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XVIII. L E V E U 
Kőit Komáromban, Karátson Havának 

a. Napján* 

E z e n most folyó 1789-dik Efztí az ele-
jén , jött Frankofurtumbm és Li-pfiában 
195. Levélen, nyóltzad formában, világ 
elébe j eggy fzépen jriúlattató 's gyönyörű-
féges haizonnal oktató könyv , ^ ii* 
lyen Tzím alatt: Wie künnen Frauenzim-
mer frohe Mutter gefunder Kinder wer-
•den, und dabei gefund und fchön bleiben? 
Dokt. Hofmann György Friderik, Moe-
nujt Frankofurtuni' Qrvofa által. Az 'az 
— Miképp'lehetnek az Afzfzonyok egéfzfé-
ges gyermekeknek jó kedvű édes Anyjaik*, 
faját egéfzfégek' és fzépfégek' meg-fértése nél-
kül? —*• A ' tudós író eloízör is elö-fzámlal* 
ván az Afzfzonvoknak, 's kivált a' terhelek -
nek fok-féle ártalmas fzokáfaikat, úgymint 
keményen bé-füzött vállaknak vifeléfet, a 
hevítő italokkal való élést* gverm.ekeik-
nek más, néha tsapodár dajkák által való 
fzoptatáfokat, és más illyeneket, világofan és 
ízép renddel meíg mutatja ezeknek artalmas 
és vefzedelmes Voltokat,. Hellyel közzel, 

5 ' ' ^ 
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iiémelly orvofságokat is ajánl; de leg-ihiább, 
okos orvosokhoz utasítja őket, akármelly 
lehető változáfaikban, arra emlékeztetvén 
mindeneket, hogy holmi nehezebb nyava-
lyáknak eleinten, tsak kevés , de okos f e . 
gítség által elejeketlehet venni, mellyet ele-
intén meg nem gondolván, fok-féle fzomo-
rú következéfek érik a' terhefeket. '— Az 
egéfz munka hafznofan gyönyörködtető'írás. 
fal van kéfzítetve, úgy hogy minden Néme-
tes Afzfzony' 's kis Afzfzonyok, kik Szieg-
voirt • vagy Werther történeteit olvafsák, 
fzinte annyi gyönyörűféggel és fokkal több 
haizonnal olvashatják ezen munkát, melly 
őket jó édes Anyákká, 's jó és egéfzfég« 
gyermekeknek fel-nevelőikké teheti. Leg-in-
kább pedig az íz ép és dítséretes e' munká-
ban, hogy a' mire maga á' bolts Teremtő 's 
a.' terméfzet alkotta az Afzfzony okát, azt 
tefzi fel az egéfzfég' és a' ízépfég', mellyrol 
a' Fejér nép úgy is- olly igen fokát tart, 
meg tartáfának eggyik hathatós .efzközéiíL, 
hogy t. i. az édes Anya maga fzoptafsa 
gyermekét, ( a ) E' mellett világofan meg-

Jegyzés. . 
( a, ) A ' mi Magyar Hazánk1 Orvofainak eggyik ékes-

fége Doktor Vefzprémi István Úr ? azt írja ez eránt, 
ama fzép könyvecskéjében, rmlly még íjtfo-dik efz-
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mutatja, Hogy fok tsapodár ftoptatós daj-
káknak fzoptatáfok és magok rendetlen aí-
kalmaztatáfok által, el-rontatnak fok ép és 
egéízfegbs gyermekek tsetsemö korokban; 

S i Meg-

tendóbeu Eolosvárott íIlyen tzím alatt jött-ki : A ' 
kisded gyermekeknek nevéléfekröl Váló rövid okta-
tás; me l ly még-érdeml i , Hogy bár lia minden édes 
atya 's anya olvasgatná a z t / á ' ig-dik Léváién, 

tíogy a" kisdedek a' magok tutajdon áayjokat f zop-
ják, 's né má fokát , á' terméfzec rendelte azt ak-
képen, midőn azoknak emlőjükben jo egéfzféges és 
tápláló nedvefségét kéfzített. Ezen kötelefségé alól 
"fenki az A n y á k kozzu í magát ki nem vonhatja 
mind addig , míg annyi ereje vagyon 1, hogy Tagja-
inak moY-ditáfára magától alkalmatos; de fel-tévén 
ázt mindénkor h o g y tifzta fzemély az A f z f z o n y ^ 
külörnbén lévén p e d i g a' dolog rá v i g y á z z o n , h o g y 

