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Kőit Komáromban , Kis-Afzfzony-Hav» 
8-dik Napján,, 1789-dik Efztend. 

Tudományos dolgok 
A1 meg-holtt II-dik Frideriknek Wölf Metafizikájához 

vúltt nagy Jzereteíe. 

A 5 
meg-hóltt Borufzfzus Király II-dik 

Frid'erik, olly igen nagy fz'eretője vólt már 
if jabb korában a' tudományoknak, és kivált 

M. a' Vi-
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a' Világi boltsefégnek, hogy még a' Hadi-
táborban is Wolf írásait olvasgatta iires órák-
ban. Azt írja egyfzer maga , Suhm Eur~ 
kárának} ki a' Szakfzóniai válafztó Fejede-
lemnek, előfzör Berlinben, azután pedig 
Péterváratt egy tíídós és bölts Követje volt, 
s a' kivel Friderik még a' Korona örököse 

korában Berlinben esmeretféget 's utóbb fzo-
ros barátfágot kötvén, fzinte haláláig ba-
rátfágosan levelezett véle a' Veláni tábor-
ból: Ne gondolja Kegyelmed kedves Suh-
mom , hogy maga a' hadi kéfzületek köztt 
s a' táborban is, tsak egy ízempillantásig 
el-felejtkezzem Wolfról. Sőt inkább, fzün-
telen fzemem el ott van; és mennél tovább 
olvasom, annál több tsendességet 's lelki 
nyugodalmat érzek magamban, és annál in-
kább eleget téfz kívánfágomnak. Tsudá-
lom ennek a' híres Világi Böltsnek éles el-
méjét, mellyel Ő , a' terméízetet, ollyan ré-
fzéiben is, mellyekben még ő előtte fenki 
nem vizsgálta azt, által-járja, és ollyan dol-
gokat hoz abból világosságra, mellyek elébb 
nem tsak homályosok és meg-zavarodottak, 
hanem éppenféggel érthetetlenek voltak. 
Úgy látízik, hogy Ö napról napra meg-vilá-
gosítja elmémet; és egyedül ö néki köfzö-
nöm, hogy a' Léleknek • halhatatlanfága fe-
jlői, meg-gyozettetett vagyok. 

Más-
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Másfzor ismét azt írja Sulimnak Berlin-
ből : Az én kedves Mimim, ( e* volt a'ne-
ve a' Király' egy majmának, melly koronás 
örököse korában fzűntelen körülötte vólt) 
életem' hűféges társa, fzűntelen vigyázó 
ízemekkel nézvén, hogy én Woíf * Metafi-
zikáját minden nap olvasgatom, midőn egy 
napon látná , melly igen . nagy ferényféggel 
tanulom azt, fzemlátomást bofzfzonkodott 
reám, hogy ezt a' könyvet jobban kedvel-
lem az ö véle való mulatozásnál. El-jövén 
azonban a' vatsorának ideje, félre tevém 
Wolfot, 's a' vatsorához mentem. Azalatt 
a' majom, melly fokkal nagyobb majom 
más majmoknál, ki-fejtődzvén a' lántzból, 
mellyre köttetve vala, fel-kapja IVolf Me-
tafizikáját , a' gyertyánál meg-gyújtja, öröm-
mel nézi annak égését. Mell) igen meg-ré-
mültem, midőn a' Tanúló-fzobámba lépvén 
az én Wolfomat égni kellett látnom, kön-
nyen el-gondolhatja Kegyelmed. Vízért 
futván a' tüzet hirtelen el-óltottam. Sze-
rentsémre tsak a' párja égett-el a' Wolf* 
le-írtt Metafizikájának ; maga az eredeti írás 
épen kezemnél van. A' mi furtsa elméjű 
Tudósaink, azt mondják: hogy a' majom, 
a' Metafizikát akarta tanulni, , de el nem 
igazodhatván azon, bofzfzúfágában el-égette 
azt. Némellyek azt vélik, hogy hang bír-
ta arra a? majmot , a' kihez való buzgófág-

' M a ból 
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t ó i 6 énnékem ezt a' bofzfzút tette. Má-
sok pedig azt gondolják, hogy mivel Wolf 
az embert, minden állatok felett, olly igen 
fel-emelte; â  majom ezt így akarta rajta 
meg' bofzfzúllani. Lásd CorTefpondance fa-
miliére et amicale de. Frideric Second, 
avec 'U. F* de Suhm, Berlin Tóm. II. mel-
lyek Német nyelvre fordíttatva, 1787- Efzt. 
Lipfiában két kötetben jöttek-ki. 

