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Kőit Komáromban, Boldog Jfzfzónf JETa-
vdnak j?. Napján, 

vf bújdofó nutdarákiíak fölyiíiíerföki 

iF~ÍÍa ezen két egymáfsaí eílsTíkezo tapafz-
taláfokát egybe Vetjük, ázt lelret belölök ki-
hoznunk i hegy némelly fetskék télre tőlünk 
a' meleg tartio'riiánfe'krá él-mennek, máí'ok 
pedig nálank maradnak, "'s meg-fagynak, 
míg nem tafafzfzál közíHok fokán újrá fel-
elevenednek. Mi legyen pádig az oka, 
hogy némelíy fétskék a' többékkel eggyütt 
nem mennek-el; azt b'izonyöfan nem lekét 
rnég-határoaiíi. Sok fetskéken meg-eíik az,-

llogy valaki az ő féfzkeket el-rontja, tojása-
ikat el-fzedi ,• az illyenek azt az időt, melly-
Sben nékik költeni kellett volna, kéritelenek 
ííj féfzek' tsírráláfára fordítani. A' melly Aja-
kat ök kéfon költenek , azok még nem elég 
teröfék , hogy olly hcfzfzú útra a'többekkel 
el-indúljanak. Talán a' gyengéknek anyjaik 
nagyobb í'zeretettel víféltetvén a' magok fi-
jaikhoz; mint az el-menő idegen fetskékhez, 
kéfzebbek azoktól el-maradni, mint még 
érötelen fijaikat fegítfég nélkül hagyni. Azért 

IT.L N-: G ' aVm? 
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á' magok familiajokkal a' hideget mind ad-
dig fzenvedik, míg fzenvedhetik. Mikor 
pedig a' kemény idő bé-áll, fáknak öregeik-
b e , lyukakba, vizek' fenekjekre, 's a' hol 
meg valami meleget és enni valót találnak , 
magokat el-rejtik, ott meg-fagynak ? 's-a*-
tavafzi meleg által fel-eleveníuetnek* 

Nem kevés örömmel értettük a' napok-
ban eggy nagy érdemű Hazafinak Levelé-
b ő l , hogy a' Pozfoni Serriináriumban a ' 
Is evend ék Papok a' közönféges Letzkékeii 
Magyarul kérdeztetnek, V a' leg-tifztább 
Magyarfággalfelelnek a' fel-tett kérdéfekre. 
— Nevezetefek ezek köztt a'ízületett nyelve-
ket elébb mozdító nemes Ifjak köztt követke-
zendők: T. T . Blazovits János, Csáky Má-
tyás' , Guzrányi Bálint, Ján József, Kara- „ 
tsonyi Jó'sef, Kováts Antal, Németh Sán-
dor, Péterka Jó'sef, Sárfitzky Mihály, Smo-
dits János, Tágén Mihály, Vaiovits Fé-
rentz, Viziendvay Jó'sef* ' 

Ugyan onnan írják, hogy fok If jak a* 
kik fzüietéfekre nézve Tótok, a' Magyar 
nyelvnek leg-fzorgalmatofabb tanulójik 's pai-
lérozójik. Söt hiteles befzédek 's levelek 
után, némelíy T . "Vármegyéknek különös 
dítséretekre említhetjük, hogy noha ' nagy 
réfzint Tótok, még is azt fürgetik, hogy 

" • öiiná 
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mind á' Polgári mind a'Törvényes dolgok Ma-
gyarul foliyaiiak a' Hazátian. — Ezek a* 
nemes Hazafijak gondolóra vefzik azt, hogy 
ha eggykét Vármegyében á' Tóth nyelv ta-
lán tsonkulást fzenvedne is, azért el nem 
töröltetik az , mert virágozni-fog Siléfiában; 
Tseh Orfzágban, 's a' Mufzka Biroda-
lomban; de ha .a' Magyar nyelv Magyar 
és Erdély Orfzágban el-töröketik, úgy az 
egéfz világról el-töröltétik, 's nem léfz' töb-
bé a' Nemzetek között femmi helyé ennek 
a' vitéz népnek, mellynék mind a' nap-ke-
leti, mind a'riap-nyúgqti Tsáfzárök hajdan 
adót fizettek. — 

