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IV. L E V E L. 
Kólt Komáromban, Sz, György Bavdnák 

14. Napján. 

Széf nijofzolyp a? magtalan/ágnak meg-
orvosid/ára. ' 

IHlggy Gráhám nevű Orvos Doctor, a 'k i 
a' maga Hazájában Scótiában pompáfan élhe-
tett volna, 1780-ban Londonba ment, 's 
jól esmérvén a' Londoniaknak mind újíagori 
való kapáfokat, itiind tékozláfbkat; eggy 
kies fzobát bérlett ott, melljet minden le-
hető fzépfégekkel fel-ékefített, 's nevezte 
azt j E g é f z f é g ' templomának; eggy oldal fzo-
bátskában pedig kefzíttetett eggy ágyat, melly 
került tigen-hat ezer Sterlingbe. Ezek el» 
kéfzülvén, nyomtatásban botsátott-ki né-
melly regulákat, mellyek a' magtalan Há-
zalókat gyümöltsözőkké tehetik. Javafolta 
nékik a' tifztafágot, tsínofságot, az idején 
való le-fekvést, az ablakoknak táblákkal 
való bé nem tsináláfát, a' víg danlást , 's 
eggyütt való énekelgetést, mellyek a' fzí-
vet falsanként meg-1 ágyítják, 's édes fzere-
lemmel tőltik-bé. Ha ezekkel Is a' magta-
lanok femmit fenn fegíthetnek magokon, 

M. cyaj. ív. N. D van. 
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Van • még nékem , így fzóll Gráhám, eggy 
tsudálatos efzközöm, mcllynek hafzna tsai-
hatatlan lefz'. Áll ez-eggy tsudálatos és 
mennyei nvofzolyából, mellyet én Mágne-
fes Gyantásnak (Magnetico electric.) ne-
v e z e k , és a' mellyhez még hafonló foha a! 

világon nem láttatott. Tartom én ezt a' 
máfodik for házban, eggy nagy és pompás 
fzobában. A ' mellette való fzobátskában 
vagyon eggy hemper, vagy cilinder, mellj 
által eggy mennyei tűznek, orvofi erőnek, 
és a' leg-drágább nap-keleti fü-fzerfzámok-
nak illatjai ebbe a' háló-fzobába vitettetnek. 
Maga ez a' mennyei nyofzolya nyugfzik hat 
erős, de" által látfzható ofzlopotskakon; a' 

-benne lévő leplek kéfzíttettek ég fzínű at-
latzból, minden matrátzok 's derékalljak 
bárfbnyból, 's mind azok Arábiai és egyéb 
nap-keleti drága efsentziákkal' meg-kenet-
tettek 's fiistöltettek, a' mint ez véghez fzo-
kott menni a' Perliai Udvarban az Uralko-
dó Szultánné' fzámára. • Ez a v nyofzolya az 
én fáradhatatlan fzorgalmatofságomnak gjü-" 
m öltse, ide nem fzámlálván azt a' temérdek 
költféget, mellyet reá tettem. Ezen nyo-
fzolyát ajánlom minden Méltófágoknak, 's 
kivált a' magtalan Házafoknak, a' benne 
leiendő hálásra ötven Sterlingért, az az , 
4?o. Rh. forintokért eggy éjtfzakára. A' 
kik benne hálni k íy innak, jelentsék mago- -

* "kat 
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^ -Jjat előre -én nálam írásban, *s a' fzobakul-
tsát kezeikhez vehetik, úgy hogy foha fen-

j' k i , kik lettek légyen meg nem tudja; tsak 
3 ' hogy az ötven fterlinges bankó tzédulát'né-
* kem előre küldjék-meg. A' kik pedig tsak 
' gondoskodásból jőnek t o z z á m ; azoknak 
! meg-mutatom a' mellesleg való fzobákat: 

