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XXVII. L E V E L , 
Költ Komáromban , Sz. Mihály-Havának 

23. "Napján. 

L A N T 0 S D A L L , 
> melljel 

Nagyon TifztelendŐ Bilik József Urat, 
Ö3- Erkőltsi Tudománynak néhai rendes 
Tanítóját >, midőn a' rozsoni Papi nevelő 
Háznak kegyes Igazgatója tifzteltetik, el-

főben iduezli egy ?. efztend. Ne-
vendék Pap. 

i Kékes búkczaton fzebb.en emelkedik 
Égnek dífze, magas tsillagok1 Istene, 

Fébus, már arányozrán 
l'ÍŐfzirtok' mohos homlokát. ; » 

S * £ 

Vég Tétisnek eziist fürtjei fénylenek 
Ékesbben, levegő gyenge lehelletet 

l Ofzt artzunkra; madárnak 
Szebben zengedez éneke. 

Mert, a' mint ragyogóbb Tzinthia, omlani 
Ránk már-már akaró Égnek utánna: úgy 

Széljefztett fzomorúfág 
Meg-fzebbíti öröm' jelét, 

P d Mos* 
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Most: éltünknek- erős gyámola ^Kedvesünk 
Oíztermájer, Atyánk volt;, nyavalyája foízt 

Bennünk'. Mérd örömünkből 
Gyáfzunkat! de adott Ezen 

# 

# * 

Szint olly Kedves Atyát, Mennyeket illető 
Kérésünkre az Ég. Nagy íz eret et, fzeKd 

Jámborfág nemesíti 
Lelkét. Nézzd örömünk' okát ! 

* 

* * 

Hozzád, Oskola, most nyelveim hangzanak! 
Mond-meg f mélly nagy öröm tsergedezett 

'ered' 
Minden réfzeiben , míg ' 

Járt, kelt négy felaid között? 
# 

* # 

Most hozzád, Papi Rend! mel l j vala fzüntelen 
Vígfágod, mikor úgy fzent tudományja, mint 

Hegyről Völgybe futó fzép 
Víz' tajtékja, reád folya? 

* 

* • ' ,* 
A ' Hóid nem lebegett Ég' menyezetjein 
Úgy, még a' fiivelőn harmatok' ékesebb 

'S élefztöbb fzeme fem, mint 
Rajtad tsilloga fokfzori 

* 

Példáján be-fzedelt élete' gyöngyje. És 
Mondám; hal nem örült tüköri víznek 

U 8 7 ügy 
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TJgy meg ketske bqzótnak 
Sem: mint rajta örültetek. 
!' * 

Jön; nyisd Vár kapudat, 's öltözeted legyen 
Vígíag ! jön; Papi Rend nvissdrki ma kebledet 

'S zárd-bó víg öleléssel. 
Itt az verje lakó helyét, 

* * 

h; Kit, mint nyári mező, jó firís harmatot; 
k Mint a' Déli Nap, a' tengert ágyait; 
a Mint a' fzarvasi fergek, 
n Forrást; vad kan hegvet, te úgy 
I , _ * ' r - ' r 

t Kívántad. Vagyon is, mért fzaporán öröm' 
J 'J3 hálálás' egyesűit könyvedet hullatod; 
J És e' Isten előtt Ert1 

t Buzgó áldozatod legyen. 
1 Pozson. 11. Sept. 1789. 
£ Égy f. eíztendöbéli Nev. Pap. 