Valóban kívánni lehetne, hogy a' mit 
a' Pozíbni Semináriüm'ban a' nagy érdemit 
Pröféfzfzor Urak már fzökásba vettek; ugyan 
az gyakoroltatnék az apróbb oskolákban is. 
Úgy két j három efztendeig á' fzegény pá-
raízt gyermekek többre mennének a' nékik 
fzükíeges Tudományokban, rniní most hát 
efztendeig. — Hogy a' Protestánfok a'nor-
mától félnek J eggyik fő oka az, mert lát-
ják, hogy az a' Haza nyelvét és a'Nemzetet 
el fogja törölni. Taníttatnának tsak minde-
nek Magyarul ,a' norma fzerint, 's maradtiá-
hak-meg az oskolák a 'régi vigyázok alatt, 
mindjárt könnyebben hajlanának hozzá.,* —-• 

• e « - é 
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A Vizáknak 's Tokoknak útazdfaik. 

Hogy a' Vizák, Tokok, 's azoknak 
több nemeik bújdofó halak légyenek , már 
ma abban a' Terméfzet'-vizsgálók közzűl 
fenkí fem kételkedik* Ezeknek hazájok a' 
Fekete tenger, a' hol mint tsendefebb és 
bátorfágofabb helyen fzoktak ívni, vagy a* 
magok nemeket fzaporítani. Februáriusnak 
vége-felé fok ezerenként kezdenek ki-indúlni 
a' tengerből, 's mennek a' Fekete tengerbefza-

, kado folyó-vizekbe, nevezetefen pedig a' 
Dunába; abból a' Pruihba , Motavába» 
Szavaoa, Drávába, Ti/zaba, egyéb 
nagy folyó - vizekbe. Némelíy Vizák fel-
mennek fzintén Pozfonig; de már Pozfonora 
feljűl ritkán találtatnak. Ha a v Dunának 
fok tsavargáfait fe l- fzámlál jukaz illyen Vi" 
zák ,közel öt fzáz Német mért-foldjiyire ú-
taznak-ei hazájokból. Mikor fel-felé jönek, 
mindenkor a' feneke-felé , a' méllyén jonek 
a'víznek, minthogy ott ninta annak olly nagy 
febefsége, és így a' fel-felé való úfzás' ke-
vefebb erővel jár. Mikor pedig hazájokba yift*' 
fza térnek; akkor többnyire' a' víznek felü-
letén mennek, mivel ott a' habok febefseb-

tbek , és gyorfabban evezhetnek. Nagy kér=> 
, dés a' Terméízef-vizsgáló Böltsék előtt 5 

mi okozza ezeknek minden efztendöben va-
ló #-ki-bujdofáfokat. Eddig megmelegedtek 

\ fo--
* - • '/• ' 
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fokán azzal a' felelettel , hogy élelmeknek 
kereféfére ofzolnak-el ; de úgy látfzik , ho?y 
azt a' Fekete-tengerben bővebben fel-t alá!--
hatnák. Igazabb oka ki-bújdofáfoknak a' 
lehet, hogy ezek a' gyenge bőtü halak a' 
férgek miatt nem maradhatnak nyáron a' Fe-
kete-tengerben, Azért is, mihelyt a' tava-
xzi meleg meg-fokafítja a' férgeket a' tenger-
ben , feregenkónt oda hagyják azt. Bár vi-
gyázzon rá akárki figyelmetefen, mikor va» 
lameily Vizát vagy Tokot' ki-fognak, meg-
látja me'lly fok apró férgetskék légyenek a* 
fejének bőrén. Ha pedig valaki' nagyító 
iivegen vizsgálja fejeket, felette igen foknak 
találja ezeknek a' férgeknek fzámokat. Bár 
próbálja akárki az illyen ki-fogott Vizáknak 
fejeket vakarni ; meg-tapafztalja, hogy fzint' 
plly örömest állják azt, mint a' balhás ebek 

