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VIII. L E V E L, 
Költ Komáromban, Mind S%* Havának 

28. Napján» 

Mdfödik Maximilid'i'i! Rómát Tsáfxárnah 
Schwendi Lázárhoz írt emlékezetre 

méltó Levele. 

_f~Jog7 mind á' Refontlatiö Ideiében % . 
mind pedig annakutánna a' Római Katho-
likufok között találkoztak légyen ollyanok, 
SL kik a' Protestánfokon véghezvitt üldö-
zéfeket > kárhoztatták , arra fokféle példá-
ink vágynák. Elég léfzen most erre a' do-
logra azt a' Valóban nevezetes Levelet elő 
hozni,' mellyet írt II* Maximilián Romai 
Tsáfeár halála előtt mint egy két efztendö-
vel, Schwendi Lázárnak, és a'melly arra 
Való nézve is, mivel ebből ennek az Is* 
ten-félő Tsáfzárnak kegyes fzíve ki-tetfzik, 
meg-érdemli, hogy minden Ekkléíiai His-
tóriákban helyet találjon. — A' Levélnek 
foglalatja ez: 

Kedves Schwendm l 
Hozzám küldött Leveledet vettem, ct 

©lvastam. — A z én erőtelenfégemen való 
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bánatod és epekedéfed engemet igen érzéki 
nyíl, mivel tudom, hogy ezek az indulatok 
egy tifzta ízívbBl Izármaznak. — A' min-
denható Isten, â  kinek kezeben vagyon 
mmden; tselekedjen úgy velem, a' mint 
néki tetizik. — Mindenért, a' mi rajtam 
efik, tiíztelem őtet, n^ert egyedül t sakÖ 
tudja, a' mi nqkem haíznomra, vagy ártá. 
íbmra vag\on. — Az 6 akaratjának magá* 
mat alája adom, mert e' Világi dolgokban 
kevés gyönyómiégec ^agy nyugodalmat ta-
lákmk , és hüíe^telenlegnél és - hamiíságnál ' 

l%nnek nem lehet tapaíztalni. — 
Az hten könyörüljön rajtunk, 's fordítsa^el 

,/ono::cta^ Kerelztényfégtoll—Bizonya* 
rx, ua â  jelen való Időnek állapotját ek 
gO;moi;uk, ízi te az embernek efzét vefz-
ti. — Istennek hala! már kezdek cgéízlé* 
gemben }obbulni, és boUal járkálni* * 

Azt a' barbamshoz illő kegyetleníegc% 
meüy izerént a' Frantzok a^Hugonották^Fe^ 
jeKKeí az Admirállal ( tengeri íö Hajós Ve-
zerrel) és annak követőjivel bántak , nem 
hagyhatom helybeú; és fzinte kéíz ízívem 
annak az ujíagnak halláfara el-olvadni,ho^r 
az én Sógorom (IX-dik Károly Frant^ia 
Oríaági Király) abban az irtóztató véres för~ 
dőben meg-egygyezetL ^ Ámbár tudom, hogy 

má-

* A veres lördcu éttetifc itt az ügy i.fcvtzett íJáriss 
Laitodaloíii, roeify ' 1 , 5 7 2 - d i í i Eízceiníobea Áu&useus* 
aak napján törcámt. , 
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máfoknak több réfzek vágjon az Uralko-
dásban , mint néki, mindazáltal e' nagy go-
nofzfágot még is leg-kevésbbé is nem ment-
hetem. Adta volna Isten, hogy Ő éntőlem 
tanátsot kérdett volna, jobbat tanátsoltam 
volna nékie, es az e' féle gondolatot vagy 
igyekezetét foha helyben nem hagytaift vol-
na. — Ez ő néki egy ollyan motsok, a' 
mellyet o alig ha valaha ki-törölhet. — Az 
Isten botsásfon-meg azoknak , a' kiknek eb- ' 
ben a' tselekedetben réfzek vagyon : félek, 
hogy idővel a' költsön helyett ők is költsönt 
vefznek. —- Okofan fzóltál, mikor azt mon-
dottad, hogy a'Vailásbéli dolgot fegyver 
nélkül kellesfék el-igazítanL —• 

A' ki a' Virtusnak és Isteni félelemnek 
tsak egy fcikrátskájával bír, vagy a'kiben 
a' b ék efs égnek és egygyesfégnek leg-kisfebb 
fzeretete vagyon, az e' féléket jóvá nem 
hagyhatja. 

