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X X V . L E V É L . 

Kőit Komáromban , Sx, foin Havinak 
- • 26. Napján. 

A l í e 

Jt főnek ékesgetéfe» 

;jl- iitlíg van éggy éggy dolog a' Világon j 
a' melly több változáíokön ment volna által, 
mint az aíízonyok hajának fodorít áfa. Ha-, 
fotiló ez néminéműképpen a' tenger' habja-
ihoz, mellyek a' mint a' fzelek járnak, a* 
fzerént vagy fel-emelkednek, vagy le-íippad-
naki Egynehány efztendőkkel ez előtt, olly 
fzörnyüroagafságra emelkedtek azaíTzonyok-
nak hajaik, hogy a' Jférjfijak az aűzonyok-
hozképest tsak ollyaknak tetfzettek", mint 
valamelly fáskák. Már most ismét a' Férj-
fijak xnagafsabbak s az aűzonyok pedig olly 
kitsmyek, mintha egeiken más Nemből va* 
lók volnának! Azt mondja eggy Bőlts, hogy 
esmért ő fok ollyan Dámakat > a' kik izipel-
lőiknek Qrkaikkaíj 's kótsag tollaikkal, hét 
lábnyi magafsagűak voltak, már most pedig 
az öt lábnak is egynehány hüvelyknyi híjjá 
Vagyon. De igen félő, hogy úgy ne tegye* 
nek fok Dámák, mint a'-le-tsonkáztatott 
fűz-fák, a' mellyek a' következendő efzten* 

M:Qyü}. 1rr.M B b dő* 
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áöre még nagyobb ágakat' hajtanak, mint 
fem azok voltak, mellyeket le-vagdaltak. 
Valófággal minden BőltS nagyobbra betsűli 
azólta az afízonyokat, miólta illendő mér-
tékre vették magokat, és hajdani tsak nem 
óriáii rettenetes termetekről önként le-mon-
dottak. Minden Böltsek nagyon örülnek 
az AÍTzonyi - Nemnek mai vifeletének, 's 
ugy nézik azt, mint a' jó ízlésnek eggyik 
próbáját, — Ha az el-múlt Századokra vifz-
fza-megyünk, úgy táláljuk, hogy minden-
kor fzorgalmatofabbak voltak az AITzonyokj 
mint fem a' Férjíijak, a' magok fejeiknek 
ékesgetéfekben. Tsuda hogy a' régi Histó-
rikufok, a' kik az építés mesterfégének ne-
velkedéféről írtak, írásban nerh hagyták né-
künk azt is, miképpen nevekedett, és mikép-
pen változott minden Századokbán ez az 
AÍTzonyi architeSlufct, vagy építésnek mes* 
terfége. Igaz áz, hogy ez elég dolgot adott 
vólna akármelly Histórikusnak; mert a* fá-
ból, márványból való épületek foha fem 
változtak annyit, mint ezek aT pántlikák-

, ból, tsipkékből, 's tintukokból kéfzült nagy 
kastélyok, mellyeknek gerendáik és ofzlo-
paik drótokból állottak. Néha úgy építte-
tett ez az AÍTzonyi haj, mint piramis, más 
Században úgy mint eggy torony } máskor 
pedig mint valamelly harang-lábak. £fuve-

ná' 
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ndlis' idejében * fok padláfokra (contigná-
tziókra) , építtetett, mint ezt mága eírnéfeii 
elő-ad ja í 
Tot premii ördinihus$ tot adfwö compó-

gibus aitum 
Jedificat caput': Ándromachen a jrőnté 

videbis; 
Fofi i minor 'efi, áíiam credas.— 

Satí 6, f . 501. a z a z : ; 

Annyi fok ferényt vagy hajat rak feje te-
tejére, annyi fok fodrát. tsinál hajának, 's 
olly fzörnyű magafságra vifzi., hogy ha ör-
tzáját nézed , leg-fzebb termett ÁÍTzonynák 
látfzik, hátulról pedig ollyan, mintha nem 
is a' volna. 

