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X X I I . L E V É L . 

Kőit Komáromban, Böjt Más Havának 
17. Napján. 

Eggy Pest Vármegyéből vett Túdófitás-
nak rövid Summája. 

Ö r ö t 'römmel értettük ebből, melly gyönyö-
rufégefen hangzik már a' Magyar fzó a'( m i 
Grófnéinknak. 's egyéb nagy fzületéfil Dá-
niáinknak kedves fzájaikbóU Nem küiöm-
ben azt is , hogy fokán , a' kik a' Magyar 
fzóban eléggé gyakoroltattak nem voltak * 
nagy ízórgaimatoísággal kezdik azt tanuW# 
Igen ízépen ír: továbbá az öltözetnek v^l: 
tozáfaról. Ez előtt, ú. m táak egynehány 
hónapokkal i s , merő zűrzavarban volt e* 
réfzben Hazánk. Sok Nemefeket nem es-
mérhettünk-meg a v Mester-legényektől ^ fok 
Magyar Dámákat az ö Szoba-leányoktól ^ 
a' Leányokat az AnyjaiktóL Sofcizor tsák 
irűltimk pír tiltunk, mikor a' Grófné helyett 
a' Szoba-leányt ko íz öntöttük. Isten botsáss! 
ki tudta volna őket meg-esmérpi, vagy 
még-külömböztetni: mindeniknek eggy e g g y 
tintukos fzita lebegett a5 fején; ha pedig fé~ 

, tálni mentek, óllyan nagy kalap ^ mint eggy 
m m iv: Y v&w 
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v á m kerek. — Hajdan a' mi eggy ügy ü és 
jámbor Eleink a' pártát Szűzefség' tzímeré-
nek tartották: de ezt a' mi Leányaink egy-
nehány efztendöktől fogva el-hányták. Mi-
ért? Talán némellyek fzégyenlették annak 
tzímeret viíelni — — — Gyakran Ifja Afz-
ízonyoknak ízóllítottuk azokat ^ â  kik még 
tsak Kis-aUzonyok vol tak, *s még haragud-
tak reánk , hogy őket olly véneknek gon^ 
doljuk. De hálá légyen az Egeknek ! mi-
heh t a' Korona le-érkezett, mint valamelly 
fényes nap^ el-oízlatta ezt a' nagy zűr-za-
vart. Már azolta könnyen ki-esmérjük Ma-
g)ar Urainkat a* Méster-legény&ktöl, ked^ 
ves Dámáinkat â  Szoba-leányoktól^ Szű-; 
veinket az AíE&onyoktól. A^ n a g j o b b ran-
gú 's hemeíebb íz ivüDámák ^Kis-aűzonyok 
inind Magyarofan kezdenek itt jarm^ es tsak 
némelly alább való rendűek viíelik még 
búbitát , a' kiknek nints íemmi más érdé-
mek , mellyel magokat meg-külömböztet-

ehetnék ^ hanem ha fejeket póltzolják, ^ fa. 
rokat toldozzák; vagy pedig nints téhetfe. 
gekben, hogy eggy aranyos fö-kotőt , vagy 
éggy gyöngyös pártát tsinál tathatnának. 

P —. ban. 

Te fzépfég' fzerető gyors Útazó! meg-álj S 
E^ gy áízos űr^köven talál% W t v izsgál j 

E 2 g J ' 
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Eggy tsuda fzépféggel Isten-AfTzonyfágot 
Érdemlett fzüz Ízen ved itt fetét rabíagot j 

A ' kinek virágzó éltét írígylette 
Átropos j 's az Halál' tőribe ejtette. 

Ha fzépet fzerettél; te is fír' halmára 
Tölts könyvet, az irigy Párka boűzújára, 

Sz. M. 

A" Teremtőtől kéfzített örömök. 
Minden mi érzékeny (egeink íz erezhet-

nek minékünk fok ártatlan örömöket; A* 
muzfika, fétálás, vendégfég* tántz; (a) leg-
inkább a' Terméfzet fok ártatlan gyönyörű-
fégekkel kínál minket, a' mellyekben belfo 
inafdofás nélkül réfzefülhetünk. (b) Mert 
ugyan is mitsoda gyönyörűfége lehet a' ke-
gy efs égben gyönyörködő fzívnek^ a' Ter-
méfzet' zoldelléfében , Folyók' zúgáíiban, 
madarak' hangitsáláfokban, kies kertekben, 
hol á' virágok egymáfsal nyájaskodnak; 'a 
rnás e' félé fzépfégekben ? Tsak e' négy vi-
rágokat vizsgáíjuk-még j melly édeiség rejte-
zik az érzékeny fzívbö e' kisded alkotmá-
nyoknak • vizsgáláfökra is! 

