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MAGYAR MÚ'SA 
NYOMTATTATOTT FOSOKBAN 

S Z. J A K A B H A V Á B A N , 

I 7 8 7. 

Az afzfzonyi természeti Tudományiéi még egy 
néhány fel téteL 

& - 3 i - •.. •• 

A z Alzfzonyofc'fenk.it feni ficecetneft, tsak ir?a~ 
gokat. Még akkor is, niidSn £emmi óhajtás-
ra_ valót el-nem tagadnak valakitől, nem egyéb 

az Indító _ okok., hanem hogy magokat-is múíaffák* 

$«. 48. A* Leánynak fzüzefíege _ as efztendoüek 
MájuíTa,. a' fának Virága , a* nappalnak hajnala.,' a* 
Virágokon függő gyöngy - harmat Ollyan vékony 
fáin matéria,, a* meltyt8I alig. lehet beízéilenl A* 
Leány el-vefzti azt ^ ha gyakorta b.efzéll rólla* 

:$. 55 • Sakespear azt mondja, hogy a1 Férjfiaknak 
.minden rofzfz tulajdonságok azért fzármazik az; 
afzfzonyi Nemtől <, hogy Áfzízony nélkül nem 
fzüíettethetáek. A2 ^ mondáfa fzerént. teh-.ií, a' ke-
vélyfég , hafzomálankod3S, 'hazugfig, t^aBrdság a9 

Férjfiakban az öAnnyokról maradott ör-v'.í'égek. 

•§. 69* Az afzfzonyi állatnak híre hafonTatos a* 
gyenge virághozs m,«llyct a* leg-kiíTebb fagy is tneg* 
1 g < tfért* 
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férthet, és a" leg gyengébb hideg fzél-is meg-"ront* 
hau Ha egyfzer meg van romolva, foha többé ki 
nem virágzik, hanem egéfzfzen gyökeréig el-Wvad, 

^ §• 75* A' fzem ablaka a9 Leánynak, mellyen a* 
fzíve ki-kuk uuáL A' melly Leány az ajtóban magát 
meg nem mutathatja; jelt ád az ablakból egy ízembe 
intés által* 

$.104. A'Szépség és a'Virtus nem mindenkor 
tartanakegy maflái baráttságot; mert fokkal. köu«' 
nyebb a* fzépségnek a" virtuft bordélyává változtat-
ni * mint fem a' virtusnak magát a* fzépséghez ha«* 
fonlótoftá tenni* 

§. 116.—17. Miért tsinosgatják és ízépitik ma* 
gokat annyira az Afzfzonyokl Mert ha fzépek, tud
ják hogy mindent meg-nyernek* 

§. 143. Az öreg AlzföönyíágöKfflfcraz 5 emléke
zeteik és kívánfágaik foRkal ifjabbak, mint fem az 
8 tefteik* Az ö el - hervadt ajakaikon^ fzüntekn 
zeng az 5 meg-holtt fzépségekril való halotti ffédikdtzió* 

jok ; minden nap tsak azt kell máfoknák hallani, hogy 
micsoda kellemetes fzépek voltának, és az S rántzos 
gyönyörufégeik az Ifjaknak fzemélyét játfzodják* 

$• 156. Hajdonában a' Pártofokat büntették .a* 
kutya hordozáffa!; ma az afzfzonyi Nem betsülettel 
vifeli az ebet az 8 fzép hónalja*alatt, és az énekes 
vagy imádságos könyvet fzégyenlvéa hordozni, Inas-
fal víteueti maga után* 

$«.'190. Az Afzfzohyok örömeft fetsegnek , és 
^ l l f ^ ^ s ^ fajdalmok is tsátfogó n Majd mindjárt —* 

' i p ^ s d^yiier egy Afzfzony, «« , v mindjárt meg* 

' • ' " . / ' 
• ' & 
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^W^ 99 
^'halok! Meg-botsátora azt az én Gyilfcofomnak í 

— Ha -kegyelmed nékem levelet í r , kérem írja* 
r „ meg ,' hogy mint mentt végbe az utolsó Bál, és 

„ ha venni fogom-é a* tudva lévő tsijxkéket az meg 
5, igért á.froo, — • Talám ez a* leg-utólsó Levelem* 
„ — Kérem még is , ne fajnálfa e! - küldeni az 'én 
y, nyakra, valóékesfégetnet; azt tartom., hogy az arany* 

