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y. L E V E L. 
KŐÍt Komáromban Mind Szent Havának 

17. Napján* 

Az éfzről, vagy elmésségrol tett $egy~ 
zések fotytattatnak*" 

J ^ L z igaz' elmésség áll az ideáknak, vagy 
gondolatoknak öfzve-hasonlításokban; a* 
hamis, vagy tündér elmésség áll tsak a'ízok-
Hak hasonlatosságokban. De mikor az ide-
ák között hasonlatosság vagyon, az fem 
elég az elmésségre, hanemha az a* hason-
latosság gyönyörüféget t 's tsudálkozást íze-
rez az Olvasókban. —- Ha valamelly Poé-
ta az ö fzeretöjének fzépfégét akarván le-ír-
ni* azt mondja róla, hogy az 6 mejje ol-
lyan mint a' hó; még ebben nints elmésség, 
mert azt minden ^tudja hogy a' ho fejér, 
és az ö fzeretöjének mejje is fejér lehet: dc 
ha utánna veti ezt, és fzintén olly hidege 
vagy érzéketlen, már ebben van elmésség, 
mert azt nem vártuk volna tőle, — Soha 
fem bövölködött fenki jobban az illyen el* 
més, vagy elmétlen hasonlatossagokkal, 
mint ama híres Anglus Poéta CowUxj. Re-
gen bé-vették a' Poéták, hogy a' Ízereteíeí 

E ' : tűz- ' 
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tűznek, és lángnak nevezzék. Ebből alkai 
matosságoT vélz' magának Cowky, fok el-
més hasonlításokra. Látván hogy fzeretö-
jének fcemeiben eránta való hidegfég va-
gyon , 's még is érezvén melly nagy hatal-
mok légyen azoknak az Ő fzívén; hasonlít-
ja azokat két égető tűk örökhöz, melly ek 
jégből tsinákattak: Látván hogy a' fzeretet-
nek leg-tiizesebb lángjai között fem hal-meg; 
onnan azt hozza-ki, hogy a' tüzes Zóna,' 
nem lakhatatlan. V Mikor a' tzitrom lével 
írtt levelét a' tűzre tartván el-olvasta fzere-
tője; arra kéri, hogy ólvassa-el meg egy-
ízer a' fzeretet' lángjánál. Mikoi í^eietője 
fír; azt kívánja, hogy azok abból a'meleg-
fégbol fzármazott tseppek legyenek, mel-
ly etki-gőzölög az ő fzívének lombikja.' Ha 
távol van tőle; azt írja hogy akkor harmintz 
grádussal közelebb esik a' Pólushoz. —* Mikor 
lzeretetében fzerentsés ; hasonlítja azt a' 
Mennyei világosságnak elevenítő fiígárához; 
ha pedig fzerentsétlen, a' pokolnak gőzé-
hez. Mikor a' fzeretet miatt nem alhatik; 
az mondja, hogy ollyan láng az, melly nem 
botsát fem mi füstöt; ha pedig az okosság 
ostromolja ízeretetét; azt mondja róla, hogy 
ollyan tűz az, mellyet a' fzél még inkább 
ingerel. — H a el talál hervadni az élő-fa > 
melly re az ő fzeretöjének nevét fel-metizet-
te; azt mondja, hogy annak lángjai eméfz. 

tet-
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tették azt meg. Mikor a' fzeretetről le akar 
mondani; azt mondja, hogy a' melly em-
ber úgy öfzve-égett mint Ő, méltán fél a' 
túztol. 's a' t. Ezekben a' hasonlításokban, 
az igaz és tündér elmésség, a' jó és rofzíz, 
ízlés Öfzve-zayartatik; a'mellyet, kivált ha 
az elfő bővölködik, a' második felett, meg 
lehet engedni az Efigrammákban, és ez 
meg nem gátolta, hogy az eleven képzelő-
désű Ccívley fok gyönyörüféget ne okozott 
légyen Olvasóinak. — — 

Ama-nagy Poéta Drvjden, azt mondja 
az elmésségröl, hogy „ Áll az a' nemes. 
„ gondolatoknak, 's azokat ki-fejező al-
,a kalmatos fzóknak meg-válafztásokban. "• 
—- Ha ez a'le-írás igaz; úgy bátran el-
mondhatjuk , hogy foha fem volt az elmés-, 
fég nagyobb mértékben fenkiben , mint Eu~ 
clidesben; mert fenki jobban a' gondolato-
kat és íz ókat meg nem válafztotta. — Ha 
igaz ez a'le-írás; úgy meg kell engednünk , 
nem tsak azt hogy Dfydenjobh Poéta vók 
CowUynél 3 hanem hogy Virgilius fokkal 
mulattatóbb vólt Ovidius nál és Martia-
Usnál. —-

