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A' FELS. TS. ÉS E. KEGYELMES ÉNGEDE-
L E M M E L L E T T 

A ' M I N D E N E S 

GYÜLYTEMÉNY' 
X t . L E V E L E , 

Költ Komáromban, Kis-Afzfzony-Bctv. 
5-dik Napján, 11%9-dik EJxtend* 

Tudományos dólgoh 

D * * helyet nyert két Hazánk' Tudós 
Afzfzonyjai köztt, 's fzép nevét fzerzett ma-

| gának tudományjai által, Erdély-Orfzág' egy 
i fzép tsillaga M. Petfótzí Katalin , Sidónia, 
' Afcfzonyíag, a' ki fzép \ tífxta M agyar fág-

•• ' "• ' ' L . Y ^ 
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gal kéfzített egy gyönyörű, könyvet , illyen 
Tzím alatt. Arnd £fános' az igaz Kerefz-
tyénfégrol írtt könyveiből fzedegetett Lel-
ki Elmélkedések. — Melly elöfzör Kolozs-
váratt 1705-dik Eízt. 1 a-tod formában, az-
után pedig 1764-dik Efzt. Mélt. Báró Ve-
Jelénvjiné Afzízonyíág által ki-nyomtattatott. 
— Ugyan ez a' Tudós Afzízonyíág írt Ma-
gyar nyelven egy más könyvet is , illyen 
Tzím alatt: illatot illatozó fzív; Arnd 
*fános' oktatása fzerént. Melly 1708-dik 
Eízt. Lötsén nyomtattatott. — Végre pedig 
E. Majer £fános Úrnak , az. Idvességröl 
írtt munkáját is Magyarra fordította; és más 
több épületes munkákat is hagyott kéz-írás-
fcan maga után, mellyek vajha mind vilá-
gosságra jőnének, másoknak a' Kqrefz-
tyénfégben lehető épületekre. 

Ezen Tudós Afzfzonyíág' nyom dokit 
követte az ő Unokája is, a' fenn említett 
Báró Hadadi Fefelényi' Élete-párja, Polikfze-
na+ Vargijas István DátiieV Leánya. E% 
az Afzízonyíág, fzép tudományja mellet, a' 
több nyelvek köztt, mellyeken folyvást be-
fzéllett, a' Görög és Déák nyelveket is an-
nyira értette, hogy Piktét Benedek' a' Ke-
íefztyén Erköltsi dolgokról írtt könyveit De-
ákból Magyarra fordította, és Kolozsváratt 
14Í 2-dik Efzt. 8-ad formában ki is nyomtat-
tatta. —- Az # Tudós Atyjának is a;z által 

ne- • 
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nevelte ditsöfégét, hogy az. ő Deák nyel-
ven : Páter fia moflita Atyai intések' Tzím 
alatt írtt könyvét Magyarra fordította ? és 
nyomtatás által közönfégessé tette* 

Tudós és nagy Lelkű dfzfzontf példája» 
Ama halhatatlan nagy T ú d ó s t H í l g $ 

Gíótziust ($) 5 kihez hasonlót 9 mind Isteni 
mind Világi tudományjára nézve, tsak rit-
ka Század ízűi, tömlötzbe tétette az örá-
liiai Fejedelem és Hollandiai Hely-tartó, mi-
vel ő ezen Fejedelemnek igyekezete ellen 
hatalmasan oltalmazta Hazája bóldogfagát. 

L 2 Min-

Meg- jegyzés* 
(a) Ez a* nagy Lelkű Tiidós — Hugó Gróttius; 

1573-dik Efzt. SK György-Hav. 10-dik napj* Hol* 
lándiában Delftben, vagy Bellisben fzüiettetett , V 
olly igen fzorgalmatosan tanúit elfő gyermekfé-
gétől fogva , hogy már 1613. Efzt. Rotterdam Vá-
rosának FŐ Nótáriusává lett* Ebben a* hivatalban 
esett Ö fogfágba- i s , mellybol az ö túdós és hü-
féges Házas-társa Reigmberg Mária ki-fzabadít-