"' míves eddig a' köveket belé rakta* ^ Itt az idff 
t w rof/fzJ — Az Ken légyen- kegyelmes az én £ze~ 
I $> gény lelkemnek ! — a 

§. 216. A* melly Anya mindenütt a* Leányával 
; vagyon, azzal azt jelenti ,• hogy azon kelletlen por-
!' tékától jó fzívvel meg fzeretBe-válni* 
i • ' • • - .-• 

§, 2%%. Az egéfségnek és elmének hírtelen va* 
ló változáfa, a' magánofságnak és könyveknek fzere~ 
tete, bizonyos jelei annak 9 hogy £ Leány valakibe 
jferetetto 

$• Z68.' Régentén a" házafság-tSrést "halállal bün~ 
tették. Ma azt az embert, a* ki ezen kemény véa 
Törvényről akarna 'iióllani, ki-plfzfzégetnék, 

.$. z6g> Hány- Afzfíeaynak maradna -meg £ fe
le, ha ezen Törvénynek ereje ismét meg-ujjittatnék? 

$. ^84* A's "híjában Yalö aTzEzony 'halála előtt 
j.fél-örával még ineg-patatjtsoíja, hogy a* koporsóban 
' arra az oldatára föktefsék, á* mely fel ál az ortzájáa 

feeplífc vagy jegyek ""vágynák 9 hogy az ábrázatjának" 
ÍVép óldaüs felöl légyen. ',." 

$• 294. Már ma fenfci feni raifrtatja keferüfégét 
'^•özvegy-embernek; söt inkább örvendez néki az -' 
inber f és S íz'egény kár - vallott fzfvéböl kör 
•wtai. '•" - g * $« 293, • 
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I0O e-~?^?=— 
§. 295, „ Iftennek hála! mond az Szvégy, már I 

még * fzabadúlék a1 gyötrelemtől " és minden el* L 
me hányás nélkül fogadáft téfzen > hogy többé meg V 
nem házasodik. I 

§. 296. Ha az özvegy9 el-aludt hív Felefégének | 
Tettét minden Sógorai ki - késérnek, a* pompa igen, i 
népes lenne* -f 

§, 300I Az n]í hit'ágazatai közzül egy ez: hogy I 
i3 minden Férj az 8 hív Felefégével — meg-tsalatta-
I, mt? a* külörabség tsak a* nagyobb, vagy kiffebb ; 
„ meg-tsalattatásban áll* K l 
7-r ••' • ' ' ' •; . - • - . ^ f 

** Elegyes Tudom dny* éli dolgok. í 
Jwuigny Jjjgoley a^MtfWParlamenturonak tanátsosf 

Tagja egy igen fzép munkát íra ezen nevezet alatt: i-
,á' T«áo«íiayofc«^k a •-Romaiaktól és Görögöktől fogva í 
* i»t időnkig lett alá fzálláfáról. Férjfiúi és a'dologhoz 
illendő beízéd' nemével vagyon i rva , és minthogy 
itten a' Könyv-író Cicerónak tulajdonfágát-is le-fefti; ; 

e% következendő módon téfzi-ki rólla való gondolat-
ja i t : I 

„ Az 5 tudni kívánó lelke már Ifjúfágában | 
mind azokat a> Tudományokat magáévá tette, a'mel.! 
lyek az 6 Tálentoraainak. fel-fegélléfére meg-kiván-j 
tattak vala ; és az 3 törvényes befzédjeiben könnyen ! 
éfzre lehet venni, melly hafznoson tudott légyen él-j • 
ni az 8 Tudománnyaival. Démofthenesmk ereje és * 
febessége^ Ptótónak tsudálatos gazdagfága, és'hókra-: 
tesnek méltósága fugároaik minden befzédeibÖI* E-i 
zen nagy példákat függefztette vala maga eleibe. És jt 
ki mondhatom-é ? A'terméfzetifzcpségekben, a* ! 
Jyek Őtet oíiy igen ki-mauuák, a' derék ínynek í 
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még azokat feljul-is műlta^ De rnelly igen Tel- má-
gafztalta ezen nagy Orátor a* maga hírét az 8 di-
ts^fíeges Traktáji által, a* tnellyeket a Maradék-

• világnak kezeiben hagya ! Mely gyönyörűséges, és 
' f/ivet tsendesito az í Philosophiája I Minden a* mi 