Ama mély Criticus Bouhours azt mond-
ja < hogy lehetetlen, hogy valameliy gon-
dolat fzép légyen; hanemha egyfzersm'md 
helyes, és a' dolgoknak terméketeken fun-
dáltatott. —- Ennek nyomdokit követte 

E- * Boi-
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Boikau is; azért mondja a' többek között 
Jiien n' eji beaii^que le vrai, le w s ? feni 
ejí chnable. Semmi fem fzép, hanem tsak 
a' mi igaz, íz egyedül jzeretetre méltó. 
— És ez az a' nemes egygyügyüfég, mellyet 
nem-győzünk eléggé tsudálni Ewipidesben 
Theocritusban 's más régi Görög Poéták-
ban , 's a'mellyet hogy fokán a' maiak köz-
zül el nem érhetnek, azt mesterféges tzif-
rázások 's erőltetett ékesgetések által igye-
kezik kí-pótolni. Az illyen Poéták éppen 
ollyanok a'Poéfisben, mint a' Gothusok 
voltak az építés' mesterfégében. Hogy egy-
gyik fem érhetett arra a' tökél1 etességre, 
melly re mentek . a' Görögök 's Rómaiak, 
mind ketten azt vélték, hogy azt némelly 
ízetlen tzifrafágokkal helyre hozhatják. — 

Magyar (Komédiák) Vig ^fdtékoh 
Örömmel értettük , hogy Szepesben V 

más Vármegyékben is , némelly Nemes If-
jak Magyar Komédiákat jádzanak, még pe-
dig minden jelen-valóknak nagy meg-elc-
gedésekkel. Ennél nints egy-egy jobb efz-
köz nyelvünk' gyarapítására, 's a' jó ízlés-
nek terj-efztésére. Bár ezt a' jó példát min-
den Varmegyékben követnék a' Nemes If-
j a k ! ! Nem ártana, ha a' Collégiumokban 
's nagyobb Oskolákban ebben gyakorol-

nák 
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fták néha-néha a' Tanúló-Ifjak magokat, 
mellynél fzebh és nemesebb múlatfágok nem 
lehetne, A' T» T. Profesfoi- Urak me-vizsgál-
hatnák előre a' jádzásra felevett Szomorú vagy 
Víg-Játékokat, hogy femmi botránkoztató y 

vagy a'jó erkőltsökkel ellenkező Darabok ne 
vétettessenek-fel. — Ez által, meg-tanul-
hatnák még gyermek korokban a' folyó be-
izédet , a' hangnak illendő mérféklését, 's 
testeknek íz ép alkalmaztatását, mellynek 
nagy hafznát vennék egéfz életekben, 's-a' 
kik Papfágra icéfzűlnek, a' katedraban is. 
— Nagy dítséretekre fzolgálhat a' többek 
között ez is , a' Pozsoni Pap-nevelő házban 
tanuló, 's ízületeit nyelveket minden mór 
don elő-mozdítani kívánó Kis-Pap Uraknak, 
hogy illyen múlatfágokkal hafznosan töltik 
üres óráikat. •— Sőt kívánni lehetne, hogy 
a' nagy Városokban Komédia-fzínek építtet-
nének , a' hol fzületett nyelvünkön lenné-
nek Komédiák, mellyeket az arra rendelte-, 
tett'Vizsgáló előre meg-nézhetne. — így 
holmi tsapongó Olafzok, 's más Orfzág'-ke-
rülö Idegenek , nem jönériek-béhogy nem-
zetünknek 's nyelvünknek bofzíz ontására, 
holmi alá-való Komédiáknak jádzásokkal 
ki-tsalják pénzünket* De ha e'még mefz-. 
íze vagyon is; leg-alább azok a' nemes If-
^ak, a' kik mind az Oskolákban, mind kw 
yül illyen múlatfágokkal fogják, tölteni ide. 