De lohol a' régi Histórikufokban nem 
találjuk j hogy a' haj fodrás olly nagy ma-
gafságra lépett volna, niint a'XIV"-dikSzá-
zadban. Akkor Frantziá Orfzágban's An-
gliában á* vólt a' módi , hogy a* főnek két 
oldalán, két cónufoknak foriiíáikra ízörnyü 
magafságra emeltettek az AÍTzonyi hajak, úgy 
hogy a' melly Aűzony e' nélkül alig vólt 
egynehány afafznyi, ez által mint valamelly 
álló képek úgy meg-nevelkedtelc.- Azt írja 
Paradinus, azon Századbéli Etistórikus, hogy 
akkor a' hajak eggy egéfz Íinggeí emelked-
tek-fel a' fő felett , és hegyéíen mentek-fel* 
jrnint meg annyi tornyok, 's tetejékről füg* 

B b á - gott 
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gött a' fátyol, melly az /afízony oknak vál* 
lókat verdeste. Ezt a* Gothuíi építésnek 
mesterfégét talán még fokkal magafsabbra 
emelték volna az Aűzony ok, ha eggy Con-
nectus nevű Barát ennek egéfz, erővel ma-
gát ellene nem fzegezte volna. Ez a' buz-
gó Barát falukról falukra, várofokról vára-
fokra járt, és mindenütt ez ellen a' haj fo-
drás ' ellen prédikállt. Nem egyfzer meg-
efett, hogy tíz tizen-két ezer ember kör-
nyűl-vetfe öt a' Városnak piatzán, a 'ho l 
eggy felől a' Férjfijak állván, tsak úgy lát-
fzottak mint valamelly tsipke bokrok, az 
affzonyok pedig úgy, mint tsupa tzédrus fák-
ból álló erdők , mellyek a" magok ágaikkal 
a' fellegeket verdeiik. Nem egyízer meg-
efett, hogy ennek a' buzgó Barátnak pré* 
dikálláfára fok AiTzonyok le-fzórták a' ma-
gok búbjaikat, 's kőltsönözött hajaikat, va-
lamint az Éféfusbéliek a' Sz. Pál prédikál-
láfára meg-égették a' magok vará'sló Köny-
veiket. A* melly Aűzony ok pedig ezeknek 
példájokat követni nem akarták, azok ki 
lem mertek a' házból jőni, mert a' gyerme-
kek Őket kövekkel hajigálták. De azt írja 
továbbá Paradínuf, hogy alig ment-el va-
lamelly Városból ez a' haj-fodrás ellen buz-
gólkodó Barát, hogy valamint a' tsigák, 
mellyek ijedtekben bé-húzzák fzarvaikat, 
ismét ha bátorfágot látnak, ki-nyújtják azo* 

, kat 
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Icat; úgy az AíTzonyok is , mihelyt a' vefze-
delem el-múlt, újra fel-rakták búbjaikat. 
Paradínufon kívül emlékeznek erről más His-
tórikufok is, nevezetefen. Dargentre Brit-
tanniárÓl írott Históriájában. —• Vajha gon-
dolóra vénné a' fzép Nem y hogy nem lel-
het a' testnek azt a' réízét ékesgetni, melly 
sü nélkül is a' Terméfzetnek leg-főbb reme-
ke, és az emberi testnek leg-fzebb réfze. 
Minden mesterfégét elő-vette a' Terméfzet, 
hogy az emberi ábrázatot in eg-fz építse. Meg-
hintette azt a' pirofságnak ró'sáival, meg-
lelkefítette minteggy a' fzemeknek tűzőkkel 
's fényefségekkel, azt tette aVmofolygásnák 
's fzeméremnek lakó helyévé, meg-ékefítet-
te két for elefánt tetemekkel, két felöl hely-
heztette azokat a' tsudálatos efzközöket, 
mellyek a' hangot bé-vifzik a' mi Ielkeinkre. 
Karnyűl-vette azt hátúiról hajakkal, mel-
lyek , mint a' festett táblákon való homá-
lyofságok, fokkal ditsőfégefebbekké téfeik 
mind ezeket a' fzépfégeket. Eggy fzóval 
úgy látfzik, hogy a'mindenható Teremtő ar-
ra a' végre fzerzette a' főt, hogy légyen az 
még az ó remekjének is remekje; Mikbrte-
hát mi ezt holmi hafzontalan ékesgetélekkel 
terheljük, azok által az emberi ábrázatnak 
mértékét {fymmetria) el-vefztjiik, 's a' va-
láfágos fzépíégektöi el-fordítván a' mi fze-
meinket, holmi hafzontalan emberi muriká.n 
kon legeltetjük azokat. 
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A FŐi nem kell melegen tartani. 
Már fokfzor vólt a' Gyűjteményben ar-