'itt vagyon, egyenefféget, igazfágot, és egy fzép lé
leknek nemes érzékenyfégétlélek-zi.-Van-é vagy egy 
olly tökéllete* erkSltsi tudományos Syftcma, kivált 
a* Régieknek íráíkik között, mint az 8 emberi kS-
teleíTégekrol való dltioftéges íráfa, a' mellyben 5 
az Embernek és as Polgárnak a' józan okoffágnak e* 
géíífz erejével és mély ítéletü böltsefféggel meg-raű-
tatja azt az utat, a* melly által bé lehet tölteni a* 
polgári társafágos életnek' kSteleiTégeic ? Hol találja 
az ember fnndamentomofabb és fzebb meg-t?áfoláfát 
az Epicurus*' és Stoikufol^ Philofophiájának, mint az 5 
fö Jóról és valóságos Rofzról való befzélgetéfében? 
Mitsoda tifzreletteí#befzéll az Iftenrcl! Melly meg
győző eröíT-gekkei él, hogy a' Baráttfág fe igaz fe 
tartós nem lehet Jía annak foglaló kötele nem a'józan 
erkőlts! Mitsoda ^/igafetaló okokkal enyhíti az Ö-
regféget, midőn annak fóeferesüfégét a'jövendSélet-
nek reményléfe által erejétől meg foíztja! Mikor af 

Philofophiáról a* Litteráturára roégyen, kit illet in
kább, mint otet, hogy példát írjon és áz Órako
rokat tanittsa? A' derék és fáin "iny* ízét, a' való-

. ságos ékefen fzoJIáfra vezetS dicsőfséges és funda* 
mentomos folyamotokat mitsodaKüt-frbSl lehet inkább 
sneriteni j mint az 8 Oratorokrol tanító Munkájából? 
Egy fioval, ezen nagy ember minden munkáiba belé 
nyomta a* Valóságnak és Szépnek valófágps formáját, 

í-í" 
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a' tudós Munkákhoz a* Berlini hónapi Leveleknek írd* 
jához Büfching Úthoz küldött tulajdon keze - iráfj* 
által ujj bizonyfágát adta. MidiSn ezen Ujfág-fró a* 
Felféges Királynak a* Ieg-utóbbi Darabot kezébe ízóL * 
gálcatta volna , Hlyen válafzt nyere a' Királytól: 

TifzteléndS Tanátsos, n&gy Tudománya Férj. 
fiű, fzerelmes Hívem! 

„Valamiképpen az el-múlt EfztendSben.kedve-
fek voltának a* Kegyelmed' hónapi Levelei; úgy ezen 
efztend8ben fem Mztatnak-meg ezen helyben-hagyás* 
tói, ha a* Kegyelmed' valófágos meg-viíágofittatáfa^ 
józan PHilofophiája, és abból a* Valláshoz, Virtus-* 
hoz és Hazájához folyó fzerctete léfzen ezután -i© 
benne vég4zélja. Tulajdonképpen örökké ennek keK 
lene minden emberi efméref tzéljainak lenni, és ha 
azt Kegyelmed fáradhatatlan munkáival elébb moz-
dúja, mindenben bé-telyesíti kegyelmes Királyának 
kívánságát.'* Charlottelenburg Jim. 14-kén 1787, 

Friedrich Wilhclnt* 

AJ Kiovi Tuspöhtek Sámuelnek befzéde IL Katbarinábo&+ 
Májusnak 11 dik napján a' Kióvi 'Sófia' Tem

plomába menvén a* ÜVlufzka Tsáfzárné, igy fogad-
taték az említett Püsp5kt51» 

„ Az lílennek ,ezen Temploma, a'rnellyre fog-, 
gefzti Tsáfzári Felféged tekintetét, egy azon emU« 
kezetre méltó Régiségek kozzul* a* mellyeket iriűto-
gathat a* mi Városunk* Ez a* Templom Javosh^ 
Wadomirevité Nagy - Fejedelemnek Vallásához való 
buzgóságának és Istenéhez való fzeretetének élS bi
zonysága. Ez a3 Templom az ő ezen helJyen nyert 
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keztető alkotmánya. Epitette pedig 1037* Eíztén-
dobén. " 