' " ~ & 3 : >e" 
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jeket, ne gondolják hogy a' válogatott és 
remek munkákban fzükféget lássanak. — 
Egy munkás Hazafi Pápán le-fordítottá, 's 
versekbe foglalta Lejjíftgnek nevezetesebb 
Darabjait, 's azokon kívül "^fohalina Gra-
y á t , -s másokat is. Egyebütt is vágynak 
fbkan, a' kik réfz fzerént eredeti, réfz fze-
réiit fordított Víg- és Szomorú-Játékokat 
nyomtattatnak. —— 

Itt Komáromban fajtó alatt vágynák: 
Mcróp, Tdnhréd, és A l z í f ; ezek a' három 
temek munkák, melly eket fordított Pé izéli 
Józaef, találtatni fognak Pesten a' jövő Vá-
sárkor, Wéber Úrnak fzokott fzállásán. A' 
háromnak árra egygyütt jó. xr. A' kik pe-
dig íz ám os nyomtatványokat véíznek azok 
Wéber Úrral végezhetnek. — 

A' Találós Mese vólt Bor; a' Rejlett 
Szó Nadrág, mellyből ki-telik ág, nád, 
rang i drága. _ y ' 

Találós Mese. - . 
Én még foha nem tanúitam, 

Még is fokát kell tudnom, . 
Mások látják okos voltom, 

•Kiknek tanát-st kell adnom. • 
Hozzám fzorúl koránt reggel 

A' Király, és Titoknok; 
• A' nagy 
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A' nagy B öltsék, Mesterekkel 
Kik másokat oktatnak. 

Ha fel-kél nyóltz óra tájba 
A' fok pipes Fejér-nép, 

Hozzam fzökik hamarjába, • 
Úgy kap hozzám, majd ki-tép,-

Egéfz nap kell ezt oktatni, 
Módit, 's mindent közlenek; . 

El is lmom támogatni, 
Mindent fzázfzor kérdenek* 

Ezért egyfz'er kútba fzöktem, 
Jön NartziíTus, fel-talál. ' 

Már magamat tóba rejtem , 
Tán ott fenki fe vizsgál. 

Fehér György Pozsoní Nev. Pap./ 

Rejtett &<$..• . ' 
Sziilettettem hajdan Égyiptom' földében, 

N n ma, vagy Nagy Sándor Király' idejében. 
Hat betűt ha el-rakfz jól huízon-Öt felé , 

Hét Deák , ' s tizen-nyóltz Magyar fzó fül 
belé. 

Detsak úgy, ha egygyetnéhakétfzer tefzel, 
Mi légyek így könnyen inkább éfzre vefzel: 

Spíra , ripa, íra, fapor azt mutatja, 
Pap, rózsa, fíp , apró nevem' fitogatja^ 

írta Széndrei Balog Sámuel B» P, 

E 4 
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Az Amérikahéliekréh 
Az aranynak azon égő fzomjúfága, 

mellyet mutogattak az Amerika' elfő meg, 
hódítóji, ezen Orfzágnak fzerentsétlen la-
kó sít azon vélekedésben tartotta, hogy az 
Európabélieknek az arany az Istenek, Mi-
dőn i g l l . Efzt. a'Katzikák ( Caciques) az-
az a1 Kuba Szigetnek Fejedelmi öfzve-gyül-
tek volna a' Hazájok' védelmezéséről tanáts* 
kőzni; Hatwey, ki közöttük leg-nagyobb 
tekéntetben vala: Minden védelem, úgy. 
mond, hafzantalan léfzen; ha mindenek 
#lőtt nem igyekezünk az Európabélieknek 
Istenével öfzv e-bar átkozni, Elő-hozatott 
azontúl egy arannyal meg-töltetett hordót: 
Látjátok, úgymond, itt van az Európa* 
délieknek Istenei , ennek áldozzunk, ' j 
meg fog talán rajtunk könyörülni. Vala-
mennyien el-kezdének a' hordó körűi tán-
tzolni, énekelni. 's füstölni, mind addig, 
míg el nem izédül vén, 's lankadván mind-, 
nyájan, a' főidre le nem terűlének. — Más 
nap ismét öfzve-hívá a' Katzikákot, és e' 
következendöképpen befzéllett hozzájok; 
Jun erről a' dologról, mellyrŐl tegnap ta-
pdtskoztunk, fokát gondolkodván; tsak 
azoti nyúgodtam~meg, hogy addig bdtor-
fdgban nem khetimk, valameddig á'Spa-

nvjo-> 
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nvjolok' Istenek közöttünk fog rejtezkedni > 
el-töfcéllették magokat, hogy mindi addig 
meg nem nyúgofznak, míg Istenüket ke* 
zekre nem hír hatják. Ha el-nyelnétek; még 
a hasatokból is ki-m&télnéh En más bá-
tor fágos helyet, a* ho vá utánna el nem 
mennének, nem gondolhattam, hanem a% 