vakarást. Ezek az apro férgek meg-iep 
ven a' Vizáknak fejeket, mindjárt a' tax aL 
iák kezdetével a' Fekete-tengerben; nem 

sni-adhatnak ott a' nagy vifzketegfégnek mi-
atta , 's azért úfznak fzuntelen a' folyó.víz-
siek ellenébe , mert ez a' híves és febes |víz 
aéminémű vakartfálás helyett fzolgáí ö né-
kiek. Ha tsak el nem fogattatnak; mind 
addig fel-felé fietnek, valamíg ezektől a' 
férgektől meg nem fzabadítinak. Azok pe-
4ig nem vefenek-el elébb, hanem '&z • &£&*: 
kezdetével; g mikor ők is, nem lévén mk$ 

, . s C S ' . ' a* va» ' 
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a' vakartsálásra fziikfégek , 's érezvén talán 
a1 víznek hívefedéfét, és az ivásra való fziik-
fégeket, hazájokba vifzfza-térnek. Ez a' 
vifzketegfég, nem pedig az ostobafág okoz-
za azt is, hogy ezek a' hat, hét, 's nyóíts 
mázfát nyomo Vizák olly könnyen engedik 
magokat meg-fogattatni. Mihelyt éfzre ve-
fzik a' Haláfzok, (a' Komáromiak jól értenek 
ehez) hogy Viza van hálójokban; tsendefen vi-
fzik azt a' part-felé,* 's mikor addig vi fzik, 
hogy már a" Duna gázolható, akkor eggy 
közzűlök bé-megy a' Dunába, honalljig, 
vagy nyakig való v ízbe, meg-fogja a' Vi-
zának fejét, 's a' nála lévő kötelet rá hur-
kolja, 's a'többeknek fegítfégek által a' part-
ra ki-húzza. — Komáromig és, Győrig min-
den efztendobén fok Vizák el-j'Őnek, 's fel-
tévén hogy, ezek a' Fekete-tengerből Márti-
usnak elfő napján indultak-ki; így hét hó-
napok alatt utazván , minden nap több utat 
tettek két német mért-főidnél. 

Wggfé. jó Hazafi fe fzereti azt , ha Nm-, 
zetét Motskolják előtte. 

- ' ' ' ' - ' % 

Nem régiben eggy -kis tárfafágban eggy 
Magyar, -de ízuletett nyelvén beízélleni fzé-
gyenio Dáma azt mondotta, hogy ő tsak 
ijzt fzégyenii,. hogy Magyar. Ezt meg-hall-
^:án eggy Magyar, vérű Ur, a' kinn még íb-

' . • - - ha 
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ha pundra nem vólt^ úgy meg bo%(z:onko? 
dott reá, hogy azon ízem-pillantásban ki-
törte a"* hideg. Nem is minden Nemzet hall-
gatná az illyen fzót hideg vérrel, — I. 
ben , mikor Genevában íbk Frantzia és Hel-
vétus Tiktek mulattak, eíett eggy kor hogy 
négy Tiíztek eggyütt kártyázván, azt a' 
köz-példa-beízédet találta eggy Frantzia 
Tiízt mondani: 00 

J%: .Ügy/. W # gggg az 
a^ roízíkúljádzottarq. Ezt meg halivá# eggy 
Sveitzer Kapitány, hozzá megy , azt 
mondja neki: Uram, az nem Sveitzer ütés 
v o l t , . hanem ez â  Sveitzer ütés. Ezt 
mondván, úgy tsapja artzúl â  Frantzia 
Tiízt'et, hogy tsak nem (zikrázott a"* f z e m e . r 
Mikor â  Pesti Commifsió tartatott 
ben\ az akkor Bétsben lévÖ Hollandus Kö-
vet â  Ministerhez B, Tz . . . + hoz ment 
eggykor, 's kérte, hogy kegy elmefebben 
bánjanak a' Pro teatán (okkal, minthogy azt 
kivánja mind az emberíeg, mind a* Kereíz-
tyénfeg, mind pedig az Qrfzágnak Törvér 
njrei. B. Tz o . . . azt mondja a' Követ-
l e k : Tsak azért fog Excellentziád ezek 
mellett â  Pártoíbk mellett, mert magok is 
ollyanok voltak, â  Spanyol Király ellen 
p ártott ütöttek* A ' Követ erre azt kérdi; 
ha maga nevében adja é néki azt a' felele-
tet a' Müiiízter^ vagy yedig a' Tsáfzár Ne?, 