? de azt, mellyben e:; a 'pompás nyofzolya 
! vagyon, 's ; a' melly minden érzékenyfége-

ket az el-ragadtatáfig gyönyörködtet, tsak. 
le .ázok láthatják, a' kik benne hálnak. — A-. 
10 líg tette Orvos Gráhám ezen túdófítáfát kő-

zönfégefsé, hogy ezek á' gazdag, és a' gyö-
nyörű íeget. akármelly drágán meg-vevő Án-
glufok fereggel jelentették magokat ő nála; 

' 1 úgy hogy ritka éjtfzaka múlt-el, mellybett 
e g g y pár Szemely ebben a' nyofzolyában ne 

W hált volna. Sok tefnérdek kintsel bíró Án-
^ glufoknak, a' kik eggy est ve fzáz 's több 
i ílerl ingeket is el-fetserlnek, az az ötven fter-

™ ling, tsak ötven krajtzarnak tetfzett vala, 
a5 Minekutánna Orvos Gráhám három efzten-
S!1 dő alatt a' maga koltféget. hatfzorofsan is 
^ ki-vette belőle; ezt az egéfz kéfziiletet a? 

V muzíika fzerfzámokkal, mellyek magoktól, 
l> egéfz éjjel muzfíkáltak, és a' drága illatokat 
era bé-fúvó cilinderekkel eggyiitt el-adta eggy 

a! gazdag Ánglusnak 1784-ben, Mártius.Ha-
vában, Y viíTza tért Hazájába fok pénzzel 

% meg-rakodva, 
* ; ' P.a qde; 
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0 D E. 
E j a ! fefttvum mihi Mufa plaufum 
Edát , & lastum refonet per orbem 
Carmen, ac feftos moduletur inter 

Arma triumphos. 
Barbiton dudum váluiíle juíTi, 
Attamen commune neget quis ultra 
Gaudium Gentis? reluatque labrum 

Lesbia Sappho. 
Fama ter faufto refonat volatu; 
Lsetior ridet fine nube Phcebus; 
Hünriicós- Fines Pólus ípfe purgat 

Pulvere Teucro. 
Nefcio quisnam facér horror urget 
Patrium Ccelum ? tacito ferenum 
Praeparat vultum , fubitaque pulcher 

Luce refulíit 
Aether : exultat Patrióta verus: 
Gaudet setas omnis: et Ister ipfe 
Engit fufas ítupefactus alto 

Flumine criltas. 
Audio laudes, Jtrepitumque turbse, 
Aüdio plaufum , unarlimesque voces: 
Anxiis venit repetita votis 

Sacra Corona. 
Finibus jam de Auftriacis liabetur; 
Lsetior venit, comitante pace, 
Quam fűit masrens Jőve íulrninante 

Rapta' Viennam. • 
In-
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Inclytum hoc Sidus Patriaéque fummura 
Eít Decus, Regum vetus Axióma, 
A í q u e L e x Legum facra, Pignus almum., 

Anchora Gentis. 
Non ferox Vulcania cudit íltam, 
Celfa' fed ChriJti dedit hocce Munus 
Petra; fecfes Romuiidum facravit 

Hoc Diadema. 
Aftricus grandseviis, habens ab Aftris 

. Nomen, Auguítum hoc H)ecus, atqueDonum 
Cselitum, & Sceptrum Aufoniis onultus 

Finibus adfert. 
Ditibus lucet pretiofa gemmis, 

- Gnolio Ornatu fatis illa fulget; 
Signat amplamPalladii tutelám 

Ornine faufto. 
Aemulos oiim fubiit cruentos, 
Saspius feníit chantes tremendas, 
Mille clades , exihumque paffa , 

Eít rediviva 
Unica ut Phasnix, radiat perenne. 
Cinxit infidum %iput illa nnnquam , 
Numinis fervata favore , Virg'ó 

Integra gaudet. 
Est novem Zonis humeros ferentis 
Defluens > partis totidem trophseis 
Aucta Regnorum, Tituhs fecundis 
. Nobilitata. 
Turcicas Lunas quot erant atroces 
Impetus ? Quot Velleris Aurei artes? 

a. D g Mar-
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Martiae longum excidiumque Trojae 
Quot dedit holtes ? 