tenger' mélyfégét; oda tafzítfuk tehát az 
Ö Isteneket, 's bátorfágban fogunk élni, 
ha ettől meg-imnekedh etünk > merttsakez 
tsalja-ki őket Hazájokból egyedül, életeké 
riek a tengeren való kotzkdztatdsdvaU —« 
Ezen tanáts műiden Katzikáknak meg-tet-, 
fzett; vévén azért aranyjokat, nagy gyorsa, . 
fággal a' tengerbe merítették , azután úgy 
tértek nagy örvendezéssel haza, mivel el-
hitették magokkal , hogy aranyjokkal a' fe-
lel met is a' tengerbe merítették válna, De 
ezen áhítatos Haza' védelmére fzolgálö. igye-
kezetek nem lett elégféges a' Spanyolok' 
meg-hátráltatásokra, hogy többé azon Szí-, 
getben meg iie jelenjenek. 

Hiftoire de S, Dominque* 

Ugyan azonokréU 
Ezien történet elégféges annak meg-tzá-* 

folására, mintha az Ámérikabéliek ollyan 
oktalanok lettek ;vólna , a' millyéneknek 
lenni árulták a' büfzke^ Európaiak. Egy úta, 
zo Spanyol némelly Ámérikánusra ak adott 

; . ; t a ve? 
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véletlenül egy pufztában, mind a' kettő 15 
háton volt. Á' Spanyol tudván a'maga lová-
nak erÖtelenfégét, azÁmérikánuslovának de-
lifége által ellenben meg-illetődvén, lufztette 
ezt a' tserélésre; de az Amérikánus éppen nem 
akara a' tserére reá állani. A' Spanyol az 
erőfzakhoz nyúlt , fel lévén fegyverkezve, 
könnyen magáévá tette a' lovat, és reá ül-
vén tovább folytatta az útját. Az Améri-
kánus nyomában követi a' Spanyolt egéfz a1 

fzállásáig; bé-vádolván őtet a' Bírónál. Kén-
fzeríttétik a' Spanyol a' meg-jelenésre, és 
a' ló'el-hozására. De ő fogá még feljebb 
a' dolgot, és amazt tsalárdnak, hamisnak 
kiáltotta, azt állítván, hogy az Ő tulajdona 
V nevelése lenne a' ló. A' fzegény Ámé-
rikánusnak femmi bizonyfága nem lévén, 
tsak benn nem maradott; midőn' az eiiyirn 
ez a' ló, fel-kiált, meg fogom bizonyíta-
ni. Azontúl le-vetvén palástját, a' ló' 
fejére teríti; ha a' tiéd a' ló, úgymond 
nagy méréfzen, mond-meg mellyik ízemé-
vei vak ez a' ló? A'jobbikkal, felel hir-
telen a' Spanyol, hogy femmit fe láttassék 
habózni: nem igaz, felel amaz, fel-fedez-

'vén a'ló'fzemeit, mert egygvikkel fem vak. 
Ezen világos bizonyítást látván a' Biróy az 
igaz Urának a' lovát vifzfza adatta, 

DiEíionaire des amStdotes. 

• A Fi-. 
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A Világ Tónussá* 

Azon utálatos önnön ízeretet, mindea 
erkőlts', 's érzékenyfég' meg-vefztegetője, el-
annyira el-hatotta fzíviinket mérgével, hogy 
fokak a' mások fzerentsétlenfégek' hallására 
egéfzen el-érzéketlenednek. — Midőn bizo-
nyos ember a' Mefzízinának ízerentsétlen el-
íiillyedése után, nem fokára kérdeztetitek, 
vallyon ezen fzerentsétlenfég' környűl-állá-
sát hallotta volna é 1 ezen felelettel akarta 
fiogtatni elmésségét ( ) Mi gondom 
nékem arra? én éppen nem avatkozom a' 
másol? dolgába! — A' ki az illyen dol-
gába nem avatkozik ember társainak, a1 

meg-érdemlené, hogy a' Világból ki-töröi-
tessék. 

Anyet./ ' -

Azon fzomorú fzerentsétlenfég , mellyet 
nem rég' fzenvedett Mefzfzína Városa, egy 
érzékeny anyai fzeretetet tett nyilván valóvá. 
Minekutánna ezen Várás egynéhány ízben 
való fold' mozdulása után az el-füllyedés-
hez közelgetni láttatnék, Spadara nemes 
(Marquis) a' Városnak leg-tekéntetesebb 
Tagja, á' tenger' partra fietett felefégévei, 
's liolmijével, hogy kéfz vefzedelmét meg. 
elősiesse. Már meg-érkezvén, 's már fel-
rakodni akarván a' hajóba, efzébe jut fele-.. 