J' Ka ff év al paló kereskedés. 
Az Európaiak a'Kafféval való keres-

ni kedést a' XVÍÍ-dik Századnak közepe táján 
\ kezdették. A' ki jól meg-gondolja, melly 

nagy hafznára légyen ez a'kereskedés 
emberi társafágnak; annak el kel! azon 

1 tsudálkozni. Európában vagyon 130. mil-
í lio ember. Tegyük-fel, hogy ennek tsak 
'' egy negyed réfze ifzik' kaíFét, és egy ember 

tsíik egy lótot iJiik-rneg egy ímp'; ez ef^r. 
iP ^ "§ M 
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téndőt által téfz' 3. 700^000. mázsát. 
Húfz mázsa téfz, egy tonnát. És így Ásiá-
ból, Afrikából, Amerikából Európába efz-
tendőnként bé-jö iSf/öoo. tonna kaffé, Egy 
tengeri kereskedő hajón el-fér 2CD. tonna, 
így hát minden efztendőben kell a' tenge-
ren lenni transportra 92^. hajónak, meily-
ben mindenikben 2CQ: tonna vagyon. Egy 
illyen hajónak építtetése kerül leg-alább 
is 13o/OQQ. forintba, és így a' 925. ha-' 
jojé 120/250/00P. Ebből a' fummából fize* 
tődik-ki, a' fa, defzka , vas , üveg, elefég, 
ital, hajóhoz való izerfzámok 's a' t. mind 
ezeknek el-kéízítésekre kívántatik fél millió 
ember , és így ennyi emberek élhetnek a' 
kafféval kereskedők után. Minden hajónak 
épfégben való tartására efztendőnként leg-
alább is lehet lOOp. forintot tenni, és így 
925. hajóra 925000. forintot lehet fzámlálni. 
Ebből élnek a' hajó-fóldozók, kiket lehet 
<jooo-re tenni. hajóra kell 20,000. em-
ber, kik mind a'hajózásból élnek. ̂  A' kaf-
féval kereskedőknek 's azoknak Ágenseik-
nek fzámok Európában igen nagy; mind 
ezek a' káffé' hafznáhól élnek. A'kafféval 
való kereskedésre kellenek ládák, hordók, 
zsákok. 3. 700/000. mázsa kafféhoz kell 
leg-alább is I. 850/OOÖ. z-sák, mindenik zsá-
kot hiífz krajtzárral fzámlálván az egéfz fum-
rna téfz1 éoo/ooo. forintot. Melly fok fze-
génv ember él minden nap ebből az árticu-

lus-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



% ( 0 ) # 43» 

lusbol! A' kaffé-italhoz melly fok holmi kí-
vántatik 1 Kaffé-tartó, főző, pergelő, őrlő, 
kalán, fintsa, tzúkor, téj-forraló, tejes-kan-
na: mennél több kafíét iíznak, ezekből a' 
holmikbői is annál több kél-el,'s annál több 
emberek kereshetnek kenyeret. Ha meg-
esik is hát, hogy a' fok kaíFé' ital miatt némel-
lyek el-fzegényednek; mindazáltal igaz az, 
hogy az el-fzegényedteknél fokkal többen 
keresik a'kaffé után-élelmeket,. Jobb hát 
arra vigyázni, hogy a' kaffé után fok ízegé-
nyek élhessenek, mint arra, hogy valaki 
pénzét a' kafféra ne vefztegesse. Maga a' 
termeiket úgy igazgatja a'dolgot, hogy a1 ki 
pazérol, az nem tselekefzik egéfzen rofzfzúl, 
A' mit valaki el-vefzteget: más munkás em-
ber azzal él; mellyel nem élhetett vólna, 
ha amaz azt el nem vefztegette vólna. A' 
fzabadfág a'Világ' élete: a' kénfzcrítés., ha-, 
lala. , # 

G E O G R Á F I A , 

Marokkó és Monomotapa Orfzdgoh 

A' Marokkói Tsáfzár négy felefégnél 
többet nem tart: de ágyasai egynehány fzá-
zan vágynák. A' köz-népnek fem ágyasaik', 
fem felelegeiknek fzárnok nints meg-liatároz» 
va. Nappal fzabad a' férjfi:iak az ágyasok. 