Jéfus Kristus és az ő Apostoli minket 
másképpen tanítottak, — Nem vólt nékik 
femmi más fegyverek,\hanem tsak az ő nyel-
vek , és tsak az Isten' Befzédéböl igyekeztek 
meg-gyözni, — 1 

Minékünk az o nyomdokaikat kell kö-
vetnünk, mint ők is a' Kristus' példáját kö-
vették. — A' hofzfzas tapafztalásból meg 
kellett volna ezeknek az erőszakoskodó Em-
bereknek a' felöl gyozettetni, hogy a' vifz-

31 •% , fea-
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fza-vonáfokat kínzás által nem lehefscn el. 
végezni, és hogy ez ollyan nyavalya, meí-
lyet metizés, és Orvosi kés által nem lehet 
meg-gyógyítani. —• Egy fzóval ezek az e-
rőfzakos elzközök énnékem egy-átallyában 
nem tetfzensk, és azokat mind-addig hely-
ben nem hagyhatom, míg az, Isten efzemet 
meg-tartja. — 

Nem akarom tőled él-titkolni, hogy 
nemei ly vakmerő hazudok, nem irtóztak, 
állítani, hogy tz a' Pári'si vér-ferdo, mel-
lyet a' Frantzok a' Hugonottákon vitte% 
véghez, az én tudtommal és akaratommai 
történt légyen. — De az Istent hívom ta-
núbizonyságul, hogy e' réfzben igazságtala-
nul bánnak vélem. — Az e' féle hamis vád-
iások nem újak. — Az előtt is 'tárgyal vol-
tam nékiek ki-tétetve. — Az Istenre ha-
gyom a' boizfzá állást, ha fkükfégesnek ta* 
lálja. — ' 

A' mi Alfó-Nemet-Orfzágot ( Nieder-
Jand) illeti, azt az erőfzaköt fém hagyha-
tom jóvá, a' melly ottan tétettetik. — 

Sőt inkább emlékezem reá, hogy én 
e1 felöl a' Spanyol Orfzági Királynak gya-
korta írtam , és ö néki az engedelmesleget 
javafoltam. De a' Spanrol tanátsnak Ő ná-
la nagyobb ereje vólt. És végtére most ve-
Izik élzre, melly tsalárdok voltak azok a' 
tselekedetnek re^uláji melly eket válafztot-

tak 
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tak, és hogy a' meg történt gonofznak, ön-
non magok légyenek okaik. Az én tanátsom 
leg-hafznofabb lett volna* -— 

Én azt óhajtottam* hogy ők, azoknak 
^ fzép tartományoknak el-pufztítafhkat el-
távoztasfak. — És jóllehet az én ertelmem 
nem halgattatott-meg, mindazáltal meg i* 
nem fzűnök-meg ugyan azt tanátsolni. — 
Adná Isten, hogy valami 'foganatja lenne $ 
és a' Spanyolokat ezektől az erofzakos efz-
közöktől meg-tart óz tathatná. — Mind ezek, 
mind a' Frantzok ám tselekedjenek ebben a* 
dologban úgy, a' mint nékik jónak iátfzik; 
de tudják-meg , hogy az 6 tselekedetjeikröl 
valamikor az Istennek fzámot fognak adni. 