Jrieg-fíratKátátíári holt ig váló nyavalyát ne dkozzúú. 
áz 6 ^ártatfán maradékának. Ha maga fzoptatja az 
édes anya g y e r m e k é t , mind arra, mind magára néz-
ve fokkal egéfzTégefebb" a z , bátor annak előtte az 
A f z f z o n y a' maga nemének tulajdóri nyavalyájával 3 

fnel lyet ffyjimcá AAft6tiáxi*k hívnak , f a g y más e* fé-
lévei küfz'kodöct légyén is, de a' fzoptátás által fe-
lettébb fokát fegítének magokon, gyakorta ki is épül-
nek abból egéfzen ; femmit azzal gondolni riém kell/ 
hogy ók gyenge térméfzetiíek , és betegefek legye-
nek , riiért az által épúléfeket bizonnyal várhatják/ 
Ez okokra nézve ázt javallom , hogy mindtn htísü~ 
Utes Ar.yik fzémclly válafztás nélkül, a' kik tsak a 
fzoptatásra alkalmatofok , emlöjöket M Tonják-inég 

. &e- ^ 
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Meg érdemlené e' fzép munka, Kogj 

Hazánk' túdós Orvosi köztt találkozna vala-
ki , a' ki ezt anyai nyelvűnkre fordítaná 

Ta- ' 

fzerelmes édes magzat joktól . Sok példáink vágynák* 
k i v á l t , az i f j ú A f z f z o n y ok között , hogy mejjeiktt 
fzántfzándékkal el-fzáraztjáfc, a' tejet azokba vifzfza 
v e r i k ; de azt nyer ik v é l e , a' mit fzomorúan keik* 
t ik eml í ten i , h o g y é le tekke l jádzatják magokat, 
gyakorta meg-gyógyűhatat iari nyavalyákra magok-
nak kéfz útat nyitnak- Hafzontalanúl mentegetik 
azzal némel lyek m a g o k a t , h o g y cik erótelenek és 
betegefek , azért tartnak t ő l e , ne talán a* fzoptatás 
által nedvefségjektöl meg- fo fz ta tváú, el-fzáraának; 
%z ol lyanok eggy átaljában n e m helyefen okoskod-
n a k , mert többnyire az emberek' nyavalyájiknak kö-
zelebb való o k a , nem abban á l l , h o g y kevés ö ben-
nek a' nedvefség, főt e l l e n b e n a z , hogy bővebben is 
v a g y o n , mint k e l l e n e : jó l lehet az elófzör friss éí 
egéfzféges l é g y e n , de annak bö'vfége a' Terméfze-
tet úgy meg-fojtja , h o g y az fzokott rendes munká-
ját a' testben i l l e n d ő k é p p e n ítent követheti,, a' hon-
nét az emberben l é v ó minden vér nreg-vefztegette-
t ik , és í g y következésképpen fok nyavalyák fzát-
m a z n a k . 's a' t. 

Tsak magokra hagyom az A f z f z o n y népekre , magok 
tégyenek í t é l e t e t , v a l l y ó n az az el fő tejek nem a' 
nedvefségeknek bennek lévő bövfégétr és terhét je-
lentíé ? Azt ke l le Ö nékiefc v i f z f z a verni , a' mit a' 
tarméfzet & bennek meg nem fzenvedhet, és ki akar-
ja haj tani? A z Ő reájok nézve aV terméfzetnek fe* 
pr ed ékje. Va l lyon az által tneg-orvofolhatják é ma-
g o k a t , avagy inkább n e m ejt ik é meg-orvöfol-
hatatlan nyavalyákba, ? 
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Talán íiafználatos lenne, azon ártalmas ízo-
kásnak, nieIly már Magyar** Alzfzonyaink 
közzé is bé-tsúfz, ki-írtáíára, hogy t. í. má-
fokkal ne fzoptatnák Magyar Afzfzony a-
ink tsetsemőjiket! 

