
« ( O ) JÉ Í7 

I L L E V 1 L 

KÖlt Komáromban, Boldog Jfofzomj Ha. 
vának 6. Napján. 

af Frantzia elméjségiiek né.'mily fzikrdi. 

H P . ' . . .. , ' 
it izen-hatödik Lajos, a' mostani Fran-

tzia K irály, mindenkör igen nagy fzerete-
tét mutattá a' fzegény nép eránt, azért ís 
mikor Királyjá koronáztatott , azon éjjel ama* • 
jó Királynak, IV-dik Henriknek Parisban 
lévő értz Öfzlopára, éggy valaki nagy be-
tűkkel e ' fzókat ragafztotta: Refüffexit, 
fel-támadt. — 

Ezt más nap reggel, mikor az oda tó-
dúlt nép örömmel olvasta volna, eggy más ' 
Frantzia e' fzókat írtaálá: 
Refurrexit. Japproüve ce bon mot 

Mais p'our is erőire il faut la 'pouU allpot-
Fel-támadt: Szép fcó ez , de hogy ei-hi-

hefsem, 
Sziikfég; hogy a' tyúkot fővé fzémléi-

hefserri. 
Tzélozott á' Poéta 1 V-dik Henriknek 

fzavá járáfára, a' ki mikor Tiíztjei arra kér-
ték , hogy nevelje a' Népnek adaját, azt 
ízokta felelni: Azt akarom m, hogvj Ug-

B alább 
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alább eggy héten egyfzer, a' leg-fzegényjebb 
jobbágyomnak is, tyúk fŐjjön a' konyhá-
ján. 

Inkább akart ez a' jó Király minden 
háfzontaian és kőltféges pompát Udvarából 
ki-üzni, mint fem a' Népnek adaját, leg-
kifsebben is öregbíteni. Azért is míg a' 
Frantzia nevezet el nem töröltetik, minden-
kor áldott lefz'az ő emlékezete, Melly 
eggyűgyíi lett légyen e' leg-vitézebb , leg-
igazabb, 's leg-jobb Királynak udvari pom-
pája; meg-tetfzik a'többek köztt azon-Le-
veléből, mellyet Suliihoz , a' Fő Minister-
hez írt, melly ben egyéb fzavai között így 
fzóll 

. Kedves Suliim! 
„ Hallom hogy beteg vagy; meg-bo-

„ tsáss , hogy látogatáfodra nem mehetek; 
„ mert a' Királyné ment-el eggy Barátjához 
,, a' kotsimott, gyalog pedig lábaim' fajdal-
„ mok miatt most nem mehetek. „ — 

Máfok pénzt veretvén XVI-dik Lajos' 
xifzteíségére, éggyik oldalára metízett'ették 
ama' Frantziáknak áldott emlékezetű Kirá-
lyokat, XH-dik Lajost és ÍVdik Henriket. 
A ' máfik^óldalán XVI-dik Lajost, V a ? két 
fzámokat így adták öfzve :* 
XII-dik Lajos ,"i> Akarván jeleMeni , hogy 
IV-dik Henrik,| a' kettőnek Virtufait fogj& 
XVI-dik Lajos.^ magábai* foglalni. — 

• . • Mi-
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Mikor ama^ nagy Philoíopbiisnak ^ ne-
vezetefen a' menyköt le-huzó rudaknak leg-
elío táinálójoknak) ^sáz Amerikai Közöníe-
ges Tárfafag'fundálojának Ffa#Zmnek ké-
pét Parisban ki-mét(zették, é' vertet írták 

II ote aú ciéí la főn d re & lé íceptte áu Tyrahs.! 
Deákul. 

Enpuic Cceló fűimen, íceptrurücpe Tyrannis. 
Mei^köveit Égnek, botját ki-tsikarta Ki-

rálynak.' 
: ' \ ... 