, , Bels8 alkottatífa as Sz. '&#*' Templomának 
formájára vagyon alkalmaztatva^ mellyet a' Afygy Kon«-
Jtdntinus épített vala Konftántzinápolyban. Ebben a1" 
Templomban vette-fel leg-el$8ben Wladimk Monama-
tlus Nagy-Fejedelem a* Tsáfzári Méítófágnak minden 
nemű tzfmereit, mind azon pompával, melly a' ke* 
tefztyén Hatalrnaffágoknál fzokásban vagyon. Ide hom-
fel a*halhatatlan emlékezetűiig Péter Tsáfzár az á 
Vultaxánkl nyert gyözedelmének borostyánjával ékes 
hálá-adó áldozatját a* mindeneknek királyának. " 

„ Mind ezek ditsSffégeffé és felfégeTé: jtéfzif? 
a' mi Sz, 'Sófia' Templomunkat; de mától fogva a' 
tifzteíTégnek és méltófágnak ujj fényesfégével kezd 
tündőkleni, midSn annak fz« küfzöbein olly Népek
nek Afzfzonyá lépett be, a* ki mind Istenéhez va
ló égö fzeretetével, mind olly fok Isten' házainak 
épícéfe által minden 6 Felféges Eleit ingyen fem ha-
fonlitható módon feljöl-műlta; ki az 0 jobb kezében 
]év5 Tsáfzári páltzájával Mufzka-Orfaágot a' féld-
nek fok Orfzágainál feljebb emelte, é% a' ki* tsele-
kcdeteinek és Gyozedelmeinek híre még a' földnek, 
ezen Rifzeiben - is zengedez,, 

„ Tselekedje az Ifteni Jófág, hogy Felféged to-
kélletes egésfégben tovább-is virágozván, mind azon 
tzéljait tellyes mértékre viheffe, mellyek az Istennek' 
fzemei előtt méltán kedvefek ; tselekedje az örökké 
•való Boltsefség % a' kinek tifzteletére vagyon ezen 

• Templom fzenteketve, hogy Felfégednek nyiffon utat 
ama Templomra, a* mellynek itten a* miénk tsak 

£ 4 tstí?,'•'-
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méltók lehefsünk Felfégednek boldog urulkodáfára,, 
és ebben a* Templomban ekképpen énekeiheffünk; 
Űr Isten! ditsérünk téged* " , . 

A* Mágnes munkájáról* 
A9 Strafalurgi Újságban a' 29-dik fzám alatt ez 

olvsjstaték t „ Zitnm&mann Uclvari Tanáts-Ur Hanna-
ss verában, egy igen hafznos levelet fra a* mágnétí-
„ zálásról az hármóniás Társafagnak, mellyben }e* 
„ lemé, hogy annak Tagfai köz*é fzeretne bé-vé-
?, tettetni. " De 0'nagy hírű Zimmermann azt hazug-
fágnak mondja kani * és a* raágnéűzálásról való ér-
telmét-is világoson ki-jelenti; 

„ Én, ugy mond, fera a* hármóniás Tárfafágol 
3, &j7^»iB?jfban * fem annak máfutt valahol valami 
„ Tagját nem esmérem, és foha leg kiffebb kíván-
„ Ságomat feni mutattam, hogy ezen TársafággaJ fze« 
„ retnék efraerettséget vetnL Én nékem émelyeg 
„ a' gyomrom az egéfz mágneffel bánó állapoitóí* 
„ A* gyakorláft orvosi Tudományban minden el-rej-
„ tettetett dolgot fzükfég ugyan meg-visgálni, ha 
v tsak leg kiffebb utat mutathat-is arra/hogy hafz* 
„ nos lehet. De ha ez a' léleknek tsendeflege és a* 
„ vérnek fel-hábarodáfa nélkül meg nem eshetik, é£ 
„ ha egyfzersmind a' babonás vélekedés és fanatismu*,* 
3, ha a* meg-vefztegeto és gyülSlféges indulatok el-
3, gyitik belé magokat, nem közelitek én az ollyan 
„ dologhoz* A' melly kevéfsé ötlött tehát efzembe, 
„ hogy a* Magnetismus' kedvéért Frankfurtba vagy 

„ Strafzburghz menjek; fzinte olly kevefsé gondoltara-
^ meg, hogy a1'hármon %ás TdrsafághQzy vagy máfűvá 
i> valahová annak vagy egy Tagjához irjak, és tsak 
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35 fafágba való bé-avattatáfra, mint a' Samanek7 Tár- | 
M faságába való ffel-vétetfetéíre Síbériában. ;! 