Y a A « 
^ L.;,; 7 y* m i i • " íí * ni i .f&íwwni 

y e ^ jX ^ ^ y. 
. (á) Lefz Godfh Eer. Erk. Tud. ai3. lév. 
(6) Yung Ajtföak. MáfocJ, darab. lef; 
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A" Rőf a. 
Kiki tudja hogy a' Rófa a' kerteket 

ékefíti, a' Főidetbárfonyba öltözteti, azon 
időt , mellyben nyílik keílemeteííti, 's fzép 
gyiimöltse a' v í d efztendönek. •— Hanem 
láfsuk növéfének, virágozáfának környül-ál« 
láfait. 

, Minekutánna a' Tövis-bokor, — melly 
a' Rófát nemzi — a' leg-gyengébb harmat-
tól meg-terhefíttetik: és a' kellemetes nap-
nyúgoti ízéinek Iehelletétöl, 's a' föld' pá-
rázatjától meg-melegíttetik, Tavafz' kez-
detével zöld Bimbókat ízűi; melly ki-nő- » 
vén , hoflzú kerekded ábrázatot öltözik-fel, 
's gyenge fzöízös rojtokkal ruházott levélké-
ket hajt. Ezeknek közepette nő eggy kis-
ded hegyes gombotska avagy a' Poharka , 
mellybe az ö elfő magva 's formátlan gyü-
möltse kaptsoltatik; de lafsan dombolag da-
gadván nagy vékonyra meg-hafonlik, és ez-
zel a' fzületéndö Rófának elfő fzálkáit ki-erefz-
ti. í í em fokára ezekután mint a' fellegek-
ből ki-fzökö Tsillag ki-hafadván, bár fon j 
fz ínével , kellemes illatjával kedveltet! ma-
gát : fzívéig meg-nyílván , aranj fzálait mu-
togatja. . 

Netsudáljuk tehát hogy a' kegyes Ter-
méfzet e' remek munkáját olly tövifes Bás-
tyával oltalmazza. Tsudáíjuk inkább hogy 
Méltófága, 's kedveitető fzépfége egyne-

hány 
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hány óra alatt el-enyéfzik. Hogy azon Ze-
fyrek, mellyek őt' Reggel mint Királynét 
imádva ízolgálták és ékefítették, Este rneg-
fofztván minden kellemetefségétol dühöfsé-
geknek játékjává téfzik; hogy a' nap, melly 
kőittében véle vígan jádzadozott, alkonyo-
difában, mint hervadót, 's haldoklót bufon 
könyvezi. 

De bátor el-hóltt, hozzánk kegyes még-
is. Vefzedelmei után is, ha a' ízemnek 
nem is, az ízlésnek m%g is, 's fzaglásnak, 
kedveskedik, — Leveleiből tudniillik leg-
jobb illatú vizeket, fzalgamákat vagy mé-
zeket, fzeres keneteket, etzetet és olajt ké-
fzítiink. —* Ki-tetfzik tehát, hogy mi a' Ró-
fát mint holtat fzinte úgy , föt inkább, mint 
élőt kedveljük. 

Az Ibolya. 
A? Tavafzi virágok közzül eggyik az 

Ibolya; kisded de Nemefségét e' fogyatko-
zás meg nem homály ofíthatja, mert bíbor öl-
tözete tsak Királyi nemet mutat; a' meze-
iekkel neve lkedik, méltófága még is meg 
nem vefztegetődik ; nem leg-fzebb ugyan, 
de tökélletes remek x kékellő, de drága il-
latú , kellemetesbb a' kellemetefségnél; eggy 
kis vékony fzáratskan gyengédeden no, 

Egéfz a' földig le-erefzkedett zöld ié* 
vélkéi, új kegyefséget adnak kisdedfégéhez* 
:A' magánofságot fzereti , bátor , kellemetes; 

y - i 
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mintha â  kisdedfeg nem igen rejtene, ^ 
leg alább való füvek köztt lappang; de híjár 
k a , elárulja magát balíam illatjával, 
minteggy kénfzeríti vizsgálóját, hogy benne 
^desen örüljön, 6*/ tsudálja, iízoznodjék ö( 
vagy hat levélkével ruházott testetskéjén; 
rejtezik* mert fzeret kerestetni, és már Ze^ 
fírjei által eledbe küldi édes illatját, hogy 
le-rízakaízdt 

Mi légyen 'leg-kedvesbb ê  virága 
ban, nem lehet eléggé tudni. ÖC nem 
j^edvelteti test-álláfa, nem fzíne, neiy% 
illatja, még is nem kévéké tetízetös, bátor 
^ földön tsú&; akár mi légyen az; elég 
hogy kellemetes. (Cegyefen kevertt fejérlö 

vereíellö pehelyből álló kerekfeget #%utat, 
^s hihető hogy innét veízi minden betsét^ 

Vagyon ennek más mezei al neme i s ; 
de betsteien, noha a' kertinél íbkkal ízebb; 
$nert aranyos kebelét ezüst fzálkájk ékítik. 
Kelletlenfegét azzal okozta, hogy a^nem 
kerefőjri^k is únfzolta magát. 

