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IX. L E V É L. 
JCölt Komáromban Mind Szent Havának 

31. Napján. 

Egyf ferénvj falufi Gazdafzfzonynai le-
irafa, de a' Fára/iák is érthetnek bi-

tóié. 
íz azon kívül hogy valamint maga az 

Istent félte, úgy egéfz Háza' Népét a* 
kegyesfégben nevelte , fő kötelességének es-
mérvén azt, hogy Házának jó rendére 's fa-
míliájának egélzfégére gondot vi féljen , az 
ételre 9 ruházatra 's levegö-égnek tifztafágára 
nézve e' következendőket tselekedte : 

I. A' marha vagy fertés hiíst fohafem 
fSzte-meg az nap a'mellyen le-vágták, ha-
nem nyáron egy két nap, télen pedig há-
rom 's négy napig puhította r ' s hogy a* 
legyek meg ne lepjék, vagy hidegvízbe, 
vagy etzetbe tette, vagy pedig etzetes ru-
hával bé-takarta. Az apró marhát is előtte 
való nap meg-ölte, 's mint az idő engedte 
egy két nap tollában puhulni hagyta. Ha 
petsenyét fűtött, azt előfzör tifzta fával 
meg-veregette. így fél annyi fával meg-
érte , mint más Gazdafzfzonyok, a' hús gyei* 

t ma-
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mckci' fogaik közzé nem akadt, gyomrok is 
könnyebben meg-eméfztette, 's egéízféges 
nédvefség kéfzíttetett belőle. 

2, Ha zoldféget főzött , arról nem tsak 
a' harmatot le-moSta , hanem egynehány 
óráig vízben áztatta, a' mit a' hernyók vagy 
más férgek belőle rágni kezdettek, azt ki-
hányta. A' hüvelykes veteményeket mi-
nek előtte meg-fozte yólna, egy nappal 
előtte vízbe áztatta ,. 's a' vizet gyakorta 
meg-újította. A' l e n t s é t b o r f ó t , babot, 
hideg ví'iben, a' zoldféget pedig forró víz-
ben tette a' tűzhöz , nem is főzte igen foká, 
hogy minden tápláló nedvefség ki ne föjjön. 

3. Hogy tselédjei mindenkor jó ízléfsel 
egyenek, nem tette-fel kétfzer háromfzor 
ugyan azon nemű étéit, hanem okofanvál-
toztatta. A' Krumplit tíz féle - képpen is 
tudta kéfzíteni. Tejes ételt ritkán ,főzött, 
hanem inkább annak árrán húst vett. Más 
parafzt Gazdafzfzonyok Vafárnap fzoktak 
tselédjeiknek húst főzni, de ö nem , hanem 
akkor mikor leg-erőfebb dolgot tettek, mint 
p. o. kafzálláskor, fzéna-hordáskoí- 's a ' t . 
mikor leg-több tápláló eledel nélkül fzűköl-
ködtek. — 

5. A' kenyér fűtés' mesterfégét igen jól 
tudta, úgy hogy fohol fem lehetett egéfzfé-
gefebb kenyereket enni, mint az ő házában. 
«— Minek előtte a' téíztát a' bé-fűlt kemen-

tzé, 
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tzébe rakta, megpróbálta ha elég meleg é ? 
E' végre egy marok lifztet vetett a' kemen-
tze torkába, ha az fejéren maradt, még 
jobban fűtötte, ha meg-feketedett meg-hü-
tötte, ha pedig meg-verefedött, a' vólt a' 
jele5 hogy a v kementze fem nem hév, fem 
nem hideg;— Ha i&. fontofok voltak téfz-
tái, azokat három óráig, ha g. fontofok 
két óráig, ha hat fontofok, egy óráig hagy-
ta a' kementzében. Akkor ki-fzedvén, a' 
meleg helyen engedte meg-hűíni, 's az nap 
foha meg nem kezdette. Már minden gyer-
mekei úgy rá voltak arra fzoktattatva, hogy 
a' meleg kenyeret meg fem ették vólna, — 
Mivel illy jó kenyereket fűtött, a' m el Ivek 
jobbak voltak a' kalátsnái , foha az o tse-
lédjei a' pogátsákra, lepényekfe, 's más 
egéfzfégtelen füteményekre nem ásítottak, 