ról emlékezet, hogy ha a? Szülék a' köhö-
gés , hurut, nátha, és egyéb nyavalyák el-
len gyermekeiket meg-őrizni akarják, azok-" 
nak mindenkor lábaikat oltalmazzák a' ned-
veíség és hideg ellen; fejeiket pedig vágy igen 
véknyán, vágy femmivelfe takarják-bé. Nem 
lehet helyben hagyni fpkaknak azon fzoká-
Tokat is, melly fzerént éjtfzaka vastag háló-
füvegeket vagy fapkákat húznak fejeikre: 
némellyek pedig nappal is úgy vágynak, 
hogy égéfe a' iiyakpkig le-húzzák azokat. 
Mennél nagy obb melegfégben tartatta ti k a' 
f ő , annál inkább liet oda a' vér; mennél 
több vér rohan pedig oda, annál inkább gyen-
gittetnek az abban lévő edények , főt ma-
ga is az agy-velö. A ' fok nedvefségeknek 
bövfégek miatt, fok fájdalmaknak 's erőt-
lenségeknek vágynák ki-tétettetve a' fzemek 
is. Ha valaki e' mellett meleg italokat ifzik 
*s erőfeji dolgozik, annál inkább neveli a' 
főben való melegféget, 's annál nagyobbve-
fzedelemre téfzi-ki magát. A ' t a n ú ló em-
bereknek leg-jobb mezítelen fővel dolgoz-
ni, 's a' gyermekeknek is e' képpen járni, 
r— A' kik a' nagy melegfégben való tartás 
Í M fejeiket 's ^zpknak edényjeiket el-gyen-

' . gí" ' 
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gítettfdc, azok valami ellenkező fzelet, vagy 
az időnek leg-kifsebb alkalmatlanfagát is, 
fejeknek, fogaiknak, vagy más tagjoknak 
fájáfa nélkül el nem fzenvedhetik. — A ' kik 
éjtfzakánként meleg háló-fuvegekben vagy 
lapkákban hájnak, hányfzor feíik-meg rajtok, 
hogy minekutánna meg-izzadtak, annakután-
na ki-eíjk a' hálÓ-füveg fejekből , 's reked, 
tén és nátháfan virradnak-fel. A ' ki tíz 's 
húfz efztendeig illy melegen tartotta fejét 3 

és azt el-gyengítette; már annak nem jó azt 
egyfzeriben el-hagyni, hanem lafsanként kell 
fejét ismét a' hideg levegőhöz ízoktatni. 

A ' Találós Mefe vólt Tekenös béka; a' 
Rejtett Szó Bofjíl, mellybol ki-telik bOT3 

juh> -

Találós M?se. 
Mihelyest Anyámtól vefzem eredetem*, 

Azonnal Anyámat mind tsak vefztegetem, 
Mind addig, míg testét annyira el-efzem, 

í íogy magam is véle egyfzerre el-vefzem. 

Rejtett Szó. . . 
Hármat minden boton kétfeer'meg-találoki 

Barátom! eggyikkel fzívefen fzolgálok, 
Tsak vedd-él; *s ha tétfzik ezt magaddal 

vidd-el, 
® k 4 : • . 
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Mert két végfő réfzét nem adhatom hidd-el. 
Tudod mi a' fzándék? vigyázz a'tréfára ! 

