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A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE-
LEM MELLETT 

A* M I N D E N E S 

GYÜLYTEMÉNY* 
X I I I . L E V E L E . 

Költ Komáromban, Kis-Afzfwny-Hav, 
i i-dik Napján, 1789-dik Efxtend. 

Tudományos dólgok. 
Túdo s Afzfzouyok' p/ldájik. 

át kori Zs ófia , Hertzeg RdkÓtzi 
György Felefége j 's a' párt-ütö RdkÓtzi 
Ferent2' édes Anvja • volt. A z ö fzép ei-
méiségét, Férjfiúi elmével bíró bátorfágát 

N ő az-
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6 azzal esmértette, hogy midőn az ö Fija 
Mimkáts Várát v í vná, annak igyekezetét Ö 
nem tsak femmivé tette ^ hanem a' Várnak 
ostroníiását maga nagy kárával félben ha-
gyatta. Anyai fzíves meg-indúlással nézte 
i> , Fijának hüfégtelenfégét, 's gyakran hat-
hatósan intette őtet a' Tsáfzár' hűfégére. 
Sőt azt is magára vállalta, hogy kegyelmet 

'fivér néki a' Tsáfzámál, mellyet ki is dol-
gozott. Minekutánna ez a' Nagy-Ielkü Afz-
fzony Hazája' tsendességét helyre állította, 
egéfzen az Isteni-fzólgálatra 's a' kegyesség' 
példás gyakorlására által-adta magát, és 
egy Imádfágos könyvet írt, mellyet Nagy-
Szombatban ki is nyomtattatott. 

Halhatatlan n evet fz erz ett magának fzép 
tudományi által Bethlen ^fános* Gróf Uno-
kája Katalin, a' ki a' nevezetesebb" Ma* • 
gyar könyvekből és írásokból, egy fzép köny-
v e s Tár-házat fzerzett magának ; és mivel 
ő az Orvosi tudományt leg-jobban ízerette, 
Erdélynek akkori leg-híresbb Orvosival nem 
tsak meg-esmerkedett, hanem a' velek való 
társalkodásból olly fokát tanúit azoktól, 
hogy az orvoslásban, nemének örök dítsére-
tére fok hafznot tett. ElŐfzör Mélt. Gróf Hal-
lév Ldfzló Ö Nagyfágával, azután pedig 
ama -nagy tudományú Gróf Teleki £fózef~ 
fel élt házasságban; utóbbi Férjének halála % 

után lett 37. efztendős öregfégében írt Ma-
/ . * ... g J a r ; 
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g jar nyelven igen fzép és épületes Lelki 
Elmélkedéseket, meilyeket maga kőltfégén 
ki is nyomtattatott. 

A Levegő-égnek mcg-tifztítdsdról való 
Elmélkedés folytattatik. 

Többnyire azt tartották eddig az em-
berek , hogy a' fz'él tifztítja a' levegőt. IS 
igaz is , hogy valójában fokát fegítenek dr 

fzelek e' réfzben; tsak hogy kevéssé tudhat-
juk miképpen, és mi által? mivel az ő fú-
vallása tsak azt teheti, hogy a' meg-vefz-
tegettetett levegőt, egy helyről a' másikra 
fújja. Már pedig, ha a' teremtéstől fogva 
lassanként az egefz levegőt meg-tőkötték a' 
véghetetlen fok ártalmas dolgok, hafzonta-
ian vólna,ha a'fzelek azt egy helyről másra 
fújnák , mivel mindenütt tsak vefzedelmes és 
élet' fógyafztó dolgokat fúvallnának. El-múl-
hátatlanúl tehát , ollyan dolgoknak kell a' 
terméfzet' Orfzágában jelen lenni , mellyek 
a' levegőnek ártalmas réfzeit egéfzen el-fo-
gyafzfzák. 'S ézek közzé tartoznak neveze-
tesen , a' v íz , és a'plánták. 