Elegyes dólgoh 
JSlagy Lelkű Qy'óz'ó' példája. 

Midőn Stsipio Kárthágó Városát meg-
vette; egy rend kívül való fzépfégű Szüzet 
hoztak az ő Vitézi hozzája. Meg-hallván 

, Stsipio , hogy az, az JllútMUS Hertzegnek 
Jegyese legyen, magához hívatta ezen ö 
nála rabfágban lévő I f ja t , minden rokoni-
val-, 's azt monda nékie: Hertzegféged Je-
gyese, úgy vólt mi nálunk, mint a' maga 
Szüléjiríek házokban; V azért tartóztattam 
Őtet nálunk, hogy én most azzal, mind 
kettönkhez illendő ajándékot adhassak Her-
tzegfégednek. Nem is kívánok femmi más 
hálá-adófágot ezért, hanem, hogy Her-
tzegféged a' Római népnek jó barátja lé-
gyen. dllútzius a' győzedelmes Hérónak 
<ezén Nagy-lelkűíégén annyira meg-illetődött, 
hogy az ö 'jóltévö kezeit meg-tsókolta. E1-
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jővén ofztán a' Leányzó' Szülcji Stzipióhoz , 
erővel egy nevezetes ajándékot vertek reája; 
a' ki hálá-adófágoknak ezen zálogját alig 
hogy e lve t te , azonal Allútziuslxoi fordul-
ván így fzóllítja-meg azt: Hertzegféged'mó-
ringjához énnékem ezt á' fummát fzahad lé-
gyen tennem; mellyet hogy meg ne utál-
jon, kérem. Allútxius a' Római Hérónak 
ezenNagy-lelküfégét annyira fzívére vette, 
hogy nem tsak egéfz Hazájában háláradas-
s.al emlegette azt; hanem egy kevés idővel 
azután, egy egéfz Regement lovas Vitézeket 
ajándéko.za néki. 

Béts Városa' népességének le-írása fohj-
tattatik. 

Hihető dolog j hogy Bétsnek leg-alább 
is két fzáz ötven-hat ezer lakosi vágynák % 
ha Párishoz 's Berlinhez képes.t fzámláljuk 
azokat. —- A ' közönféges fzámlálás fzerént 
í£#^-dik EfztendÖben. • . 

Parisban, B,éts.beii, Berlinben, 
M e g - h ó l t a k 203.6.3- 11603. 4 9 6 1 . 
Szíilettettek 19919 - 10559. 495 2-
Házasodtak 52:34. 2488-

Ezen ki-fzámlálás fzerént már úgy tart-, 
ják, hogy Parisban 7CO/OGO. Berlinben pe-
dig 140/000. lakosok, vágynák. A ' feljebb, 
írtt Tabellából meg-tetfzik, hogy Bétsben^ 

• - m | 
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mint-egy fél annyinál kevesebben holtak-, 
meg ezen efztendőben, mint Parisban, 's 
mint-egy fél annyival többen mint Berlin-
ben. És így a1 Bétsi lakosok' fzáma mint-
egy 300/CCO. emberekből állana. Hanem, 
a* tapafztalás azt mutatja, hogy Bétsben efz-
tendönkénttöbb ember ha)-meg, mint Pa-
risban. 'S igaz is. Tsak hogy a' Bétsi ízü-
lettettek' fzáma mint-"fegy közepén áll a' Pá-
risi 's Berlini ízülettettek' fzámának. Már 
pedig, ha e' meg-hólttak' fzámából, ki nem 
lehet az élőknek fzámát bizonyosan hozni; 
lehetetlen léfz a' ízületiek' fzámára is építe-
nünk. Hogy ha Berlinben efztendönként 
4900- fzülettetik, 's ebből azt akarjuk ki-
hozni, hogy 14O/COO. lakosok vágynák ab-
ban; nem de nem a 'Béts i IO/OOQ, ízület, 
tettek' fzamokból, á' k ö v e t k e z i k h o g y 
több 200/00C-nél abban a' lakosok' fzámok, 