Majd ezüst, majd arany izfnnel ked-
veskedik, kerekded , eggy kevéísé yasta-
gabb ízélesb levelű. J^éha öt hat köfr 
nyékezipohárkáját, melly az ezüstös levél-
j e k köztt édesdeden tejedzik, vagy fénye^ 
W fa%állik. A \ leg-fzebb egynehány 

^ 
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levelekkel nvájafan fodrofodván , fejér Ró-
fa gyanánt virágzik, nem kedvetlen illatú, 
í'zára egyenes., lapos, 's lukatsos, mellynek 
bértzén lévő eggy nyílovány , kötet levelé-
től kegyefen a1 fö ld-fe lé nyomatik, néha 
egéfz főidig aiáztatik. Lásd Defcription 
des Fkurs. 

Imé tsak e' kisdedekben is mennyi tiíz— 
ta örömet találhat az eröfzakos és vétkes 
múlatfágok által meg nem tompított érzé-
kenyfég! Nints közziílök eggy is , a' melly-
nek fzemléléfe vétkes gondolatokat gyúi-
lafzthatna-fel a' lélekben, főt alkalmatos ar-
ra, hogy fel-gerjeílze Isten eránt való hálá-
datofságunkat; hát ha mindnyáját illy fzem? 
mel tekinted? Timg Éjtfzak. mis. dar. 

H. L Pozso.ni Szemináriumból. 

A ' Találós Mefe,vólt Gefetemje.; a* 
Rejtett Szó Hurut, melly bői ki-telik hú>¥% 

rút, út. 

Találós Mese% • 
A ' mit ettem 's ittam azt mind ki-vetették, 

A' ml pedig ebből leve, belém tették, 
Nézd eggy kis változás hogy tefz' külo.nbb.-. 

féget l 
A z itetlen' 's rofzból kéfzit el eleget. 

Dorogxól. 
Y 4 
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Rejtett Szó. 
Általam a' Király eyözödelmeskedik, 

Bátorfágban nálam nélkül fzükölködik, 
Ha öt betűm fzoral a' lifztes káiába, 

Azt vú»\ázva tegyé kiki a' izájába. 
Más öt betűm fzárnyas , a' mákos rétesben s 

Nem könnyen láthatod 's a' iűrü levesben. 

Eggy Allegória, melty az emberi étetnek 
iz'elját. és az azzal való igaz élést, 

ebben a' Világban meg-tanitja. 
Említek eggy embert, ki hajóra űle, 

Vitorlát erefztvén tengeren repűle. 
Meg-rakta hajóját drága portékával, 

A' terméfzet'betses, 's íz ép ajándékával, 
Hogy a' gazdaíágot az által nevelje,.. 

'S magát az aJatson forsbol fel-emeljé. 
Repíti íebes fzárnval, olly remény táplálja 

Hogy majd nyereíegét bőven feltalálja. 
De tsak h.-mar támadt rettentő fzélveíze, 

A ' mellyben minden jó reménye el-vefze* 
Kezd zúgni a' Tenger mormoló' nagy zajjal, 

A ' hajó is nyög már fzomorító jajjal. 
Úgy tetfzett, hogy néha fellegbe ütközött, 

Tolongván a' habok' fokafága között. 
$e i ia pedig poklot tsúfoló mélyféghe 

Szállá ; mellyért efett nagy keferűségbe, ' 
Tör-
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Törnek az evedzök, a' hajó is romlik* 
Minden mesterféges kéfzülete bomlik, 

A' kétségbe éfés' ízörayü ábrázatja. 
Minden tetemeit Alcestnek rázatja. 

Nem bízik már femmit a' meg-maradáshoz , 
Mert közel hajója a' romladozáshoz. 

Azonban eggy kő-fzál várja már nem meffze, 
Hogy ottan egéízea dtet meg-eméíTze, 

Úgy is lett a ' d o l o g ; mihelyt rá talála, 
A* Hajó feneke azonnal el-vála. 