Meg-fbfztáaz Eget ártalmas tüzétől, 
9S á' Tyrannust, népét rontó veízfzejétoL 

-

Sohá fem volt táláh Frantzia Orfzág-
ban éggy Ministér is, á? kit az egéfz nep 
jobban gyűlölt *s átkozott volna.,.-rftint l e r -
rai ? míg vegre 17^f-ben faívátalából ki-vet~ 
tetett," Ez igen fzegény legényből lépett 
érre nagy méltólagrá:, temérdek kintset 
gyűjtött iÁágának ; dé á' népefá' íbk íattzol-
íató parantsolatok által; mint telhetetlen na-
dály , fzűnteíen ízívta Ezer meg ezer pa-
áaíz ment ellene: le írták a'Királynak, Kogy 
többre megy eggy milliónál a a"* mit maga-: 
nak kúf von e&tendö által igazíagtalaa 
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módon, de ez az álnok Minister minden-
kor el-tudta a' leg-igazabb panafzt is fzép 
fzínekkel nyomni. —- A' több panafzok 's 
instántzíák között, mellyek fzűnteíen men-
tek ellene, a' tsak nem éhei halasra juttat-" 
tátott lákofoktól, de a' melly eket vagy ma-
g a , vagy más íorfofai által mindenkor el-
tudott hárítani; egyfzer a' Poitfll Paraí'ztok 
eggy Iskátulát küldöttek Postán • Dubarri 
Grófnénak, a' XV-dik Lajos Szeretőjének, 
abba tették Instantziájokat , 's eggy darabot 
abból a' kenj'érből, mellyel élnek ők egyne-
hány efztendoktŐl fogva; A' Grófné meg-
mutatja a' Királynak ezt a' fíralmas Instán-
tziát 's a' kenyerét is. A' Király meg-kós-
tölja, 's el-fzenvedhetetlen rofzfzftak találja, 
mellynél az ebeket is jobbal kellene tartani. 
— D e mit tsinál Terrai hogy ennek elejét 
vehefse ? A' Grófnéhoz megy, valámelly drá-
ga nyakbéli ékefséget vifzen néki, dítséri 
könyörülő fzívét, de egyfzer'smind elébe 
terjefzti t hogy éppen ezzel a' nemes fzívvel 
akarnak viízfza élni az ő ellen fegi, hogy ő-
tet el-vefzthefsék. El-hiteti a' Grófhét, hogy 
azt az ö titkos irigyei tették Postára, köl-
tött név alatt, és hogy azt foha fem küldöttek, 
5s nem "is látták a' Jobbágyok. A' Grófné 
el-hifzi, a' fel-bofzfzonkodott Királyt is el-
hiteti , 's úgy vége lett mindennek; a' Ki-
rály Örült azon f hogy nem igaz hogy ol-

, . ' lyan 
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lyan kenyérre fzorúltak volna Jobbá-
gyai. — 

Illy fok álnok módokat gondolhat-ki 
eggy lelki - esméret nélkül való Minister , 
hogy az adó-fizető fzegériy Közfégnek pa-
nafzfzátferc)mivé tehefse. — Azonban a' Po? 
éták nem fzüntek-meg fok Epigrammák , 
nóták, danlok, 's- egyéb verfek által Ter-
rait a' nép előtt nevetfégefsé 's fzázfzorta , 
gyűlöltebbé tenni. — Meg kell jegyezni, 
hogy Frantzia Orízágban nem tartatik A f -
quillusiiak vagy rágalmazó írásnak az, a' 
minek a' Szerző alá meri írni a' maga ne-
vét ; hanem, ha a' hántatott Személly bízik 
ártatlanfágához, fzab'ad néki az írót Tör-
vénybe tzitálni, 's ha meg nem bizonyíthat* 
ja a' mit írt, akkor Törvény fzerínt bűntet-
tetik. , De a' Poéták ollyakat írtak a' Fö-
Ministerröl, a' mellyeket az egéfz Orfzág 
íúdott, 's nem merte őket Törvénybe tzi-
tálni. 

