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VII. L E V E l 
Költ Komáromban, Boldog slfsfzony Ha-

vának 23. Napján. 

Jz Öreg Báró van Swietm. • 

K f z a' nagy ember, a' kit Mária* The 
rézia 1744-ben hívott ki Hollándiából ud-
vari Orvosnak, éppen a' lett Austriának a' mi 
volt Sálon, Plátó, Jristóteies a' régi Kirá-
lyoknak, vagy a' iniilyen volt közelebb 
Bdcó de Ferulctmio Angliának, főt egéfz 
Európának. Valamint ez már ez előtt két 
Száz efztendőkkel minden Tudományokat, 
nevezetefen pedig a' Philofófiát fok falakja-
itól meg-tifztította; úgy a' bőlts Swicten a í 
Auftriában lévő Akadémiákat helyre hozni, 
a' Tudományokat, nevezetefen a' Phüofó-

. fiát 's orvofi Tudományt a' fok hafzontalan 
mismástól meg-tifztítani el-kezdette 1747-
ben, a' melly időtől fogva e' ré ízben. ege-
fzen más formába öltözött Auítria, úgyhogy 
ha Bácó idejében kezdette volna ezt el va-
lamelly más Swíeten , alig lehet még tsak 
képzelni is a' tökélletefségnek azt a' póltzát, ' 
meilyre ez idő alatt Oskoláink hágtak vol-
na. — A' maga Orvofi Tudományjának eggy 

M. Gyfij. III. N. G . á i -
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ditsöíeges és örökké fel-maradandó reme-
két adta ez a' nagy ember 1767-ben, mikor 
Mária Therézia meg-himlőzött, életének 
50-dik eí'ztendejében , mikor már a' termé-
fzet nagyon meg-gyengűlt, 's az életnek ere-
ji mind a' fokfzori erőtelenfégék, mind a' 
gondok miatt, mind kivált kedves Férje után 
lett bávában kezdettek fogyatkozni. -—Béts-
ben az anya-Városban, vagy inkább min-
den Jobbágyainak fzívekben jelen .kellett 
volna ekkor lenni annak, a 'k i illendőképpen, 
le-akarná írni azt „az ifzonyú réműlest 's ele-
ven bánatot, mellyet ennek a' kegyelmes 
Fejedelemnek 's édes Anyának vefz'edelmes 
betegfége okozott minden Jobbágyinak. — 
Ennek az édes Anyának , a 'kinek életétől 
függött fok millió embereknek bóldogfágok, 
's a' ki vólt minden ízűkölködőknek 's öz-
vegyeknek menedék helyek. —- Miképpen 
íibonganak 's .búslakodnak a' méhek, mi-
kor meg-hal Királynéjok; úgy epekedtek 's 
keferegtek Mária Theréziáuak minden Job-
bágyai. — Meg-némúltak a'Mu'sikák, meg-
ízűiüek a' mulatfágok, főt fel-függefztettek 
fok nápokig a' kézi mesterfégek is. —- 'Úgy 
látfzott hogy a' Népnek nem maradt egyéb 
érzékenylége a' kónyörgésnél 's áhítatoíság-
nál. — — 

Míg egynehány millió emberek illy nagy 
buzgóíággal fiiggelztették fzemeiket 's kezei-' 

- \ . , -* y k e t • ' 
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ket az égre, hogy onnan alá hozzák az ál 
dást, az ido alatt egéfz Európa nézett ama 
bőlts Orvosra, van Swietenre. — —• 

Egynehány heték múlva meg-gyógyúl 
Mária Therézia, 's a' Sz. István Templo-
mába megy, "hogy ott az Örökké-valónak 
a' maga méltó háláadáfát meg-fizefse. — 
Száz gyözödelemnek híre nem okozna olly 
eleven örömet, a' millyent ez fzerzett min-
den hív Jobbágyainak; nevezetefen a' Ma-
gyaroknak fzívekben. — Európa pedig fo-
káig kétfégeskedett e 'kettő között; tsudát 
tselekedett é az Ég az ő fel-kentjéért? — 
vagy pedig tsak a' maga kedves efzközét 
van Swietent akarta ez által meg-ditsoíte-
ni? — - v. 

