogy. 
akkor fzólljon, mikor a' kár' és vefzede-
lem' el-távoztatáfának helye, 's ideje Van; 
Én a' Földeknek illyetén ki-méréfét, és a* 
közönféges Adónak, a' fzerént lejendö Tel-
vetéféí nem tsak haízno.snak lenni tagadom; , 
hanem mind máfoknak ez eránt ki-adott, V 
jó fzámmal kezemhez érkezett ír áfáikból, 
mind pedig majd négy efztendei faját tapafz-
taláfomból azt is meg-ízáfolhatatlan erős 
okokkal, 's nyilván meg-miitatom, hogy 
az a' Systémd eggy-általlyábart az egéfz Ha-
zának, főt önnön rq,agának a' Fejedelem-
nek is, — úgy mint a' kinek valófágos 
háfzna és erőfsége egyedül tsak' Népének 

- R * fze-
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fterentsés állapoijában van j 's lehet, —. 
képzelhetetlen nagy károkat hozna. 

Nagyra vetem ugyan fejemet, midőn 
föavamat eggy ollyan dolog ellen emelem-
fel , mellynek .tsak ez ideig lett folytatáfa. 
is olly igen fok kőltfégbe került; mellynek 
olly nagy és hatalmas párt-fogóji vágynák; 
és a' mellyet maga is a'Fejedelem, mint 
az egyenlő, 's igazfág fzerént való Adó-
zásnak leg-bizonyosb, leg - tsalhatatlanabb 
efzközét, úgy látfzik betsűlni. De a' Ha-
zának minden milliomokat fellyűl-haladó 
hafzna , 's bátorfágos. állapotja , és már fel-
lyebb-említett hazafiúi 's egyfzer'smind job-
bágyi kötelefségem, minden magamat ille-
tő mellyékes tekéntetet félre tetet velem; 
V arra kötelez; hogy a' valófágot, melly-
nek e!-titkoláfá ártalmas lenne, most, mi-
kor még ideje van , bátran ki-nyilatkoztas-
fam, 's teh&tfégem fzerént terjeűzem. ,, Szo~ 
„ morú állapot volna valójában, ha eggy 
,, igaz Polgár, Hazájának hafznára az.igaz-

fágot ki nem mondhatná! ~ — Eggy 
„ meg-világofodott fzabad Nemzetnél kér-
„ désbe fem kellene annak vétetödni, ha 

vallyon önnön magok a' Fellegnek ren-
„ deléfei is a' nyilván-való józan meg-ítél-
„ tetésnek tárgyai lehetnek é. — — — -
,, A' Király Feje és Atyja az Orízágnak: 
„ tehát nem akarhatja; hogy tett rendelé-

. ,, fei 
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íei tzéljokat eLmellőzzék, vagy Népe? 
,, nek éppen ártalmára ízolgáljanak, An-

nak haíznára^ és bóldogúláíara kell $izo. 
^ kat intéznie* ,, — * 

Eggy gondolat rettegtethetne vala<-
mennyire még engemet, e' mqnkácskámat 
közre botsátván. Azon terméfzet ellen va-
ló méltatlanfagnak meg-gondoláía tudniillik; 
melly a' mi Orízágunkban gyakran a' leg-
haíznoíabb igazíagnak ki-mondáíat is nyom? 
ban követi. Mihelyt eggy igaz Mvű Haza% 
6 valamelly meg-rögzött roílz fzpkás^ vágy 
veízedelmes újítás ellen fzabadon ki-kél ^ 

Nemzetenek javára valamivel bátrabban 
ízóll: leg-qttán támadnak Hazánknak tulaj-
don maga^ gyermekei között ollyanok, kik 
az ö igyekezetében nem Wdommi vefzedel-
met % *s pártoíságot látnak; legtiíztább, 
leg-ártatlanab,b &ándékát is balra magyaráz ̂  
zák; betsűt^tét Wtíégbe hpzzák^ ŝ hitetkn 
árúláíaikkal néha â  ieg-jobb HazaSt, leg. 
liaíznofabb Polgárt , i^érentsé^ehné téfzik. 
Az illyen aiatspn lelkű^ az egéíz Nemzete 
#ek, fot önnön, magának â  Terméfzetnek 
gyalázatjára ízületett emberek \pkózták már 
Siálunk ama* ízívet - halogató közöníegeak 
panáízt) hogy: ^ 
&g-jFó# ! — 