f . Nagy gondja vólt arra, hogy a' flös-
tök, ebéd, 's vatsora a' rendes órára kéfz 
legyen. Gyermekinek fokfzor adott errniek, de 
mindenkor kevefet. Estve jókor le-fektette, 
reggel hajnalban fe, költötte, 's jókor meg-
tanította arra, hogy a TBggeli Óra üTanvft 
hoz fzdjában« 

6. -Mihelyt valamelly hős vagy főze-
lék romlani kezdett, azt el-hányta, 's in-
kább akart egy kis kárt vallani, mint tse-
lédjeinek egéfzfégeket 's életeket kotzkázni. 
«— Mikor nyáron erofen dolgoztak tseléd-

I 2 jei* 
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5ei , fok vizet itatott vélek, a' melly víznek 
egy tized réfze leg-alább bor etzet vólt, ' s 

egy két kalán mézzel elegyíttetett. — De 
már kis korokban meg-tanította gyermekeit 
arra, i+ogy mikor nagyon meg-melegefznek 
hirtelen ne igyanak. —- — — 

y. Meg-tanította őket arra is, hogy 
mikor nyáron izzadnak, a* nedves földre, 
vagy igen híves helyre ne feküdjenek, mert 
úgy az izzadfág hírtelen vifzfza verődvén, 
fzegézéfekbe, 's egyéb nyavalyákba esnek. 
— Ha a' dolgozás közben le-vetették tse-
lédjei fel fő ruhájokat, mikor estve haza 
mentek, fel-vétette velek, hogy meg ne 
hűljenek. Gyermekeit mindjárt hogy c' vi-
lágra lettek, előfzör ugyan lágy meleg víz-
ben , azután pedig mindenkor hidegebben, 
's végre tifzta hideg vízben' föröfztötte, 'a 
ezt úgy meg is fzokták gyermekei, hogy 
nagyobb korokban is minden héten kétfzer, 
télen nyáron, hideg vízben olly helyen, 
hol a' ízéi őket nem érte, meg-förödtek. 
Minden reggel pedig or( „ '.jókat, nyakokat, 
kezeiket, "s (zajokat hideg vízzel megr 
mosták. — Tudván azt, hogy a' náthát, 
hurutot, 's egyéb nyavalyákat a''lábokról 
kapják-el inkább a' gyermekek, mint fem 
fejekről, azoknak lábaikat mindenkor me-
legen jó tsizmákban tartatta velek, hogy 
íoha meg ne ázzanak, a' fejeket pedig nerrj. 

. mint 
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mint más parafzt Afzfconyok béllett fapkák-
kal, hanem vékony ruhakkal vagy femmi-
vel fem takarta-bé, — Ha nyáron vagy té-
len meg-áztak, más fejér ruhát adott rajok, 
lábokat pedig meleg vízbe tétette. — így 
mikor mas gyermekek egéfz télen köhögtek, 
az övéi nem tudták mi a' nátha és a' hurut. 