Még ecldig meg vók Magyar Afzfzo-
hyink' és kis-Afzfzonyainknak az a' fzép 
dítséretek, más Nemzetek előtt is. hogy 
Ortzájok minden mázolása nélkül, különös 
és egéfzféges íkép izínek volt; de már mosí 
némellyek mázolni is fzeretik képeket, 's 
nem is fzoptatnák, még fe — 

Midőn 1774-dik efztendőben Szulei-
inán Effendi Török követ Bétsbeu múlatott, 
eggy Magyar Afzfzonyfágnak annyira tsu-
dálta egéfzféges fzép fzínét, hogy élébe 
menvén, minekután na meghajtotta magát 
előtte, ortzájárá lehellett, így akarván meg-
próbálni, ha annak fzép fzíne terméfzet fze-
rint való légyen é? —• Pedig éppen akkor 
is fzoptatós vól't ez a' Magyar Afzfzonyfág. 
r— Úgy látfzik, hogy magaa'Bölts Terem-
tő úgy alkotta a' Fej ér nép' terméfzetét, hogy 
az édés Anyáknak éppen ne légyen káros 
fe egéfzfégekben fe fzépíégekbui (diát gyer-
mekjeik'ízopitatáfok (b) 'S Vg.jna isép ne-

S 3 műnk 

,*• 1 • 1"""""" [ " * 1 

y f Z 
&b) IgazJ( felette neh^z e& eráat annyira meg-gyózai m 

Afzízon.y népet * hogy kivált a' főbb rsadveket &r* 
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inunk ez által, még fzebbé tég je magát a' 
terméfzet' Alkötójg. és. a' feőjts .Vilá^' itélci 
fzéke előtt! I í 

F. T. Tqt éfQ'fef Úrnak* it Pesti Mm, 
denesfégkti az Jntjct S$. Eggijhdz' 7övtim. 
•iei" érdems Tanítójának tijzteletére, mi. 

dőn az Jntja Sz. Éggyhdz' Történetei 
nék Magyar nyelven lejendő ki-add-
fdhQz kqzdene: éneklé eggij 3-dik 

tfztendobéli Kis Pap, a? 
Pesti Szemináriumáéit. 

Bánatos prtzáv almit nézfz? m'ért innepi fzínbe 
Már eggyfzer nem kelfz végtire kedvei 

Hazám! 
Magzatid im' vágynak, kikfzél ' terjefztik ha-

tárid', 
• Ellenfégidtől félni nem hagynak ezek: 
Vágynak böksfijaid,kik ha mitBellónaterajtad 

Ront is, bőlts kézzel bé-kötözik febedet, 
-'S Néped' fel-vihetik ina.jd olly fzép fényre, 

minőn van 
Más 

ra b í rhaf iyk, ho,gy magok .ízo.ptafsák magzatjaikat. 
Maga ama' híres Tsáfzári 's Királyi nagy Orvos, 
$áró. Swieten ezt írja Dokrar W'efzprémi Úr' elébb 
dicsért kő i iyyéhez : „ Verum ef t , quod Herculi cía-

vám facilius extorqueas. quam mulierculis, £ua 

v pricjudicia. ' In térim' tamen magna fpes eft, ut 
,, prudentiares faltim. refipircant, & Patres Familias 
3> fua p í l o r i t a t e tu^ri djícant ilíud,, ;quod utile eft. „ 
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Más,jót nem termöbb,bár há fzerentse biróbb 
Mint te Hazám! fok küLfőid népe. Miképpen 

hatalmas 
A'Magyar a'karddal,lefz''tudománnyal is olly. 