A Mdramarofi Kamara réfzéről való Sok-
tor Palatíni Úrnak, azon hatható Or-
vosid fának méltó emlékezetére, mellyel 
az előtt is fokfzor J'zenvedetl, de akkor 
eggy egéfz Hónap alatt, f ő , áll, váll 
és ortza tsontjaibaii, magát igen éles 
kínokban ki-ütött fájdalmainak, vala-
melty forgáts herba-té által, hírteleti -
váló meg-enyhitéjében U-m-Utütott, és -
egujfzer'smind barátfágának meg-bizo-
nyítáfára kéfzítette. G. 1, 1789-

Ki hallotta? eggy kis Forgáts, 
Hogy lehefsen ollyan Kováts; 

G ' i Duz-
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Duzzadt tsontot lohafzfzon, 
/ Tsak eggy fzempillantaton ? 

F ő , áll, ortza, tsont, bőröket 
Has'gató éles tőröket; 
Eggy minútban fel-fiizzoiijv , 
'S rögzött liónnyából űzzön. 

Ivlásfzor a' f a a z életet 
Meg-ölte. Új lehúletet,(Mát.2?:3I.) 
Úgy de nékem okozott, 
Frifsebb életre hozott. 

Varáslás é vagy bővölés, 
Nem tudom? De az enyhülés 
Szörnyű hamar érkeze. 
O ! Palatíni keze! 

Már Beteged'látogatni, 
Tsepp', vagy Piiulát adatni, • 
Többet ne próbáld nálam, 
Ép kezem, fe jem, vállam. 

Ha hozzám jöfzfz ; itt Barátod' 
De Beteged'nem találod, 
Vége a' Doktorfágnak , 
Már kínaim nem rágnak. 

Próbáld tsak nyavalya te is 
Hozzám joni; tudd-meg én is 
Palatínit hívatom , 

, Fejed meg-mor'foltatom. 
Jól van , ele eggy a' Fajdalmom, 

Hogy nintsen Cherfonéíufom, * 
Kit 

' ' ' ' \ 

* A'DamethesEirályleányáiiakmeg^gyógyftáfáéttvet-
r te vólc régen f olidáriys , meg-gyógyitotc leán-

nyal eg#% Cherfonáfug fzigetét gyóg;yi|táfa jutalmába. 
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Kit Polidáriusnak, 
Érdemlett berken nyújtsak. 

Sem Király Ptolomeiisként, 
A^ Tálentómot ízázanként 
Cleombrónak nyújtanom, 
Nem lehet; 's így áldanom. 

Semmi. Van más jutalom is, 
Chdríbnt ha nem én bírom ü, 
Eggy jutalmat adhatok , 
Kit ofztán duplázhatok*. 

Im kiildöm is mind a" kettőt, 
De eggyiket mint vefzendőt^ 
Örömest elhallgatom, 
Elég ha meg-fi%hatom. 

Máíik a' regen nyert fzívem , 
'S azzal járó tifzteletem, 
Ezt adom én azt érdemled * 
Jobb .neven hát tőlem ezt vedd. 

Jobb is ez • Chörfonéfusnál, ÍVed* I* 
A ' Damoethes leányánál, 
A ' fír azt el-fzakafztja 
Tőlünk; ezt nem bírhatja. 

Asclepides bírja most is ,' Plitl,Ltf*C*37± 
Szépíti Hippokratest i$, 
Bár . a' íirba ízállottak, 
Hol vágynák â  halottak. 

Háta^ Palatíni nevet, 
Vifzem én is; mí^ az Eget 

-Minden felöl eWri , 
Legyen méltóbb béri. 