De mivel a' mint feljebb említtetett, 
Bétsben mindenkor fokkal több Idegenek 
múlatnak mint Parisban vagy Berlinben , főt 
mint Rómában is, a\ kik fzűntelenül jönek 
mennek; lehetetlen léfz, az ottan lakozók" 
fzámok at igazában meg^határozni. — MiV-
tzier ezen okból Parisban 900/000. embert 
fzámlál. 'S e' fzerént igen közép fzerü. fzám 
léfzen, ha a' Bétsi lakosok' fzámát 26^,000-
ré téfefzuk. ; 

Ber-
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Berlin lakosinak fzámát felette igen ne* 
veli az, hogy az oda valók menttek a* 
katona adástól, • 9S lehetetlen' is lett volna, 
a' Királyi Város' lakosi' (zárnának fzaporítác-
sára, jobb efzkézt találni ennél, egy ollyan 
Orízágban, mellyben olly . fzoros és bajos 
a' katonafág' ügye. Hogyha a' Fellegem 
TsáfzárBétset fel-fzabadítaná a' katona adás* 
tói, tsak igen hihető, hogy tíz efztendő 
alatt fél millióval több lakosok lennének ab* 
ban, 's hiifz efztendök alat, fzinte Sehan* 
bfun- és Nufzdorfig kellene a' lineákat 
ki-húzni. 

De úgy látfzik , hogy Ö Fellege, fzánt«k 

ízéndékkal téfz némelly olly rendeléseket, 
mellyek Béts lakosinak fzámát fzemláto-
mást fogyafztják. Az Ö Testvér) eit, p. o„ 
a' Fejedelem Kis-Afzfzonyokat, minden Ud^ 
vari embereikkel, más Városokba küldötte; 
maga pedig , felette kevés pompával, kőit-
(egekkel, és ritka műlatfagokkal é l ,— Még 
is fzűntelen olly igen nevelkedik a' Bétsi 
lakosak* ízáma, hogy mind egyre kell az 
á j házakat építeni. 

Valófágos gy onyörüfég Bétsben, a- fok 
külömbb-külömbb-féle mefzfze Orfzágokból 
öfzve-gyűltt embereket, nemzeti öltözetek-
ben látni. A'Magyar gyönyörű Angyali ru-, 
hajában; a' Lengyel meg-nyírtt hajával, 's 
köntösének fel nem, Őlthetö ujjával; Né» 

. M 4, " 
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met , Frantz 's Ánglus módira vágott frak-
jában; az Arrnénusok, Oláhok, és Móldá-
vusok fél Napkeleti öltözetekkel, fétálgat-
nak naponként Béts útfzáin. A ' n a g y bajú-
fzos Rátzok egéfz útfzát el-foglaltak lakásiil. 
A ' Görögök feregesen múlatnak 's dohányoz-
nak hofzlzú bő köntöseikben, a' Leopold Vá-
rosi kávé-házakban. A' fzakállos Törökök, 
fel-öltött hofzfzú ruhájokat testekhez fzorító 
övekben hordozzák gyilkos késeiket, és úgy 
fétálgatnak íarga papntsokban. 

Kéfz láz gyanánt vagvnak tsoportosan 
a'Bétsi útfzákon a'fekete hofzfzú köntösök-
be öltözött Lengyel Zsidók. •— A' Magyar 
fzekeresek, juháíz bundájokban ; a' T-s eh 's 

, Morva paraíztok kankójokban; a' fok Hor-
vát fzegényfég tsákos fiivegekkel járkálnak 
Béts' b'iifzke útfzáin. 

Béts Városa'lakosinak belfő állapotjo-
kat ha gpndoljuk, alig találhatunk az egéfz 
Városban egygyetlen-egy famíliát, melly, bár 
tsak harmadik nemzetíegre tudja meg-mutatni 
Bétsi eredetét. A'Magyarok, Tsehek, Mor-
v á k , Erdélyiek, Stíriajiak, Tirolusok, Bel-
gák , OJafzok, Frantzok, B a varasok, Svá-
bok, Száfzok és más egyéb mindenféle Or-
fzág- nemzetbéliek feregenként lietnek Béts-
be, 's oda való házasodások által , meg-
egyelednek a' Varos' lakosival. 'S illyen 
formán', - áz. eredeti 's fzületett Bétsiek las-
sanként el-múlnak. 

Nin-
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Nintsen egygyetlen-egy nemzet talám 
egéfz Európában , .mellybol Béts embereket 
nem tudna mutatni. Sőt e' Világ' más ré-
fzeiből is elegen mulatoznak ottan. 'S az-
ért is, ritka nemzet, melly Anyai nyelvét 
nem hallhatná , és nem befzéllhetne azonn. 