Sokféle próbák, kivált a' meilyeket 
ama híres D. Priefztley Londonban leg-fzo-
rosabb vigyázatossággal tett, azt bizonyít-
ják, hogy a' melly levegő j a' lélekzetnek és 
a' tűznek el-tartására már alkalmatlan, azt 

N 4 is-
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ismét meg lehet tifztítani; ha egy edénybe 
töltött vizet gyakorta jól fel-keverünk ! A' 
víz illyen formán, magába fzívja mind azon 
íutalmas réfzeket, meíiyek a* levegőt meg. 
vefztegették. 'S ezen módon, lehetne talárii, 
a' lakó 's háló-fzobákat, 's kivált a' mel-
lyekben betegek feküíznek , leg-könnyebberv 
roeg-frissíteni, és a' levegőt mint-egy meg. 
újítani azokban!—A' fzeleknek is, más több 
•hafznajik mellett, még ez a'hafznok is van, 
hogy a' levegőt meg-tifztítják 9 midőn t, i. 
íi' tenger', a' folyók' és tavak' vizeinek fel-
ÍŐ réfzét meg-ingatják, és mint-egy meg-
keverik. — Leg-inkább pedig az elfő tse-
lekeízi azt, hogy a' levegőt meg-vefztege-
tő minden dolgokat, a' földre le-veri; és 
így kettős háfznot fzerez minékünk. Réíz-
fzerént t. i. a ' levegőt tifztítja; réfz ízerént 
pedig azon égő réfzeket, meilyeket a' ter-
méket vizsgálók Phlogistonnak neveznek, 
és a' plánták' nevelkedésére el-múlhatatla-
"31 úl meg-kívántatnak, alföld'fzínére le-hord-
ja. 'S éz az oka annak i s ,hogy az elfő vég-
hetetlenül fokkal hafznosabb a' plántáknak 
?s akármelly veteményeknek, minden még 
a' leg-ferényebb öntözésnél is. 

A z Égi-habörúnak i s , az a' nevezetes 
hafzna is van, hogy a' fűrü 's zápor-esső ál-
tal a' levegőt, éppen midőn annak meg-tifz-
títása le-fzükfégesebb, meg-hívesíti, a' mj 

azt 
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azt ártalmassá tehetné, azt el-ofzlatja, és a* 
főidet is elégféges essövel meg-öntözi ( a ) . 

A z Égi-háború többnyire fzéllel fzokott 
jöni, Ennek az a'hafzna van, hogy a'meg* 
romlott levegőt, az ollyan helyekről is, a* 
hol az essö nem esik, eí-fujja, és az éssőrt 
kerefztül-hordja, 's az által mint-egy meg-mo-
sattatva továbbra vifzi. 'S innét van, hogy 
ha midőn tőlünk távolról volt is az Égi-há-
ború, még i s , nálunk is meg-frissül a' le* 
vegő. 

A ' minemű égő refzek a' levegőben ta-
láltatnak , azok olly igen ízük legesek a* 
plánták' nevelkedéséhez , hogy ha az esso 
je nem veri azokat a' plántakra, magok az 
ő levelek által fzívják azokat magokhoz; 
vagy inkákb az azokkal teljes levegőt fzív* 
ják magokba; a' meg-tifztúlt levegőt pedig 
magokból ki-adván, a' fzelek ide 's tova 
el-fzélefztik azt. 'S éppen az ollyan plán, 
ták tifztítják leg-inkább a' levegőt, mellyek 

N 3 . ' oi-

*5 e gy z é s. 
(a) A' kinek gyenge melyje van , az, az Égi-há-? 

ború előtt többnyire nehezen létekzik. Erről ^aze 
4 fzokták mondani, hogy nehéz 's fzorító az Áer. 

W pedig; attól van , hogy aMevegÖ , a' fok égő 
réfzefc által, mellyekfcel akkor teljes , a* lélek zés<? 

-• re alkalmatlanná tétetett. '$ melly nagy jó-téte* 
ményje a'̂  Bőlts Teremtőnek, hogy éppen akkor 
Jfell az Jtigi-liáborúnak •'támadni, melly által 
WyegQ r̂ Y'id Wö aktt 
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ollyan helyen nevelkednek, a' hol leg-tifz-
tatalanabb a' levegő , úgymint, a' posvártyok 
és ma3 álló vizek mellett (a). 