R 3 De 

* (jW a' jtfagyAy IMik Negyedet, a' 116. 
kö vetk^ ' ó)d. 
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De «zek ellen é^ qnnöp mag 
íelféges Fejedelmünknek fzayaihoz ragafz-
iodom, melljek engemet ininden vád aló| 
ki-mentenek, Ö fzabadította-fel az Igazfág-
nak nyelvét, hqgy fzayát a' Király i fzékig 
emelhefse; hogy periig azt örönrmel fogad-
ja , már, tobBízben világos jeléit %s fdta. 
Nem tsak " 'Német-Qrfzági birodalmaiban, 
hanem" tulajdon ' qiag^" lakó-yárofában is 
jönnek-ki gyakorta ölíyan IcÖnyvek , mel-
lyek valófágos nagy ízahadfág' 's bátorfág-
gal vannak meg-írys. — 

Miéit nem fzóllhatnánk , miért riem ír-
hatnánk tehát ízabadon mi*is, ha állapo-
tunknak jobbuáíari fáradozó, 's rólunk atyai 
jnódon gondolkodó jFeje^eimünkf, â z igaz-r 
iagot hallani akarja ? Ha a' Köz-Jónak hafz-
pa, 's egéfz Hazánknak mostani , és jöven-
dö-béll l'orf^ meg-kívánja ? —-

Hadusfalvai Spilenberg PáL 

M-WsétVL, a' ki most leg-híresebb mes-
ter embernek tartattatik egéfz Európában a-
^oknak az efzközÖknek kéfzítcésekben; mel, 
lyek a' főid-mérésre Csükfégesek; az el-
múlt efs-tendpben . kéfzített eggy Cgmpafzt 

• jagy fel kerekféget, mellynek általiója ( di-
ámét ~r } Öt lábnyi, melyről azt ítélte La 
L<1* r' 5 hagy annál tökélletesehbet nem lá-

tott ' 
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tott, Most.kéfzíttet vele maga is eggy ma-
iikat, mellynek általiója négy lábnyi lefz\ 
Azt tartja Ramsden, hogy fbha fem lehet 
igaz Compaj'zt tsinálni, ha tsak előfzör e-
géfz tőkéHétes kerekféget nem tsinál. — 

JÍ Kémföt ( Mercurins ) meg-fagijlalnű 
Ez előtt egynehány efztendőkkei nagy 

ritkafágnak tartatott, mikor eggy"rettenetes 
téli hidegben a' KénefŐ is mesteríeg. által 
meg-fagylakatott Péter^bi^rgban: de már 
ma fokán rá mentek arra , hogy a' Kénefőt 
nyárban is meg-fagylaltatják, Igen nagyra-
vitte ezt a' többek között TValker, a' ki 
miriden jég nélkül a' Salétrom fevanyúfágá-
nak, ( acidum nitri)_ fzalamiának , ( fa,l am-
moniacum) Glauber tsuda-fójának, 's a' gyú-
ladható íalétrőrnnak fegítfége által meg-fagy-
lalja azt. — Örülhetnek az Afrikaiak, hogy 
már így ők is jeget tsinálhatnak. — Ugyan, 
eggy híres Ánglu's Watt*,, az emberi elmé-
nek örök ditsöíegére Blackfriar Bridge 
mellett; ollya^n malmot kéfzílett, a' hol tsu-
pán tsak a' meleg párázat vagy gözölgés, 
által ; melly tsokön hajtattatik-fel, húíz ke-
rekek külömbözö. Contignátziókon forgat-
latnak Ez a' mesterféges malom rneg-fze-
leli a' búzát mellyet oda vifzuek, meg-ízá-> 
ráztja, 's minden nap meg-oröl 6480. yé> 

. R i . kát, • 
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kát. — Ugyaft ez által a' mesterféges ma-
chinazáltal veretteti Boulton Bii'KÍflg-
hdmban az Ánglus réz pénzt, 's azt mond-
ja , hogy eggy eíztendő alatt mind ki-v.erné 
azt a' pénzt, melly egéfz Európának fzük-
íéges. —• ' 

A' Találós Mefe vólt Tojás haj ; a' 
Rejtett Szó Mérőfejig-, fnellyböl ki-telik 
méfe, méz, ég. 

Találós Mese* . 
-Ezt mond xneg initsoda ? van eggy ollyan 

fzolga, 
A\k i nappal hever , tsak éjjel van dolga. 

Szolgál hüségefen mindenkor fenn-állva, 
Magát meg-eméízti , máfoknak fzolgálva. 

* ' - " v N. Kálid. F. : Gy. ' 

Rejtett Szó. 
Mindenütt e' földön tíz lábon járkálok. 