Omnibus plnres túlit hsec Corona 
Marté victrieesj rubeasque palmas 
Kumihis dono; timuifle nefcit 

Mille pericla. 
Magna Corvini eít etiam canenda 
V ír tus; Eclipfes Áíiaticomm 
XJnus elifit, pariter Coronae 

Numine tutus. 
Providum ecelum fua rurílxs auxit • 

, "Vota Genti, dum Diadema reddit 
Patriae , quod de Pátria exularat 

Sex fere ab annis, 
Ergo ne creffo careat lapillo 
Hic dies ; triftes remeate turas;, 
j\nims hic toti merito notetur 

Posteritati. 
Die s io, Paean, rriodulosque folve 
Gaudiis; gratas ftimula Camcenas; 
Thura fer aris J Superumque menlís 

Hungara Pubes 1 
, Movit Amphion lapides canendo, 

Et preces noftrae, valuere vota 
Pannonúm^ norunt precibus paratos 

Fleotere Divos. 
Eja ! jam Sacram videó Cpronam; ; 
Advolat jam ad nos rapidig quadfigis j 
Obviam tendit Populi caterva, 

Turba equitumque. 
" ' , Qm* 
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Onnts exultat Juvenis, Senexque, 
Omnis accedit cupiens videre 
Hoc Dei Mumjs , rediens in ima 

Viícera Regni. 
Haric duo fidi cojmitati Achates, 
Hinc Keglevíts, inde Nadasdi cuítos 
Invehunt Budám, reducemque condunt 

Maenibus altis. 
Ergo jam terna vice Buda Sedes 
Fit Coronae, dum relegit vetuííos 
Haec Lares; tandem in Patriae Sinu vult 

LaíTa quietem. 
Árce Budehfi., velut in Sionis 
Regia, caute locat hancce Batthyáw 
Purpuratus Melchifedech, futuri 

Doctus ut Augur. 
Regis ad Dextram Stephaní locata, . 
Prima quem cinxit, propriumque Regem 
EÍTe juffit; Confociata rurfus 

Optima fpondet. 
Hasc uti Bellona nova eriget rus 
Pannonum; erectura ruentis aram 
Tfremidos; fracturaque contumacis 

Cornua Lunae, --- ' 
Jam fides, & mos, & honos, pudorque 
Prífcüs, &• neglecta redire virtus 
Aüdet; apparetque beata pleno 

Copia cornu. 
M. K. P. K, 

A* 
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A ' Találós Mefe v ó k Titok ; a' R e j . 
tett Szó Martos, mellyböl ki-telik torma, 
Maros. 

Találós Mese. 
Kés lábból's eggy fejből egéíz testben állok; 

Tsak eggyik lábom jár más áll ha fétállok. 

Rejtett Szó. 
Ha a' bátyám piros, én is pirofodom, 

De ha okoskodik én nem okoskodom. 
Ha ő fétál, véle én nem fétálhatok, 

Sőt önnön magamtól nem is mozdulhatok. 
Tsak három a' lábam; de ha .meg-fordítod, 

Éhefek lábait én hozzám tsábítod. 
A ' két végíö betűm Isten' adományja, 

Meg-van jó vitézben van elég'sákmányja. 

Némelly portékáknak esmér etek. > 
Tzérna. 

A' Kereskedésben főképpen ezek a' Ne-
mei a' tzérnának esmeretesek. A' Német 
tzérnák között különösen híres a' Siléíiai 
fejér tzérna, mellyel kivált a' Neifze-béliek 
nagy kereskedést űznek Magyar és Lengyel 
Orfzágra. Vágynák azok között három fé-
lék, vastagabbak, közép fzerűk és vékonyab-
bak , a' mellyeket darabonként, meilyben 

. • eggy 
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eggy eggy Stí'ehne, úgy gondolom páfzma 
vagyon, ízoktak el-adni. 