Lehetetlen a' Bölts Teremtőnek ezen 
jóltévö rendeléseit meg-gondolnunk, hogy 
fel ne indíttassanak azok által érzékeny izí-
ve ink, alázatos imádás ára. A z ő meg-ör-
vendeztetőjóvólttának élő Kútfeje meg nem 
apad foha, hanem mindenekre, még a' kik 
ötet Isúfolják, bölts igazgatásának útjait bets-
mérezik, 's a' kik naponként vifzíza-élnek 
j,ótéteményivel, főt a' kik őtet tagadják, 
azokra is bőven árafztja, a' terméfzet' Orfzá-
gában , Atyai kegyességének javait! Midőn 
a' plánták a' levegővel táplálgatnak, hogy 
élelmünkre tenyéízedjenek, 's fzemeinket is 
gyönyörködtessék, a' levegőt is egyízersmind 
meg-tifztítfák, mind azon réfzeitői, a' mel-

• lyek 

Jegyzés. 
(a) Az illyen posványos helyeken nevelkedő plán-

tákróí meg kell azt jegyezni , hogy tsak akkor 
tifztítják a' levegőt , ha V Nap rájok füt; árnyék-
ban pedig 's éjtfzakai időn, igen vefzedeltnes gö-
zölgéseik vágynák. Az ollyan házaknálj mellyek-
re a' Nap füt, igen hafznos az ablakon zöldellő 
plántákat nevelni, tsals hogy éjtfzakára kivált a' 
hálc-fzobák* ablakjait be kelletik zárni , minden 
erős fzagú plánták , virágok , gyümoltsök és rot-
Iiadásra * hajló fzerek igen veszedelmesek, főt ha-
lálosok is lehetnek éjtfzakai gözölgéseik és erös 
íllatjok által, a' 6áló-fzobákban. 
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Ijek nékünk ártalmasok lehetnének; *s mí» 
dőn a' nyárnak izzafztó déli hévfégében, 
a' fáknak kies árnyékjában keressük enyhü-
lésünket, éppen akkor nyújtja minékünk a* 
jóltévő Térméfzet élet-ujító balzsamját, a* 
meg-ti&túlt levegőt. 

Minthogy a' lakó házakban leginkább 
mcg-véfz a%evegö^ íaját ki-gőzölgésink mi# 
att; ízükíeges egy két ízót mondanunk, a* 
lakó házakban lévő levegőnek meg-tifz-
tításáróL A ' leg-jobb, könnyebb és bá-
torfágosbb efzköz itten az, ha az ajtót és ab-
lakókat ki-nyitjuk,'.hogy a' fzobát friss le^ 
vego járhassa által* Felette igen j ó , kivált 
Télen, az olafz k^mentze á* házban. Sokan 
azt vélik , mintha a' tűz meg^tifztítaná a1 le^ 
vegőt; de ez hamis vélekedés, mert inkább 
alkalmatlanná téfzi az, a' levegőt a' lélek r 
zésre. Hanem ugyan tsak annyiban alkaU 
matps â  tűz^ â  levegő' rneg-tiíztítására, 
hogy a' bé-zártt helyeken meg-ritkítja azt% 
és a' tifzta levegőt közelebb magához fzívja, 
A r fzobáknak füstölése ugyan el-űzi V e k 
ofzlatja a' rofzfz bűzöket; de, a* még-veíz* 
tegettetett, levegőt meg nem tifztítja* 
Télen mindenkor fel kellene nyitni elébb az 
ajtót, vagy az ablakokat , mint íem a'házat 
bé-fűttik, kivált ha többen is laknak , vagy 
hálnak abban. Sőt a7 háló. fzobáknak ab4, 
lakjait,kivált fzép vidám napokon, m i n d e d 

4 W 
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kor nyitva kellene tartani, hogy az éjtfza-
kai gőzőlgéseket, az által-járó levegő el-ofz-
lathassa. Igen jó ablakokra Ventilátor Okít 
is tsináltatni, mellyeken a' friss levegő a' 
házba bé-jöhet, 's az ártalmas gőzök kita-
karodhatnak. A ' ki ollyan helyekre akar 
menni, mellyeken a' meg-vefzett levegőtől 
méltán tarthatna; úgymint, fok időktől fog-
va bé-zártt boltokba, pintzékbe, kazamá-
trákba , vagy barlangokba, kriptákba, vagy 
a' hol a' bor, fer, vagy más ollyas forr, 
tehát tsak égő gyertyát vigyen abba maga 
ílott. Hogyha el-alfeik az égő gyertya, va-
lófágos bizonyfága annak, hogy a' levegő 
igen meg-romlott ottan, és a' lélekzésre 
alkalmatlan. Szükféges léfzen tehát mind 
addig tifztítani azt, míg a' gyertya égésben 
meg-marad ottan. 

A Magyar* — Neve rettentő vóltta. 
Ama nagy Vitéz tselekedeti 's ditső 

győzedelmi által nagy ditsőfégre jutott Hu-
nyadi Jánosnak, a' nevétől is annyira fél-
tek 3l Törökök, hogy Curcum ^fankónak 
nevezték őtet; mellyet, ha tsak mefzfzéröl 
hallottak , már is. futásra vették a' dolgot. 