Királynál is foklzor ,lakozást találok. 
De tsak fogadatlan vendégnek neveznek, 

'S minden gondolható módokkal iildeznek. 
Hét betűm az orrzát píros fzínre festi, 

Hat pedig a'nehéz betegnek nap esti 
Szózatja. Öt lábam lakik "kéményekben , 

A' füstös konyhákban és a' kementzékben» 
Más -
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Más két lábam minden embernél tetfzetes, 
Paraíztnál, ŝ Kiiá.lynal igen kellemetes. 

Sok híres Orvoípíc â  mi időnkben fr-
tak az ellen a1 vefeedelmes feokás ellen, 
melly fzerént fokaiV a/ templomokban le-
lhetik halottjaikat ? az élők' egéízíe reknek 
nemj kevés rontáfára, Melly fok dögtel e-
tes nyavalyákat okozott légyen hellyel hel-
lyel jea ízoká.s , meg-lehet olvasni â  töb-
bek között Mátyus Di^tétikájábkn. A" bolt^ 

, Qrvqfbknak kéréfekre némelly Fejedelmek 
â  templomokba/s templomok mellé váló 
temetést el is törlötték.' Eredetét vett̂ B ez 

ízokás tsak hamar â  Kereíztyéníegnek . 
kezdetében, mikor még a\ Varotoknak: '$ 
helyfégeknek melly réfzek Ppgányókból :

i ; 

más réfzek peiig Kerefztyén^kböf álltt ;; 
mindenek . a* Kerefztyeriek közzul holtok 
után ig úgy akartak nyugodni^ hogy az ői 
testeik a\Poganypk' testeikhez közel ne-lér 
gyenek. A' régi Rómaiaknak világos tör-
vényjek fzerént, a' temetö-helyek kívül vóL 
tak városon az Or&ág-útak mellett, hogy 
az utazóknak eízekbe juíson, hogy a' kik 
már most porrá váltak,, izint úgy éltek haj-
dan mint pk, éa hogy őic is nem fokára 

R 3 P9r-
. * - ' , . 
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porrá változnak. Még a' Tsáfzárok Js ide 
temetkeztek, o. Augustus és Tibérius 
az Appiai út mellé, Domitziánus pedig a' 

, Latíniai út mellé temettetett. - A'Pogány 
Tsáíz%rók úgy meg-erzöttek ezt a' törvényt, 
hogy femmi Pogány Vannyival is inkább 
üldöztetett Kerefztyén nem várhatta azt, 
hogy ő értté valamelly ki-fogást tsinálja-
nak. A', Kerefztyének, míg vallásoknak 
fzabacj gyakorlását meg-nem nyerték, te-
metkeztek a' magas hegyekre, yagy méily 
barlangokba, a' hová alattomban öfzve gyűl-
tek az Isteni tifzteletre. Ezek fo,ld alatt 
yalq temetők némelly helyen olly nagyok 
voltak, hogy eggy egéfz vár.qs bűnnek meg- * 
férhetett . v o l n a a ' mint ezt Burnétus bőven 
elő adjq. 4-' koporfók a' két pldalábarr 
egymás mellé, h * p^dig fokafqdtak, egy-
másra is rakattattak. Az illyen fzent he-
t m " - - " • * x - : ' ~ 

Ivekre kívánkoztak temeCteüii íbk áhítatos 
líerefztyének. Minek i,i$ánnq. Constantinus.. 
Tsáfzár alatt a' Kere.&tyéni vallás iy%lkp,dó-
vá lett; a? illyen helyekre oltárokat, kápol-
nákat 's templomokat is í^oktak építtetni, 
hogy a' Mártíroknak 's hív Keresztyéneknek 
testeik ez által meg-tifzteltefsenek. Sot h^ 
egyebütt, benn a' Városban kápolnákat vagy. 
tempjorp.okat építtettek; azokat is az által 
kívánták meg-fzentelni, hogy némelly Már-
ííjqknak tsontjaikat ki-ásváq, az oltár alá te-