' . • • fó-
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fégének a' kisded magzatja, nagy indulatok 
köztt hol lenne kérdezi; minekutánna meg-
értette, hogy a' nagy tébolyodás miat a' gyer-
mek otthon maradott volna, az Anyja az-
ontúl haza felé fordúl, hogy veízedelméböl 
magzatját ki-ragadja. Ezt nem látván töb-
bé tanátsosnak lenni Spctdarct-, mindenféle 
móddal ott akará az aízfzonyt tartóztatni. 
De fe könyvvel elegyített kérésével, fe ve-
fzedelme' képzelésével meg nem tarthatván, 
kénteleníttetett a' Márkiz' fzolgái által meg, 
hátráltatni : azonban rakodásra fzükfégesek 
lévén a' fzólgák, el-botsátották, bízván 
már állhatatosságában, de az Anya tsak 
el-lövellik, Vmód nem vala az el, érésére, 
— Nagy indulatok köztt haza érvén, még 
gyermekét egéfzfégesen találá! ki mint-egy 
mosolygott az Anyja' érzékenyíegére a' böl-
tsöjéból, és fzinte hálálta kinyújtott karjai-
val Anyjának hív gondoskodását. De míg 
a' gyermeket oldozná V takargatná, újra 
meg-indúl a' fold, kezdenek a' falak kő ha, 
lommá omlani; az afzfzonv egy gyík fzegés-
rol a'másikra esik, mejjéhez fzegezett mag, 
tatjával fut alá 's fel, kiket még láthatott 
gyermekét mutogatván könyörgött, főt íírt 
a' fegítfégért. De ezek a'víz'elterjedése, és 
a' falak' omlása miatt magok fzabadfágok-
ról- is kétfégesked vén, fzabadításához nem 
főhettek, Égy kegyetlen roppanás ezen ár-

. tat-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



( o ) 77 

tatlanfágokat is el-borítván , nem adott időt 
több fzózatra néki, hanem tsak erre az egy-
re : Én magzatom. — — 

Ezen Anyai fzeretetnek hasonló példá-
ját adta azon Anya, melly MartiniquébŐt 
vifza-térvén, midőn éppen a' ki-kötő hely-
hez közelgetnének , hajó-törést fzqnvedett 
tsetsemö gyermekével. Midőn mindnyájan 
ezen hajóban lévők a' vefzedelern' képzeté* 
sével halálos félelemmel boríttattak volna 
el; (mert akár hogyan törekedtek, a' ke-
gyetlen haboktól el-meríttettek») ezen íze-
rentsétlen Anya is , a' tenger' dagályos hab-
jain tsak a' halál, 's élet köztt 1 eb ege, kar-
ján függő magzatjával. Egy Szeretsen, ki 
ezen afzfzonyfágnál fzolgái vala, jól tudván 
úfzni, ezen érzékeny Torsától Afzfzonyának 
meg-illetodvén, midőn éppen le akarna me-
rülni , meg-ragadá, 's karjaira fzorítván, ket-
tőztetett igyekezettel evezett av part felé ? 

de midőn majd mind a' hárman el-m erítt et-
ilének a1 tornyos haboktól, mind maga, 
mind gyermeke' meg-ízabadítására tapafz-
talván elégtelenfégét az Anyja; fijam, úgy-
mond a' ízolgájanak, lehetetlen az én íza-
badúlásom, tsak gyermekemet i'zabadítsd-
meg, és mond-meg néki, hogy az Anyja 
érette hólt-meg - - - 's el-botsátván fzól-
gája' karját, el-merüit. , 

Arnmd,. 
' , 
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Az Jfzfzonyi-Nem' ditsőfégére. 
Minden pallérozott nemzet az afzfzonyi ne-
met örökké nagy betsuletben tartott^/ ezen 
tifztelet 's nagyra betsűlés nem tsak éles el-
m éjeknek , mellyel a' terméfzettöl rneg-aján-
dékoztattak, ki-mutatására, hanem gya-
korta őket nagy tselekedetek' véghez-vite-
lekre is vezérlettei Kornélia ama nagy Sci~ 
piöriak leánya, Sempfónius' Polgár-Mester" 
hitvese, a' Római Dámák' társafágokban lé-
vén, midőn mások gyémántjokban, gyön-
gyeikben, 's pompás ruházatokban fitogtat-
nák magokat, kérték a' Kornéliát, hogy 
ö is mutasson valamit gyöngyeiből 's kin-
tseibol; ezen bolts Római Afzfzonyíag jól 
nevelt fijait azontúl elő-fzóllítván, kiknek 
nagyra indúlt Lelkek már gyermekfégekből 
ki-tsíllámlott, és ezekre újjalván: látjátok, 
úgymond, ezek az én leg-drágább gyöngye-
im, 's ékességim. 