Külomi Mlömfaféle Jegyzéfek* 
Már fokán nagy hafzonnal tapafztalták, hogy j 

a* fejér bors a* gyomrot erSfiti,' és avrofzfz cméfz- :: 

tés, ételbéli kivánfágoak el*v.efztéfe% fzél és vizel- ij 
letV.égetéfe cH'cn fokán javallottak f kivált a" fokát ',; 
filuknek,- £z£el fgy ízoktanak éinú Minden nap^, ' 
leg alább minden máfod napon eleintén 7* egéík ""•• 1 
fejér bors fzexnet véfznek-bé vizben, vagy egy órá
val ebed előtt, vagy 2. órával ebéd után* Minden- * 
kor a* nagyobb fzemefcet kellválafztani, és 11,13 — 
15.—- ízemte - is fel lehet hágni. Ha fzinte nem 
próbált volna is ezen orvoffág, még-is minden attól 
való félelem nélkül lehetne vele élni, hogy ne taláratáxi 
förróftgot okoz és a' vért fel - hevíti, Ezt tsak az 
apróra tőrt bors tselekefzi, ha ugyan az a' vérbe 
által.négyen; de az egéfz bors tsak a*gyomorral és 
belekkei közli a' xnclegféget és azokat erSsíti; 

A* gyermekek9 teftl úevtítetéfoknek Foucroy fze-
tént leg nevezetefebb tzifckelyje az-ujjanon fzuletett 
gyermek* tettének hideg vízzel való meg-inosattatáfa* 
n így tselekedtem én az én gyermekeimmel,, igy 
fzóll továbbá , és kevés Anya vagyon, a* ki ha igy 
tselekefzik gyermekével, el ne bámuljon annak fze-
,-rentsés kovetkezéfein. u 

Némellykor a'gelefzta a* belén által akarja ma
gát rágni, melly ifzonyú fájdalmat ízokott okozni. 
Ezen munkájában fzükség azt meg « háborítani 

g 5 fok 
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f fok olajos meleg italnak l t a ] ^ I 7 ^ v ^ ^ 
lefztának egéfzfzen ellenére vagyon. És így eg$ 
pár tseppet ejt az ember az italba , vagy pedig a* 
gyomrát vele kivül meg-keni. Eleintén mikor éízre 
vefzi az ember, leg-könny ebben ki kergetheti, ha 
Rhabarharávü "él, hogy a* belek jól meg'tifztúljanak* 
Ezt tanítja mind az okoffág* mind a* tapafztalás. 

Ha az ember a* gyermekebnek ízeméit meg
akarja eroííteni, tsak j ó , de ne favanyó borral mo. 
sog-üa, mellyet egy néhány napok alatt mind unta
lan fzükfég follytatni. Ezen efzköz a* nevezett ál
lapotban a* nagy embereknek-is hafznál. Az égett 
borral elegyített viz hafonlóképpen crSsíti a' fzera* 
nek gyengeségét* 

A' Kantsajfág ellen egy lárvát kell az ábráza-
ton vifelnij melly által a' fzemek kénteJenittetnelc 
egyenefen az elöttök lévg lyufcatskákon ki - nézni* 
Ha tsak az egyik fzem néz félre ^ az-is hafznál, ha 
egy néhány hétig az egésféges fzem bé-köttetik* hogjy 
a* kanísaj fzem fzokjon az előtte lévő dolgoknak e-
gyenes nézésem Ezen efzközzel fzükfég mindjárt 
eleintén élni* 

A9 hofzfzú tapafztalás tanítja, hogy az egyenlS 
nap' és éjjek* ideje* táján az ido leg - változóbb* És 
igy f$tn elébb íem későbben , hanem annak az idő
nek előtte, vagy utánna égy néhány Héttel lehet ál-
hatatos időt várni* Av nap és élj Tavafzfzal egyen
lő. M-dikén Mártziusnak, Öfzfzel pedig September* 
aek 23-dikén* * .... 

A' fót minden ételben, ki vévén a' tejet, nagyon 
lehet jovafolni j mivel az az étkeknek eméfztetéfét 
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a' haltól a' fó't. Ez által aVrofz b5f8gés meg-akadál- j 
lyoztatik, és fok betegfégek meg-eloztetnek* ( 

Mikor a* Vadáfzok a* mérges állatoktól raeg-ma- I 
rattatnak, a* feb re puska port hintenek, és meg-gyújt- j! 
ják, *s minden más efzkoz nélkül meg-gyógy álnak. !' 