A ' Saxóniai tzérna is igen j ó , a ' m i -
néműt fokát kéfzít Giimma Városa és küld 
nem tsak Lipfziába, hanem Hollandiába, á* 
Német Birodalomba, főt Olafz Orfzágba 
is. így vágynák tzérna tsinálok eggy Lcim-
perUwaíde nevű faluban is a' Groj'zenhayni 
Urafagban fokán, a1 kiknek tzérnájokat már 
most tsak nem nagyobbra betsűlik, mint a* 
Gf í.mmabéliekét. Nem külőmben nevezetes 
a' Mízniai hegyek között fontt tzérna, mel-
lyek közzül a' Lauíegafterit leg-jobban dí- , 
tsérik, azért, hogy a' í'zála igen erős. 

Ééfzítnek továbbá tzérnát, még-pedig 
. fej éret és vékonyt KáfllioUdban Blfchofs-

lackbail, mellyel más tartományokra nagyorrú 
kereskednek. De még is 

A' Hollandiainak vékonyfágára nézve 
eggy íints párja, mellyet a' Hollandusok 
ugyan leg-inkabb Sziléziai és Westfáliai fo-
nálból kéfzíttenek; de úgy a' rninérnúképpen 
magok azok, â  kik fonyják , meg-kéfzíteni -
nem tudják; Mert nem tsak eröfebbre és 
fűrűbbre fodorják azt, hanem egyfzersmind 
a' leg-vékonyabb fonalat is egyenlővé tud-
ják tsinálni, és különös mesterféggél a' hó-, 
nál fejérebbre is fejérítik. Az után el-vá-
lafztják azokat bizonyos páfzmákra, kötetek-
re , és fzámokra, és egéfz, fél', 's negyed-
réfz fontonként röviden 's erősen bé-tsinál-

• ' . ' D f . " . ják 
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ják fetét kék papirosba, melly re fejértén-
táyal bizonyos ízámokat írnak, p. o. a'leg-
vastagabbakra 21-et 22-őt 's a' t. 6i-ig, 
A z így bé-tsinált tsomó tzérnákat o íz tán na-
gyobb és kifsebb hordóba jól el-rakva köl-
dik Hamburgba, Lipfziába , a' Ménus mel-
lett való Frankfurtba, a' melly Várófokból 
azok ismét tovább vitetnek, azokra a' he, 
lyekre nevezetefen, a'meByekben vagy tsip-
kének kéfzítik azokat, vagy egyéb aránt 
kelendők 

Éppen így bánnak a' tzérnával az egéfz 
Niederlandban, a1 melly bol még ezek a' tzér-
nák nemei vagvnak: MekMíiiiai, meily a' 
leg-fzebb eb leg-vékonyabb minden tzérnák 
között, annyira, hogy némellyiknek a1 fzá, 
fát pufzta ízemmel alig láthatni, és ezért 
nem i s egyébre, hanem a' leg-fzebb tsipke 
tsinálásra fordíttatik. A ' hevét ez a' tzér-
na vefzi a' Várostól, melly ben leg-el főben 
fonni és tsipkékre fzöni kezdették; de már 
ma nem tsak ott, hanem egyéb helyeken 
is kéfzül. A'. (Strehne) benne,nem áll bU 
zonyos fzámií kötetből, ( Gebinde ) hanem 
ki-mennyit akar, annyit fzámlál benne , hogy 
annál könnyebb légyén annak el-adása. Ha 
nagy darabban akarják el-adni, tehát adják 
font fiámra , és á' leg-alább valónak fontja 
eggy arany, a' leg-jobbnak 50. arany, főt 
több is. | í a pedig kitsinyben, tehát adják lót 
nehéíék j (Őt Stfé^ne fzecént is* 

Ha-
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Hafonló árron megy-el az Antwerpiai, 
melly jóllehet fem nem ollyán vékony , fém 
nem ollyan j ó , mind az által tsak ugyan ' 
tsipke tsjnálásra fzokqtt fzolgálni. 