Mikor a' himlő a' faluban uralko-
dott , a' fzobáit eleven i'zénre töltött bor e-
tzettel megfüstölte , gyermekeinek lábaikat 
reggel estve meleg vízbe tétette. Ezzel a' 
nedvefséget a' főről a' lábakra le-húzta, úgy 
hogy az ortzájokon kevés himlő lett, 'segy 
fem lett közzülök ragyás. — Mikor himlőz-
ni kezdettek is, nem .úgy tett mint más pa-
rafzt Afzfzonyok, kik Hlyedkor gyermekei-
ket fzörnyű hévfégben tartják, 's az által 
ölik-meg, hanem azokat gyengén takarta, 
a' fzobát kétfzer háromfzor meg-fzellőztette, 
's ha igeii meleg vólt, etzetes vízzel meg-
lotsolta, — Mikor a' himlők hólyagoztak, 
azokat éles ollóval ki-vagdalta, 's genye? 
tségeket fpongyiával ki4zívatta. Mikor á' 
himlő el-fzáradt, gyermekeinek laxativát 
adott. — így azt nyerte, hogy egy gyér? 
meke fem halt-meg himlőben, mikor má-
fokéi rakasra haltak-

9. Különöfen fzerette a' tifztafágot min-
denben, Azért is kétfzer egy héten minden 
gyermekére tifztát adott, az ágy lepleket pe-
dig minden három hétben leg-feijebb változ-
tatta. í ' 3 ÍO. Min* 
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10- Minden edénveit erőfen ki-mofatta, 
fzobáit tifztán tartotta , még a' tsikorgó hi-
degben is meg-fzellŐztette, 's ki-füstölte. 
Tejen foha fem hagyta nagyra bé-füttetni 
fzobáit, mert tudta hogy igen káros az egéfz-
fégnek a' nagy melegfégről nagy hidegre 
menni. 

11. Minthogy a' Ház másról maradt 
rajok, 's a' Kályhába belől egy üst vagy 
vas ffizek vójt tsinálva, hogy mindenkor 
víz forrjon benne, mikor a' kályha fűlik, 
nem hagyta addig férjét nyugodni, míg azt 
ki-vétette; mert azt mondotta, hogy a' njera 
víznek a' meleg fzobában való ki-parázala, 
fö-fajáfokat 's egyéb betegfégeket okoz. —• 
A' vizes ruhákat is ezen az okon nem hagy-
ta a' meleg fzobában fzáraztani, -— Azt 
mondotta, hogy a' rest Afzfzonvok tseleke-
fzik azt, a' kik nem a' két elején, hanem 
végén mofatnak, 

12. Ezen gondjaival azt nyerte, hogy 
egéfz Háza népe friss, erős, 's egéfzféges 
vólt. — Ha valamellyik pinafzolködott, 
hogy fáj valamelly réíze, nem adott néki 
nehéz ételt, húst , tojást, vagy hús levet, 
hanem főtt gyiimöltsöt 's a' t . í g y Or« 
vosra is ritkán vólt fzükfége. — 

Ha minden Házban Magyar és Erdély 
Orfzágban illyen Gazdafzfzony vólria, job, 
ban roeg-népesítené ez Hazánkat 50. eíz-

tea-
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tendők alatt, mint az, ha minden efztendo-
bén egynehány ezer Svábok költöznek ide-
le. — 

Olvasó Kabinét, Lefe Kabinet. 
Minthogy azokat a1 fokféle 's külöm-

bÖző materiákra tartozó könyveket, mellyek 
jninden hónapban fzapo/odnak , minden kü-
lönös í'zemelynek meg-fzerezai lehetetlen: 
a1 végre gondoltattak-ki ezek az Olvasó 
Kabinétok } mellyek" Felfö Ori'zágokon tfak 
nem minden Városokban találtatnak. A' ki 
illyet állit-fel valamelly Városban, igyekezik 
az abba bé-lzerezni minden-féle új könyve, 
ket, mellyek a' kiijömbözo ízlésű emberek-
nek gyönyörűféges muiatságöt í'zerezhetnek. 
A1 nyomtatásban ki - adott, laistromokból-
ki ki láthatja, mellyik könyv néki való , 's 
ki hozza onnan olvasni, 's fizet tőle egy 
xrt. napjában. Ez az olvasni fzemőknek 
nagy öfztön, 's azonban az Olvasó Kabinét' 
Biriokofsa is ki-keresi lafsanként könyvei-
nek árrokat. Nem régiben Győrben Miiller 
Fereiítz kőnyv-köto Ur állított-fei ilhen 01-
vaíó Kabinétet, mellyben tsak eddig is bé-. 
fzedett más fél ízázból álló új Magyar Köny-
veket, mellyeket a' ízomfzéd falukba is ki-
hordanak az olvasni fzeretok, egy xrt. fizet-
vén egy Könyvtől mindennapra,. -— Itt Ko-* 