I 
A* lenmag-olaj as vér-kopés ellen igen hathatós j; 

fzer* A* betegnek minden nap két teli kajánnal fzokíak í 
bé-adni. De elébb eret kell rajta vágatni. Egy nagy | 
tekintetű Doktor ebben példát adott; a' ki ez által ; 
fok fzemélyeket meg-gyógyított* Három ? négy nap* I 
fcell ezen orvoflaggal élni* 

Ha a5 fóíos és jmotskos fxeraO gyermekeknek fze-» 
meikbe meg-tört nád-mézet fújnak, el-ofzlanak a' fo
tók/ Ébbol V következik, hogy a* nád-méz a* roízíz 
nedvejfégnek meg-gyüléfét el-olvafztja és tíl-fzélefzti, 
ha hozzá érhet. 

Mind azok, a9 kiknek rövid nyákok vagyon, és 
ezért a' gutta-ütéfre hajlandók, ö'rizzék-meg magekal 
a' fzoross nyakra-valóktól, ha kedves a1 magok 'élete; 
roert-a' fSb'81 való vifzfza-folyáía a? vérnek ezek által 
meg-gátoltatik, Azoknak-is fzükfég az i Ilyen nyakra
valóktól magokat meg-őrizni, a' kiknek rofzfz íze
inek, vagy nehéz Jélekezéfek vagyon; a? kiknek na
gyon kell befzéljeni és énekelni; a* kik ollyan mun
kákat dolgoznak, a* mellyekben nagyon kell lélekze-
ni, A' gyermekek ezen nyakra-valók miatt idővel 
gyógyíthatatlan 15 fájásba efnek« 

v Minél többet páráz-ki az emberi teft', annál 
fcevefcbbet fzív-bé, A' fékkm és. ijfedés meg-gátol* 

"';•'-• . ják," "• 
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ragadó nyavalyák az 6 parajok által az egefséges tefb* 
! be által mennek. Ezen okból a' félelmes emberek 
! inkább ki vágynak a* ragadó nyavalya* el-kapásának 

téteítetve, mint Fem mások* 

Vormdtzidbznés az oda való Vidéken a* vén fzJJL 
15-tobe ifjú fzölS- vefzfzSt kezdettek oltani. És így 
éppeij nem ftükfég ki áfni a" vén fzölö-tökét j mert 
ezáltal, ha a* gyökerébe ifjabbat ólt, négy efztendSt 
nyer a* Vintzellér; mert az íllyen ftölö-tckék az oU 
tásnak máfodik efztendejében már teremnek* Az il-
lyen oltott faölS-fák a* fzS13t 14. nappal elébb-is 
sneg*érellk , mint fem fzokás. Ez ízerént aVrofz Ü8-
lö-tokéket-is meg-lehet jobbítani 

A* fenyo-fa* ágainak végs5 begyeit fia még-ÍSzIk* 
fog mofó viz hellyet lehet vele éínL Ez a** fog-húsnak 
dag^dáfait meg-gyógylt}a,'és ha a* hús.a* fogtól feU 
válik, meg-éröfiti. fiz által tehát a* fogok-is meg-erS-
ütemek* Ugyan ezen ítál a' vér-rothadás elien-is 
hafznos. 

Nagy Dohán lakott nagy ériemüy Köz»hafzonm termett ni* 
hai Tek. WlSKI VÁL Urnák igen ritka példdjú ked
ves hites Várja, néhai Tek. BÍR Ó KRISTINA Afzfzony 

f meg-haldlozvdn, ennek emlékezetére, jó Férjének ki*-
<uánf agára, Hlyen Eptapbiwnot kéfzitett hamarjában 
T*T. Z .S . Úr. 