Illyen rettentő volt a' Törökök előtt, 
ama Marlokápi-3£ezérnek a' neve is , kit a* 
XVII-dik Sj^ad^btój i , a' Daímatziai Fi-

* f i 
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téz Jankónak neveznek. Ez.a'Vitéz Jankó 
Magyar ruhában járt , 's a' füvegén veres 
kótzag-tollat hordozott, mellyet mefzfzün-
nen látván a' Török,már is el-futott előtte. 
—- Valójában nem kevés félelmet okozha-
tott, e'mostani háborúban is a'Törököknek 
a' mi Vitéz Hérónk Lalidon , kit még a* 
tavalyi táborban Vitézivel egygyütt, \ Né-
met Qfdögnek neveztek. Meg is mutatta 
mind ekkoráig a1 .gyözö. Vitéz, ditső tsele-
kedeti által, hogy félelmet, 's rettegést tud 
fzerezni a' Pogány ellenfégnél. A z Erdödi 
Hufzdrjait i s , mint meg annyi győző Vi-. 
tézeket , féli 's rettegi é' mostani háborúban 
a v Török. 

jf Magyar Tengerről, a' Balatonról. 
Magyar-Orfzág' Tengerének a' Balaton-

nak eredete bizonytalan, és fokfzori kérdés-
ben forgotí fenn a' Haza' nevezetesebb dol-
gainak Le-íróji előtt. A ' Balaton tájékának 
hajdani lakosi, úgy befzéilették Tuberónak 
(a), hogy a'Balaton, URinvk Jézus' fziile-
tésekor hirtelen fakadott-fel a' főidből. Dg 

N 5 hi-

J e g y z é j. 
(o) Lásd Tuberonis Coramcntariorum, de jtempori. 

bus fuis. liib. IV. §. .5. in Schwartneri Sclirífc 
Kenim Hung. Tonu II, p. !• 
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hihetőbb; hogy egy tengernek a.' maradvány-
ba, melly régentea Magyar-Ofzágban lehe-
tett, és idővel minden ío&ságát el-vefztette. 
Régi piondás: hogy a' Dana táplálja, főid 
alatt íévö folyása által a'Balaton-tavát. No-
ha mind Kirchémek , a' ki ezt Ieg-elfőben 
állította, mind ő utánna Hoppelius'', Her-
binius' s Mrkemwjer\ Stralenbergnek, és 
más fokaknak ezen vélekedéseket, ama 
nagy tudományú Popovits elég világosan 
meg-tzáfolta. Hihetőbb tehát, hogy a' Ba, 
latonnak ollyan forrási vágynák, mellyek 
fzüntelen bovféges vizet öntenek abba, mel-
ly ek a' Szala fblyó-vize, és a' körül levő 
9, nagy források, 14. patakok, és 17. ma^ 
lom tavak által fzaporíttatnak., A ' Balaton' 
eredete Magyar-Orfzág' eredetével egy idő-
ben áll. A ' régi dolgoknak Le-íroji abban 
az értelemben voltak, hogy a' hajdani Ró-
maiak a' Balatont Folcedsnak hívták; de az 
újabb időkben elégféges okokból meg-bizo-
nyította azt Salagi István Úr, hogy a' melly 
tavat a' Rómaiak Volceástiak h í v tak, az 
fokkal méllyebben volt Pannóniában , mint 
a' Balaton, mellyet már a1 régiek, és Tu-
bero is Peifó' vagy Pelfó' tavának nevez-
tek. Midoii a' Rómaiak Balaton' tájékára 
jöttek , a' temérdek fiira erdők által mint-

el-fedettetve lelték azt , meilyeket Gct-> 
Uttiis Tsáfzár, igen alkalpiíitosnak találván 

* e'tá-
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e' tájékot a' búza termésre, hogy a' fzán-
tó-földeket fzaporíthassa, tőből ki-vágatta-
tott , a' Balatont pedig tsatornán a' Dunába 
tsapoltatta (a). 'S úgy tetfzik, hogy a' SijÓ 
vize lehetett ez a' régi tsatorna, melly még 
máig is Simontornyánál a' Sárvizébe, és az-
zal együtt a'Dunába foly. Hogy a' Bala-
ton' tava régenten nagyobb lehetett , mint 
most, ki-tetfzik azon fok fzép rétekből és 
ízántó-földekböl álló lapájfágból, melly 
mind Kefzthely' táján, mind pedig más fok 
helyeken is a' Balaton' partján van. Melly 
igen keveset gondolt a' Magyar Haza Bala-
tonnak ezen régi tsatornájával, a' 8ár-vize' 
mellyéke , 's annak véghetetlen ifzapos és 
posványos tájéka valóíagos bizonyfága le-
het. A ' Magyar' nevét, Tllbeto' írása fze-
rent, a' régi lllif ikilSOktói vette, a' kik min-
den álló tavakat Balatonnak (b) izoktak 
nevezni. 