' váii; Frantzia-Orfzágba ment, a' hol előfzőr is 
maga mentfégére egy könyvet kefzített, áZEtáa 
pedig azt az ö híres és túdós munkáját írta , mel-
ly et illyen Tzím alatt adott-ki: (Hugofús Grotii 
de yurz Belli ac Pacis Libri tres. ) Hugó Grótzius-
nak ^ a' hadakozásnak és békességnek Törvétiyjé-
ml írtt háram könyvei. 'S ez által.'ollyan nagy 
bétsületet fzerzett magának Frantzia-Orfaágban s 
kogy a' Király gyakran, élt tanátsávaL Innét a' 

Dá-
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Mindén igaz egyenes ízívű ember óhajtotta 
G ótzius meg-ízabadulását; de tsak az ő Fe-
lefege munkálódhatta-ki azt^majd tsak nem 
két eíztendö múlva. — Egyízer köny veket 
küldött Ő egy nagy ládában Férjének a' 
törhlötzbe^ "s azt kívánta töle , hogy min-
den nap egy két óráig feküdjék abba, hogy 
az által ezt a' fzoros helyet meg-ízokhassa. 
Végre teljességgel belé fekiivén, ízerentsé-
sen ki-vitte ötet abban a' tömlötzbőí3 mint-
ha könyveket vitetett volna ki. így íza-
badította-meg ez â  nagy Lelkű hűfeges Há-

zas-

Dániai és Svétziai Udvarokhoz lett hívatalja. De 
midőn meg-haüotta , hogy az Orániai Mórotz Fe-
jedelem meg-halálozott, az Ö utánna uralkodó 
Friderik Henrik Hertzegtól barátfágos levelekkel 
Hazájába hívattatván, Amsterdámba vifzfza-ment. 
Tapafztalván mindazáltal az Ö ellenféginek el-
lene való nygiThatatatlanfágokat; ismét el-hagy-
ván Hazáját , Hamburgba, }s % onnét a' Svétziai 
Eantzelláriushoz B. Okfzenftirnhez Moeny folyo-
vize mellé Frankófurtumba ment, aJ honnét ezen 
Kantzellárius által, Svétzia-Orfzág* nevével Páris-
ba követfégbe küldetett. Ezen idő tájban kéfzí-
tette Parisban azon két nevezetes közyveit, t. L 

i . A' Szent írásnak ó és Íjj Testamentomi ré-
fzeinek magyarázatját , hat kötet negyed réfzben, 
mel/yröl, az Árméniánnsok' mételyit ki-vévén , a' 
lett némelly Tudósok' ítéletek: Grótzius a' Szene 
Írást magyarázta ; de a' több utánna élők Gró-
tziust magyarázzák; és 

• i . A* Eerefztyén Vallásnak igazfágáról fzdllé 
könyvét, mellyet már kilentz féle nemzetek ól-
tasaak Anyai nyelveken. 

Pi-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



% < ° ) ) 9 I<%. 

zas-társ Férjét, igazfágtalan fogfágából! — 
A' Felfőbbíeg ugyan, tsak hamar meg-tud-
ta Grótzius' ki-fzabadulását; de nem akarta 
Felefégének ezen Férjéhez való hüíégét meg-
büntetni, hanem fzabadon botsátotta ötet, 
's Hazájából ki-kőltözködőtt Férje után. — 

Tifztes Túdós Vennék tifztessége. 
Úgy véljük, olly igen esméretes Hazánk' 

fok Tudósi előtt Fő T. ^fdkóbi Fridetik 
' £jr4nos, a' Hannoverai Egy-ftáz Szent Szék' 

egygyik érdemes tagja, és Czelle Vidéké-
nek Fő-Piispokje, hogy ezen ő eránta va-
ló hír-adás talám fokaknái nem léi kedvet, 
lenféget, 