Ezek: között a' Terrait vagdaló, 's az 
o rováfsára a' fel-boízfzónkodott Közönféget 
nevettető Poéták között vólt ama' tifztes 
vén Condamine is , a' ki már ekkor gö. 
efztendős volt, 's minden fő emberektől, 
még a' Királyi Udvartól is, mind öregfégé-
ért , mind Poezifséért nagyon betsűltetett* 
Alkajmatofságot fzolgáltatott néki arra az, 
hogy eggy jó barátja eggy pár foglyot .kűí-

B 3. dö# 
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<Jott neki Lyonból, mell vet a' Fő-Mimster, 
inint a' Túnifi. Piraták, fzabad prédának 
ítélvén ", el-fogott, V maga afztafánál meg 
?s evett. — Condamine nem ízerette ezt a* 
tréfát , fqt a'- maga már régen fel-függefzte-
tett fegyverét elő-yette, az az, fok Epi-
g ram mákban Terrait vagdalta. — |Cn tsak 
riémellyeket fordítok idé le. 
El-küldéd hív Barát 1 &. kövér foglyokat, 

De Terrai; 's nem én ettem-meg azokat* 
Mi okon? — Tán magátFridriknek képzelte,' 

'S Lengyel Orfzágnak kis madárkáim vélte,, 
Pgy eméfzfze gyomra nyalánk falatot, 

Mint mi a' tőle vett fok Parantsolatot. —-

Más. — Terrai el-torlőtte ar két halálos. 
• • : bűnöket. : ' / ' ' • 

Frantz Nép! Terrainak oltárt erneltefsünk, 
Á ' jókért, mellyekkel lelkünk koronázta , 
Vigyáz , hogy halálos bűnökbe ne efsunk. 
Jíints már Kevély/égünk, mert azt meg-alázta. 
Gazdag's boldog eggy fints hogy irigye Ír 

' ' hefsünk, 
A ' fzeíényfég által meg-ment fösvény fégtöl, 
iújafdgunk éhfég által el-óltatott, ' 
JJafagank. fzűnt, velünk kogy vizet itatott. 
A" fziikfég öfztöne Őriz Korhely/égtÖl, 
Tőle a'Terméízet így meg-jpbbíttatott, 
A' Torkofsdg maradt bönüftk több férgétől? 
J x \ - ; ' ... - ' ' 'S' ' 
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hogy meg-haljak feltem, ez eggynek mér. 

gétöí , 
De a' bölts Minister ezt is rántzba ízedte, 

hogy meg-ízabadítson mértékletleníegtőlg 
Két ízép foglyaimat el-fogta 's meg-ette^ 

Cqndaminének ezekhez haíbnló több 
vagdaló záíait majd mindenek könyv nélkül 
tanúlták-meg Parisban^ ŝ úton út felen be-
izélitek a' Ministernek boízízontáíara. Még 

Királyi Udvarban is íbk I)ámák aíztalTe-
lett könyv-nélkul mondották-er ezeket^ nem 
tevés katzagáíbk között* Terrait ette á* 
rnereg , de minthogy a' dolog igaz volt, 
pem is merte â  vén Poéta ellen haragját 
mutatni; hanem t%ogy meg-engeíztelje, kül-
dött ízámára eggy meg-koppaíztott ŝ felet* 
te igen' kövér pujkát, méllynek^gypmrát 

é^ más drága ízerekkel zneg-töítette,. 
Az örqg CqW^#%^ botsátótt^ki azuT 

fán is némelly verfeket, melly ekben le-ír-
ta , az ő két kis foglya melly nagy puj-
kává változott: de veríeinek mindenkor 
%itánnqk tette, ho ̂ y bár â  Minister a' Fran% 
tzia népet is a'' fok húzás , nyomorgatás u-
tán illyen pujkához haíbnló kedves Paran-
(solaClal vígaíztalná-meg ! -