Ah! demitúnfzollak?fzíved'fájdalmait érzem! 
Tudjuk, hogy anyja febét, érzenifzokta fija, 

És mikoron nyavalyánk testünk' betegágyba 
Je-nyomja, 

Kis tagok is fzoktak gyáfzba borulni velünk. 
Szíved azért (látom!)nem kelhet örömre,hogy 

a' te 
Magzatid , a' kiket olly fok tudományra 

hozál, 
Nyelvedet el-hagyván, olly nyelveken írnak, 

hogy értsék 
Ök tsak. 's a' nép nem. Búdnak elég 

oka volt ~r*, 
Mert ki ne bánkódnék, könyvet ki ne ejtV 

ne ha látná, 
Magzata hogy közelít mostoha forsa felé? 

A' tudománnyal jár a' bóklogfág; foha nem 
volt 

E' nélkül b.Óldog, 's nem lehet eggy Ha-
• * .••'•••• za is. 
gzt pedig hogy várhat'd? Ha nem értheti 

Mesterit a' nép? ' 
Ostoba a' mifit volt léfzen örökre. De már 

W volt , 's múlt. Igazán fel-fogták ügye, 
det immár 

Bölts fijaid; nyújtják kéfz (egedclmek'ezek-
S 4 Nézd 
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NézM Bétset, Kafsát bár, 's Vízi-Komáro-
mot ottan, 

Néz'd az egéfz népet, nézz ide kedves. 
v Hazám! 

Nézzed ama' munkás fijadat Tót Jó'fefet itten, 
És ha mi bánat még fzívedet érdekeli, 

Tedd-le. Ez a' mi időt hagynak maga, 
tifztei, azt is * 

Néked fzenteli-fel, 's festi-le nyelveden a-
Szent Hitnek Történt 's yólt minden dolga 

it eddig, 
Édefen indítván a' te fzerelmed' Hazám < 

Tudja miért, és kik festettek Színai földtől 
Napnyugtig vérrel Várafo.kat , 's falukat; 

Tudja miért, és kik Pannonban annyi tsu, 
dákat * 

Tettenek, hogy most is fél je, tsudálja 
Világ, 

Tudja miért kelljen jól tudni, tanulni Deákul, 
'S hqgy külfö riyeív tsak több tudomány, 

ra fegít. 
O h ! egek adjatok illyeneket, 's tartsátok 

Hazánknak. 
Ti pedig óh Múzsák! köfsetek olly ko. 

fzorut 
Nékik, melly nem véfi ; 's melly me^-mu-

tathafsa jövendő 
Mag, 

* Itten értetődlek Mqgyarokuak hal^aíatlaü gyö-
zddeimeikí 
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Magzatnaky's. példát adjon örökje neki, 
Begy mi időnkben i$- voltak , kik igaz íze-, 

= retettel 
Pauájokiiezt, V r é l t b^tso nála-

* " tok is, —r 

A" Találós Mefe vólt KoporfÓ i a'Rej-
tett Szó Lífnclo®} Rieljyböl kitelik Dona%t 

'Duna. 

Találás M&s& 

Fakadt a' Hazánknak három kút-fojfrása, 
(Az Istennek ez fém utólfó áldása) 

Eggyngk közltö'k tsípos 'sfavatiyú a' vize, 
Máanak édefséggel tetfzetős az íze-, 

Harmadik mjncíenTnap bé-vevő italra 
Való, de rá illik akármally alztalra. 

Ezek kÖzz$l félre rpárrneliyiket jegyem? 
Mind három egy-formán- ketsegteti ínyém t 

Még feni elég Tssr fz^mat annál inkább tatom, 
Égvén í'zomjúiágom, mennél többet látom, 

Qlly tulajdonfágúk, hagy , ha tsak láthatom* 
Noha Teámat velek meg f^m is; áztatom, 

úgy elrtartnak, hqgy tsak nem megTréfzegítik: 
Elmém', ámbár i'oha meg nem fzégyenítik, 

Jíero hpgy (rniut kik élnek a' posvány L e u 
hével) 

. Veíztegetödnének feledek' elmével, 
Hanem inkább inindég, kik belőle ifznak-

S 5̂ . . .. ' gzép 
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Szép tudományokban annál jobban híznak. 
Magyarok feddjétek bé e ' forrásokat, 

Xerjefztvén reájok Tziprus lugafokat. 
Úgy vegyétek ízemre, 's nézzétek ezeket, 

Mint boldogfágtokkal vifelos ereket. 
A h ! íoha fcláísa azt a' bút Hazátok, 

lÍQgy még ki-apaí'zifza eggy rettentő átok! 
B, F, P. M. P, 

• Rejtett Szú. 