L 3 A ' kő-

. Párisból, hogy ottan tíz efztendöktg folytatott 
Követfégéról fzámot adhasson, Svétziába ment; 
de Kristina Királyüétói el-botsáttatván, ismét vifz, 
fza-cért Parisba, A' Frantzia Udvar Lengyel-Or-
fzágba akarván Ötet küldeni, a' tengeren hajón 
törést fzenvedétt, meliyból ki-menekedvén , Ros» , 
tokba vitette magát, a' hol 164^. Efzt. Kis-Afz t 
Hav. ig. napj. me g-h ólt. Az o hóltt tetemei 
fzülptett földjére Deiftbe hozattatván , nagy ha-
lotti pompával el-temettettek Az Ö fok és ne-
vezetes túdós munkájit ma is teljes győnyörüfég^ 
gel ólvassa a* túdós Vi lág, 's hálá-adással áldja, 
azokért Grótzius* hamvait, mellyeket még a' mi 
áitspfégesen uralkodó II-dik JőZSSFünk is 1777^ 
Efzt. azzal tifztelt-meg , hogy azoknak fír-halm# 
helyére yezettet#n magát) köqy^et 
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A ' közelebb el-múltt Efzt. Piín-
köst-Hav. 4. napj. tartotta ez a' tifztes Öreg. 
az ö Papi-hivatalja' Jubileumját. A ' közön-
féges harangozás, már Szombaton délben, 
egy nagy Innepet jelerített, Vasárnap reg-
g e l , teljes harang-fzó alatt vezette a' Városi 
Magistrátus Fö T. ^fákóbi Urat a' fö Tem-
plomba. — Előtte három kisded gyerme-
kek, virágokkal hintegették az utat, A ' fő 
Templom' ajtajában , az egéfz oda való T, 
Papi-rend idvezlette ötet. Az ülése az ól-
tár előtt lett , Méltófágos Fö T. Lotzeumi 
Abbás Chappuzeau, és Fö Confiitoriális Kop-
pé Benjámin Urak köztt, . kik ez Innepre 
Hannoverából küldettek oda. Jelen vólt e' 
fórban a'Meklenburgi uralkodó Fejedelem-
is , más fok fo rendű Méltófágokkal, Egy-
háziakkal, és Fő T. Jákóbi Úr' Famíliájá-
val egygyütt. Az ének és egy gyönyörűié-
ges muzsika után, Sz. Pál Apostol' azon 
izavaiból tartatott Predikátzió, 1 Kór. 4 : 
Ki vett elől tégedet mások köziül P Mi-
tsoddd vagyon c? mit nem vettél válna?.. 
Azután Fő T, Echte Úr, az Oltárnál meg-
áldá a' tifztes Öreget. 

Az Isteni fzólgálat után, a' Városi Ma-
gistrátus, a 'Város 'házánál , egy nagy ebé-
detadott, mellynél az ahoz hívattatott &6. 
Személyek közit; az oda való Római Kathol. 
mind a ' k e i Egy-háziak is jelen voltak. 

Estve 
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Est ve , a' Nevendékek' ferege egy pánt-
likából fontt kofzorút hozott a' tifztes Öreg-
nek, mellynek közepén az ö képe láttatott, 
illyen körűi-írással: Hervadhatatlan a\ íő 
kofzorúd el-felejthetethn Képed előt-
tünk. — Azonban egy négy efztendös gyer-
mek, az Anyja ' öléből, egy kofzorút tett, 
a' tifztes Öreg' fejére, a' több gyermekek 
pedig, virágokból fűzött lántztzal körűi-vet-
ték Ötet. Estve későn, a' Városi Oskolá-
ban tanuló If júfág, egy ékes muzsikával tifz-
telte-meg ez Innepet. — Más nap déllyest 
a' Város' házában , egy válogatott Társaíag 
gyűlt-fel, mellynek közepén Fö T. | fákóbi" 
Ur' k'ilentz gy ermekeji, és tizen-hét unoká-
ji kerek formában állván , az öreg Atyjokat 
annak közepébe kerítették, és Atyai áldá-
sáért esedezének; mellyet a' tifztes Vén fzí-
ves meg-indúlással fórjában ofztott rájok. — 
Estre az égéfz ínneplésnek egy gyönyörű 
énekléssel lett vége. —- * 