' . & 4 - /' ^ ' 
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vében ? B. Tz . . . . látván, liqgy a' do, 
log nem tréfa, nem merte a? Tsáízárt bele 
keverni; hanem azt felelte, hogy tsak ma-
ga nevében mondja. Azért kérdem.Kegyel-
mes Uram, mond a' Követ, ha ni?,ga NeT 

vében adja é a' f$3ele-et * vagy a" Tsáfzár 
. Nevében , hogy fea ennek Neyébeti adta 
volna, majd én is sC Köz-Tárfafágnak Ne-
vében feleltetnél;' reá;de minthogy a'maga ne-
vében r.dja. én is isslí magamtól felelek. Ezzel 
fel-áU, a''Mmifztert arízül tsapja, az ajtó előtt 
álló kotsijába fel-ül, "'s megy V 1-dik Károly hoz 
panafzra,a'ki is a'dolgot iígy igazította-el,hogy; 
B . T z , . » . a? Követet meg-keílett kővetni» 

Á'Találós Mefe vólt Mamu; a'Rejtett 
_ Szó Kontárom 5 meIlyb51 ki-telik Romii5 

koma, korúin. 1 

'Szombathely 26, _ Decemh, : 

Örömmel jelentem" az Uraknak, hogy 
már az elfő nyomtatvány is annyira fel-éb-
?efztette az itt való Szépeknek elmejeket,hogy 
már egymásai vetekedve tsinálják a' JVleí'é- # 
ket Logogryfqkat. Mivel ez vólt leg-elfö, 
ezt közlöm az Urakkal reg-elpre, de' egy-
szersmind jelentem , hogy már több is va-
gyon kezemnél, dq azokat máskorra hagy-
ján ímé eggy ' -

Találós Mess, 
f a n , mi mindég mozog, de még fem távozik, 

f T -4v | l mindenre Ő. eggy ült változik. 
- ' ; y : \ " ; " ' •- ' v ' Min. 
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%íindeii emberednek ez meg-hitt barátja^ 
Vak) Gket, é$ fzófa a^ízáját nem tatja. 

Érez mindent, igaz az -o jelentek, 
Bái hamis értelmű toímátsa^ zengéíe* 

^átfzik u^yan hogy rab, de nagy ízabadfaga, 
Ez okból ve(^ lebet, ŝ np ízomoruíaga^ 

Szüzek Legényekkel el is tserélheúk; 
Noha helyeikből pk kí nem vehetik 

Mi légyen? ha másképp'el-nem találhatod 
igaz Szeretőknek ízájpkból hallhatod. 

Szombathelyen Feízthelyi Eleonóra. 
Talán illyen példák több Kis-Átzizeg 

nyokat is &Lébreíztenek az Olvaíá^ra, 
találmányos gondolatokra. A ' meg neve^ 
zett Nemes eredetű Szűz nem tsak találta, 
hanem Veríekbe. is foglalta az előbbi goB? 
dolatokat* 

&, L R 

En eggy három tagú olly eggyűgyu pá?a ^ 
Ki még nem is tudnék vágyni â  pompára ^ 

Hogy legyeLén magam íe hi(%em magamnak^ 
De ugyan tsak lennem kell furtsa állatnako 

Mert ámbár nem tettem én femmi érdemet^ 
Eggy tsillagra adták vezeték nevedet . 