Éppen Sz. Bertalan napján vettetett-ki 
, a' roízíz Minister íbk íattzoláía után tiízt. 
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fégéből, az akkori Cantzelláriufsal, -s a* 
Tengerre, vagv Hajokra vigyázó Minister-
rel. Azon tstve némellvek a' Terrai Bará-
ti közzuí vagdalózván fzavokkal, így fzóll-
tak: Már e% ugijan Jzép Bertalan napja, 

. a? Mmisterekmh: Ezt mag-haljván a' Fá-
zisban lévő Spanyol Követ , Gróf Afanda 9 

azt felelte: Igaz hogy fúp; mert mosú 
pem az ártatlanokat üldözik; tzélozván az 
I-> 73-dik Efztendei vér-ontásra, a' melly 
ol!y feketévé 's rémítővé tette e' napot a' 
Frantzia Históriában. —- Terrai helyébe té-
tetett Finántz Ministerré TurgÓ.t, a' ki egye-
nes lelkű ember volt, V a' Kerefztyéníegetá 

inkább a' belfókben, mint a' küllőkben hely-
jieztette. Mivel ezt azzal vádolták, hogy" 
ritkán megy Mifére, eggy Frantzia eggy 
hoízfzii Beízéllgetést nyómtatott-ki a' Király 
és Gróf Maurepas között. Én tsák a?S 
említem a' mi Terj-aifa tartozik. — 

A' Király. 
Hát Ttirgot mitsodás, 's mit ítélfz felőle ? 

Gróf Maurepas. 
Éles elmével bír, 's ritkítom jó fzívét, 
Betsűli a' Törvényt, és a ' jó erköltsöt, 

A' Király, 
Mind jp; de azt mondják hogy nem já?. Mik. 

fére. 
Gróf Maurepas. 

fJram Király! erről fok befzéd hallatott -« ; 7 . 
T e r r a i e$&) e t fe múlató tt. 

' , ' . . • u- -
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Ugyan ez â  Terrai és az Ő, íbk-fele 
nypmprgátáía volt az oka annak a! nagy lár-
mának ^pártoskodásnak, m^Ily Turgpt alatt 
ütptte-ki magát noha azt nemei-
ly^k az Anglpípknak , máfbk a' Klérusnak ^ 
máíbk a' Jéíiiitáknak túlajdonították. íbk 
ezer Paraíztpk öízye yeryén magokat, Pa-
risra ütöttek ^ ott minden kenyér árúlókat 
fel-prédáltak/ 'S valakik nyeréfegre búz^t 
vettek / mind azpkat puíztították égettek. 
-T- A- mi ebben a'pártoskodásban íbk ne-
yetíeget okozott e' volt az, hogy Párig 
Commendánfanak, Duc leveleit 
kjlldpttek a' Pártofbk, hogy Ők a' jövő éj-
jel meg-vefzik. Biron talpon tar-
totta a'katonafagpf, ŝ más nap mindenek 
nevettek Birpnt / hogy ot\ olly bolondá tet-
tek. Még akkor meg fem tüdták álmodni 
a' Frantziákj hogj 19 ei?tendő múlva ugyan 
ez a' fel-zúdúlt nep > a' fzabadfágnsk 
alatt, a- Bastilt nem tsak meg-veheti, ha-
nem a% földdel eggy enlö vé fogja tenw. 

A' Találós Meíe vólt Z a*'Rejw, 
tett Szó <fg^4, mellyből ki-telik "(fgy,. 
^ ^ 

. Td-
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Találás. Mese. 
Ékem, hogy már nints életem, 

Á' hólt élőt el-temet. 
Annak éltét őrizgetem, 

Ki-el vette" éltemet. 
Szathmárról. 

Rejtett $zó. 
Mi tsgk heten vagyunk, de téfzünk eggy 

Várost, 
Még pedig Királyi Név vMelő zárost,, 

De tsak. négyünkből is még nagyobb Vá-
ros áll, 

Hol fok-féle Nemzet, fok Pap, 's Barát 
fétái; ' ' • • ' 

Más négyinkre akkor léfze.n tsak fzükféged 5 

Milcor Éva átkát érzi feleíéged, 
Ötünket ne illess, hatifztát ízereteck. 