Fő T. ^fákóbi Úr , most 77. efztendös 
Öreg , és már fO. efztendös Papfágában 30. 
efztendeje, hogy a' Czellei Papi fzpnt hiva-
talt teljes, dítsérettel viseli. Az ő fzép mun-
káji köztt nevezetesek, az ő : 

A Papi f tent hivatal' folytatásáról 9 
két kötetben nyóltzad formában; és Az 1S-

' TENnek bőlts okdi' 's tzélzásirÖl, négy 
kötetben , ugyan nyóltzad formában kéfzí-
tett túdós 's fzép könyvei. 

' " L 4 . is* 
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Istent-félQ Vitézek' pelddjik• 
Hogy már a' régi Pogányok • köztt is 

voltak Istent-félo Hérók, annak fok fzép 
bizony íagit lelhetjük azok5 törvényes dolga-_ 
jiknak le-írásaikban. Midőn p. p. Stzípio, Szi-
tziliából Afrikába által-útazott, elébb az 
egéfz tábor előtt Könyörgést tartatott. Han~. 
fiibál Kadzkfzra ütvén, előre áldozatot 
vitt Jupiternek, az egéfz tábor' jelenlétében. 
.Ama nagy Lelkii Kámbifes pedig, femmit 
£e ajánlott olly igen hathatósan az Ő fijának 
Tzírusnak, mint a' Virtust, gyakran azt 
mondván, néki arra nézve .v femmit ne gya-
korolj olly ferértyen, rnjtvt az, ISTEN eránt 
meg-kívántató kötelességeket. Semmihez, 
ne kezdj, minekelőtte az eránt az ISTENv 
tol tanátsot nem kérdtél, és valamihez kez-
defz, mindenekhez az ó fegedelmét kérjed 
alázatos esedezésid által. Ha pedig holmi 
jót vettél tőle, el ne múlasd a' háláradoT 
Tágnak gyakorlását. Mert tsak ö boldogít-
hatja minden igyekezetünket , és tsak p tartr 
hatja-meg életedet. 

Az iilyen Isteni-félelmet jelentő gon-
dolatok már, felette fzépek voltak a' Pogá-
ny okban: —r De melly igen fokkal többre 
pientek € rélzben , íiémeíly Kerefztyén Vité-
zgk, 's rngliy elevenen nyílvánfágosítják ke-

' . . . gyes-
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gyességeket nevezetesebb dolgaikban, tsak 
ez egy példa is meg-mutatja. 

Ama nagy és -híres Vitéz Ferdinánd 
Hertzeg, fel-ízóval azt kiáltá, véghetetlen 
nagyobb fzámú ellenfégitöl körűt-vétetett 
katonainak : Fijaim bátrak légyetek! velünk 
van az I S T E N ! — Azután pedig, midőn 
az ő Hadi-Tifztjei az ütközetnek : helyén, 
győzedelmet! való örvendezéseket jelente-
nék , azt mondá nékiek: Ne öréljön Ke-
gyelmetek é9 fzomorú gijozedelmen; néz-
zék-el inkább é tekéntetét rettenetes kör-
nyűl-állásival, mclhjeket énnékem mártíz-
j'zer kellett néznem.— Es melhj igen 
"j'zivesen óhajtom, vajha ez már az utol-
fó véres győzedelmem legyen, — 

* Német-Orízág, nevezetesen ennek á* 
Heronak köfzönheti boldoöalasát. 'S vala-
ki. Ötet látta 'g esmérte, mind bámulva csu-
dálta halhatatlan tSelekedeti mellett nagy 
Lelkű Kerefztyénfégét; és a' Meg-fzűkGit-
teknek fok fzáza, áldja maradékjokkal meg-
tartó jól-tévőjöket. Sok nagy emberek fel-
indíttatván, az Ő nagyfágos fzívessége által, 
fírva mentek-el előle. 