Az Istennek fegítsége által igyekezni 
fogok , betsületes és Kerefztényi efzköz ok-
hoz nyúlni, mert én el-hittem, hogy az Is-
ten engemet abban az állapotban helyhez-
tet » hogy az ő ti ízt eletét elébb mozdíthass 
fam, és az én tanátsommal és tsel eked etem-
mel az emberi nemzetségnek hafználhasfak* 

Erre vigyázván, meg-útálomeV gonofz-
fzal és romlottsággal tellyes Világot* — Is 
tennek ajánlak, — a' kinek eíedezem, 
hogy mindeneket az Kerefztényfégnek javá-
ra , és az embereknek hafznokra fordítson* 
*— Bétsben , Februáriiisnak &g-dik Napján* 
J574« Eíztend^ — Maximilian. 

.. ' T. ^ 

H f * 
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A' melly Ánglus, Frantzia vagy Német 
tDíazók Olafí Orizágban utaztak, azt gya-
lázzák o e n e , ho^yaz egéíz Orfzigban nem 
találtari': igv valamire való Köny.v-áros, vagy 
Oh'afÓ Kabinét, — Hát ha Magyar Orfzá-
got be-j.-irna.iC, mit ítélnének felőle e' reízben, 
míko itt leg-alibb Magyart egygyet fem ta-
lálnának ? —- Sajnálni lehet, hogy Hazánk-
nak nagyobb Varofaiban, Budin , Debre-
tzenben, Miskóltzon, Ketskeméten', Kolo.s^ 
varon és egyebütt, némelly tehetős HazaS-
jak erre a' nemes és hafznos kereskedésre 
nem adják magokat. Annyival inkább le-
het azon tsu lálkozni, hogy a' Felféges Tsá-. 
fzar, a' ki a' maga Jobbagyait örömest vi-
lágosítani kívánja, már ez előtt három efz-
tendőkkel egéfz Birodalmában ki-hirdettette, 
hogy valamint tejet mindeti háznál fzabad 
árúi ni: úgy fzinlén Könyveket is, akár kö-
tetlenek, akár köttettek légyenek azok, min-
den Jobbágyainak minden ki-fogás, nélkül 
fzabad árulni, tsak hogy azok a' Cenluraal-
taL meg-tíitátott Könyvek ne légyenek. — 
Tálamig némelly jó és tehetős Hazafijak, 
Kalmárok, Könyv-kötők, vagy máfok» ezt 
nagyobb Várofainkban el nem keidik, ad-
dig nehezeit fog boldogulni Literatúránk; 
mert ha a" Német Köny v-ároíbkhoz be-adat-

t a l 
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tatnak is Magyar Könyvek , tsak nem úgv 
járnak ott, mint azok a' tévelygő fahiu bor-
júk, kik a' Varos gulyájába botork áznak. 

géniét OrCcágon nem mehet az ember 
egy nagy Varosba is, mellyben egy két 
Könyv-áros ne légyen, â  kiknél öt h#t ezer 
F ön w itindég kéízen vagyon. Londonban 
^g/k^onyv-árosnak van fzáz ezerig való kü-
lömbozö Könyve, többnyire pedig mind 
fzépen bé-kötve, hogy â  vevők Könyv-kö-
tő után ne várakozzanak , hanem egy (zen-
ben az olvafashoz kezdhesfenek. — Maga 
ezerenként köttetí-bé, 's azután pedig a' ve-
vöknek jutalmafan adja. így bóidugítja más 
Nem.zeta^ maga Literaturáját) tsak mi Ma-
gyarok nem akarjuk elő mozdítani â  ma-
gunkét. -— Nagy dítséretet érdemibienek 
Hazánktól azok is, a'kik Könyv mom^ató 
műhelyeket állítanának-fel , kivan BcríW 
és Gömör Vármegyékben , â  hol Izánios 
Papiros-malmok találtainak. . 