% g 7 
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Eggy Levelet fem lehetne talán e' Gyűj-
" teménybol közre botsátanunk a* Pofoni és 

Pesti P sp-nevelo Házban tanuló nemes If jak-
nak dítséretek nélkül, ha mind ki-írnánk a' 

• mit ezek a 'kedves Hazafijak anyai nyelvünk' 
gyaraoíiáfára el-kö vetnek. — Ezen Hónap-
nak g-ciík nsnián a' Pofoni ötödik-Efzten-
döbéli Theo!óí;iifok, kik fzám fzerint 96-án 
vágynak, köíönfég^fen vizsgáltatván a' Dog* 
mátkából, 50 en föleitek közzűlök Magya-
rul, könnyen folyó és hathatós.ékefen fz-ól-
láfsal. -r- Ezek utána.' 2-dik Efztendőbeliek 
is vizsgálás alá vétettetvén, hafonlóképperi 
fzép Magyarfággal feleltek , főt nagy érde-
mű Profe'fzfzor , T, Krammer Ferentz Úr, 
a' Kerdeieket is Magyarái tette-fel. — A ' 
minapi Levelünkben Fő Tifzteletű Szvoré-
nyi Mihály Úrnak Tanítványairól, 's azok-
nak , 's nem kiilömben kedves nyelvünk-
nek gyámolítáfábaa mutatott buzgó fáradíá-
gáról emlékeztünk. — Most már azt is hoz-
zá toldhatjuk, hogv ezen nagy tudományú 
Férjfiú , 's ked\ u Hazafink, a1 Magyar Or-
ízági Ekkléíia' Históriáját Magyáníl fogja ki* 

' botsátani. —. Újra túdófit bennünket eggy 
érdemes Levelezőnk, hogy minden jól gon- » 

, dolkozó Tótok (iot• nem is örömest hall-
g a t j á k , , úgy mond, e' nevezetet, hanem 

Ma-
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Magyaroknak hívatják magokat) azt óhajt-
j a k , hogy mind a' Polgári , mind a' Tör-
vényes dolgok Magyarul foilyanak. — Sőt 
magok a' Horvátok azt ígérték ez előtt Öt 
efztendőkkel , hogy mivel még a' Xí-dik 
Században a' Magyar Korona alá adták 
magokat, 's Magyar Törvények által igaz-
gattatnak, tehát a' kik Magyarul nem tud-
nának is , (a ' kik kivált a' Nemefi Renden 
kevefen vágynák) kéfzek lefzriek Magyarul 
meg-tarmlni, tsak- hogy ez a' nyelv vétet-
tefsék-fel. — Kitsoda tehát atmak az oka , 
hogy á' Polgári .dolgok*a' Hazában nem Ma-
gyarul folynak ? Eggyedűl magok a' Ma-
gyarok. —" A ' Kegyelmes Felleg már ez e-
lőtt egynehány efztendokkel azt mondotta , 
hogy tsak Deákul ne foilyanak azok, meg-
engedi EöFeífége, hogy mindenek Magya-
rul folytattafsanak, és tsak azt kívánja, hogy 
a' Kabinétbe bé-adattatándó rövid ki-húzás 
Németül adattafsék-bé. — Lehetett vólna 
é ennél a' Magyar Népet jobban vígafztalni 
's jobban fel-emelni ? De fájdalommal ért-
jük, hogy némelly T. Vármegyék a' Fel-
legnek illy kegyes ajáuláfa irtán is, mind 
tsak azt kér ik, hogy ismét a' Deák nyelv 
joj jön-bé.—' Sok rofzfz Házafijak pedig, a' 
kiknek fzívekberi esméreden Virtus" a' Ha-
sa' fzeretete, melly a' régi Rómaiakat an-
nyira meg-nemefítette , 's olíy Tok fzép Vir-