•f--.Lt-' Az Égi-háborúról való Túdósítds j uwp 
tattatik. . " 

A' minémü kevés értz magunk \ 
ruháinkon van, a.' tsak akko? lenne > • 

L f • • • ( 
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delmes ha igen közel ütne-le hozzánk a* 
meny kő, mei t úgy könnyen magunkhoz fzív-
ná azt. A ' Szep-nemnek főkötőjében lévő. 
gombos töknél, fokkal vefzedelmesebbek 
az Égí-háborúban a 'nyakban, vagy fülben 
lévő függők, mivel értzből lévén azok, a' 
meny követ magokhoz fzívják. A ' ki igen 
alatson ház' 's fzobában van, jól tselekfzik, 
ha a' fzoba közepén, valamelly padra vagy 
Izékre fekízik, mivel illyenképpen femrni 
fe lévén közel hozzá, a ' m i a' menykövet 
magához fzívná, bátorságosabb lehet attól. 
A' minemű gőzt a' menykő ütés maga után 
okoz, az ugyan nem igen lehet halálos de 
még is jó vólna az ajtót fel-nyitni az Égi-
háború alatt. Merő gyanúfág, mintha a' 
házat által-járó levegő-ég, a' menykövet 
maga után fzívná; más külömben a' mellyé-
kes felhőktől is félhetnénk, minekelőtte 
még fejünk felett Őfzvé-tolódtak, mert a' fzél 
hozzánk és ránk fúhatná azoknak menykő, 
veit is De a' lapafztalás elégfégesen bizo-
nyítja,hogy néha a' ízéinek ellenébe is fzo-
kott a' menyko lefutni. Szinte illyen gya-
núfág az is, mintha a' harang-ízÓ vifzfza-
vemé, 's el-ofzlatná felettünk a ' fe lhőket , 
és azokból fzálló menyköveket. * 

Azt írja ama híres útazó des Lctíldes 
utazásának le-írásában Brefztből, hogy 171 $-
dik Efztendőben Szent György-Havának 
J'4« és 1 ̂ -dik napjai köztt való éjtfzáká-

ban, 
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ban, ollyan fzörnvu Égi-háború támadott 
Alfó-Bretagne Szigetén Landerno és Sz. 
Pái de Leán köztt, hogy 44. Templomok-
ba ütött-le a' menvkő, még pedig mind a' 
mellyekben harangoztak. 

Ama Tádó&í Terméfzet-vizsgáló Reima-
Tus erről azt ír ja: Ezen történetnek valófá-
gán ugyan nem kételkedem ; de hogy a'ha-

• rangozás, vagy a' nem harangozás légyen 
a' menyko ütésnek az oka , azt teljességgel 
meg nem foghatom. Kétség kívül tsak ke-
vés Templom mentt még a' bé-ütéstol ? 

melly ben a' Tartomány' fzokása fzerént nem 
harangoztak. De itt Hamburg táján, egéfz 
Dániában, Svétziában és Ángliaban fohol 
fe harangoznak az Égi-háborúi' or, még is 
meg-esik néha, hogy be-iit a' Templomok-
ba 's tornyokba. Miért nem eshetne-meg 
ez, Frantzia-Qrfzágban is? 

A ' felyem finorok 's ágy eleibe valók 
fe fokát hafználnak; mert jóllehet nem egy 
könnyen esik reájok, de még is meg-fzag-
gatja azokat, 's annál nagyobb erővel üt 
ofztán a' közel lévő testre. Hafznosabbak 
volnának a' vas , vágy fa ágyaknak egéfz 
meg-aranyozások, mivel az által a' menyko-
tői mentt maradna az ember, noha azoknak 
közel léte m é g i s ártalmas lehetne. 