Hogy ama' halhatatlan London,V mi 
híres Eleinknek fok véreket bé-ivó 

kevés vérnek ki-ontáfaval mind-
nyá; unknak örömiinkre Oktohernek P - drk 
napján Ízerenisélen m^g-vettC) azt ninde^ 

t l * 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



t z p %( ( o ) # 

tiek tudják: de hogy ez az igazi Kerefztyén 
Vitéz fokkal nagyobb lélekkel bírjon , hogy 
fem mint abban az irigyfeg helyt találhatna* 
Jiogy a' máfoknak betsuleteknek le-romlott 
Lantjain, foha a' magájét epíteni nem igye-
kezte, egy fzóval, hogy ez az erős Várak-
nak meg^vevőjök á' maga indulatin is tud, 
jon uralkodni, fzabad légyen annak LLony-
fágára tsak e' következendő! említeni. Mi-
kor Feldmarfal Gróf Hadiknak vifzfzá téré-, 
fe titán a' Kormányt kezeibe vette, az öfz-
ve gyűlt Generálifokhoz é' fzókat intézte: 
,, Uraim, ne gondolják Kegyelmetek, hogy 
v én a' Feldmarfal Hadik Plánumától leg-
,, kisfebb réfzben is eltávozzam. A* íze, 
,, rént akarom én Isten' fegedelmével Bel-» 
,, grádot meg-venni, 's további dolgaimat 
,, folytatni. Sokkal bőltsebben van az ki« 
,, dolgozva, hogy fem mint leg-kisfebbet 
„ is kellene változtatnom rajta, „ — — —• 

Be ritka az Hlyen nemes fzív a' mai Világban!! 
Valóban minden igazán Böltsek előtt na-, 

gyobb dítséretet nyert magának Loudon e* 
ízókkal, mint azzal, hogy Belgrádot meg-

: vette i " ' 

Ama' Márs Táborában meg-Sfzült ha. 
di Vitéz 's kedves Hazánkfija Meltófágos 
Gróf Gvadányi Jó'sef Generális Úr, hogy 

öreg-
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Öregfége miatt halhatatlan Eleinknek pora. 
ik felett a' Belgrád' ostromán jelen nem le-, 
hetett, leg-alább jelen vólt fzívével, 's Ha-
zája erant való buzgó fzeretetével; a' mel-
ly et m g-mutatott azzal, hogy ezen Várnak 
ostromláí'át, annak kezdetétől fogva, két 
forű verfekben le-írta. Sajnáljuk hogy a' 
munkának hofzfzú vólta meg nem engedhe-
ti nékünk , hogy Gyűlyteményünkbe iktat-
tasfuk azt bé: de reményliük, hogy ezen 
anyai nyelvünket fzereto's boldogítani kívá-
nó Méltófág azt közre fogja botsátani. — 
Vajha az illyen példákat több Méltófágok 
is követnék! 's mint hajdan a' Balasfák, a' 
JZohdriak , Lázárok, 's más több Grófja-
ink nem fzégyenlették e' leg-nemefebb idő 
töltést: úgy a' mai Grófjaink is a' Magyár 
Mü'sákkal Örömestebb tárfalkodnának ! í 

A' Találós Mese vólt író-toíli a' Rej< 
tett Szó Elronts, mellybol ki-telik , rab f 

bor,for\ onts! ronts! tsorba. 

Találós Mese, 
Kőfzikla darab volt az a' miből lettem, 

Tűz 's mesterség által fényessé tétettem 
Annyira, hogy látó tehetséggel bírok; 

De mikor a' izem fír, én akkor nem fírok. 
1 Horváth Juliánná, 
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Leg-rmabb vagyok én katonák' 's Böltaekben, 
Leg^közönícgesebb aízíkony' ŝ gyerme^ 

kekben. 
Hogy ha a' vitézfeg kezd kardra ki-kelni* 

Ki-ki a' másrélzrŐl kívánna izemléini. 
Mert ki mellé állok, azt már meg-veretem; 