A ' RylTzeli tzéína , rneHjsetja' Frantzi. 
ák Parisban fils d? EfpittOynak , egyebütt 
pedig bon Quvriernélí neveznek; nem kü-
íömben vastagabb es vékonyabb, mert 14-
től - fogva , melly sC leg-vastagabb ? egéfz 

* j o o i g nevekedik annak vékonyíaga, lígy 
. mindazáltal, hogy" mindég keltöt ugrik a* 

fzám, p. of l 8-ról 20-ra, 20-ról . 
Ugyan ott RyíTzelben kéfzítik az úgy ne, 

vezett "Klastromi tzérnát is, melly eggy a' \ 
lcg-jobbak közzűl, és a' mellyet a' berlini, 
ek is már most rakáfsal tsinálnak, 

A'' kefztyu tsináló tzérna, melly elég 
vékony , de egyediül a' végre fzokottfqnat-
ni , hogy belőle Jcefztyűt kofsenek, külömb 
kíilömb vastagfágii fzokott lenni, és fönt 
fzámra árul tátik. Vagyon benne rend ize-, 
rént 16. köfet. 

A ' kettős vagy dupla tzérna , mellyet 
Flandriai tzérnának is neveznek, vastagabb, 
mint a' kefztyü tzérna ^ hanem, azzal tsak 
ugyan eggy h'afzna vagyon; kötefe mindaz? 
által keveíebb mint annak, és ritkán több, » 
hétnél. • 

Utólfó a' ki-varráshoz való tzérna, melly 
Fzép kéli, és úgy,festve jön RylTzelbol, Né* 

• mellyek aztf mondják felqle, hogy- hét, 
• íbk 
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fok Hogy négy kötetből áll. Arúíják azt 
Pakétokban tútzet fzámra, és adni í'zokták 
iigy is, Strehne fzámra is. 

Sleswigben; eggy Tundern nevű Városban 
igen jó féle tzérnát tsinálnak, melly tulajdonfá-
gaira nézve a' Ryffzelít és Mekhií.níait közelíti. 

. Frantzia Orföágban a'Bretágniai tzérna 
»agy betsben van. Leg-inkább Rennesböl 
)Ö , hol fejéren, hol festve. Színe annak és 
vékonyíaga külömb külömb-féle ; de leg-
inkább tsak varrásra fzoktak vele élni. Font 
fzámra árulják, és 4. fontos Pakétokban kül-
dözik fzéllyel, melly Pakét ismét 4. eggy 
eggy fontos kötetekből ál l , a r mellyet Bot-
iénak neveznek. Eggy eggy Boltéban va- . 
g/on 32. vagy 33. Strehne, mellyek köz-
zűl tehát eggy eggy valami eggy latot teíz. 
Kevés jő belőle Német Orfzágra. A ' West-
faliai Rittberg nevű Grófságban mostanában 
rend-kívűl nagyra ment a' ízép fonás, és 
mar fok vékony tzérna is kéfzül, mellyet 
fok felé el-hordanak. 

Hafonlóképpen kéfzül fok külömb kü-
lömb féle tzérna főképpen a' varráshoz és 
him-varráshoz Hamburgban, Berlinben, Dres-
dában és Schwabachban , 's más helyeken 
Német Orfzágban, mellyet más helyekre, 
r.evezetefen a' nap-keleti Tengerre 's Len-
gyel Orfzágra fzoktak el-küldeni. 