Vélek maskarává mért magad7 teheted. 
Kik e' Gyűjteményből olvasni fzeretnek, 

Azok mind hetünket könnyen esmér-

M;dosó madarakról , nevezetefen a* 
• ' feUkékröL 
Az Istennek fok formájú böltsefsége fo-

6pl fem tetízik ifikább-ki-, mint az oktalan 
•. X . r . 'Ü • » • • • t "r »' ' / t 1 

• ' a l " 
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allatokban. Azokban íemmi nintf, a' mi 
az ember őgyelmete&égét inkább meg-ér-
depilené, mint â  bujdosó madaraknak ízo-

. kasok. Azt mondja Jeremiás : g/átarqg 
^2: eg&g^ magá' ^ ^ 
g W z W ^ a j W-

WZ Sok nevezetes dolgok 
vágynák â  madaraknak bújdolasokban. Tud-: 
jak azok, mikor kelj el menni, vifzfza 
jőni. Kémellyek "hozzánk jönék* mikor 
má$qk el-wenf)ek Ezen Ö költözéseknek oka 
a hideg és â  meleg, ?s az Ő neméknek íza* 
porítáíara való indúlatjok. Az egéfz földön 
hints eggy hely is, mely nékik állandó ízál-
lások lehetne, â  hol egéfz eíztendeig elefe-
geket találhatnák, fem azok meilyek 
hideg, íem azók^ mellek a' meleg üget 
ízéreiik. Tsiidál&tos bennek az, hogy ezek 
a^uokófság nélkül való állatok az időt, mélly-
ben nékik el-menni és vifzíza jöni kell, ugy 
ki tudják válafztani, és hogy a' helyet a' hová, 
az utat a' mellyen menni kell tudja Kt 
nem tsudálná 1 melly ízép rendel 's moddaí 
útaznak a.̂  bűj&psó ipadarak? mint tudnak 
azok olly í b k , olly nagy Orízágokon és 
tengerek eri által minden mágnes tö nélküí 
egyenefen utazni? Ki mérte^ki nékik az 
útat az égen ? Mitsodá jelekből tudják ok, 
hogy már mennyire haladtak, és még men-
nyire kell menni? Ki vezeti/ki táplálja ö-

' : ' : ' " ^ ' ^ ^ w ' 
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ket, ki-riíel gondot azokról â  dolgokról, 
a' melly ek re né ki A az úton ízükíegek va-
gyon ? Ki mutatja meg nekik azokat a' ízi-
geteket, hol ölj: eledeleket találják? Mind 
ezek fellyűl múlják az embereknek okofsá-
gokat és ízqrgalmatqíságqkat, â  kik illy 
hagy útra nem mernek indulni, 's nem is 
indúlhatnak, hanem ha a* tapaíztalással, az 
utazók írásaiknak ölvaíasokkal, geqgraRai 
tudományai ŝ mágnes tövei fegítenek ma-
gokon. így ír (70JW)r 

FI % a' múlt Szá? 
áadban túdós Párisi Qrvos. — 

Dg az igen különös dolog , hogy mind 
eddig nem tudták a' lermcfzet- vizsgálók 
meg-határozui: Vallyon. a' fetskék a\ buj-
dosó madarak közzé tartoznak ? vagy pe-
dig VcUlyon nem fagynak e' meg télben , 
mint némelly hegy lábú ahn ok. p* o. â  
havasi egér, yagy és íbk boga-
rak. Némelly^k â  bújdosó madarak közzé 