A ' ki az Égi-háborúban az útfzán van, 
igen fzerentséltetné magát, ha valamelly aj-

tó-
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tó-ragafztó alatt, vagy az épületek és falak 
mellett keresne menedék helyet. Leg-jobb 
ha valamelly házba bé-mégyen, vagy vala-
melly tágas útfza', vagy piatz' közepén meg-
áll; mivel tsak ritka példa, hogy a' menyko 
olly igen tér- 's tágas - helyeken le-ütne. 
Tsak hogy arra is kell yígyazni, hogy va-
lamelly tsorgó tsatornához közel ne álljon, 
mert olly igen vefzedelmesek azok , hogy 
méltán mindenütt le-rontani kellene azokat 
mivel azoktsorgások által, a' menykövet igen 
magokhoz fzívják, és az által az egéfz ház-
nak vefzedelmet okoztiak. 

Sokkal nehezebb a' mezon és az er-
dőn bátorfágossá tenni magát a' menyko 
ütés ellen; mert mind a' fák alá veszedel-
mes állani, mind pedig a' mezon meg^ma-
radni,férrsmi felerén ott.ollyas , mi a1 meny-
követ magahoz fzívná. Bátorfágosabb len-
ne barlangokba, vagy főid alatt való üre-
gekbe rejtezni, mivel 'az arra fzálló••meny-
követ már annak kűlfő réfze meg-eméfzte-r 
né 's el-qízlatná. -r- Igen vefzedelmes fzéna 
vagy fzalma rakásokba , kazalokba , gabo-
na kepékbe , és más akármelly rakások alá 
rejtezni. — A ' L o v a g l ó k , 's a' kik lovakon 
nyargalódzanak, azok Szemlátomást való 
veízedelemben vágynák-az Égi-háborúban , 
mivel magok fokkal közelebb vágynák a v 

MMkhez mint a' l o v o k , ínelly terméfzef 
• • íze-. . 
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, fzerént magához Szívja a' menykövet. Leg-
jobban tselekfzik. tehát a' lovas, ha az Égi-
háború alatt a' lováról le-ízállván, egy ké-
véssé távolról vezeti maga után. ' A ' kik 
Szekéren útaznak, azok is bátorfágosabbak 
léfznek, ha le-Sz állván arról, a' Szekér után 
mennek; mivel a' menyko többnyire a' lo-
vak felé vonódik, és ha a' Szekérre ütne 
is, a' kerekek' linjén a' földre vezettetik. — 
A' ki fedeles kotsin ipegy, bátorfágosabb 
lehet; nem mintha a' menyko a' bőrön Y 
váfznon által nem hatna; hanem mivel a' 
kotsi' gombjai, kivált ha rézből vágynák 
azok, 's a' fzegek, a' kerekek' Sínjére ve-
zetik a' menyköret; tsak hogy a' ki fedeles 
kotsiban lítaz, az Égi-háborúban az úlés' kö-
zepére üljön. — Igen bátoitegossá téfzi a' 
kotsit az is , ha a' kűlfö melly ék 's más va-
sak is meg-aranyozva vágynák, mivel azok 
által a' menyko meg-akadályoztatik a' ko-
tsiba való bé-ütéstől. —- Hanem a' kinek a' 
kotsi' ládájában pénze van, ^ annak felette 
vefzedelmes az ülése azon az Égi-háborúban, 
mivel akárminémű pénz is a' menyköyet 
magához Szívja. 

Leg-bátorfágosabbakkátéfzik magokat, 
házök' népet 's javajikat azok, a' kik meny-
ko-fzívatót tsináltatnak házokra. — Ennek 
leg-elfő fel-találója ama túdós Amerikai Dok-
tor Franklin, a' ki Amerikának nagyobb ré-

Szén 
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ízén kozönfégessé . tette azt. Ö tőle tamíl-
ták-el azt az Európaiak is oíztán; 's látván 
annak ki-mondhatatlan hafznos mivólttát, 
már hellyel - közzel láthatni illyeneket. 
Magyar Hazánkban, hozzánk leg-közelebb 
a' Felleges Efzterházi Hertzeg állíttatott-fel 
egy gyet Efzterházához mint-egy egy mértt 
foldnyire lévő Bombfchur nevű nyári mula-
tozó Kastélyja mellett a'nagy erdőben,melly 
által már több nyóltz eízténdőknél, a' meny-
ko bé-íitéstől bátorfágossá tétetett. 'S vaj-
ha több méltófágaink 's Gyülekezetek is, 
éfzre vennék a' Jóltévő ISTEN' ezen aján-
dékának hafználatosságát, 's a- hafzontalan 
tornyok hellyett, bár az illyen menyko-fzí-
vatók' fel-állítása által igyekezne Hazánk, 
kivált fok ezerekbe kerültt templomainkat 
's drága épületeinket bátorfágospkká tenni , 
's a' menykŐ bé-ütéstöl oltalmazni ! ! ! 