Kr Kérded: Mit zárc-itt-el a* Fold Sír-halmában,. 
Vagy kit tart az Halál kemény Rabfágában* ••• 

F. BÍRÓ KRISTÓF Afzfzony ide ki záratott, 
Kiért fok Szemeknek zápora Áradott, 

' • . £ • • 
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£* minden Virtusnak volt rövid - Summája, f 

Ezt ditsérte volt meg Bölts Salamon* fzája* 
Ez a Karbunkulus 5 e z ama drága K i n t s , j 

A' mel lyhez hafonló r i t k a ; söt tálára nints* íj 
Szorgalmatos Mírtba volt ez életében; jj 

D e kegyes Mária Ha lá l r a mentében,, *j 
Maria v o l t ; mer t a' j obb Réfzt 3 magának ]j 

V á l a f z t á , kefe L e i k é t adván Jéfufának* jjj 
O k o s Abigail volt minden d o l g á b a n , Jj 

Sok Férjfiat meg-dűl t ér te lmes voltában* «j 
Tudott ez folytatni benn Gazd-afzfzonyfágot; ;; 

És ollykor, ha kellett, künn«is Gazdafágot* ! f l 
Tifzta Szeretettel buzgott Istenéhez , i\ 

. Tökélletes Hívfég volt benne Férjéhez,, 
3Lakt)Zott Szivében az Űrnak félelme. '],* 

Boldogult Leljkének c* lévén élelme,, | 
Nem ragadt volt Szive e' Világ* porához, t| 

Söt mgyan repefett, 9s vágyott Jéfufához^ \'j 
% KedvefSre nézve kívánt volna élni; j * 

De Jobbnak itélte Jéfufát fzemlélnú | | 
Van hát itt egy Féniks a' maga hamvában* r í 

Tekintetes Biró Kriftina Boltjában. = * 
&QBAI ISTVÁN volt elsőbb hites Párja j •« 

Majd Ifjabb JTISKí P^L ki moft Sirbe zárja* ) \ 
Arany időt töltött mig véle lehetett y 

'S nyájas Befzédéböí réfzt Férje vehetett^ , \ 
Ki Felféges TSÁSZÁR' Cvmmiffió)áhan "" j 

Midőn fáradozna hiv Szolgalatjában 1 
Tafnddon ; az alatt Nagy-Dohán Házában 7 

Jají fzörnyQ Karc válla Párja' Halálában. \ I 
Meg*j5ve,'mint "Ráró, Kedden ellve felé, % 

Kedves Kriílbáját hát meg-hüive leié* | 
Ja j , jají ím bokros jaji fojtá-el PÁL' Szívétj | 

Mert Halva taláíá véletlen egy Hiveií }j 
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Meg-hüle, és magát fel nem-is találá, 

Szörnyű Fdtumát tsak zokogva tsudálá. 
BÍRÓ KRISTWJNAK ha kérded idejét, 

Haid-meg kevés fzámból álló efztendejét; 
Harmintz nyólu efztendSk tsak élte* folyáfa ̂  

Ötöd-fél raáfodik Férjével Jakáfa. 
Tizen nyoltzad napján Böjt-elo-Havának s 

Ezer hétfzáz nyóltzvan hétben hogy fzólnának* 
Gyermek-ágyban fujjos nyavalyái között 

Édes Jéfusához örömmel költözött. 

Ez egy valofágos drága Afzfzonyfág - volt > f$ tükörül 
lehet raáfoknak a* Jóban* Tek. WISKI PÁL Úr Kö* 
zép-fzólnok, Kraízna és Kővárral egyesült Várme
gyében, a* Fold-mérés dolgában K. Commiffariuf 
vóít, 3, R. forint nap-bérrel., melly többre megy 
ezernél. Mórt pedig nagyobb hivatal várja vala ; 
de Vég-bntsűt véve minden földi Méltóíagtói Fele-
íege* Halála után harmad-fél hónappal* 

£ Patzkó Ágoston Úr Könyvnyomtató Mívbellyében ta~ 
lakatható Magyar • Könyvek áraikkal egyetemben* 

Fon Krajtzár* 
i . Nemes Ember. 8-ad réfzben az árra —— ao» 
2. Nemes Afífzony. 8-ad réfzben ——» 20+ 
3. Nemes Úrfi. 8-ad réfzben - —— 2o* . 
$. Szent Ember. 8-ad réfzben - —— io. 