(a ' többit-máskor,) 

Egy Zdfzló->tartó' furtsa taldlmdmjos 
története. 

Egy külföldi Záfzló-tartó, el-mégyen 
egyfzer azon helyfég Egy-ház' Tanítójához, 
melly az Atyjának íajátja 's örökfége volt lá-
togatásképpen , 's bé-menvén hozzá , éppen 
olvasásban találja tanuló-házában, El-vé-
gezvén a' Záfzló-tartó rövid köfzöntését, 
monda az Egy-házi embernek: Szapper-
ment! mennyi könyvek ezek, 's némellyek 
ugyan fzép tarka-barkák. Van é közöttük 
képes könyv-is , mert én azokat leg-jobban 

• fzeretem. Igen is van Záfzló-tartó Uram, fele-
le az Egy-házi'ember , 's ihol van egy, ( egy 
negyed réfzben lévő könyvet adván kezébe, 
melly ben a' Szerzetesek magok faját öltöze-
tekben le-festve valának, Deák nyelven lé-
vő le-írásokkal) A ' Záfzló-tartó kezébe 
vé"én azt levelenként forgatja , 's azután 
n-Oiid? Ugyan furtsa emberek ezelc,'s hoí 
van lakások? Az Egy-házi ember esmér* 

M % ' vén 
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vén az embert a' kivel dolga van , monda 
néki: Hát nem esméri az Úr őket? Nem 
ugyan én felele amaz; 's hogyan is esmér-
hetném , holott foha le láttam okét. Meg-
mondom hát az Úrnak kik légyenek ezek, 
monda a' tréfás Egy-házi ember. Ezek a' 
Zsidók' Vezérjei, a' kik őket Egyiptomból 
ki-vezették. — Igaz, ugyan katona formá-
jqk is van , monda a' Zálzló-tartó, Kitsoda 
ez? a' Halál fejet tartja kezében? Ez ama 
•híres párt-ütő Petráinak Eleji közzűl való, 
felele az Egy-házi , a' ki olly vitézül viselte 
magát az el-múit-t háborúban. Mint egy 
fzabados katona fzólgált ö MÓzses Generá-
lis alatt; azután pedig^érikóiizk Kommen-
dánsa lett, de végre egy hat fontos ágyú 
golyobis által éppen midőn recognofcirozá-, 
son volna,agyon lövetett. Ugyan mortáiis 
formája is van, monda a' Záfzló-tartó. Mi 
ez itt, a ' m i ide van írva? Ez, felele az 
Egy-házi ember: M&mento, mori, az-áz , 
Vagy egyél, vagy halj-meg. Ugyan furtsa 
mindnyája, 's egy levelet fordítván, mon-, 
da a' Záfzló-tartó: Nézze az Ur melly rűl 
veres fzakálla van ennek. Vallyon ki lehet 
ez? Ez ^údds Iskdriótes, felele a.maz, 
a' ki URunkat el-árúlta. Ez a' tehát, mon? 
da a' Záfzló-tartó, a' kit az Ördög el-vitt; 
's jól is tette, tartfa-meg örökre az átkozott 
tremeket, Közel í^ajd olllyart,mint egy « 
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-— ez a' könyv hát régi lehet Uram ? Fe-
lette régi felele amaz; egy Prédiká-
tor írta Párásban, még az özön-víz előtt, 
*s NÓé is fzorgalmatosan olvasgatta a' bár-
kában. Egy — —- Prédikátor írta, mon-
da a' Záfzló-tartó , tehát ez eretnek könyv , 
ezt mondván le-veti az afztalra, 's le-törlé 
i'ijjait. Semmit fe téfz az, monda az okos 
Egy-házi ember ollyas dolgokban , melly e k ' 
nem a' Valláshoz tartoznak. — De mitsoda 
nyelven van ez a' könyv írattatva, kér.dé 
a' Záfzló-tartó ? Ez Hoangtitomalanquiai 
nyelv felele amaz, Hát érti é az Úr ezt a' 
nyelvet ? Igen is. Ugyan kérem az Urat , 
olvasson egy keveset abból előttem; igen 
fzeretem en azt hallgatni; Az Egy-házi em-
ber el-óh á& egynéhány fort Deákul. Mit 
téfzen ez, kérdé a' Záfzló-tartó ? Ez ép-
pen az a' levél, monda amaz, mellyet Má-
ZSBS Generális írt a' Sinai hegyen , egygyik 
hatalmas Generálisának , a' kinek ö ezt egy 
Kozák Májortól kezéhez küldötte, 's melly* 
ben keményenízemére hányja, hogy meg nem 
engedte egy fereg zöld mentés veres nadrágos 
Hufzároknak , a' tábor' hátárin való áltál-jö-
veteleket. A ' mit pedig éppen eleibe olvas-
tam Záfzló-tartó Uramnak, az, azt téfzi: 
Soha életemben nem láttam, hogy egy em-
ber olly igen hasonló légyen ostobafágában 
a' fzamárhoz, mint te, úgy vélem, hogy 