Annyi erő,m íints tán mint eggy mák íkern^ 
*s köröm , 

Még is â  leg ízmo$b vár falat is törpm. 
Magyar betűimet váltsd fel Deákkal* 

" J 5 ' ' ' * 
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'S nagy jót téfzek én a' tompa borotvákkal. 
• Sebes repűléfsel felivebb értem, mint fem 

Á'héjp, vagy hóltó, peciig fzárnyarn ;l:.í:;en. 
Minden föld hoz engem', az akár íiol áll is, 

Még is ú g j meg betsűl, még a' Frantz Ki-
rály is, 

f í c g y eggy kertben tartat, eggy fzéna ab-
rakkal, 

A ' kiilfo Orfzági leg ritkább vadakkal. 
B. F. P. M„ E. 

Új Efztendei ajándék. 

Melh fzokevény le-futáfsal, 
Titkos j febes habozáfsal, 

Folynak Patak' vizei.: 
Olly hírtelen el-íietnek, 
Titkon evorfan el-üeetnek 

Az Életnek idei. 
Patak hofzfzu kerengéfsel 
Kellemetes friss tsergéfsel, 

Jut a' Tenger' öblébe ;. 
Hofzfzú Élted' egéízféggel, 
^Ital hágván , frifseféggel 

Juss Örökfég' Keblébe. 
Pozsoni Szemináriumból. 

Valamint a' Pesti, úgy a' Pozfoni Se-
minármm is , fzép Verfekkel keferegte M. 
Fej ér v.ári Püspök Nagy Igiíátz, Úrnak 
fzoií>o.rií halálát^ meílyek nyomtatásban is 

: V = . ' ' ' jöt-
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M-jottek. — Ugyan onnan írják, hogy az 
Érfek , Hertzeg Battyáni, a 'magaKönyv-
Tárjában találtató némelíy ritka Magyar kéz-
íráfokat maga költfégén fog ki-botsátani. 

A ' M. Gyűjteménynek 330. lapján va-
gyon emlékezet, mint kelljen a' ízem-fájás-
ban a' feregéllyel élni, azon jegyzéshez 
tartoznak e' következők i s m e l l y e k e t ma-
ga az említett Sprenger Úr, Oecotiomifche 
Beytrage nevű munkájában fél tett. 

Az én jó barátom Hoffmann, Pfortzheirn 
melleit Dírrni Prédikátor a' Seregély ferdö 
¥Öl, mint a' meg-romlott Ízemnek próbálta-
tó r% és leg bizonyofabb or-fofságától ezt 
írja nekem: Ez előtt mint eggy 40. vagy ^0. 
efztendökkei egy Váró fon ként járó orvos 
javafolta eggy Pfortzheimi hájogos" fzemu 
afzfzonypak a' Seregély fere$Öb3 még pe-
dig igen ízerents^s Ki menetellel. De mint 
hogy mások ezen orvoí'oaggai nem éltek , 
azért ez ismét feledekenylegbe ment. Ez 
előtt pedig kilentz hónapokkal Pfortz-
heimben eggy férjfi mind a.' két fzeme vilá-
gát; eggy afzfzony pedig eggyiket el-vefz-
t,eíte, 's félt hogy a' máfikat' is el-ne ve-
ízefse. Sem a' kiilfő fem a-' belfö orvofság 

. nem háfznált femmit. Annak az Afzfzony-' 
nak leányának, a' kit az előtt 40. efzíen-

• ' ' 5 dö-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



44 • C o ) 

döyel a' Városonként járó orvos meg-gyó-
gyított, efzébe jutott, miképpen gyógyult 
vólt meg, az ö arr ja* fzeme, !s ugyan azpn 
orvoíságoí javrafoka az egéfzen meg-vak.Ht 
embernek is. Az mindjárt hozzá fogott a' 
Cúrához, mellyet hírűi adott Gifiet'npk 
Pfortzheimi Tanáts és Orvos Úrnak, a' ki 
azonnal minden kütfó és belío Orvofságokat 
féke tett, hogy eunek az efzköznek erejét-
meg-tapafztalhafsa. Nagy tsudálkozáfsal vst-
te éfzre g. vagy 14. napok után, hogy az, 
embernek fzemei fzépen kezdettek gyógyál-
r.i, végre-egéfzen meg is világofodtak. ' E z t . • 
látván (zifssr Úr, az afzfzQnynak is ezt az 
efzközt javafolta. Az eggyik fzeme vei az 
afzfzony már femmit nem látott, a1 má a le-
kai is tsak óculáron látott valami keveiet, 
A ' feregéig fgfdQ amiyüra hafznák az afz-s 
fzonynak, hogy azzal a' ízemével 5 mellyel 
femmit nem látott vólt, már most a' máfo-