G 4, tu-
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t-ufokra gerjefztette, a' Hazának nagy meg-
aláztatáfával 's kárával egyedül a' magok 
különös hafznokat kereiik. — Semmi fem 
ízolgálhatna a' Magyar Hazának fem na-
gyobb hafznára, fem nagyobb ditsőfégére ; 
mint az, ha a' Törvény Székekbe a' Ma-
gyar nyelv vétettetnék-bé. — Mert azon 
kívül, hogy ez őrizné"meg Nyelvünket ' s 
Nemzetünket az el-töröltetéstől, (melly e' 
nélkül Maisanként oda lefz ' , minthogy min-
den Atya majd így fög-okoskodni, mi 
fzükfég már hogy a' gyermekem Magyarul 

Jtudjon? holott az által femmire fem mehet, 
's a' t.). azon kívül molidony akár minémű 
Hivatal adná elő magát, leg-elfők lenné-
nek a' ízület ett Hazafijak, az idegen pe-
dig tsak úgy boldogulhatna, ha a' mi nyél-
vünket m eg-tanúln á , ez is pedig fzolgálna 
Hazánknak ditsőfégére. -r— Soha ennél igaz-
fágo.'ább kíván (aga a' Hazának nem lehet, 
hogy a' kik Magyar Orfzágon 's Erdélyben 
Hivatalt folytatnak , azok Magyarul tudja-
nak, és femmi azt inkább meg nem alázza 
mint ez, hogy a' fzegény Magyarnak a' ma-
ga Hazájában fok: Tifztekkel Tolmáts által 
kell befzéllni. — 

A' minapi Levelünkben "említettük volt 
lvögy Cardioális Eattyáni Jó'sef Eő Emínen-

- tzi-
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tziája, némelly régi kéz íráfokat kívánki-
nyomtattatni; most már eggy kedves Le-
velezőnknek túdófítáfa után , örömmel em-
líthetjük azt is, hogy ez a1 Hazánknak eggyik 
Ofzlopa , ez a' kedves Méltófág minden Ha-
zánkat "illető Köjayveket, nevezetefen pe-
dig a' mostanában ki-botsáttatott munkákat 
nagy fzorgalmatofsággal 's kőltféggel fzerez-
teti-bé. —- Nints benne fewimi kétfégiink, 
hogy Hazánknak mindeh Piispokjei 's Nagy-
.jai e' ízép példát ne fogják követni. 

. Hír-adás. 
Ketskeméti R. Prédikátor , T. Göböl 

Gáspár Úr, a' ki már más ízép muhkáji ál-
tal magát dítsc relefen meg-esmértette , újra 
értelmes és könnyen folyó ízép verfekkelle-
fordította Düratidnak az Adldm efetéről írtt 
betses munkáját* — Találtatik Pesten Tratt-
ner Úrnál, 's magánál a' Fordító Úrnál. 
A ' ki tízet vefz'-meg, ingyen vefzi a' I l -
diket. Ajánlják e' ízép munkát mindenek-
nek, nevezetefen pedig az Afzfzonyoknak, 
a' kik Miltonnak el-véfzett Paraditsomát 
nehezen érthetik-meg. — — 

A'Találós Mefé vólt Sxúh; a' Rejteti 
Szó ágyú , mellyből ki-télik á'gy, 4g» • • £&• 
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Találós Mese. 
Engem ízűit az Anyám, de vifzont éri ízű-

löm Anyámat, 
Szathmárról. 

Rejteti Szó, 
Kelletlen, hét lábú, öt-'s hat Súch hofzfzába 

Egéfz embert el-nyél égyfzerre gyomrába. 
Némeliy tsak eggyét nyél, i s az i-ily gyalog jár, 

Némelly fok fzázakat, az illy lovon jár már. 
Öt hátulío lábát marha és juh éfzi, 

Két utolfó az ízt az embernek téfzi. 
Más öt lábát nyáron ha kézre veheti 

Mind gazda mind munkás gyakran emel* 
• • geti. •• : 

Négye Afzfzony népnek fok álmatlanfágot 
Okoz, kivált éjjel nyughatatlanfágot. 