Tudom nem vágy íz illyen Űri grátziára. 
Martosról* Édes Gergely. 

A Kdv't fiántár6U 
A ' Kávé plántáknak két neme van, 

t. i. az Arabiai, és az Indiának nap-nyúgo-
ti tartományiából való. Mindenike, gya-
kran 12. lábnyi magafságra is fel-nő ; 's 
mennél magafabb, annál apróbb leveleket 
hajt; mellyek3. 4, íot 5. tzollnyira is nevel-

> kedvén, kerefztül kosul eggy másra hajol-
nak. A ' levél felfö réfzének világos, az al-
fónak pedig lialaván zöld fzrne van. A ' le-
veleknek eredeti fzegeletjekben 5. és 6. vi-
yágok nőnek-ki, mind annyi rövid fzárakon, 
mellyek tifzta fejérek és Jezmén illatúak. A ' 
Virágoknak felfö végek 5. felé hafadván, 5. 
ferjfiú fzálatskákat mutat, mellyeknek po-
yok és ham vök által, a' virág' aJfóbb réfzé-
ben lévő birv.bó meg-tcrhefítétyén, eggy 
hoífzas verefcs gyümőltset hoz, a' melly é-
des ugyan, de nem igen kellemetes ízű. 

Némelly nagyobb kerti meleg házak. 
Iban, már Európában is találhatni Kávé plán-, 
tálcát, mellyeknek friss gyümöltsöket ha ki 
cl-űlícti, újabb plántákat nevelhet azokból, 
$}© mivel eggy két hét alatt már alkalmak 

W-
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lanolc az el-ültetésre, nem is lehet, ez ide-
gen Qrfzágokból Európába hozott Káré mag-
ból plántákat nevelni ; 's az Európai fzábad. 
levegő meg-fojtja a' leg-fzebb Kávé plán-
tát is. • 

A ' Kávé eredetére nézve, a' Szeren-
tsés Arabiából és Yemen Orfzágból fzáxma-
?ott, 's még most is onnét hozzák a'leg-
jobb Kávét Európába, a' Levántai Kávé 
neve alatt. Mostanában leg-több terem az 
Indiának nap-nyúgoti Tartományjaiban, Já-
v a , Bourbon , Domingo , és Martinék ízi-
getjein. A z ő jó vagy roíTsafága, neveze-
tefen az időknek változáíitól, a' főidtől, és 
a' levegőtől függ; 's innét hogy ugyan 
azon eggy tartományban, eggy földben s 

eggyik efzt endőben jobb Kávé nevelkedik, 
mint m á s f z o r , - A z Arabiai Kávé plánták 
20. 's 30. lábnyi magafságra is fel-nőnek, 's 
némelly réfzeken meg-éretí a' gyümőlts, 
midőn más réfzéiv még tsak virágzik. Né-
ha már három efztendős korában is virág-
zik , holott többnyire tsak j-dik és 6-d 1 
efztendőben fzokott gyümőltsöt teremin 
Minden piántárói lehet eggy, 's néha 3. 4. 
font Kávét is fzedni. A ' plánta pedig, vagy 
a' Kávé fa, i s . és 15., íot némelly helye-
ken 25. és 30. efztendőkig is el-él. Minek-
utánna a'gyümőltsöt íe-fzedik, meg-fzárazt-
gatják , és azután malomra öntik azt, hogp 
" ' p b 5. , 
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aMríilfő héjjá le-dörfqitefsék , a'babja pedig 
két - felé válafztafsék. Azután eggy egéfz 
éjtfzaka áztatják , és ha ineg-fzárad, úgy 
fzelelik-ki minden tifztátalanfágból. — A* 
Kávét rendfzerént efztendőnként három (zor 
ízokták i j e d n i ; de taváíTzal Pünköst havá-
ban leg-bővebb terméfe van. Noha a' Tő-
tökök temérdek fok Kávét elrvefztegetnek, 
kivált Áíiában; még is tsupán tsak Arábiá-
ból efztendőnként lég-alább is 120,000. má-
'íat hoznak-bé a' Kereskedők Európába, 