' dik contígnatiób.öl az útfzán járó. embereket 
-.-meg esméri, a 'máíik fzeme pedig, mellyel 

óculáron is nehezen látott, tökélletesen meg-
gyógyult. Ezt a' két p.éldát meg •hallván a* , 
JBádai Márk Gróf Fejedelem Afzfzony, hogy 
$.* dolog igazsága felöl több. példák, által bi-i 
sonyofsabbá lehefsen, meg parántsolta a ' 
maga Tartománya Ghirurguíanak Herbft Úr-
ip.ak Carlsr uheben, hogy fzerezzen feregé-? 
Iveket, 'g vglek jegyen próbát, mellyel; 

7 vég . 
. . . " ' - . » 
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véghez is vitt fzerentséfen három vak fze-
inéiyeken. Ezen orvofság által eggy férj-
íinak fzeme, ki már 10. .*:fztendőktől fogva 
femmit nem látott annyira meg világosodott , 
hogy már a' háznak fejér falát meg;-küiömb-
böztetheti. Az Ejtingai Prédikátornak va-
gyon eggy fi ja, a' kinek ízemét himlos ko-
rában a' hájog meg-vakította. Magam kül-
döttem néki feregélyeket, 14. nap múlva 
mikor hozzá mentem, a' gyermek fzeme 
látható - képpen kezdett világofodni^ 's a' 
hájog vékonyodni. Ezek a' bizonyos péi* 
dák, melyeket tudok. Minthogy a' Cúrára 
meg kívántatik s hogy a' feregély hím lé-> 
gyen, azt a' nősténytől arról lehet roeg-kü-

, lömböztetni, hogy az ifjú hímnek nyelve 
hegye fekete; elfő efzlendőbea a' tolla a' 
húros madáréhoz hafonló , a' máfodíkban 
pedig fekete íkínű. A' nőstény is énekelj 
de nem olly íképen mint a' hím. A' hím-
nek orra halavány-fárga, a" feje feketés: a' 
nőstény hamu-fzmu, a' begye fas fzmü, az. 
orra feketés. Orvoíi hafznaxa nézve, az efó • 
tendős leg-jobb. N 

Mikor Croesus Ly diának Királlyá a." 
maga leg-pompáí'abb ruhájába öltözött-fel ̂  
azt kérdezte Sólöntól, ki akkor éppen ná-
la múlatott j ha látott, é valaha annál ízebfei 

5U 
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öltözetet? Láttam már hármat azt feleli a* 
Bolts*Kiké voltak azok,kérdi indúlatqfan a^Ki-
ráiy? A ' és i-nönd 
Sólon, ezekénél I/ebbet nem láttam, nem is 
hiízem hogy valaha láthafsák. — Bolond-
i g - o k o s embernek abban keresni ditsoíe-
get érdemet, a\ miben pt̂  az óktalan ál-
latokig fellyűl halachatjákl — 

A' Boldogíagot mint Isten Aízízoyt i-
mádták â  Görögök és Rómaiák. A ' régi 
pénzeken lehet látni ennek képét , eggyik 
kezében tartván â  bövíeghek ízarvát, a' má: 
likban pedig a\békeíség ' paltzájáu Tsu-
dálkozásra méltó az; hogy ennek az {sten 
Afzízonynak fok Tempíomokat kezdtek 
régiek építeni, de kevefet végezhettek - el. 
Nem azt mutatja é e z , hogy nínts a* föl-
dön tökélletes 'boldogiag? Lncnllüs rfieg 
győzvén Mithridatest, hatvan ezer Sesterti-
umot ígért ÁrcheGlasnak hogy ts&áljon 
eggy': -ditsőí^gés pízlopot boldpgíaghak. 
De elébb hogy íem el-kéízült volna, miríd 

ketten m^g háltak Caefar is ígérte^ 
hogy mihelyt Rómán gyözödelmet Jelzed 
Templomot emel tifzteletére azon â  helyen, 
mellyét Curia HoAiliának neveztek. — De 
élébb meg-ölettetett) hogy íem mint foga-

- : ' V dá: . 