Bílts Ember. 8-ad réfzben - ~ ~ IO* 
5. Téli éjtfsdkdké'fradtéCzben .* '—«*- 24* 
Mind ezek a' Munkák a5 Hazában efméretes emléké-

zetü Pahdi Ferentz Urnák fordításai, mellyek 
közzül akár ~ meílyiket, akár-ki, vegye kezébe, 
mind fzép dolgokat, mind fontos befzédet talál 
benne* A' Bőlts miérten ugyan íehet némelly 

ma-

í V 
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magokkal ellenkező mondáfokat-is éfzre venni, ; 
mellyeknek meg- jegyzéfét.én a\fonto$ értelmű j 
Oívafóknak Ítéletekre bizom. A' Téli ejtfzakák \ 
együtt való befzélgetésben vágynak írattatva, i 
Xi-botsátotta-Tifiztelendo Révai Miklós Ur , vé- ! 
vén a' kéz-iraft a'Szerzőnek holta űtan Fö-Tifz-
telendS Szili János Szombathellyi Püspök UrtóL ! 
A" Munka fzép matériákból vagyon Bfzve-fzede-
gettetve, mellyel akárki hafznofon és gyönyörű-
fégefen tökheti idejét. 

% Klimius Miklósnak fold alatt való átázása, fordltta* 
tott Deák nyelvből magyarra Györfy Jósef Pro* 
kátor ákal nagy 8-ad réfzben —• az árra: ú for. 

Már ez a' fordítás éfraéretes a* Ba2ába% minden tud
hatja mit hu 

$. Kohinzon gad réfzben, fordította Gehi Jósef Út^ 30, kr* 

Ezt a* Munkát irta Campt Ur a* Gyermekeknek fzá* 
mára Rómán formában. Kiváltképpen az enge-
delmefféget és az Isteni gondvifelésben való bl* 
zodalmot tzélja e' munkának a' gyenge fzívekbe 
bé~óltaniv a* mellybSl azonban fok más dó!go~ 
kat-is tanulhatnak még a* korosabbak -is, Ap 
édes Anyáknak ezen Munkát nagy árrön^is meg~ 
tellene venni, mint a' melly a* fó nevelésre gyö-
aiyőrOféges ötat mutat. — Ezen Románnak irá* 
fára e' fzőlgáltatott aíkalmatofságot* Egy. Sfeo-
tziai-ü, Selkirk Sándor a' Kapitánnyával ötave-
vcfívén Imn Femaadez Szigetében maradt egye
dül, hol a' ruhája róila le - fcakadván, vad-keis-
keknek bőreivel ruházta magác, mellyeket fut* 
tokban-is eMogott, olly nagy g\orís*ftggal bíra» 

Utói* 
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Utóifára 1708-ban, midiin a* világot kBrfll-hajő. 
kazó Rogers ezen Szigethez érkezett volna, vs-
le-együtt vifzfza-jStt Angliába* • . 

Ezen Seíkirk Sándor minden nyomotúfágít fzorgalnia* 
tofon fel - jegyzetté* - Ezen jegyzéfeivel" Ddnírí 
Defoehoz menvén „•• kérte ezt a* Tudóst 9 hogy 
azokat fzedje rendbe/'' De ez meg- tsalta öten 
fok költeményekkel 'és kfirSMráfbkkal meg bövi -

.;••'•-• tette, és a' maga Robimon Cnifoe]&i a'Valófágnalc 
és költeménynek tárházából űgy fzer&eztette ofz-
ve* Ezen Robinson Crufoeból kéfzkett • ofztáu 
Campe Űr .egy harmadikat, melly ez a" mi fordi-

• táfunk. 

Bfzköz$ a melly által egy jó Törvény-Könyvre fzert le<» 
bet tenni* 

'• Semmi fem fértette moftanábaa olyan''elevenben 
. az Auíhíai Törvény-tudókat, mint az uji TSrvény 
•könyvnek közSnfégeffé. való tétele* innen fiétsben 
mindjárt pennához nyula ki-jqveíele inán egy• éttel-

'mes kéz, és Slendrián nevezet alatt, ugyan tsafc hé* 
fizetett ezen ujj Tőrvényeknek* Ez az író mikor 
ő Felfége eleibe hivattatott volna, ,és 5 Felfége azt 
kérdette vólua tőle* hogy miért motskolná .8-Felfé
ge' Törvény-könyvét? azt feleié: azért, hogy'"az 
emberi méltófágnak gyalázatjára vagyon — hát mii™ 
lyet kellene írni? kérdé tílle indálatofon a'Mnnárk-
ha. — „ Ollyat, felek ^ a* mellyen femmit fe le* 
hetne gyalázni* 44 — 

{£'MbMt máskon) 
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