A' Kávéval való élés esméretlen vólt 
a' 15-dik Század előtt, és tsak "1470-dik efz*. 
tanulta azt meg-inni eggy Adeni Mufti (Fő-
Pap) Periiában. Ez a' Mufti előfzör erőte-
telenlégi kÖztt próbálgatta a' Kávé italt, és 
minekutánha azt tapaíztalta, melly igen 
meg-eröfítetett az által, úgy ajándékozta azt 
italul máfoknak. A ' Kávé' meg-pörköléfé-
re pedig az adott alkalmatofságot, hogy az 
Arabiaiak azt a' babot, mellynek Sz. Má-
té Evang. 19. jtf. 1. is vagyon emlékezete, 
mindenkor pörkölni fzokták, 's úgy élnek 
véle. A ' 16-dik Századnak az elején, már 
az Égyiptpmbéliek is kezdettek élni a' Ká-
v é v a l ; 1554-ben pedig Konstantinápolyban 
Is esmérefes lett annak itala. Sőt két Ká-
vé-házak állítatván-fel ottan, tsak igen ha-
mar olly közönfeges lett a' Kávé ital, hogy 

Mufti 's a' Papok pariaízolkpdni kezdet-
V ' ; t e k » 
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tek, mintha ezen két Kávé-ház miatt, már 
a' templomok is ürefen állanának. Minthogy 
pedig minden ő panafeoikodáfok is haízqri-
talan lett , utóbb arra vitte a' Mufti a' dol-
got a* Tsáfzári Udvarnál, hogy a\ Kávé, 
mint eggy az Alkoránhan tilalmazta tott ital, 
a* Törököknek közonfégefen meg-tíltatott. 
Hanem ugyan tsak eggy efztendőnként va-
ló fizetés mellett, még is meg-nyerték ezt, 
hogy a' Kávé ital magános házakban meg-
engedtetett nékiek. Él-halván azonban a', 
buzgó Mufti, &z ö utánna való meg-mutatt^ 
azt , hogy a' Kávé ital az Alkoránbap nem 
tilalmaztátik; és így mindeneknél közönfé-
gefsé lett a' Törökök köztt, úgy annyira, 
hogy ha a' Török férj#ú meg-engedni nem 
akarná feíefégének a' Kávé italt, tőle valq 
el-váláfát kereshetné azért, 

1615-dik efztendőben hoztak előfzör 
Kávét Levantábói Velentzébe; 1650-ben per 
dig Frantzia Qrfzágba> a' hol ló^i-benMar-r 
feilléhen épült a' leg-elfö KávéTház , melly 
az által lett hírefsé, hogy némelly kereske-
désbéli nágy dolgok végeztettek abban. \66g,-
ben eggy Török-Követ jővén Parisba, olly 
igen íisókásbg, vetette pttan a' Kávé italt, 
hogy azóltától-fogva közönfégefsélett ázot-
tan. — Angliába néhány efztendökkel eléhb 
bé-hozatott a' Kávé mint Frantzia Grízágba. 
ésr A' Németek njenttek lévén még azpn eíz-

• 
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telenfégtol, melly fokakat most már arra 
f i f z közöttök, hogy minden leg-újabb mó-
dikat Extra-Póstán hordatnak magoknak Pá-
risból, fzinte a' 17-dik Század' végéig, nem 
is kezdettek a' Kávé italhoz. — A ' mi Ma-
gyarjaink talán tsak ez előtt 40. 50. efzten-
dőkkel fe fokát kaptak a1 Kávé italon; a' mint 
hogy még most is leg-inkább tsak dohány-
zó helyeknek tartják Magyar Várofainkban 
a' Kávé-házakat; vagy legralább eggy po-
hár Röfolis 's Szilva vitzára, appetitorium gya-
nánt ; térnek-bé dél tájban Magyarjaink Ko-
máromban 's Pesten a' Kávé-házakba. Ha-
nem ugyan tsak a'mint a' Német módik köz-
ainkbe is laísanként bé-tsúfznak, a' Kávé ital 
is jó formán közÖnfégéfsé kezd már lenni mo-
bilabb Magyarjaink köztt is. 