A' Hufzárok kardját többnyire követem. 
Ha fejemet nézed akarminek fele, 

-Sisakom' .le-tévén , késben mecízeíz vele* 
Az én derekamért a' Bőlwet kedvellik, 

Tagjaimból íokan kasokat nevelik, 
Tudod, hány Plánéták ior'gnak az Egeken^ 

Az en nevem' is áll ízint annyi rclzeken, 
Po7.sont SzemináriumbóL 

SoXképpen azt fel(o Or-
ízágo<un keízíceni, nieg p^dig ugy hogy a\ 
őn iy uaLyb ízié^ü emberek is meg-eheük^ 
Sok pedig oízve aprítják a' répa* 
val k^polzt^val 'S egyéb KSzelékekkel. — ' 

Jegy ezd-meg*. I. A ' Krumplit nem c« 
gé&lég'js Sz* Mia ly nip-elott enni. , 

2. víuor az eíztend) vizes/kevesebb 
Krumplit egyél; mert vér-hast okozhat,. 

3. A \ 
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A r melly Krumpli tífzta fejér belől , 
az egéfzséges; de a' melfyikben fekete és 
veres motskok vágynák egéízségtelen. — 

4. Hogy mindenkor jó Krumplid le-
gyen, mindjárt öfzfzel ki-váiogasd a' vetni 
valókat. Ezek. egy tyúk tojásnyi nagyfágú-
ak 's egéfzségesek legyenek, melly eket egé-
fzen vess-el. — Sok függ ettől; ne n lehet 
itt a' terméfzetett holmi apro darabokkal 
meg-tsalni. 

5. Jó helyen őrizd télen, hogy a' hideg 
ívseg-ne vegye. Valamint más egyéb zöld-
íegeket, ugy ezt is leg-jobban meg-őrizheted 
így. Tsiriálj egy négy fzegeletü négy lábnyi 
mélyfégii gödröt kertedben, hintsd-bé az 
alíyát fzáraz homokkal, rakd-rá a' Krumplit, 
tégy feJjül karókat a' gödör fzájára, borítsd-
bé fzal ná-val 's hány d-rá a' gödörből ki-
hány tt földet. Ezt ha tavafzfzal meg-nyi-
töd, olly friss le íz' a' zöldfég és krumpli, 
mintha akkor raktad vólna-le *— Lásd a7 

1Sziikfégben figítö könyveískét, mellynek 
meg-fzerzését javasoljuk minden érdemes 
Mag var Gazdáknak. Talál tátik Pesten Stá* 
kel ^fosef Könyváros Úrnál 17. xrokért — 

Ivó-víz. 
Minden italok köztt leg-egéfzfégefebb 

a.' v í z , kivált a'forrás j vagy a7 hegyekből 
ki-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



124 t i ( O ) 

tsergedezo és febesfen folyó pataknak vize. 
Az ifzapos fenekű és lasfan folyó vizek, 
nem annyira egéfzfégefek , a' motsáros ta-
vak pedig egéfzfégtelenek, —- A' melly la-
pályos helyeken kénteleníttetnek az embe-
rek lasfan folyó patakokból, vagy álló tok-
ból innya, kéfzíthetnek egéfzfégefebb vizet, 
illyen módon: 

1. Két vagy három ölnyire a' tótól ás-
fanak kutat, melly egy vagy két finggel 
méllvebb légyen a' tó fenekénél. Ezt rak-
ják-ki kövei, vagy jó erős rovás fákkal. 

2. A' kö%tte és a' tó köztt való üres-* 
féget erösítsék-meg tzö vek ékkel , fíírün le-
vertt karókkal vagy fövényekkel" mind a* 
két felöl. 