JDiStionaire d* aneedotes. 

Fótzionnak felefége Áthénás Városa 
ból a'többi afzfzonyoktól elméje, 's tökél-
letes erkőltse miatt magát meg-külömböz- ' 
tette. Midőn né melly Jóniai Dáma előtte 
fitogatná gyöngyeit: a' mi engemet illet, 
úgymond ő, nékem nints nagyobb kintsem t 

mint az én egygyetlen-egy Uram, ki már 
20. efz. 
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20. efztendeje, hogy Áthénás Városának 
Igazgató Fejedelme. 

Sifioire de la Grece. 

Egy újonnan találtatott orvos/dg az 
egér-kőnek és a' réz rozsdájának meg-

ölő mérge ellen. 
Fráter Fromy Gergély Frantzia Orfzág-

nak Gvienne Tartományának Cadiliác nevű 
várofában a' Mizerikord iánus Barátoknál fefa 

"gyógyító, az egér-kőnek és a' réz rozsdájá-
nak mérge ellen egy orvosfágot tett közön-
fégesíe , melly ha meg-gondoljuk, melly 
fok emberek vefztík-el ezen mérgek által 
életeket, meg-érdemli , hogy mindenek 
előtt esméretes légyen. Az orvosiig ez: 
Végy három tzitromot, nyomd-ki a' levél 
egy nagy ferrel tele üvegbe. Azután végy 
két meg-kéfzíttetett , apró porrá töretett rák 
fzemet, elegyítsd a" tzitromos ferbe, mikor . 
bé-akarod adni, 's ugyan akkor kavard-fel 
jól kaiánnal vagy késfel. Ez a' betegnek 
bizonyos orvosí'ága. Ha a' fájdalom meg-
újul, az orvosfágot itt újra be kell adni. Sok 
vefzedelemben lévő fzemélyeket fzabadítot-
tam-meg — * így faóll Fráter Fro'tni] — 
ezeu Orvosfág által. Ezek között voltak 
két afzfzonyok, kik úgy nriérgésíttettek-meg, 
hogy a' káféhoz való tejet egy rozsdás réz 
edényben forralták, 's a' kafét azzŝ l ekgyí-

. " . ' tfi-
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tették, Ennek az Orvosfágnak erejét ha-
mar lehet érezni; a' melly fzempillantásban 
bé-vefzi az ember , abban kezd a' fájdalom 
múlni. Ha veízi éfere az ember, hogy a' 
beteg fok mérget talált bé-venni: az orvos-
fágot 24. óra alatt kétfzer , háromfzor is be 
kell venni. Ugyan ezen Orvosfággal a' Kó-
líkában fzenvedÖ fzemélyek „is élhetnek. .A' 
kiilömbbfég tsak ez; Hogy a' ki mérget 
vett-bé, azt alól tifztítja: a' kólikában lé. 

Vöt pedig hántatja. Mikor a' fájdalom íz ti-
nik , a' betegnek mandola édes fris olajban 
mannát kell be-adni. Szinte olly haíznos 
és megjegyzésre méltó Orvosfág ez, vaía-
melly fok emberek vefztik-el életéket min-
den efztendőben a' réz edényekben főtt 
meg-mérgefedett eledelek által -— és az 
egér-kő nevű méreg által, a' mellyel dol-
goznak. Ezt a' méreg ellen való Orvosfá-
got ki-hír dette az úgy neveztetett 

Salzhurger InUlügenzbtatt. 

RÖvid Tudósítás. 

Pármában a' Királyi Typographfában 
1784- efzt. a' Bodon betűjivel nyomtatódott 
ki Anacreonnak Munkája, melly a' nyom-
tatásnak egy mai új rémekje, de tsak ne-
mei ly jó barátoknak ofztogattatott ajándék-
ba ; a' papiros és a' nyomtatás a' Basktjrvil-
léhez hafonló. 
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