A ' Kávé italnak illy közönfégefsé léte 
miatt, már egéfz Levánta nem fzolgáltathat 
iplégfégest Európának. — A ' Hollandufok, a' 
kik terméfzetek fzerént igen elfökott, a'hol 
valarqelly nyereféget lehet reményleni; éfzre 
vévén a' Levántai Kávénak Európában lett, 
clégtelenfégét, nem tsak kereskedni kezdet^ 
tek Arábiából a' Kávéval , hanem annak 
friss magvát és plántált is cl-hozták onnét 
magokkal Jáva és Ceylon fz igetjeikre; a' melly 
próbában olly igen fzerentséfek levének, hogy 
tsak kevés idő alatt el-tenyéfzedvén a' Kávé' 
i\eyelélé a' nap-keleti 's nap^nyúgpti Sztge» 

• ' " ' ' 19 
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tekén, tsak nem tellyefséggel fzükfégtelenné 
tették a' Levántai Kávét. Idővel tehát Á-
mérikában lelte hazáját a' Kávé, noha ele-
inten éppen nem nőtt ottan. Igaz ugyan , 
hogy foha fe is juthatott ezen mostohaany-
ja' kebelében olly kellemetefségre, mint édes 
anyja' földjén, a' Szerentsés-Arábiában. — 
A* leg-elfö Káré fát 1710-dik efztendöbea 
hozták a' Hollandufok Amíterdámba a' Bo-
tániai kertbe, mellynek mind fijai 's leányjai 
azok, a' mellyek azólta Európában nevel-
kedtek, 

A ' leg-jobb Kávé Mochában Arábiában 
terem, 's apró és zöld; de tsak igen kevés 
jön abból Európába. Ezután van jófágára. 
nézve a' Levántai, és a' Kairói Egyiptom-
ban, melly Velentzefelé hozattatik hozzánk. 
A ' Ceylon Szigetjebéli is igen jó, noha apró 
és fárgás. A ' Jáva fzigetjebéli öreg és fejér 
fárgás. A' Bourbon fzigetéből való fejéres. 
A z Indiai nap-nyúgoti fzigetböl leg-több ho-
zattatik hozzánk. -

A' Kávé'jófágát arról lehet meg-esmér-
m , ha friss és zöldellő fzíne van van. a'víz* 
ben pedig hamar fenékbe feáll. A z öregebb 
könnyűi és fárga Kávé többnyire roIL ízokott 
lenni. A' jó Kávénak a' pörkölésben igen 
kellemetes illatja Van; de az ő nehézfégé-
«ek negyed réfze el-véfz a'tűzben, gőzölgé-
fe által, A z Ő valófágQs jófá^á^ak Bűvólta 

§* ' 
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a' benne lévő olajban áll, mellyet tsak ak-
kor lehet meg-esrr,érni, ha a' vizes réízeki-
gözöl a' pörkölésben. Ha pedig igen meg-
pörkölik a' Kávét) el-ve fz ti minden kelle-
metes fzagát; íot mind azon vizes réfzei is 
ki-gőzölnek, mellyek által a' benne lévő olaj 
meg-egyeledhetne. Minél inkább halkai pör-
kölik tehát a' Kávét, annál jobb erejében 
marad meg az. 15. pertzentés (minuta) 
alatt j könnyen meg-lehet pörkölni jó fzikra 
tűzön két Font Kávét. — Ha egyfzer meg-
őröltetve vagyon, jobban eltarthatni azt ü-
veg és tserép, mint fem fa edényben. A z 
alább való Kávét is igen meg lehet javítani, 
ha zöldjében, forró vízbe áztatják, 's azu-
tán meg-fzáraztgatván úgy pörkölik-meg azt. 
A ' Kávé' el-kéfzítéfe elég esméretes, Minél 
laísabban főzik ázt fedél alatt, annál jobb 
ízű's kellemetefebb léfzen. 