3. Ezt a' hézajíot vagy üres féget tol-
tsék-meg homokkal, vagy kövéttsel, hogy 
a' víz azon fzívárogván által , meg-tifztúl-
hasfon. Hogy a' víz el ne romoljon, leg-
alább félig a' homokot vagy követset min-
den efztendoben újítani kell. Ez nem nagy 
munka egy egéfz Helyfégnek , mellyet a1 jó 
víz meg-nyeréféért öirömest véghez vihet. —• 
A ' hol a' Gazdafzfzonyok rofzfz vízben kén-
teleníttetnek mosni vagy íözni, fegíthetnek 
rajta úgy, ha elöfzör tsak magát a' vizet 
forralják-fel üstben , 's minekutanna meg-hi-
degfzik, azután mint más nyers vizet úgy 
vefzik elő a' mofásra és főzésre. — Hafznál 

tsak 
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tsak az is a' ruháknak helyefebb ki-moíafokr 
ra, ha az illyen rofzfz vizet két három nap-
pal a1 mofás előtt a' Gazdafzfzonyok vala-
melly hordóban meg-higgafztják. — 

A búza vagy rozs nem válik konkollyá. 
Sok Szántovetöktől lehet hallani , hogy 

a' mag úgy el-változik némelly földekben, 
hogy a' ki elegyes búzát vagy rozsot vetett, 
konkollyá terem. Akármelly közönfégea 
légyen is ez a' bal-vélekedés a' Parafztok 
köztt; de fzint ollyan lehetetlen hogy a' 
rozsból vagy búzából konkoly légyen, mint 
az, hogy a' galamb tojásból fas, ennek to-
jáfából pedig galamb légyen. 

Mi az oka tehát, hogy gyakorta az 
emberek jó fele búzát vetnek főldjökbe, * 
's még is konkoly terem? Ez az oka, hogy 
a' konkoly két három efztendeig is el van 
a' főidben úgy, hogy ki nem tsírádzik; 
hanem mikor igen ei'sös a 'tavafz, akkora* 
harmad-ívi mag hirtelen ki-nő, 's a' jó ma-
got meg-fojtja. — Ennek el-keröléfére, a' 
vetni való magból ki kell rostálni a' kon-
kolyt , 's vigyázni kell, l%gy a1 trágya köz-
zé ne elegyedjen az,—— 1756-ban Svétziá-
ban fok emberek meg-bódúitak, 's meg ia 
haltak a' konkolyos búzából fúlt kenyértől* 
— Víigvnak ©ily istentelen pálinka-fözok, 

a' kik 
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a* kik konkollyal erősítik páll ak lokat ; de 
az ollyan pálinka nagy romláfokra van a' 
vele élőknek, kivált a' melly konkolyt ne-
vezünk ( lolium temulentum ) réfzegító 
konkolynak. 

A méfinek, fzénneí 's új bornak gő-
zétől meg-foftatott embereken hogy 

kell fegíteni P 
Ritka efztendő a' hegy allyán, hogy a* 

forrani kezdett bornak gőze egy két embert 
ki ne végezne. Sokaknak pedig halálos 
vólt már a' ízeiteknek 's méfznek gőzoi-
gése. — -

Mikor valamelly ember akár a' pintze-
lyukban a' bornak gőzétől, akar pedig má-
sutt a'* dögleletes levegőtől meg-foitatott, 
nem kell vaktában mindjárt fegítségekre 
menni; mert a' kik bé-mennek azok is meg-
fojtatnak , hanem ezeket kell tselekedni. 

1. A' pintze-lyuknak torkában, vagy 
akármelly illyen vefzedelmes helynek be-
menetelén fzalmából jó tüzet kell rakni, 
hogy ez a' halálos gőzt ki-fzívja. -r~ 

2. Egy kis égő fzalmát azután bé-kell 
vetni a' lyukba, a' melly is ha vígan é g , 
jele az, hogy már bátran bé-lehet oda menni. 