' ' ' egéfc 
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egí'fz életedben is ü l j ostoba maradfz, —-
Szctpperment! monda a' Záfzló-tartó; e' már 
fok. Mostani Világban ugyan fel nem ven-
né ezt egy Gavallér Generális, a' másiká-
tól;- hanem inkább kardra kelne ellene. 
Azonban — elég! — V ajmi fzép, ' ha a' ka-
tonáknak j 's kivált a' Tifzteknek, egy kis 
tudomány]ok is ván , katonafágok mellett. 
%jás<£Eeerfqrtf und Klat'chen? elfő réfeét. 

Egy Ha$s' nagy ltelk% tsdtkedete, 
Rikbárdfont, a' ki egy Angliai keres-

kedő hajó' Kapitányja v á l t , 1776-dik Efzt, 
ifzonyú fzél-véfz érte Dántzignál a' tengeren, 
Egéfz éjtfzaka kiifzkÖdvén a1 meg-háboro-
dott tenger' habjaival, mellyek hajóját is 
igen meg-rongálták; olly igen nagy okos-
sággal kormányozta azt, hogy virradtával 
fzerentsésen el-érte a' partot: Meg nem. elé-
gedvén ö,mindazáltal, hogy a'hajóját meg-
menthette, azon gondolkodott, miképpen 
ö azoknak fegítfégekre jöhessen, kiket a' 
tengeren hajó-törést fzenvedni látott. ' Az 
illyen gondolatoktól hányattatván, alig hogy 
a' fzárazra lépett, azonnal fietett, egy a* 
parton lévő hajónak Kapitányjához, arra 
kérvén ezt, hogy egy, a' fzélvef?,ek köztt 
hajó-tarést fzenvedö Dántzigi hajónak tete-
jén ? még életben lévő ^lő, embereket men-

• tene-
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tenermég, kik a' nagy fzélvefzek és hullá-
mok köztt kiilömben bizonnyal el-velznek. 
Ö maga, monda, örömest menne azoknak 
fegítfégekre, Ka,a'fzélvefzek köztt meg-lan-
kadtt ereje engedné. Ezen fzánakodásból 
fzármazott kérésére Rilhdrdfónnak, meg 
fem indult áz érzéketlen fzívű Kapitány. 
Mellyet ő látván, monda néki: Ha te félfz 
a' vefzedelemtől, el-megyek én,' tsak a' te 
meg-nyugodott legényidet eíigedd nékem, 
el-fáradott embereim helyett. De ezt fe tse-
lekedte az irgalmatlan Kapitány. Végre 
tsak a' ladikját, melly az övénél nagyobb 
vól t , kérte Ő tőle. De még ezt is többre 
betsülte az embertelen, a' 16, vefzedelem-
ben lévő emberek' meg-tart ásóknál. — Tel-
jes bofzfzűfággal el-telvén ezen ő kegyetlen-
fégén Rikhárdfon, a' maga „ladikjára he-
teit , így fzóllítván-meg legényjeit: Ánglu-; 
sok ! itt az, embereknek nints érzékenyfé-
gek 's fz ívek! Jertek, mutassuk-meg m i , 
hogy tudunk a' vefzedelemben lévő embe-
ren ízánakozni és fegíteni. 'S alig hogy ezt 
mondá, már is a' maga ladikjára Íz állott né-
hány magával, 's nem gondolván a' zúgó 
fzelekkel, és a' tenger' vefzedelmes hullám-
jaíval , háromfzor evedzett-bé a' vefzede-
lemben lévőkhez, 's maga' és legényjei' éle-
tek' vefzedelmekkel, mind meg-mervté azo-
kat. — , ' 

A ' Len-
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A ' Lengyel Király meg-liallván Rik-
hárdfon* Nagy-elküfégének ezen fzép tse-
lekedetét; ollyan rendelést telt Dántzigban, 
hogy ezen 16. vefzedelemben forgott Len-
gyelek' meg-fzábadít ójának, ö Fellege buz-
gó hálá-adófága' jelentése mellett, egy arany-
lántzon függő arany-pénzt akafzfzon nyakába 
az ott lévő Lengyel Generális Kommifzfzári-
us :kía'Felfégnek ezen parantsolatja fzerént, 
Rikhárdfont ezzel, a' Dántzigi Város' Magifz-
trátusa'és fok ott lévő fő Anglusok'jelen-
létekben, még is tifztelt?. 