. _ • ' . ' . - • _ . / ' 
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dáfát meg-tellveííthette volna, — Meg-jegy-
zésre méltó, hogy éppen a' Pompéjus Oiz-
lopa előtt ment-ki belőle a' l é l e k , — 

I)uc de Montaufier* 

' Ez ollyan vólt a' XlV-cUk Lajos' Ud-
varában, mint Pláto 'Diony/iusiú}, vagy 
Solon Crcejüsnk]. Soha lem ment-ki az 5 
izáján femmi tsapodárfág vagy hízelkedés. 
Sok efztendőkig ö vólt a' Daüphinnak, 
vagy a' Korona örököfének- nevelője, és 
annak fzívébe a' leg-tifztább Virtust igye-
kezte tsepegtetni. Mikor ezen tifztefséget 
le-tette, így bútsúzott-el a' Dauphimól: 
„ Uram! ha emberféges ember lefzel, úgy 
5, fzeretní f o g f z engem'; ha pedig a' nem 
„ lefzel, úgy gyűlölni f o g f z , én pedig 
„ magamat meg fogom vígafztalni. „ — 
Mikor ez a' Fejedelem amaz erős Várat, 
Philisbourgot meg-vette, így írt néki Mon-
taufier: Uram! nem dítséríek én téged* 
azért, hogy philisbourgot meg-vetted; 
mert ezt a' hadi fereg, az ágyúk ' j t Faii-

\ bdntselékedte, Azért fem dítséríek, /zogi/ 
bdtorfdgodnak ' j hadi-vitézfégednek nagy 

jeleit adtad; mert ezek a' te Famíliádban 
örölfég fzerint való Firtufok; hamm az-
ért dítséríek, hogy emberféges és nemes 
fzívú vagy, a máj ok fzolgdlatjdt meg-
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— Ez nem hitte, hogy a* ízerentse 

Valakit nagy emberré tegyen* 

jRzyfj" o/(ífoZ á/zr^-%;aWgL 
Noha Páris Városához, nagy tér-me-

zófegén levő fekvéíere nézve, a' nap fúga* 
rí ízabadon járulhatnak; min d-azon-által a-
iha furü nedvefségek ^ és ködök, mellyek â  
%^árosnak faros volta , és benn-lévő ízámta-
lan emberek, és állatok párázatja miatt on-
nan ki-gőzölögnek, ngy meg - akadályoz-
tatják a\ nápnak fénylő világát ^ hogy 36 
^ g y 40 napokon EíztÖhdÖ által alig látfza-
tik tifztán ragyogni^ többnyire Ötökké hö^ 
mályos idő vagyqh. A ' leg-nagyobb hideg 
időten â  Réaumür mérője â  alatt 
Znáfbdik harmadik gráditson fzokott álla-
ni közönfegeíen. Nyáron â  napnak külö-
nös hévíege íbhá femtápaíztaltatik, mert 
levegő meg vagyon örökké terhelve Vá~ 
romból ki-gőzölgő nedvességekkel és páráza-
tokkal. A ' Barometrum közép álláía 2^^ 
es ^ l e g - f e l l y e b b val6 és 6'% af 
leg-alfo álláía 6^. Kiilömbbfélerendeléíek 
tétettek a^Város^tifztafaga eránt, mindazon-^ 
áltál a' hozzá nem ízokött vendég, ki-mondha-
tatlan büdöfséget ízen ved. — — Ebből ki-tet= 
fzik, a' párázat *s â  Városban, vagy a' Város 
körűi lévő íar és mötsár,mint meg^ve%tegetia* 
Levegőt. waKco fo-

(k. fÜMJé PiDz& Szemin. 
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