A ' Kávénak hafznos vagy káros mivók-
tát, ízintúgy nem lehet meg-határozni, mint 
más akármelly , bár leg-jobb orvofságnak. 
Hafznos is, káros is lehet; a' minémü t. 1. 
annak terméfzete 's teste' mivolta, a' ki az-
zal él. Igaz az', hogy a' Kávé, igen ola* 
jos réfzei által , igen elhajt ja's által járja vé-
rünket. És már tsak ezen okból is , nem 
kellene a* gyermekeket arra fzoktatni. A ' 
Kávé többnyire el-hajtja az álmot, 's álmat-

..lanfágot okoz. Feketén magánofan igen 
... . ' fc-
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fegíti az eledelek' meg-eméfztéfét, de ha é-
tel előtt élnénk azzal nagyon el-rontaná 
appetitufunkat. A' kinek gyeiige 's érzékeny 
tagjai vágynák, annak könnyen refzketést, 
's utóbb ízéi-ütést is okoz annak erős itala. 
A' kinek melankhólikus vagy. hypokondriá-. 
kus terméfzetje van, 's a' melly fejér fzemél-
lyek az anya-méh' miatt fzenvednek, azok-
nak mindenkor ártalmas a' Kávé itaL 

Melly temérdek pénz ki-takarodik 
efztendőnként Európából a' Kávéért, igen 
könnyen éfzre lehet venni. Nyóltz fzemélly-
re p. o. mindenkor 4. Lat pörkölt Kávét, 
's fzinte annyi nád-mézet fzárnlálhatni. Gon-
doljunk már eggy Várost, mellynek 34,000. 
lakoR vágynák, 's mindenik naponként Ká-
vét ifzik , efztendőnként 1939. má'sa por-
költt, vagy közel 2424. má'sa nyers Kávé 
kell ezen Városban. Ha mar má'sáját 50 
forintokkal fzámlaljuk, még is efztendőn-
ként 111,200. iormtokra mégyen a' Kávé' 
árra. A' Kávéhoz nád-méz is jó formában 
fzinte annyi kell. És így efztendőnként tsak 
a' Kávé italra 167,200. forintokra mégyen a* 
kőltfég. Ezekhez gondolván még a' tejet, 
edényt és fát , mellyek a' Kávé el-kéfzíté-
féhez mind meg-kívántatnak, könnyeit éfzre 
lehet venni, melly drága fölöstököm a' Kávé. 

Ezen kŐltíeges italhoz j hogy jobban 
hozzá juthafson az ember, fokánfok-félfe*kép+ 

pen 
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"pen próbálgatták a'Kávé'el-kéfzítéfét. Némel-
lyek pörköltt rö'sot kevertek közzibe, melly 
noha kellemetes ízű, de még fem ér-fel a' 
xiskáfávaí, melly meg-ízáríttatván, ha halkal 
meg-pörköltetik, igen közelít ízével a' Ká-
véhoz. Jobb még ennél is á' tzikória gyö-
kér, mellyet illyen formán fzoktak el-kéfzí-
teni: Ki-áfáttatván a*tzikória gyökér, tiíz-
tán meg-moíattatik, azután pedig el-hafo-
gattatván, apróra meg - metéltetik. Meg-
szárítván azt, halkal meg-pörkölik, és úgy 
Örlik-meg. Berlinben és más fok nagyobb 
Váró fokban egéfz Fábrikák vágynák, mel-
l y ekben az illyen Káve kéfzíttetik; és egéfz 
telek fzántó földek, meílyeken ezt termefz-
tik. 'S valójában fokkal egéfzfégefebbnek 
"is találták a' leg-nagyobb Orvofok az il-
lyen keverte Kávét, a' magános terméízet 
fzerént való Kávénál. 

De akármellyikét iíTza az érdemes 
Olvafó, hogy káros ne légyen egéfzfégé* 
nek — ez a' mi fzíves kívánfágunk! 
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