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egy néhány napokig. Minden órában kel ugyanis várnom. Valósággal 
íogok az ötsém uram Dolgában fáradni, és már talán ezt a 125 forintot 
is oda Számítván, a Malomnak Jobbágyoknak váltságát , ha már a 
Conscriptio it nints, hamaráb lehetne ki módolni, hova kivántatna 
hát még 300 frt mintegy az ötsém uram ideája szerint. Végre az 
ötsém uram meg Segéllése humanitásomnak satisfiactiót Szülne. 

Kedves ötsém uramnak 
Bertzel 4-dik szept 1784 Igaz attyafi Szolgája 

Bessenyei György. 
P. S. 
Ide rekesztettem a Lövei László bá tyám Levelét közöllye kedves 

ötsém uram Pállal, az én válaszomat elkérheti bá tyámtul maga 
böveb informatiójára. Talán magam is Bihar vármegyében veszem 
magamat Lakóul meri ot az anyámnak tsufos, rendetlen és gyalázatos 
erköltseit továb nem hordozhatom. 

Gergely bá tyámat egész házával tisztelem, ölelem, és a comissiót 
mellyet az ötsém it hagyot végbe vi t tem el is küldöttem pap Comis-
sartul a Kraglit. 

(A levél 2 levél 4-edrétben hajtva ) 

A boríték czíme : 
A 

Monsieur 
Monsieur Etienne 
de Lövei officier 

du Comitat de Bereg 
mon Confr. 

Lövő 
prés. 

(Pecsétviasz. Csinos.) 
(A család ismeretes czímere ügyes metszéssel.) 

Néh. SZILÁGYI ISTVÁN másolatából. 

BOD P E T E R MŰKÖDÉSÉHEZ. 1 

Sacrae etc. Illustrissime etc. Suam Majestatem Sacmam tenoré beni-
gnissimi rescripti die 24-a Novembris anni proxirae superioris emanati 
illám, quae prout Eidem altissimae relatum est, hactenus inter pastores 
professoresque et magistros Helveticae confessioni addictos viguit, Catho-
licorum dogmata extra etiam gymnasia scholasque suas in publicis 
declamationibus impugnandi consvetudinem interdici et diversa a religione 
Catholica dogmata contra Catholicos defendenda in scholis duntaxat et 

1 Az alább közlendő okirat tartalmilag eddig sem volt ugyan isme
retlen, — kiadva azonban eddig nem láttam, s így nem látszik fölöslegesnek 
egész terjedelmében való közlése. 
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gymnasiis admitti, libros denique absque constituta facultate contra Ordi
nationen! regiam anno 1753 emanatam, editos, quales sub titulis 
Polycarpi Episcopi Smyrnensis, catechismi item scommata et convicia 
contra S. Catholicam íidem continentes et Athenae Hungaricae in lucem 
prodiissent, ubicunque reperti fuerint, confiscari, usus illorum interdici, 
auctores illorum, editionis patronos et typographos, quorum prelo subjecti 
erant, exquiri, clementissime ac positive jussisse, ea cum seria intimatione 
Dnibus Vris significari, ut benignissimo et positivo huic mandato regio 
tam in investigatione investigandorum, quam vero confiscatione librorum 
praeattactorum mox Reg. Gubernio transmittendorum et necessaria rela
tione referendorum eo infíuentium homagiali suae obligationi et obsequio 
satisfacere haud intermittant etc. Cibinii die 6-taMártii 1769. — (Aláírások.) 

Kívül: Hivatalos czímzés Belsőszolnokmegyének. Zárópecsét. 
(Eredetije Szolnok-Dobokamegye levéltárában.) 

PÁRIZ PÁPAI FERENCZ É L E T É H E Z . 

»Franciscus Pápai, tempore adhuc pii defuncti domini Stephani 
Haller, pro futuro necessario universali provinciáé servitio, ad studia 
medicináé promovendus assecuratus fűit, de summa specificata et pro
ducta de facto coram deputatione assecuratione ista, non videtur congrua 
ejusdem solutionis dilatio, cum a modo reject a, objecturam pretiosi 
temporis et huj us elapsum anni, certius universae provinciáé infer et 
detrimentum, hoc autem fiet absque consequentia ulteriori.« 

Határozat: »Rejici denuo videtur Francisci Pápai stipendium, hoc 
non admittente moderno provinciáé afflicto statu, alüsque rationibus.« 

(Erd. kancz. ltár. 1711. nr. 5. Orsz. ltár.) 

ROZSNYAI DÁVID ÉLETÉHEZ. 
»Interprets Davidi Rosnai ab excellentissimo domino generali Rabutin 

gubernio tunc recommendato pro subsistentia R. fi. 300 erant determi
nate ; sed pro moderno rerum statu R. fi. 100 detracti sunt, R. fi. autem 200 
unanimi deputations consensu proximis mensibus resoluti et etiam vigore 
ejusdem resolutionis jam anticipati et levatisunt.« (1711 febr. 10-ike körül.) 

(Erd. kancz. ltár. 1711 nr. 5. Orsz. ltár.) 

MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS ÉLETÉHEZ. 
»Nicolaus Kis vei Tótfalusi typographus in Transsylvania Claudiopoli-

tanus petit domum suam, quam Claudiopoli habet et inhabitat a quarterns, 
tributis, et oneribus publicis quibuslibet eximi et ministrari, privilegium-
que, quo typographi Transsylvanici antehaC fruebantur, ratiíicari. Insuper 
molendinum, si quod pro charta conficienda ibidem erigeretur, totali 
libertate donari.« 1695. decz. 14. 

(Fogalmazvány. Erd. kancz. ltár. 1695 nr. 12. Orsz. ltár.) 

DR. LUKINICH IMRE. 