Még is a' két X-et -s eggy F-ét kik túl élik, 
Vén 's fösvény Atyjoknál örömmel ízem* 

lélik, 
D, H. F. 

Hogy kell c£ tinta motskot a' fejér ru-
hából ki-venni? — 

A' mőtsokra tzitrom levet kell fatsar-
ju azzal kell dörgölni: de ha a' téhta igen 
lelete és erős, ritkán lehet olly ízerentséfen 

• - ki-
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ki-vermi a' motskot, hogy idővel a' helye 
ki-ne lyukadjon —- Némellyek azt is java-
folják, hogy tifzta fagygyút kell kalánb'a ol-
vaíztani 's a' gyóltsnak azt a' rélzét, melly 
el-téntázodottv azon melegen bele kell már-
tani; 's azután mint más egyéb Tiros ruhát 
Ugy kell vagy lúgozni, vagy ki fzappanoz-
ni. — A' moío Afzfzonyok tudják azt, hogy 
sl Ízappannak ki kell venni a' 'íírt, ,de a' 
ténta motsokra nagyon haragúiknak, jó lefz' 
hát azt is előttök 'ílrral bé-takarni, -— 

A pufzta fzemmel Játhatatlan apró fér-
_ •gehiek fok nemeik. 

f Ama fáradhatatlan vizsgálóji a' Termé-
szetnek, Fabfichis és Mutter 3^0. kiilömbö-
ző nemeit írták-le mostanában azoknak az 
apró férgeknek , meíiyeket tsak a' fok mil-
liókkal nagyító űveg-tsön lehet látni, 's mel-
lyek közsül eggy tsepp vízben fok fzáz e-
zerek találtatnának. — Nem tudja az em-
ber , a' teremtéíeknek képzelhetetlen foka-
íágokat tsudálja é, vagy pedig az iliyen fá-
radhatatlan Termeiket-vizsgál óknak munkás-
fágokon bámuljon é ? 

A' medvéről. 
Alig van az efméretefebb allatok köz-

ziíl eggy is, mellyröl külömbözöbb módoa 
ír, 
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írnának â  Terméízef-vígsgáló Bőltsek^ 
mint â  medvéről. Ennek fő oka, â  mint 
Gróf JBuSbn meg-jegyzi, a' lehet, hogy a* 
medvéknek íbk-féle nemeiket , öízve zavar- . 
ják. Nem kell á' főldí medvét â  tengeri-
v e i , 5s aVföldi medvék köztt is a' barnát 
â  feketével öízve - zavarni. Sőt vágynák 
a' földi medvék köztt is ollyanók , â  kik 
terméízet-ízerént fejérek , es nem â  hideg 
által fejéríttettek-meg; ezek leg-inkább Tar-
táríában, és egyéb Éfzaki Tartományokban 
találtatnak. — Az Álpeíeken Olafz Orízág-
ban ritkán láttatnak fekete medvék, haneni 
barn ák igen íbkak vágynák* Élnek ezek 
gyümÖltsel, ízőlővel, mézzel, ha e' fé-
lékét nem találnak, meg-támadják a\ nyáj-
jakat is. A\ fekete medvék íemmi húst 
meg nem efznek; hanem gyümőltsel, méz- ' 
zel , 's téjjel élnek. Azt írja ama' híres 
Terméfzet vizsgáló Pratz, hogy 
b&tl feregestől jőnek-le az iIlyen medvék a1 

havafokról, hogy a' mezofégeken gyümöl-
tsökkel,/s gyökerekkel éljenek. Ezek â  
fekete medvék leg - inkább tsak a' hideg 
tartományokban lakoznak; de a'barnák vagy 
verefek, ízeretik a' meleg tartományokat is. 
Hlyekkel éltek â  régi Rómaiak a 'magok já-
ték-néző helyeikben, azokat leg-inkább 
Libiából hqzatták. — A^ fejér medve kü-
lömböz a' többektől ebben is , hogy fokkal 