Nints falu őt nélkül, nints Város , nints (q, 
hol Orfzág. 

Ketteje bár akadály; tartani hárma fzeret, 
Oí^fzad más r képpé a , három téfz' fziute 

megrannyit. 
Árt is hafznál is ketteje hqgy ha hegyes, 

Szathmárrói, 

J' himlozÖ. gyermekekkel való bdnásnak 

Alig lehet eggy ollyan nyavalyát gon, 
dőlni, melly a1 gyermekeken annyira ural-, 
kodjon , ési a' meílyben több gyermekek el-
haljanak , mint a' himlő- Ama' nagy em-
lékezetű és tudojminyú Süfzmilck, * vilá* 

go. 

^ Lásd. Die göttliqhe Ordautig in den ^eráii.d :erun£^ 
des, merifchlichent Gefclüechts* 2Eer TlisiL Berliii. 
1779. yon Joh. Peter Spf2>mikh, 
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goian meg-nuitatta. hogy minden 100 ha-
joltak köztt gQ. találtatik, a' lei himlőben 
Jiólt-meg; és így az enaberi Nemzetnek % 
dik réfze himlőben hal-meg. De koránt íé 
volna- a' himlő olly igen pufztító, ha a v 

himlőzo gyermekekkel jobban bánnánk. Esz-
tendőnként fokán- el-vefznek a* himlőben 
tsupán tsak azért , hogy a' régi vefzedelmes 
vélekedéíék'et, mellyek a' hitnlőzőkkel va-. 
ló bánás körűi kqzönfégefek , el-hagyni nem 
akgrják az.emberek, Minthogy pedig fok 
helyeken most is. uralkodik a' himlő, nem 
léfzen talán kelletlen, a himlözö gvjerme^ 
kekkel való bánásig a leg-johb Orvojoknak 
jftvdMfok Jzerint, rűvideti elő -adni, 

Mihelyt valaki meg-himlőfp,dik, azon-, 
nal fegítségére kell lenni annak, A' három 
elfő napok, leg - fzorofabb vigyázást 
és fegítséget k í v á n n a k é s ha eze?i időbeft. 
nem gondolunk a1 beteggel, elmúlhatatlan, 
vefzedelme következik, •— Hqgy ha a'gyer^ 
mek himloziú kezd, nem k # mindjárt ágy-
ba fektetni; hatnem hadd maradjon 's járjon, 
fenn egy téres lágy meleg házban. Éjtfza-, 
kára fe kell igen meleg ágyba fektetni ötet. 
Leg-jobb lenne eggy madratz ágyának* 
mellyel úgy kell helyaeztetni, fcogyV fal-
hoz ne érjen, fe a' világofság a' betfg'Ize-
mébe ne ízolgáljon, A' beteg í!iobájáb% 
naponként gyakrabban is friss levegőt kell. 

• ' ' . bu-
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botsátani. Hogy ha eggy háznál több gyer-
mekek iiimlöznek, kettőnél több eggy f 2 0-

" bába ne botsátíafsék, mivel már ezeknek 
ki-gozö!géfeik is nagyon meg-ppsíhafztják a' 
benn lévő levegőt, 's bé-t Öltik a?t ártalmas 
fzagokka}. — Ar himlősnek igen kevefet 
kell enni adni. Minden kemény eledelek 
vefzedelmefek; kivált míg a' hidegleléfe 
tart., A' bőjtölés, betű fzerint való értelem-
ben, annyit fegít , ,mint akármelly prypfság, 
De ugyan tsak enni is lehet adni, eggy ke, 
vés árpa-káfát, vagy íott tserefznyét, főtt 
gyümöltsöt, és zőldíéget. Ellenben a' hús, 
es hús leves , minden hevítő eledelekkel 
eggyútt, igen ártalmafok. 