Béts Farosának népességéről* 
Béts Városának, az újabb meg-fzámlá-

lás fzerént (lásd Skitze von Wien) 1310. 
épületi vágynák. A' kűlfő Városban pedig 
ez •előtt őt efztendökkel 4068- és így minde-
nestől 5" 378- épületek. Minthogy pedig a* 
külfő Városok felette igen épülnek; már 
most könnyen 5500. házak lehetnek Bétsben. 

'• . ' v : 

Béts 
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Béts Városa' lakosinak ízáma, véghe-
tetlen egyenetlenfégben van. Dé-Líica ez 
előtt néhány efztendőkkel, így fzáralálta az-
okat egybe: -

A ' Városban - - ?2Q?3-
A' kűlío Városban - l$998?. 
Katonafág - - 14*30. 
Görögök és Zsidók - 3fV°-
Vidékiek - - 27600. 
Mindenestől - - 2^4861. 
Hanem úgy véljük, hogy De-Luca Úr-

nak ez a' ki-fzámlálása kevésre tette Béts, 
lakosinak íz ám át; mivel eíztendőnként majd 
IX <;o. emberek lialáloznak-meg; 96eo-zan 
fzülettetnek, és 2400. pár házasodik Béts-
ben. 'Igazugyan, hogy ez illyen ki-fzám-
lálásból foha valójába ki nem lehet hozni 
az emberek' fzámát. Igen nagy külömb-
fég van e' réfzben , a' Királyi fö Városok' 
lakosi köztt. Ez utóbbiakban, jó formán 
ki-lehet hozni a' lakosok' fzámokat, a' ízü-
lettettek' és meg-hólttak' fzámokból. De 
nem úgy a' Királyi fő Városokban, a' hol 
minden nap ezer meg ezeren fordúlnak-
meg, 's ezereken folytatják ottan egy ideig 
kereskedéseiket vagy akármelly más dolga-
ikat. Es igv a' kik ma, vagy egy ideig ot-
tan lakoznak, azokat már holnap; vagy 
néhány efztendők múlva, meg nem ta-
lálhatni az oda való lakosok között, 

( a'többit máskor.) 
Mi-
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Miképpen lehet ákármelUj gyiimöltsöt^ vagy 
dinnyét minden festés vagy meg-f értés 

nelkűl, mindenféleképpen meg-
jelelni ? 

Midőn a'gyümoltjs fele nagyfágára nőtt, 
vékonyra fodrott v ia fzbólke l l azon betűt, 
vagy jelt, mellyel meg-jelelni akarjuk azt,. 
azon felére ragafztani , mellyel leg-inkább 
füt a 'Nap, 's ez a'viafz rajta lévén m eg-a&a-
dálvoz tatja a' Nap' meg-pirítását, úgy hogy 
midőn az egéfz gyiimőlts már meg-pirúl 's 
meg-érik, az a' helye, mellyen a' viafz voná-
sok vagy jelek vágynák, pirulás nélkül marad, 
V a ' betűt vagy jelt ízépen'mutatja. — 'S 
talám illy fonnán fzokták a' régi Árkádiái 
Páfztorok i s , az ö kedveseiknek küldött 
mindenféle • gyümőltsökre, azoknak nevei-
ket , főt egéfz danlokat fel-irni. 

A ' Találós Mese vólt len 's kender. * 

Találós Mese. : 

JNÍints bizonyos helyem , 's a'fzellő is el-hajt, 
Sűrű testem, ízemnek, könnyen okozhat 

bajt. 

• ' ftfau# 
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