met-
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^ ették. Alig efett ez meg, hogy olly art lelt 
áz mint a' mágnes k ő , melly ide húzta az 
áhítatos Kereíztyéneket. Kívántak'a' Szent-
Mártírokkal eggyütt feküdni, 's úgy gon-
dolkoztak, hogy fokkal jobban léfzen az q 
leikeiknek állapotjok, ha itt rothadnak-el 
az ö, t^teik, a' hol a' hívek qfzve" gyűlnek 
könyörögni. — Leg-elöfzör is Constánti-
Jius Tsaízár rpeg-parantsolta, hogy ö tes-
tét abb» SL- templomba temefsék , mellyet 
maga építtetett Konstantinápolyban, 's ne-
vezett Apostoli templomnak* Ekképpen 
a* következendő Tsálzáraknak is útat nyitott 
árra, hogy qk is ide. temetkezzenek. — A'' 
Püspökök azután úgy gondolkodtak, hogy 
fokkal jnkább illik az az o hívataljokhoz 
mint fe.m_ a' Tsáfzárpkéhoz, hogy ök is a' 
templomokba tem^ttefsfnek; azért is a' tem-
plomnak közepébe kezdettek temetkezni, 
a'mint "eggy kegyes Áty.4 fzólí, rnikor Con-
stantinus és. az ő utánna ^oyetkezett Tsá-
fz^ro^ tsak ajtó-őrzők kívántak lenni. Nem 
fokára azután bé-botsáttattak ide azok is, 
a" kik a' templomokra fokát adakoztak vagy 
testáltak. A' mi a' több Kereíztyéneket il-
leti; azoknak Szüléiknek vagy Atyjok-fijaik-
jiak is bizonyos fumma. pénzért meg-enged-
tetett, hogy halottjaidat a' templomba te-
jjnethefsék. A' nagy Theodofius,-''s Ö után-
na Justiniánus is, eltakarta törölni ezt 
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ízokást törvényt hozott, melly fzerént 
•fénkinek nem volt fzabad benn a"* város-
ban temetkezni: de a' következendő idők-
ben ezzel a' törvénnyel keveset gondoltak. 
— Leo Sapiens, vagy a' Bölts Leó, a' Sz. 
Kerefztyéiiekre nézve képtelennek ítélte a* 
Római törvényt 9 's meg-engedte, hogy ki 
ki oda temetteísék a' hová akarja. A^ mi 

Nap-nyúgotqn lakó Kereíztyéneket illeti; 
ott is tsak hamar lábrg. állott pz â  ízokás ^ 
melly ízerénta^ templomokba kívántak te^ 
m etkezni. A^ VI-dik Százban ném&lly Con-
ciliumok ^ vagy EkkWai^&in^tok- -el-rtö-rlötT 
ték ezt a* fzokást: de a7'helyett meg-enged-
ték a%t, hogy Mvül, .Mf0s?kqru^ t^mettefseT 
nek a* ízentebb Kqreízty ének. JVIinthqgy 

következendő időkben ki ki a^ rendeltt 
fumma pénzt kéíz volt meg-adai Tem^ 
piomok^ izámokra) fsak hogy az We való 
temetkezést meg-engedj ék Püspökök é^ 
Papok; onnan lett az^ hogy â  templo% 
moknak kerítéfeik ' ki-ízéleíittettek, ^ W," 
^öníeges temető helyekké Táltqzta%# 

. gywtycbgyú 'táskari Sfátékp 
A' SETÉTSEGRÖL. 

Hajnali pírral az Ég hafad* — A* ködös éji 
Setétfég , 

'Hinta 
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Nínts maradáfa fohol, hátra borongva lohol. 
HátraLoholtában dúl fúl kavarogva magában, 

Zúz tajtékot özönt mérgibe' dért ködöt önt. 
A'mint vagy bértzbe, vagy vén köfzikla^gi-

rintzbe 
Tsapja magát, 's derekát, 's térde'kalátsja' 

fokát; 
Azt vélné valaki ̂ majd a'nyaka tsontja törik ki. 

Úgy-úgy orra bukik, 's meg-meg előre 
bukik, v 

Most a' tornyokba , majd ütközik a' Hava-
fokba; 

Itten vagy feUákad függve, vagy öfxve-
fzakad. 

Majd fel-ákadtdban neki-forr, gyűl eggy 
karikában; 

Köddel terhefedik, téllel az odva telik, 
'S már villám dörgés , már tél fajzotta dü-

börgés 
fíallatik; óh beh lik ólt a' Havas' órmá 

rikolt! 
Fentt a' Hó-fziklák égnek; tüzél a* lebegd 

égnek 
Kenköve, fötrva rotyog ményköve , 's 

allyra potyog. 
Itt füstöl, lobban ott 9 lángol amott, tovi ' 

roppan, 
Két galatsér le-felé ott liferékel elé. '* 

Ágyú- b Ögéfek oda fentt, o d' alól fa-ny ögéfek; 
„ Völgy barlang üregek/engnek alattok ezek. 

ő/i-
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öfzve-fzákadtdban (mert ámfzégyetili ma-
gában ) 

Széljel, az aljra terül, 's völgy üregekbe 
be üL 

Ott bujkál, ködlik; ott zugról zugra fe-
ketlik; 

Hallgat, nem mer elébb men,ni> vagy áll-
ni odébby 

Ott lappang* De ha majd vefzi-éfzre hogy 
a'Nap alább hajt 

A' Föld' Széle felé^ 'smár fiet Este felé: 
Kezd lafsan-lafsan ki-felé Larnálpi magafsan; 

'S már dombot 's Hegyet is bé-lep, egyéb 
helyet is. 