Egy időtől fogva nevezetesebb kezd a' 
Balaton lenni , mint eddig vólt. A ' Bala-

ton 

Jegygés. 
(a)' Azt írja erről ViStov díurelhis: Agrum fatis Rei-

publicae Commodántein, caeíis immanibus íilvis r 
atque emifíb in Danubmm lacu Pelfotie, apud 
Panncmios fecit. 

(b) így ír Túlerő : Aqnani perpetuo fkagnaatem II*-
lyyici Bniáthon vöcant. 
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ton mellyékiek, 's kivált Festetits Gróf Ö 
Nagyfága, annyira bé-í'zoríttatta már Kefzt-
hely' táján a' Balaton' v i zé t , hogy a' leg-
fzebb rétek és fzántó-főldek vágynák most 
már ott, a 'hol elébb a'Balaton' tava állott. 
A ' meg-bóldogiilt Mária Iherézia igen 
munkába vétette a' Balatonnak a' Dunába 
fzólgáló régi tsatornájának helyre állítását, 
és a' Mélt. Báró Zsigt'ai Úr Ö Nagyfága' 
igazgatása alatt, előfzor ugyan ama fzép em-
lékezetű Felf. Kameráiig Ingenief Kriegev 
Úr, annak kora halála után pedig Bök m Úr 
által a' Sár-vize' tsatórnáját 1774-dik Efzt. 
fogva ásattatni parantsolta. A ' Haza ezen 
tájékán lévő fő 's köz Nemesség adja az ezen 
munkához meg-kívántató kőltfégeket, mel-
ly ek az előre lett ki-fzámlálás fzerént mint-
egy 484,302. forintokra mennek, 's a? mel-
ly ékért oíztán a'közönféges hafzon-vétel is , 
ugyan azon Nemességnél marad. Ha ez 
a' munka egyfzer tökélletességre mehet, — 
129, 138, IIOQ. fzegelet ölből álló hód 
főidnyi fzárazat fzerez a' Balaton körűi. 
Ezen kívül a' Sijó' posványjainak ki-fzáraz-
tásokból mint-egy f 86$. hód földek léfz-
nek. A' Sár-víz' mellyékén pedig még 
több rétek 's fzántó-főldek kerűlnekrki. Már 
1780-dik EfzL 26/^fo. hód fÖldnyi is fzá-
radott-ki a' Sár-víz' posványiból, mellyen 
SQlQ°9- ízekér fzénánál több termett. Ez 

a' mun-
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a' munka még most is fofytattatik; noha 
lassatskán, 's kivált most a' háborúnak kez-
detitől fogva tsak nem egéfzen meg-fzünt. 
— A ' Balaton' nagyfágát, fokán fokféle-
képpen tették-ki. A ' leg-újabb ki-mérés fze-
rént , a' hofzfzúfága minr-egy 40/000. öl ; a' 
fzélessége pedig Foknál gooo.Tihannál tsak 
200. másutt pedig többnyire 3CCO. ölnyi. 
.A' Balaton mellyékén mind hal, 's mind 
bor búza elég bőven van, mellyekbÖl a' 
Balaton-mellyékiek fok fzép pénzt bé-vefz-
nek. 

Hogy kell akármelty italt Nyárban min-
den víz és jég nélkül hamarjában meg-

Melegíteni? 
Áss a'főidben egykét láb mélyfégii ver-

met : 's tedd abba az italt, mellyet meg-
fríssíteni akarfz, ofztán takard-bé főiddel, 
.gyújts-meg felette egy keves íz almát vagy 
gazt; melly ha el-égett, a'földet félre ta-
karván az ivó-edény felett, olly frissnek le-
led az italt, mintha jég köztt lett yólna. — 
Ennek az az oka, hogy a' tűz meg-melegít-
vén a' verem' felfő réfzét, a' főidben lévő 
nedves hideget fel-ízívja a' veremben lévő 
ivó-edényre, melly által hamarjában meg-
frissül az. \ 

A' Fog-
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A' Fog-fdjás ellen próbáltt házi orvosság. 