"• kCv 
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kegyetlenebb, és a' dögöt is meg-e fz i , 
mellyet a' többek nem illetnek. A' medve 
a' mint Gróf Buffon írja róla, fzereti a' ma-
gánofságot, kerüli a' népes helyeket , 's az 
erdőkben lévő mélly barlangokat kerePi la-
kó-helyűi. Ott múlat majd-egéfz télen, 
's noha íiem fagy-meg mint a' legyek vagy 
hangyák, de az ö terméfzeti kövérfége fok 
ideig elefég gyanánt fzolgál néki. A ' hím 
rend-fzerént kí-jo barlangiából negyven nap. 
múlva, a' nőstény pedig benn marad négV 
hónapig, minthogy ekkor fzokott elleni. 
De lehetetlen el-hinrli, így fzóll maga is 
Buffon, hogy a' hím medve negyven na-
pig eledel nélkül el-lehefsen, a' nőstény pedig 
négy hónapig,, holott Őfzöptat is. A5 rr.ai Ter-
méfzet'-vizsgálókban 's útazókban olvafsuk, 
hogy. valamint a' méhek, úgy a ' m e d v é k 
nyárban kerelik meg-élelmeket. Tavafztói 
fogva egéfz kéfö Őízig ízűntelen hordják bar-
lángjokba a' fok-féle elefégeket. A ' kik 
Böfzniában, Tóth Orfzágban, 's egyéb Né-
petlen tartományokban lakoztak, tapafztal-
ták, hogy a' medve a' leg-eröfebb öljtröt is 
meg-öli nyárban is, kivált éjtfzakának idején. 
A ' mit meg-nem ehetik belőle, azt barlang-
jába hordja, úgy hogy reggelre kelvén, tsak 
a' két fzarva találtatik az ökörnek az ütkö-
zet' helyén. Mikor eleget gyűjtöttek , 
Mindfzentnap-felé a' magok tár-hazokat bé-

• te-
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temetik ágakkal, füvekkel , 's főiddel. Ak-
kor barlangjoknak eggyik oldalába fekíivén, 
jó appetitufsal efzdegélik a' mit nyáron gyűj-
töttek. A' Parafztok azt mondjak, hogy 
a' medvék télen tsak a' talpokat nyalják; 
de könnyű annak a' talpát nyalni, a' kinek 
rakott tár-háza van. Bár fok Paraíztok így 
gondolkoznának, a' télről, 's a' mit nyáron 
egéfzfégekriek meg-rontáfával el-dorbézol-
nak, azt magok' és gyermekeik' tápláláfok-
ra télre tennék-el. — 

A ' hím és nőstény medve foha' fem 
ízokott eggy barlangban lakni; hanem őíz-
felé fel-kereíí a' hímet 5 és igen nagy indu-
lattal vifeltetik eránta. — Meddig hordoz-
za a' nőstény a' maga terhét, nem bizo-
nyos : de minthogy a' medvék húfz, hufzon 
Öt efztendeig el-éinek; hihető, hogy a' te-
xéhnek hordozása is eh ez vagyon alkalmaz-
tatva. — Az tJtazók írják, hogy Kam-
tfchatkdban fok medvék találtatnak: de az 
embereket nem bántják, az Afzfzonyokat 
pedig kíilönöfen íz eret ik, és mint az ebek, 
úgy kíférgetik őket. Más egyéb állatokban 
is lehet tapafztalni, hogy illyon különös 
fzeretetet mutatnak az Afzfzonyok eránt. 
A ' fzigetnek lakofai fok-féleképpen vadáfz-
fzák őket; nevezetes vadáfzatjai ezek. A ' 