I 4 ; " ' má;.'-
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fnáromban is most fzándékozik egy érdemes 
Hazafi halonlót állítani. —Annyival nagyobb 
fzükfégünk volna nékünk az Hlyekre, hogy 
mi Magyarok nagy réfzént tsak^ úgy bá-
nunk a' Könyvekkel, mint az Újíag' leve-
lekkel , t. i. által olvafsuk, 's azután haza 
kirdjük. — Ha valamelly új Magyar Könyv 
kerül valamelly Helyfégbe, van annak kín-
ja; mert azt fziintelen házról házra hordják ol-
vasni, míg ugyan ki nem túrófodik a' háta 
Bár tsak Hazánknak minden nagyobb Várofai-
ban valamelly tehetős és érdemes Hazafi, 
Kalmár vagy Könyv -kötő , illyen Olvafó 
Kabinétet állítaná-fei. Hifzen ha eleinten 
kevés Olvaíokat találna, úgy a'Könyvek-
ben femini motsok nem esvén, azokat el-
adhatná, 's úgy is nem vallanakárt. — Nem 
kellene öízve dugott kezekkel várnunk, hogy 
az e' féléket mindenütt tsak az idegenek tsi-
nálják ; hanem magunknak kellene iparkod-
nunk, Y az illyen Kabinétokba bé-fzedett 
Magyar Könyvekkel Nemzetünket az olva-
fasra tsalogatnunk. — Senki fem hinná-el 
a' ki nem látta, melly fok fzép Magyar 
Könyvek jöttek már világofságra. — Esme-
rek én egy nagy lelkű 's minden Virtusok-
kal ékeskedő Dámát, nints kÖztttink drága 
fzeméllye, de fzíve velünk van; ennek á' 
nagy lelkű Grófnénak Könyv-tárja többek-
ből all kilentz i'záz harmintz hét Magyar ír ók-

aál* 
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t\í1. —* Vajha minden Grófnéink's Báróné-
Ink e' fzép példát követnék i ! — 

A' Találós Mese vólt Ókllldf; a' B ejtett 
Szó Télelem, n.ellv ben van fél,él, elme, élelem» 

Találós Mese, 

Egy mezőben régen egy Parafzt ludakat 
Őrzött, mint valamely ragy íéreg juhokat 

Ki mellett egy lítas utazván lovával, 
IIly nyájas köfzöntést ajánla fzavával: 

Jó napot jó bátyám! fzáz lódnak őrzője. 
Tudom, hogy annyinak vagy gondviíeioje-. 

Köízönöm. Feíele. Köfzöntésed véfzem 
K ed ve fen. Válaizomfza vadra így téfzem? 

S?áz hídnak őrzője akképpen lehetnék. 
H jgyha még ezekhez még ennyi tétetnék, 

Ehez a' Summának negyed réfzét vennék, 
JSegyed réfznek felét megint ide tennék, 

Mind fezeken feljül hamég egygyet fzámlálfz 
Úgy hidd-el fzáz lódnak őrzőjére találf?,, 

*S nofza hát barátom végy pennát kezedben 
Vagy pedig a' nélkül vefd fel az elmédben,, 

Hány lúdnak őrzője vólt ez a' mezőben? 
l í i izániát lúdjának rejté ez mefében. 

H. F. Á. P. P; 
W 

1 3 . 
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Rejtett Szó. 

Négy ritka; és miért ? kettő az ok benne, 
Három több, 'a fordítva még annál több 

lenne. 
Szathmárról. 