Tslpkék. 
A ' leg-föbb Európai tsipkék, jó fágok, 

. . vé-
' . ' • ' , V'. ' 
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vékonyfágok és fzépfégek fzerént illyen rend-
del vágynák: 

1-fzör. Brüfseli tsipkék, Points des 
Bruxelles., mellyek a' leg-fzebbek, és min-
den más tsipkéket , vékonyfágokra, ékefsé-
gekre, külömb külömb nemekre, fényefsé-
gekre , fej ériegekre és ki-varráfokra nézve, 
fellyűl-múlnak. Ennek a' tsipkénék kéfzít-

, téfe Bripzelben és BrüíTzel körül tíz ezer 
ember' kezét tefzi fzorgalmatofsá. r 

2-fzor. Mekhlíniai tsipke, Points des 
Malines, mellyek leg-jobbak a' BriiíízeU 
után. Ezek még tsak nem eröfebbek és tar-
tó fabbák, és azért fokfzor drágábbak is , 
minthogy nehezebbek, és a' leg-fájnabb tzér-
nából kefzűlnek. A ' leg-fzebb nemét ennek 
nevezik Speldewerkshantennai:. Antwerpia 
és BrüíTzel is fokát kéfzít illy.et, a' melly mind 
eggy aránt Points des Malines neve alatt kél-el. 

3-fzor. Valmcimne.fi tsipke, Points 
des Falenciennes , melly már a' két elfö-

: tol vékonyfágára, kedvefségére , és a' mun-
kában való Ízorgalmatofságra nézve fokát 
külömboz. Leg-nágyobb hibája leg-inkább 
abban vagyon , hogy foha fem fzép és elég 
fejér.' Kéfzül illyen tsipke'Gentben is, de a' 
melly amattól külömbözík, és azért óltsóbb 
is, ' a' honnan hamis Valencienneít (fauJTes 
Valenciéníies) tsipkénék neveztetik. Kéfzüj. 
Gpnten kíviil Monsban? Hennegavnak egy*-
gyik Várofában; 

v , •• • . ' / '. • - , ' . 4-faec . 
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4. ízen ^ 7 2 / z o m 
mellyek a' neveket .veízik Alen-

con Várofatóí Normándiában ^ mellyben 
leg-elíoben kéfzítíettek. Most ts inalják azt 
"Frantxia* Orfzágnak Éfzaki réfzén fok Váro-
íbkban. Kéízítik azta^ Brüflzeli tsipke'for-
májára, denintsnéki íem az a- íenyqlsége 
és kedvefsége, fem pedig az az ékefsége 
a' ki-'varráfokban és a' virágokban* 

9-ízör. mellyek Án-
gliában kéfzülnek, és fokfzor BrüíTzeli gya-
nánt el-kelnek, jóllehet annál fokkal alább-
valóbbak. Szövik azokat főképpen Dőrlet-
ben , Buckinghámban, -Northamptonban, 
Salisburyban, Leirhban, Hamiítonbaii, Ren-
frewben, úgy pedig, hogy a' magok ne-
mekben jóknak lehet mondani* . 

6-fzor. Saxóniai vagy Annabergi tsip. 
k é k m e l l y e k e t a' Saxónia hegyes réfzei 
között, kivált a' Bánya Városokon a* Bá-
nyáfzoknak tselédi nagy bSvfégben kéfzítte-
nek 9 és a' mellyek, mivel Német Orfzág-
ban leg jobbak, Európának majd minden Tar-
tományiba vitetnek* Leg-iakább keresked-
nek azokkal az Annabergi , Scfineebergi , 
Altenbergi és Zwickai kereskedők. 