3. Alikor menjenek a' meg-fulJadt em-
berért, és ha leg-kiiíebb jelét fem mutatja is 

az élet-
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az életnek, ne hidjék hogy már meg-hólt 
vólna, valamíg a' fzoros próba meg nem 
mutatja. — 

4. Vetkeztesfék-le a' meg-fúlt embert, 
fiUesfí'k egy karos izékbe, 's kösfék hozzá 
rr.ejjénél fogva, hogy előre ne bukjon. Az-
után öntözzék a'fejétől fogva a' talpáig men-
nél hidegebb vízzel, 's ezzel az öntözésfel 
pedig meg ne fzünjenek, mert vágynák pél-
dák hogy hat óráig tartó öntözés után kez-
dett a' meg-fúlt ember efzmélődni, '3 az élet-
re vifzfza jőni. — Nem régiben is Thurin-
giában négy emberek hozattaítak vifzfza ek-
képpen az éle»re, a\ kik egy rakás eleven 
fzenet viitek-bé estve, nagy hideg lévén, fzo-
bájokba, 's annak gőzétől reggelig mind a' 
negyen meg-fúlladtak. —-

Hogy kell az íróiban a' vetélkedést feU 
gerjefzteni ? 

A'régi Rómaiak a' híres Poétákat bo 
rostyánból font kofzorúkkal ékesítették 's 
úgy vittek a' Ca'pitóliumba. E' fzint ollyan 
nagy ditsoíegekre fzolgált a' Minerva' Tá-
borában viaskodóknak, mint a' pompa a* 
gyezödelmeskedö Hadi Vezéreknek. —• A' 
következendő Időkben, a' mint a' meg-vilá-
gofodás terjedett Európában, állíttattak-fel 
fok féle TúdÓs Tartafagok a' nyelvnek pal-
lerozáíára, Litter_atúrának , mesterfegeknek, 
fzaattisnak 's gazcUfignak elébb mozdítáiok* 

' m,: 
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*a» Ezek a* Tárfafágok minden efztendö-
ben tíz *s több jutalorrt pénzt tefznek-fel 
jutaimái azoknak, a1 kik valamelly fel-tett 
hafznos kérdésre leg-jóbban meg-felelnek, 
vagy valamelly új találmánnyal a' tifztesfé-
ges mesterfégeket boldogítják, — Hány 
Tárfaíagok vágynák illyenek tsak Frantzia, 
Anglia, 's Német Orízágokbau? Melly ha-
talmas öfztönök a.t ezektől fel-tett jutalom 
pénzek a' leg-tökélletefebb munkáknak ké-
ízítéfekre! ! — Ezeknek példájokat körette 
nálunk is az a' nagy lelkű Hazafi, a' ki ez 
efztendo elején 30. arany jutalom pénzt ígért 
annak, a' ki Magyar nyelven egy leg-jobb 
Pfyjchologiát, vagy a' lélek' terméfzetéröl 
tanító Könyvetskét fog kéfzíteni. —- Be 
kár lefz' ha a' mi Philoíbphu-faink e' Jólté-
Vőnek tzéljának meg nem felelnek ! — A® 
Hadi Történeteknek nemes fzívfi írójik is 
20. arany jutalom pénzt tettek-fel annak, 
a' ki ízületeit nyelvünkön leg-jobb Gram-
maticát fog írni. — Azon kívül munkáját 
ki - nyomtattatják , 's ifO. Nyomtatvánnyal 
meg-ajándékozzák. — Illendő hogy ezen jó 
fzívü Hazafijaknak hafznos igyekezeteket 
mindnyájan boldogítsuk. —- Sőt bár F6 Neme-
kink között az illyennek fok Követőik tt. 
láltatnának! ! ! 

íérettetnek fzererettel a i érdemes olvafó Urak, a' kik 
még az 5 fii. meg nem küldöttélt, hogy vagy Pis-
tán, vagy más bizonyos alkalmatabággal meg*ktil-
éeoi méicozcafsanak. 
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