; , p d 3 ' kai. . 
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kai társalkodni: de éjjel nem, hanemha a' 
felefég is jelen vagyon. Mikor valamelly 
afzfzony . íz ülni akar, akkor négy gyerme-
kek egy nagy ltefzkenövel, mellynek min-
denik fzegeletében egy tojás vagyon, az iit— 
fzára ki-állanak, 's mind addig könyörögnek, 
míg nem az afzfzony a? fzüléstöl meg-ízaba-
dúl. Azt írják,hogy ha valamelly afzfzony 
í jat fzűl, akkor az Atya azon való örömé-
nek meg-mutatására egy gyet tobakol. De 
eg nem elég bizonyos. 

A' Monomotapai Tsáfzárnak kilentz 
felefégei, kik néki vágy testvérei, vagy leg-
közelebbről való atyjafijai, nagy Királynék-
nak fzoktak neveztetni. Ezek közzfil a' ki-
nek az a' ízerentséje esik, hogy leg-elofzör 
fijat fzűljön , a' ki korona Fejedelmének hí-
vattatik, a1 többek között leg-eífönek tar-
tattaíilc Ezeken kívül vagyon még a'Tsá-
fzarnak mint-egy ezer ágyasa. Mindenik 
Királyné olly fényes pompával é l , mint ma-
ga a'Tsáfzár. Vágynak bizonyos Orfzágok, 
meliyek tsak a'Királynéknak adóznak. Va- ' 
lamint a' Tsáfzárnak, fzinte úgy az ő Fder 
fégeinek is hatalmokban vagyon valakit 
meg-jutalmaztatni, vagy meg-büntetni. A' 
Tsáfzárnak Test-őrzoji' afzfzónyok í'zoktak 
lenni, kik férjfijak nélkül egy bizonyos Tar-

: tományban laknak. Tsak néha botsátanak 
férjíijcikat magokhoz, Ifjú korokban bal mej-

. ' a . jek 
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jek el-égettetik. Örülnek ha leányt ízűinek: 
mert azt magoknál meg-tarthatják. Ha pe-
dig fijat ízűinek, azt a' férjfijaknak adják. 

A' Találós Mese volt Alom; az elfő 
Rejtett Szó Vár, mellyben ár; a'második 
vólt az írójának neve Korhely} f . efztend-
Nev. Pap Pozsonban. 

Találós Mese. 
Mi ez ? leg-titkosabb helyt vágyon lakása, 

Réz, ezüst arannyal hív barátkozása, 
Leg-bízottabb helyt jár, kéz, fzáj, ízem reája 

Ügyel, ne hogy azt más' birtoka találja. 
Gyilkos is, kedves is, nyújt gyönyömféget : 

De adhat ha akar leg-gyáfzosabb véget; 
Kitsiny, de még is nagy, fzörnyü méltóiaga: 

Mert meg-hódol néki minden kívánfága. 
Kolozsvár. KövesdiBoéí Sándor. 

Rejtett Szó* 
Tsakhároinlábom van, még isfzépen állok, 
' Néha lovon ülök, néha tsak fétálok . 
Személyemet nem kis mesterfég le-xrni , 

Két Izemem van, foha még fem tudok íírni. 
Három lábbal vifzfza zsemlye tzipót fűtök, 

Kettővel hasítok, fontok, bontok, 's ütök. 
Két hátúlfó lábom' mindenek ízeretik, 

Azt veízik a' vevők hogy ha meg-ejthetik, 
* • .. . . Rit-

• A;-'., hl-
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 



t í O ) 
pmm 

: , 
Ritka ház, a' mellyben ékesség ne volnék, 

Még kedvesebb volnék, ha nézőkhöz fzóil-

• • 

a' Sz. Márk Könyves-Há-

ig ki nem nyomtattatott mun-
kákat adott Világ elébe p. o. Ariftidis Ora-
iio adverfus Leptinem. Libanii declama-

Jriftoxeni Rhytmicorum 

ucii &CL x.cĝ ÔL «.i ama aw 
kat a' Görög és Coptus nyelven való kéz-
írásokat, a' mellyek ugyan ott a1 Ndiú Köny 

a -
rendbe 

n .dik Darabjakéi*; mei 

'• ••v,-v -

- : 

' 1 
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