. ízámlálják a' fetskéket, 's állításokat az úta-
dóknak tapaíztalásokból akarják erősíteni, 

túdós Anglus azt írja OfMtAo? 
Zog. j f C.' ^ hqgy a' fetskék Egyiptom^ 
ba 's Szeretsen Orffzágba bújdosnak tőlünk. 
Mikor Coíi^mbus Amerikába máíbdízor útaT 
zott Octobernek ^4-dik napján, tíz xiappajl 
az előtt, hogy Ö Dominicó fzígetjébe ért , 
látta hogjr az ö hajójához eggy Európa) 

' - ' ' ' ' ' fets-
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fetskéhez hasonló fetske. közelgetett. Ö 
utánna fok tengeren járók láttak útjókban 
fetskéket. Leguat Novemb. 12 napján ta-
lált négy fetskéket, mellyel? az ő hajóját a' 
Firide PrömontoHumig hét-napokon ki-
férték. 1765 efzt. a' Penthierre Compani-
ájának hajóját az Afrikai pártok és Viride 
Promontorium köztt lévő tengerén a' fets-
kék egéfzen el-lepték, mellyek hihető. Eu-
rópából mentek , leg alább azok az Euró-
paiakhoz hasonlók voltak. Adnnjon írta 
JSilffotinak, hogy míg o Senegaílbm fok ide-
ig múlatott, ott gyakran látott az Európai 
fetskékhez hasonlókat , mellyek akkor 
fzokt'ak ott meg jelenni, mikor a' fetskék 
Frantzia Orízágbol ei-mennek, tavafzfzal pe-
dig Senegcillt ott hagyták. Mikor az emlí-
tett Adanson Górea és Senegall köztt a' 
tengeren utazna, és már Smegctlltól 50. mért 
földnyire volna, négy fetskék fzállottak a' 
hajójáraj mellyek Európaiak voltak; mind 
a' négyen úgy el-fáradtak, hogy kézzel még 
lehetett őket fogni; Azt is meg jegyzi A-
danson^ hogy a' melly fetskék tél felé men. 
nek Senegallbn, ott azok fem féfzket nem 
raknak, fenn nem kőkének, hanem tsak ke-
vés ideig múlatnak, azzal tovább mennek. 
Maga PateV Kifcher, a' ki azt láttatik hin-
ni, h ogy a' fetskék a' víz fenekén Telelnek 
azt mondja, hógy a, MÓfeai lakosok azt 

bí» 
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bizonyítják, hogy Egyiptomból és Líbiából 
Európába â  gólyákkal eggyütt fok. fetskék 
utaznak. Miísionariusnak túdóíitása 
ízerént Örfzágban, Octoberben fot 
kéfobben is lehet más Tartományokból oda 
ment fetskéket látni) A' fzprgálmatos vizs-
gálódók erősítik, hogy â  fetskek Sejtem-
bernek z^.nap^a felé indúlnak-el Ángiiabt^ — 
A hely, a v honnan el indulnak; 's sl. hová 
az ei mdulágra öízve gyűlnek, vagyon â  

tartományban / és 
köztt, hol â  házak% templomók% tornyok^ 
tetejekre öfzve féregéinek, és ha ellenekre 
való ízéi fúj , egynéhány nap várakoznak ; 
ha pedig jó fzelek kezd lenni, éjtízáka uúiak 
indulnak, úgy hogy. reggel közzulök eggyét 
íem lehet látni. azt írja, hogy á' 
jő reményfeg^ hegy énéi egéfz éíztendon ál-
tal^ de kivált télen elég fetskét lehet látni, 
a* honnan azt hozza-ki^ hogy ott íbk utazó, 
fetskéknek kell lenni — fV/c&r, â  ki a' 
terméfzetnek ezt â  réízét igyekezett világos-
ságra hozni, némely fetskéknek , mellyek 
az ö házánál keltek ? tzérnát kötött a' lá-
tokra , melly ízínet eí-hagyó festékkeí volt 
megfestve. Wvetkezett efztendőhvifz-
ízá mentek sC fetskék házához, aC tzérna 
meg nem változott fzínheí lábokon lévén; 
melly fzínnek meg kellett volna változni* 
ha a' fetskék távol léteknek ideje alatt af 
iízben lettek volna; 