ím, hogy ötöt koppant» hozzám is id' egy-
be be-toppant. 

'S én is atzélrakapok, á'kova-élre tsapok; 
Kétízer ütök —* már ég j már kéri' már 

gyertya-Kanótz ég: 
'S á' Vendég pad alá búvik az aíztal alá» -

Hertzeg Lauzutu 
Mind azok. között valakik á' háborgó 

és állhatatlan Udvari életnek fzélvefzeitöl 
ide 's tova hányattak: fenki a' változó ízé-
rentsének kedvét és kedvetlenfégét annyira 
nem érzette, 's vele annyit nem truttzoltj 
mint Hertzeg Lauzun. Ugyan is néha ap-
rólékfágok által a' le^-felföbb Mélíófágokra 

fel-
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fel-emelte magát, a' m ell j eket tsak hamar 
maga gondatlanfága miatt el-veíztett; néha 
ismét-fényes udvari játékát eggy tsekély fe-
tét fzobával a' Bastillében vagy eggy föld-a-
latt való tömlöttzel tserélte-fel. Soha a' 
maga tselekedetinek következéfeiről nem tö-
rődvén, -mindenre rá vetette fejét, a' mi 
tsak efzébe jutott, és bízta magát a' jó fze-
rentsére. a' melly őt.et mind végig cl-í'em 
is hagyta, és fokfzor az ő okofságának hi-
báit jóvá tette. E'következendő vonáibk, 
melly ek az ő életéből vétettek, az előre bo-
tsátott rajzolást eléggé bizonyítják. Alig je-
lent-meg XlV-dik Lajosnak udvarában, mi-
kor már a' reá bízott titkos dolgoknak vég-
be-vitelekben való kéfzfége által a'Királynak 
és. a' Mazarin Kárdínálisnak bizodalmát 
meg-nyerte. A' mellynek következése a\ 
lett, hogy eggy Regementet és e' mellett 
fzép fizetést kapott; Nem fokára azután el-
hitette magával, hogy a' Király néki fzere-
tő társa, és olly vakmerő volt, hogy azt 
a' Királynak jó goromba ltokkal tudtára is 
adta. — Melly re nézve, a' helyett, hogy 
Regementjéhez el-ment volna, a' Bastillé-
be kéntelenittetett utazni. Itt három egéfz 
hónapokig magát borotváltatni nem enged-
te j és a' Király^ a' ki még-tudta , hogy 
Lauzun Kaputzinus fzakállt vifel, ollyan fza-
kállosan .azr udvarba- hívatta f nevetett neki 

- ' 
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eggy ideig, 's azután régi fzabadfágával és 
maga jó kedvével ismét megajándékozta. 
Most tehát újonnan a' maga fzerentséjének 

*e!ű-mozdításán kezdett munkálódni, nyert 
. is eggv jó hafznos tifztséget, és a' Flandri-

ai Ármádiának kommendérozkskt. Tsak ha-
mar azután ürefsen maradott az Ágyúzásnak 
(Artilierie) Fő vigyázatja f és Lauzun ad-
dig könyörgött a' Királynak , míg-r.em az, 
hogy néki adja, meg-ígérte. Ekkor meg-
részegedvén a' maga fzerentséjétől, ki-nyi-
latkoztatta a' titkot, a' Király'eggyik Ko-
mornyikjának, a' ki a' Louvois 'sóldosa 
vólt; és annak azt egyízeube fülébe vitte. 
Tudva vagyon a' Király eletének Históriá-
jából, 's nevezetesen abból is, a' mit másál-
kalmatofsággal Louvoisról írtam , hogy 
XÍV"-dik Lajos félt ettől az uralkodást fzom-
júhuzó Ministertöl, és ezen az okon az említett 
hivatalt e' fel-tétel alatt ígérte a' Kertzeg-
nék, ha azt mindaddig titokban tartaná, a' 
míg valófággal meg-tehetné. Mihelyt Lou-
vois a' dolgot meg-tudta, azonnal rajta-ment 
a' Királyon, hogy öt' arról le-beízéllené, 
és a' Király látván, hogy titkos gondolati 
el-árúlva vágynák, meg-gyíilölte a' Hertze-
get, és valamennyiszer az ötét a' maga ígé-
retére emlékeztette, mind annyifzor tsak 
fél-vákól és bizonytalanul felelt néki» 

(A' többi következik*) 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