Meg-nézd miből ijzolP 
1784-ben egy Oláh Buckovinában utazván, 

estve egy mezőre meg-feállt. Ott mineku-
tán na meg-ette a' mi a' tarifznyájaban vólt, 
néki dűlt fetétben a' tónak, 's ivott belőle. 
Az ivás közben le-nyelt három kis békát. 
Ezeket gyomra fem meg nem eméfzthette, 
fem ki nem vethette, míg fokára a' Schá-
rai favanyú vízre ment, melly minden éiő 
állatnak halálos, tsak az embernek egéfzfé-
ges. Ezt itta az Oláh nagy mértékben, 's 
harmad nap múlva a' hányás rá jővén, ki-
vetett két békát; de a' harmadikat femmi 
módon ki nem vethette 5 ,'s meg is hólt be-
lé a' következendő Martiusban, Holta után 
fel-bontattatv in , meg-találtatott benne a' 
harmadik béka, — A ' kinek módja nints 
benne, hogy mindenkor tifztá üvegből igyék, 

'leg-alább éjtfzaka mikor ifzik, fogja öfzve 
fogait-, 's azokon fziirje-meg az italt. — A' 
bölts terméfzet. meg-tanította erre az okta-
lan állatokat is. 

— — fi°g$ 
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Hogy kell á vízbe fúíttakon fegíteni ? 
Aít mondják példa-befzédben, hogy a' 

ki a' vízbe hal, ha fzintéti úfzni nem tud 
is, az vagy igen okos vagy igen bolond. —-
Igaz az, hogy valamint minden egyeb tes-
tek , úgy az ember is ollv könnyű a' víz-
ben,hogy kevés fegítséggel meg-tarthatnáma-
gát. Ha az a' ki a' víz' fenekére esik a' fzáját be-
fogná , mejjét ki-düilyefztené, az ujjait öfz-
ve fzorítaná, 's azokkal evezne, 's lábait 
úgy mozgatná mint mikor a' fzárazon jár, 
ezek áífal a' leg-méllyebb vízből is annak 
fzínére feljöhetne, 's a' partra evezhetne, — 
De fokakat a' haláltol való félelem úgy el-
rémít, hogy. ezekkel még ellenkező dolgo-
kat tselekefznek, •*-. 

Minthogy pedig minden efztendőben 
jneg-efik az a' ízerentsétlenfég, hogy fokán 
a' d imába vagy más foly ó-vizekbe fáinak; 
lehet e' következendő módokon fegíteni. 

I. Hs a' vízből egv vagy két óra 
múlva ki-foghatták, nem kell, mint némelly 
parafztok ízoktak tselekedni, fővel le-felé 
fordítani a' meg-fúlt embert, hogy a' víz ki-
tsorogjon belőle, mert ha még élt volna is, 
az által meg-öléttetik; hanem valamelly kö-
zel lévő házba vívén, íz álmára kell fektet-, 
ni, a' bal oldalára, 's a' fe,et egy kevéfsé 
fel-pótzoliú. 

' * A a 
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2. Az egéfz testét meleg, és fenyő 
maggal meg-fiistölt flanelekkel kell fzűnte-
íen dörgölni. 

3. Egy jó meleg ágyat kell fzámára ez 
ídö alatt kéfcíteni; de azt úgy kell tenni, 
hogy körös körül fzabadon járhafsanak mel-
lette: kivált pedig a' hafát és lába fzárait 
meleg ruhákkal vagy tégiakkal bé keli rakni. 