" . De 
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De akar melly erofsen láttattafsanak e-
zek a' tapasztalások a' fetskéknek bújdofáso-
kat erofíteni: tsak ugyan. olly fok példáikat 
adják mások elő a' víz fénekéröl ki-húzatta-
tott fetskéknek, hogy azokat nem lehet 
mind .költeménynek tartani. Kollinfon em-
líti Philöfoph, Trans. Föl Lili. Ari. 
24. p. X 01. hogy néki eggy barátja írta azt, 
hogy 6 Bafélben Mdrtzius havában látta, 
hogy a' gyermekek a' Rénus vizéből fok 
fetskéket vontak-ki, mellyek közzűl 5 
eggyet fel-elevenítvén a' kebelében, vélet-
len el-repi'ilt. Ettmüllet tudós Német Or-
vos azt írja „ Láttam eggy gyékényes ha-
,, las-tóban a' jég alatt mint eggy vékányi 
„ nagyfágú öfzve tsomózott fetskéknek fo-
„ kafagokat, a'mellyek úgy tetfzettek, mint 
, ha meg haltak volna, de még a' vér 

,, .mozgott bennek. Hasonlóképpen ír Olct-
. ,, US MttgntiS Svétiában Upfáliai Ériek 

Az éfzaki vizekből Úgymond, a' ha'áfzok 
gyakrán fok fetskéket iíúznark-kj, a' mellyek 
tsomónként öfzve ragadoznak oiz kezdettel«, 
mikor a' gyékényes vizeknek fenekekre le-
fzállanak. Még'pedig úgy ragadnak öfzve > 

hogy eggyi'knek ízája, lába, fzárnyáa ' má-
fikéhoz érjen j az illyen fagyos fetskék a" 
haláfzok által fel-melegíttetvén, el-repul-
nek, de nem mefzíze. OlattS Magnus. 
Lib. 19. 2 (j. Kolas éggy igen túdós ember 
és az iily dolgoknak Szorgalmatos vizsgaió-
jok j Í7Í2, eiztendobeix az Angliai Kiíálj<i 

^ , . 
Jelzet: 
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tudós tárfaiagnak, új próbával még mutatta 
azt, hogy a' fetskék, télre â  víz alá vefzik 
magokat. Azt mondja o : Láttar^ hogy 
^ az éízaki tartományokban teli időben a' 
haláízok â  jégen lyukakat vágnak, a' há-
lót azokon á' vízbe bé-yetik â  jég alá, 
magam jelen lévén az illyen haláfzátkor, , 

tóból tizenhat fetskéket vontam-
ki á' jég alól; a' tóban pedig har-
mintzat találtam. Ugyan ez a\ túdós írja, 
hogy Gróf Kástélja mellett 
látott két fetskéket, mellyek â  víz alól ép-
pen akkor jöttek-fel, mellyek nedveíek lévén 
erotelen fzárnyaikat le-erefztették 's alig áll-
hatták; Azt is tapafztalta ez a' túdós, hogy 

íetskék, mikor tavaízízal még-jelennek, 
egynehány napokig nedvetek fzoktak lenni. 

(A^ többi következik.) 

.IÁ 

Itt Komáromban Réformáta Ekkléíi-: 
ábanfáilettettek az él-múlt 1789-dik Efzten-
doben 20^V ízeméllyek; meg-haltak pedig 
317-eiu És így a'holtak fzámjok a.' Szülét-
tetteknek fzámjokat 10% fzeméllyekkel halad-
ja-meg. — 1787-ben fziilettettek 237-én, meg-
haltak 139-en. — Innefi hozzá lehet vetni 
melly líagy pufzíítást okoztak légyen e' Vá-
iosban , fSt az egéíz környéken, az él-múlt 
Eíztendöben uralkodott forró nyavalyák^ 
himlők ^ ŝ ^ggyébbetegfegek. 
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