A ' kinek foga f á j , 's azt hamarjában 
meg-fzüntetni kívánja, v é g j e n : 

6. Búza fzemnyi fejér nádmézet (tzúkort) 
4. Búza fzemnyi közönféges törött bor. 

sot, és 
3. Búza ízemnyi közönféges házi fót. — 

Ezeknek mindenikét magánosan apróra 
törvén, egy vas kalánban íz ikra tűzön elfő-
ben is ólvafzfza-el a' nádmézet, azután pe-
dig keverje közibe a* borsot, és a' fót; melly 
meg-lévén vegye-le a' vas kalanat hamarjá-
ban a' tűzről, és tsináíjon a' keverékből egy 
borfó; nagyfágú golyóbisokat, meilyeket egy 
más után, fájdalmas fogára tévén , mind 
azon nedvességet ki-fzívja az abból, melly 
a' fájást okozta. Ezt a' nedvességet ki-vet-
vén a' íz ajabol, nem tsak fog-fájása meg-
szűnik , hanem ha talám daganatfága vólt ^ 
az is kevés idő múlva el-oízlik 's el-múl. 

Találós Mese» 

Mond-meg mi állat az, melly tsak egy moz-
gó ízem, 

Sem keze, fem lába, fem h í m , fem nőstény 
nem. 
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Még is minden napon egy-egy magzat' Atyja, 
Mindég Anya nélkül ízületvén magzatja. 

De hofzl'zú élete nintsen fzülöttének, 
A ' melly nap ízületik vége van éltének. 

Mindenik fziilÖttnek vagyon egy testvére. 
Ki fzármazást Atyja' nem létében ére. 

Ez réfzes bátyjának mind birodalmában, 
Mind fzületésében, mind gyors halálában. 

JóAty jok fem nem v íg , fem nem kesergeti 
Szívét, hogy magzatit tsak fziili Y temeti. 

Más állatok pedig vígan udvarolják, 
Óket lételeken, 's hólttokon gyáfzolják. 

Rejtett Szó, 
Három réfzt mutogat testetském: hogyha az 

elfőn 
Kezdefe, kedvetlen vendég vagyok, akkor 

i akárki 
Fut tőlem; ha utánna futok, fél; nyög, ha el-

érem. 
Hogyha pedig végfő tagomat fordítod előre , 
Azt , melly elfő vo l t , máfztatván annak he-

lyébe-
Kellemetes vagyok afztalődon: fzép fzínre; 

igen j ó , 
í zre; de a'ki n é m á d mást hozzám, meg nem 

' • elégízik 
Vélem hamar; tányérja előbb, mint gyomra 

telik-meg. 
Kein tsonton húsom, hanoii inkább húsomon 

" a' tsont. 
74* . 
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Túdósítás. 

Hogy nimelly Tudós Hazafijaknak hoz-
zánk küldött fzép munkájikat eddig ki nem 
adhattuk, okozza a' T. Cenfor (Vizsgáló) Úr-
nak ide haza nem léte; tsak azokat a' da-
rabokat adhatjúk-ki, meilyeket el-menetele 
előtt meg-ólvasott. — / Engedelmet kérünk 
arról is, ha minden Érdemes Uraknak Le-
velekre eddig nem válafzolhattunk; de ígér-
jük, hogy valamint tsak tőlünk ki-telhetik, 
tetfzéseket teljesíteni fogjuk. 

A ' két Hazában lévő Könyv-nyomta-
tó Urak, ha idejéa tudósítanak minket az 
eránt, minemű új Körjyveket kívánnak a' 
Pesti Vásárokra le-vinni vagy küldeni „ az-
okat is hírül adjuk Győlyteményünkben, 
hogy tudja mind a 'két Haza, minemű új 
munkák jönek világosságra, 's hol és kinél, 
's mitsoda árron fzerezhesse-meg akármellyi-
ket is, — az a* ki olvasni fzeret. Sőt a' 
melly Tudós Hazafijak akármelly túdós mun-
kákon dolgoznak , azt is ha meg-tüdhatjuk, 
kéfzek léízünk előre meg-jelenteni, hogy 
ne talám magok is ugyan azon munkban fá-
radozzanak. 
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