4. Ha a' fzája 's órra' lyukai ifzappal 
Vagy farral dugva vágynák; azokat olajos 
tollakkal ki kell tifztogatni. 

5. LevegÖ-eget kell a' tüdejébe bé-fú-
ni , a' melly is úgy eíik-meg, hogy az egy, 
gyik órra' lyukába dugják a' fúvónak tsöjét, 
's azzal fújjanak belé levegő eget, de úgy, 
liogv a' máfik órra lyukát és fzáját zárva 
tartsák. Ha fúvó nints, valamelly erős 
mejjű ember véghez viheti ezt. Mikor a' 
bé-fávástól meg-fzünik; nyomkodják a' gé-
géjét és a' haíat a' mejje felé, 

6. Ha az életnek femmi jelét nem mu-
tatja; dohány füsttel kell kristélyozni. Ez 
így eíik-meg: A' pipa-fzárnak egy gyik vé-
gét kenjék-meg olajjal, és dugják a' vég-
hurkába két hüvelyknyire, 's vagy három 
dohányos emberek fújják belé a' füstöt, hogy 
a' belfő-réfzei fel-melegedjenek, " 

7. Ha ezt három egéfz órákig fzakadat-
lanúl tselekedték, még is a' meg-fúlt em-
ber femmi jelenfégét nem mutatja az élet-

nek ; 
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nek: akkor, ha vele tovább bajoskodni nem 
akarnának, vigyék valamelly meleg istálló-
ba , tsináljanak néki ágyat meleg trágyából, 
és egéfz testét fedezzék-bé azzal , tsak a' 
fejét ne. Állítsanak egy embert melléje, a' 
ki vigyázzon arra, ha nem mutatja é vala-
mi leg-kifsebb jelét is az életnek. 

8- Ha vagy a' helyfégben, vagy kö-
zel oda Orvos Doktor találtatik, azért jó-
kor el kell küldeni, mert ha fel-efzmélödne 
is a' meg-fult ember, azután is nagy fzük-
fég vagyon a' bölts Orvosnak tanátsára. 

9. Ha tsak kitsiny gyermek az, a' kit 
a' vízből fogták-kí; leg-jobb, hogy két e-
géfzféges emberek feküdjenek-le egy meleg 
ágyba, 's középbe vegyék azt, és a' dörgő-
lés 's melengetés által igyekezzék az életre 
víMza hozni. —• 

Sók példák vágynák, hogy mind ez, 
mind. a' fellyebb le-írt mód által, 6, vagy 
leg-fellyebb hét órákig tartó ápolgatás után 
meg-tartattattak , noha az életnek leg-kis-
febb jeleit fem mutatták. Mátyus Orvos 
Doktor a7 maga Diététikájában fzámos pél-
dákat hoz-elő, hogy a' kik egynehány na-
pokig voltak a' víz alatt, azok is a' dörgő-
lés , melengetés , és kristély által meg-ele-
veníttettek. Lásd ezt a' betses Munkát s 

a' mellynek minden házban kellene talál* 
tatai. • 

_ _ 
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Hogy kell egéfzfégesen jó Fenféget érni? 
Az egéfzíég betsesbb az aranynál, azt 

mondja Sírálc, és a' fájdalmak nélkül való 
t e s t a'/fok .gazdagfágoknái. Ezt Isten' ke-
gyelme által meg-nyerheted, ha: 

1. Mértékletes léfzel gyermekfégedtől 
fogva, nem tsak a£ italban > hanem az é-
telben is; mert fzintúgy mértékietlen az a' 
ki fokát efzik, mint a' ki réfzegítö italokkal 
vefztegeti magát, 

2. Ha az Ifjúfágnak rendeletlenlegeit 
el-kerüiöd, 's még azokat az ártatlanoknak 
tetfző gyonyÖrűfégekét hs , mellyeket a' tifz-
tátalan képzelödés tsinálhat. 