jmelly ember bízik magához, eggy nagy 
kést fog bal-kezébe, a' jobb karját pedig 

kö-
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kötéllel bé-tekeri, 's ugyan abba fog eggy 
fzeget, mellynek mind a' két vége hegy es, 
így neki menvén a' medvének; izokáfa fze-
rént a ; medve két hátúlfó lábaira áll, 's el-
látott torokkal várja a' . vadáízt, a' ki is 
hirtelen jobb kezét a' torkába dugja, 's a' 
vas fzeget benne fel állítja, a' meliy is olly 
nagy fájdalmakat okoz néki, hogy többé 
torkát bei-nem foghatja, hanem a' vadaik-
tól enged magát vezettetni. Norvégiában, 
Svétziában, leg-inkább úgy,fogják a' medvé-
két , hogy a' lépes mézet meg-hintik pálin-
kával ; mellytöl a' medve meg-réfzegedvén, 
igen alufzékonnyá 's bádjadttá tétetik. Loui-
íiánában és Canadában, a' fekete medvék 
nem találván barlangokat, a'vastagabb élő-
fáknak ki-rothadt tör'sökeikben fzoktak lak-
ni, '$ kivált pedig ott kölykezni , hogy 
kölykeik bátorfágofabb helyben legyenek.. 
Mikor már ezek úgy fel-nevelkedtek, hogy 
.anyjok nélkül el-lehetnek, a' lakolok meg-, 
gyújtják az élő-fát: ezt látván a' medve, le-tsú-
fzik a' fáról, a' kire is a' Parafztok reá ro-
hanván, agyon verik, vagy valamellyik 
lábát el-vágják. Az anyjok után mind le-
jönek a' kolykek is, a' kiknek, mikor le-
felé tsúfznak, kötelet vetnek nyakokba, 's 
mind elevenen fogdofsák-el. A' húfok e-
zeknek igen kedves ízű; úgy liogy megyémet 
Orfzágban nem is lehet azt egyébikt kapni, 

ha-
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hanem tsak a' Printzeknek • afztalaikon. 
Némelly helyeken annyira meg - híznak a' 
m e d r e k , hogy már őfz-felé a' gyalog em-
bert el-nem érhetik-; Némellyeknek tíz ujj-
nyi kövérfég is találtatik oldalaikon's tzomb-
jaikon, mellyböl a % Ámérikaiak feirtt ollyan 
drága olajat tsinálnak, mint az olaj-fának 
olaja, és ez az 6 kereskedéíeknek. eggy 
igen hafznos ága. Igen hafznosnak tartatik 
a' med vének kövére, vagy zsírja, a' gyer-
mekeknek, vagy nagy embereknek is be-
tegfégben el-ment hajaiknak nevelőiekre. 
Tóth 'és Oláh Orfzágban, a' mint az uta-
zók írják, igen könnyű móddal fogják a,' 
Parafztok a' medvét. Tsupán tsak eggy 
éles baltát vévén kezekbe, ki-mennek az 
erdőre, a' hol gondolják hogy medvét ta-
lálhatnak. Ha ízem ék elébe akad, azt ha-
jigálják mind addig, míg nem fel-ingerlik; 
akkor ki ki eggy eggy egyenes fára máíz-
fel hírtelen. (S^íikféghogy az ember jó má-
ízó legyen.) A' fel-ingereltetett medve bizo-
nyofsan utánna máfz valamelyiknek. A z 
ember, a' ki után máfz , mihelyt az ágak 
köztt meg-vethette lábait , bátoríaggal vár-
ja a' medvét , míglen hozzá ér : akkor az 
eggyik elfő lábát el-tsapjá a' baltával , 's a' 
medve alá efik. A k k o r a' fáról le-máfzván, 
a' három lábú medvével úgy bánnak a\ 
mint akarják. 
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