A ' hunlőzőnek gyakran inni kell adni, 
kivált míg a' himlő ki nem adja magát; 's 
nem is kell arra vigyázni, míg maga kér in-
ni, mert gyakran nem is crii a' fzpmjúfá-
gót, legrinkább. ha nyavalya-törés, ütközik 
^ozzá, melly gyakran raeg^eíik, de nem 
vefzedelmes j vagy ha a' torkában himlő 
van, nerr^ igen óhajt italt, annak le-nyelé-
fe' alkalmatlanfága miatt, Kívánfága, ío.t 
akaratja ellen is, gyakran inni kell tehát ad-
W, valahányfzo.r ébren van, Leg?jobb ital 
az édes tej , ha felényi vízzel elegyítetik. 
A ' főtp árpa leve is %en j ó , ha eggy kevés. 
# é z eiegyítetik közzibe, Hogy ha a' hitnlös, 
Cg'é&féges, kpr&bap ?rps tcrméff ettel, és j f 

' ' 1 ' m # -
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emefztS gyomorral bírt , favót is lehet itat-
ni véle. Ha a' hideg-kies, vagy a' nyava-
lya törés erő fen fogja a' beteget, fel kell 
venni Ötét az ágyból, és friss levegőre vinni; 
jnert nem hogy vifzfza verődne azon a' him-
lő, főt inkább fokát eí-vefzt mérges rófzeiböl, 
és meg-enyhűl a' beteg a' friss levegőn. 

A' himlőzőnek gyakran lágy meleg kris- • 
télyt kell adni , mellyet úgy lehet ké-
kíteni , hogy árpa lé vbe mézet és falétromot 
kell elegyíteni. Ha a' hideg-lelés ezen Of* 
vofság után fe Vérül; gyakrabban meg kell, 
újítani a' kristélyeket, e' mellett pedig xo. 
grán falétromot íz int' annyi nád-mézzel meg-
elegyítve bé-adni a' betegnek. —, Ha felet-
te mégyen a' ha fa, a' falétrom helyett fzint 
annyi Szálmiákat kelletik nád-mézzel ele-
gyítve be-adni néki. 

Mind ezek mellett a' beteget tsak gyen-
gén kell bé-fedni, 's a' fzobát mellyben fek-
fzik, frifsen tartani. 

Felette v;efzedelmes, pédig igen kőzön-
féges az a' vélekedés, mintha a' himlő mer-
ges evefségét , minél elébb le kelleretifztí-
tani a' testnek felfo réfzéről; 's a' végre íb-
kan, a' himlos gyermekekkel hevítő Or-
vofságokat 5s italokat, bort, égett bort, és. 
más illyeneket itatnak, a' ízobátmellyben 
a' hirnlős fekfzik felette bé-futtik, és a' be-
teget igen melegen bé-fedik ,, helott ezek ay 

, . • h l -
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íiideg-lelést meg-erosítik, és a' betegnek 
állapotját vefzedelmefebbé téfzik. 

A ' himlős igen kevefet aludjék; mi-
Vei az álom, kivált míg a' himlő jól 
nem adta magát, igen ártalmas. Hogy-
ha a'himlős gyermek' képe, vagy nyaka 
n a g y o n .meg-dagadott, 's azt akarjuk* hogy 
a' gyermfck igen himlős ne legyen, tehát jó 
léfzenr 

ti A' himlőket Jövel gyakran fel-fzút. 
hi j és azoknak evelségét langyos vízzel le-
törleaii, 

í . A ' lábait, melegen bé-borogátni, és 
3. Arra vigyázni, hogy a' beteg ma-

ga el ne vakarja a' himlőket, 
Ha pedig mind ezek elégfegefek nem 

Volnának j a' lába ikrájára illyen kötést kell 
kéízíteni: Végy 6. lót lifztet, 6. lót mustár 
mag port, ezeket elegyítsd-meg jó etzettel, 
és az abból kéízített kováfzt kösd lába-ikra-
jára. 