7-fzer. Tunderni tsipkék, mellyek mosta-
tiaban nagyon kezdettek fzövetni Tundernben 
a'Schlesmgi Hertze^fégben?és refz fzerént vas-
tagok, réfz fzerént pedig vékonyak* Ezek 
nagyon kelendők, és fok tartományokra hor-
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datnak, úgy hogy ez a' mesterfég, mellyet 
egynéhány Kalmár tart-fenn, a' Városban 
és aj Város körűi Rooo. embereket táplál. 

g-fzor. A ' Berlini és Potzaámi árva-há-
-zakban egynéhány efztendöktöl fogva, min-
den fijatal leányokkal tsipkéket fonatnak, a' 
kik már fokát is kékítenek mind vastagabb, 
mind közép fzer , mind pedig vékonyabb 

Msipkékböl, mellyek kedvelek a' Burkus-
Orizágori kívül is,: 

így neveztetik eggy íuri'i vékony és fe-
jér gyójts , mellyet Cambrefisnek, Henne-
gaunak, Ártéfiának és Picárdiának kül'ömb-
külömb-féle helyein a' leg-fzebb Frantzia 
•lenből kéfzíttenek. Az úgy nevezett Kam-
mertuchtól abban külömbözik tsak, hogy fu-
rább. Három neme vagyon a' Batifztnak, 
mellyek közzűl a' leg-vastagabbat Hollandiai 
Batifztnak nevezik, mivelhogy a' Hollandi-
ai gyóltshoz nagyon hafonlít. Ezt tsak nem 
mind Valencienneshen, vagy ott körül kéfzí-
t ik, és ollyan darabokban , mellyek közzűl 
eggyik eggyik 15 réfböl áll. A ' két véko-
nyabb neme pedig, rend-ízeként Kambrefis-
ben, Artéfíában, és Picárdiában kéf?ül, és a r -
vékonyabb 6 , réfes; a' vastagabb pedig 7 , 
réfes darabokból fzo"kott állam. Az mind 
az által fzokáfok az azt árúlóknak,, hogy bát 
ak ár melly • hoíTzú darabokra kéfzíttsék a' ta-

. kátsok, ők mind az által még is hat rőfök.-
-i© 
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' 64 

re darabolják; Ha a' maradéka az ilh-en ' 
darabnak két röf avagy valamivel többets-
k e : tehát úgy egéfzen darabban adatik-el; ha 

.pedig kevefebb, tehát öfzve tűzik tsuttsá-
nál f o g v a , és rőf fzámra; ki-mérik. Min-
den batifztok öt és egy fél fertály rőfnyi ízé. 
lefségűek, és vágynák közöttük hitványok, 
vágynák velTzöfek, és vágynak pettegetet-
tek is. Szokták a' batifztot négy fzegű pa-
kétba bé-tsinálni, fíma kék. papirofsal bé-fed-
iii, és madzaggal öfzve-kötni. Minden il-
lyen pakét áll vagy eggy egéfz darabból, vagy 
pedig két öfzve tett darabokból, mellyek 
közzűl mindeniknek különös fedele vagyon. 
A ' darabokat nem külömben fzoktak egybe 
hajtogatni, és a' végre kíilönöfen fejér fából 
kéfzítétt ládába be-tenni,, a' melly ben ofztán 
fzéllyel küldik. Szent Quintin is ád elég jó 

_ külömb-külömb-féle vékonyfágú és árrú ba-
tifztot, Coupons neve alatt esmeretes, és 
harmad réfz darabokban, az az 3. Frantzia 
réfben fzpkott el-küldetni. 

A z Aúfztriai Niederlandban is és annak 
egynéhány Váró fában kéfzíttenek fok igen 
fzép fajm batifztot, mint Nivellében, Coilft-
ránban, ÍVtesnenben, és egyebekben, főt ké-
fzíttenek Nemet Orfzágban,is fok helyeken; 
de ezeknél nagyobbra betsűlik a' Frantzia 
,és Niederlandi batifztokat, mellyek közzűl 
.ez utolfókat' Cambray Várofától Németül 
.Cammertuchokfiak, Angliai nyelven pedig 
Cambriksnak nevezik, Cs. I. 
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