'S Méltó is hogy vette Nagy-1 elküfégén ek 
^ Rikhárdforí jutalmát,'s Kerelztyénfégének; 

Es hogy rajta bé-tőlt az írás' mondása: 
Rám fzáll a' vefzéíyben meg-tartott aldása! 

Mert nints nagyobb virtus, mintha Szolgál-
hatunk 

Másoknak , 's éltünkkel életet adhatunk. 

Ay Levegő-égnek meg-tifztításáról. 
Valamint a' Levegő-ég nélkül való üreg-

ben a' gyertya 's fáklya fem éghet, és fem-
mi élő állat fem élhet*; fzinte úgy minden-
kor fzükféges mind ez életnek , mind a' tűz-
nek el-tartására, a' tifzta levegő. Neveze-
tes dolog ugyan, hogy ha egy a' leg-tifztább 
levegővel meg-töltött üvegbe, akármelly 

élo-
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élő állatot bé-zánmk, vagy égő gyertyát 
állítunk abba, tsak kevés idő míílva, min-
denike el-műl, el-hal 's el-alfzik. Ennek 
valófága felől ki-ki meg-gyözheti magát; 
hogyha p. o, egy vízen úfzó defzka darabra 
egy eleven egeret vagy madarat télzen, 
vagy pedig égö gyertyát állít arra, és azt 
egy üveggel bé-fedi, hogy annak a' fzája a' • 
vízbe érvén, fernrai levegő nem mehet ab-
b a , tsak igen kevés idő múlva, az élő ál-
lat meg-fúl, az égő gyertya pedig magában 
el-alfzik. Innét ki-tetfzik, hogy a' Levegő 
eget, mind az égd tűz, mind az élő állatok-
nak lehellések m eg-tifztátalahítják, és az élet' 
meg-tartására alkalmatlanná téízik. — Már 
pedig ha meg gondoljuk, melly véghetetlen 
nagy fzámíí állatok élnek a' levegőben, 's 
melly igen fok tűz van fzertefzéljel e' földön; 
valójában, méltán tsudálkoznunk kell,hogy 
még is alkalmatos a' LevegŐ-ég mind a.' 
tűznek, mind az élő állatoknak el-tartásók-
ra. A ' fok tapafztalások bizonyonyítják, 
melly igen tifztátalanná téízik a' levegőt , 
ezer meg ezer dolgok, 's kivált az ollyanok, 
Sl mellyeknek, nagy fzagjok van , és a' mel-
ly ek tsak könnyen meg-rothadnak. 

Hogy mindazáltal ezek a' levegőt meg 
ne rontfák, és az élet" el-tart ás ára alkalmat-
lanná ne tegyék fok ollyan dolgokat ren-
delt a' Jóltévo Bölts Teremtő a' termé&ef 

Or-
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Orízágában, mell jek a' -levegőnek meg-jifz-
títására fzólgálnak; noha tsak keveset es-
mérjük még azoknak áldott erej eket, 's ke-
veset élünk azokkal. 

( a'többit máskor.) 

A ' Találós Mese vólt Füst. 

Találós Mese. 
A ' tűzön kéméilés nélkül meg-pörkölnek, 

Azután keréken apró porrá törnek, 
5 S A ' vízbe áztatván porát törtt testemnek 

Főzik, míg gyáfz ízíne léfzen a' levemnek; 
Ofztán testem' porát meg-vetvén ki-öntik . 

Gyáfzos levét pedig a' torkokba döntik. 

j o b b í t á s . 
. A ' X-dik Levélnek 146-dik Lapján. 

Getreue Unterweifungj nem pedig Vater-
weiíung. — . 

A ' Xl-dik Levélnek 166-dik Lapján. 
Lokkumi,nem pedig Lotzeumi Abbás. 
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