Ha á' fzemei Íjé-dagadtak f , édes téj 
közzé elegyített meleg vízzel gyakran fel-
keli áztatni azokat. De jó formán elejét 
lehet venni ennek ú g y , ha eggy kevés kán-
fort eggy kisded ruhába kötvén, a' izé-
méi elébe függefzted ázt. —5 Ha a' beteg 
tsuklani kezd, főzz zsállyát vízben, és ele-
gyítts közzibe eggy kevés mézet 's etzetet, 's 
fizzál gargarizálja torkát, lágy melegen. 

• Ha 
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A ' midőn máf el-ízáradnak a' himlők; 
Isi kell tifztítani a' beteget eggy kevés gyen-' 
ge laxátivával. 

Hogy ha a' himlős gyermekekkel ezen 
rövid és eggyűgyü mód fzerint bánunk, 
xnelly a' leg-nagyobb Orvotoknak javalláfok, 
a-i a' valófágos örömünk és gyönyörűfégünk 
léfzen, hogy ezen nehéz nyavalyában meg* 
tartván őkety ,áz Istennek fegedelrne mel-
lett, friss egéfzfégre 's épfégre fegíthetjük 
azokat. ' " 

jelentés. 
Minek előtte mi ezen Mindenes Gyfij* 

teménynek fzerzoji, az elfő árkusban fél tett 
ígéretünket tellyeíithetnápk; addig ia elő-
re fizető Érdemes Olvafóinknak nnostaffi fzá-
mokhoz-képest, hiífz Ts. Aranyakat te-
fziink-fel az 179I;dik Efztendőre jutalmul 
annak az érdemes írónak, a' ki fziilétatt nyel-
vünkön Hazánk Históriájának valamelly tíik-
kelyéből, eggy ollyan Szomorú-Játékot fog 
kéfzíteni, mellyben a' Szomorú-Játéknak 
minden régúláji fel-találíafsának, 's a' melly 
olly velős és hathatós ékefen fzolláfs&l le* 
gyen ki-dolgozta* hogy az idegén nyelvek-' 
re lejen dő fordítáfaban femmi fzépfégét el-
ne vefzítse; Ha ez a;' Németre fordítatánd6 
Szomorú-Játék a'J&étsiTeátrumon ,iapf<#r-

-
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láíokkal jádzattatik, a' léfzen annak belföér-
demének eggyik próba-köre. — Ezenkívül 
jelentjük aztis, hogy valamint eddig, úgy ezu-
tán is igyekezünk ezen Gyűjteményünkben 
mindeneknek ízléfeknek eleget tenni. — A'kik. 
ezen köz-hafzonra, 's Litteráturánk' gvarapo-
dáfára törekedő fzándékuukat munkáfan elö-
mozdítáni kívánván, Gyűjteményünket járatni 
akarják; méltóztaísanak az Rh. forintokat 
Karátsonig meg-kiildeni. Azok pedig, a ' 
kik még ezen folyó fél efztendore is tartoz-
nak, kérettetnek nem külömben annak meg. 
küldéféíe. -

Minthogy mi a' Fclféges Királyi kínts-
tárnak minden Gyűjteménytől egéfz efzten-
dore fizetünk, V az igazfág úgy kívánja, 
hogy a' melly pénznek tsak némelly réfze 
a' mienk? más pedig a' Királyi kínts-taré, 
az fzint-úgy ingyen hozattafsék hozzánk, va-
jamint hogy ingyen küldődnek Leveleink: 
azért is az érdemes olvafó Urak mindenütt 
bátorfággal, 's fizetés nélkül küldhetik hoz-
zánk az 5- Rforintokat, akár B. Tzédulában, 
akár pénzül, tsak méltoztafsanak így utasí-
tani Leveleiket: Afi das K* K- Poftamt, 
5. Gulden Pranumerationsgeld, für dit 
Poftamts Litteratur Zeitung, Mindms 
Gyűjtemény, a Comom• •— r — 

T . Aba Új Vármegyéből írják, hogy 
ott már eggy érdemes Hazafi MillÓtot 
munkába vette. — 
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