3. Különöfen fzerefsed a' tsinofságot há-
zadban, ételedben, ruházatodban> VleVé-
gő-égnek meg-friísítéfében. 

4. Igyekezz fzűntelen jó kedvű lenni, 
és a' fzükíegtelen aggódást 's fzomoriífágot 
kerűld-eL A' víg fzív, azt mondja Sirák, 
eletet ád kz embernek; a' fzomorúfág pe-
dig minden.hafzon nélkül meg-rövidíti a* mi 
napjainkat, Soha fe törődj azokon , mel-
lyek már meg-estek; azokon fe nyughatat-
lankodj előre> a' mellyek következhetnek, 
mert nem tudod éred é a' holnapot vagy 
nem. -

' - . 5. Min- ' 
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5. Minden indúlatidat zaboTában tartsd, 
kivált pedig kerüld a' haragot és az 
get. Igen fzép regulát ád erre Tere itt wj 
Apprime in vita utile eft, ut ne quid iiinnc 

Fel'ette hafznos az életre nézve, hogy fem& 
mihez fe ragafzkodj felettébb. 

6. Az életnek valófágos balzfamja a' 
tsendes Lelki-esméret; ezt pedig meg-nyer-
heted úgy, ha az Istent féled, és foháfen-
kivel igazfagtalanúl nem tselekefzel. 

Mit tselel-ed fenek azok» a' kik valamelly 
beteg/égből gyógyúltak-fel ? 

1. A' ki valamelly nagy betegfégböl 
kezd lábbadozni, ne egyen ófzve mindent, 
mint az egéfzféges. Inkább gyakrabban e-
gyék, de mindénkor keveset. Egy kis hús-
lév, egy két falat hús, vagy egy híg-tojás 
elég még most néki. ha újra az ágyba nem 
akar vifzfza menni. 

2. Már most kevesebbet igyék, mint 
betegfégében, azt is íifzta vizet, mellynek 
egy harmad réfze légyen fejér-bor. 

3. A' kinek paripája van paripázzon, a' 
kinek nints, gyalog fétáljon ; de mind a' 
kettőt ebéd előtt, ne pedig az után tseíe-
kedje. 

4. Estve vagy femmit fe, Vagy igen 
kevefet egyék; de jókor feküdjön 's idején 
keljen. Ha két vagy három nap fzorúláfa 
van, kristéllyel éljen. A z erős munkát ke-

rül-
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rulj e mind addig, míg egéfzfége helyre nem áll 
Ha a' nagy betegfég után valamelly 

dagadozás marad vagy vállán, vagy lábain; 
mofsa azokat borral, 's ha az ételben, ital-
ban , munkában mértékletes iefz', a' daga-
dás magától el-ofzlik. Ezekkei fokát fegít-
hetnek magokon az ollyanok, a' kiknek 
nints módjok benne, hogy valamelly böits 
Orvos Doktort meg-kérdezzenek. 

Mikor Áthénásnak ama' bölts Hadi-Ve-
z&e 's egyfzer'smind Igazgatója Pericles ha-
lálos ágyában feküdt; Athenásnak Fő-em-
berei öízve-gyülvén ízobájába , fajnálkozva 
futtogtak egy másnak: Hogy kell ennek a? 
Nagy Embernek meg-halni! melly igen 
hölts Hadi-Vezér vólt! Mellűt igen fok 
gyözödelmeiet nyeri! Ezt meg-hailván a' 
haldokló ' Pericles : Tsudálkozom rajta, 
úgy mond, hogy azzal dítséftek, a' mit 
én ci fzerentsének 's az én katonáim'' vi-
tézf egeknek, nem pedig magamnak köf?ön-
hetek. Ha meg akartok dítsérni, azzal 
ditsérjetek, d mit magam tselekedtem. 
1? pedig az, hogy fenkivel foha igazfag-
talanúl nem bántam» és álljon elő az az 
Özvegy, a' ki én miattam Aihénásban 
gijáfzba öltözhetett. 

Jelentjük, hogy Július i-sö -napjától íogva minden 
hátén kétfzer hiba nélkül eUküYödcek Leveleink: 

azért valameÜv érdemes O vasóok hi;|ánoíságoC 
íkeavedett, nem bennünk hanem a' Póstákban van a'hiba. 
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