*S mindenét az öblös Tengernek éh gyomra, 
El-nyelé; áfítván e' kevés vagyonra. 

Álcesten, az áldott kedvező fzerent-se 
Könyörülvén; azon vó l t , hogy őt meg-

mentse. 
Mutatott eggy defzkát a' fzabadulásra , 

Hogy ne jutna Ő is a' vízbe íuiásra. 
Mellyen eggy nagy tágas fzigetbe vetődött 

Alcest; a ' k i eddig habok köztt vergődött. 
Hol nagy félelmek köztt óráit fzámlálta, 

Kinek a' .mélly Tenger javát fel-prédálta, 
Itt minekutánna magát fel-efzmélte, 

Hogy lakosi keresni menjen azt ítélte; 
Kímlelje^meg ember ha lakik é benne, 

Vagy hogy tsak valami íivatag hely lenne. 
Szomorú gondoktól terheltetvén; végre 

Akada eggy kies mosolygó téríegre. 
Sok tévelygéE köztt talála eggy utat, 

A ' melly vagy Városra vagy Falura mutat. 
Nem is tsalatolt meg e' fel tett dolgában, 

* 5 A ' 
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A^ meDyet képzele előre magában. 
Mert addig vezette azon talált úta, 

Hogy végre eggy ditáő Városba bé-jnta. 
Gondolván, keíerve, hogy ott i nmár el-múl; 

Jő e^gy roppant fereg, a* mellyen el-bámúl. 
Hangos kiáltáfsal azt kiáltja néki 

Hogy menjen, mert várja őt̂  Királyi ízéki. 
Bé vittek báríbnybafelis öltöztették* 

Ékes koronáját a' fejére tették* 
Öt'minden lakosok örömmel fogadták, 

*S A z Örizágkintseit kezeibe adták. 
Aleest, történetét álomnak ítélte, 

Hogy az igaz volna még tsak nem is vélte. 
S#k tapasztalásból tsak ugyan végtére 

Ez az ujj Monárkha 6 magába tére. 
Dolga való&ga el-uzte gyanúját, 

De jobban tetézte rettenetes báját. 
Ekként gondolkodott: e' mi fziget lehet, 

HogySzeméllyem benneKirályfagra mehet? 
Mi történe rajtam ?^s mi lefz^még belőlem? 

Most hogy uralkodjam, azt kívánják tőlenit 
Habzó gondolati eggy tseppet fe múlnak, 

Szemeiből íUrukönyvezéíi hullnak. 
Nints femmi öröme â  ízép palotában, 

^femtud gyönyörködni bárfbny's tafbtába% 
Rendre tudakozz^ íbik Ministereit, 

Udvarában lévő fzámos embereit; 
^ q n d j á k meg az okát uralkodáíanak. 

Hadd vethefsen véget gondolkodáíanak, 
ezek mindnyájan hízelkedők v a l t a k , 

^ ^ ^ ^ 
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Az ő kérdéfire igazán nem fzólltak. 
Felféged! Szigetünk'Szabad Monárkbája, 

Ezzel hangzott mindég a' felelők' fzája. 
Ezen izerentsével énen: ne törődjön , 

Hafzont&lan gonddal foha fe gyötrődjön. 
Vágynák fzolgálatra fok emberek kéízeu , 

Parantsolatira mindenik keik iéfzen. 
A z illy befzéd ötét femmire fe vitte, 

Mert mint hízelkedést ezt tsak akképp* hitte. 
Bár Királyi módon lett légyen élelme, 

Nevekedett még is naponként félelme, 
Eggvnéhány nap múlva eggy öregre lele, 

Jó fzívet mutató képével bé-teie. 
Mond néki; Jó. A t y á m ! kérlel; ^z »egekre 

'S az azokban lakó. igaz Istenekre, 
A* mit kérdek, mand-xneg igazin azt nékem, 

Ki adta énnékem e' Királyi izékéin' ? 
Es, miért adta ezt? mi léfzek én végre? 

Ki most méltóztattam illyen ditsöfégre. 
,.r Uram ! mo.nd a,z öreg, ízívefen meg- . 

mondom, 
Eddrg is akartam, yólt is arra gondom * 

E' Sziget' lakofi az Istent úgy kérték, 
A ' melly kérőieket tőle meg is nyerték; 

Hogy küldjön ö nékik bizonyom időben 
Eggy embert Királynak, minden efzten-

döben. 
A z ő kéréfebet az Ur meg-hallgátta, 

'S fzívek' kivánfágát mind eddig meg-adta. 
Minden eJztendőb.en eggy. ember érkezik ^ 

: /-/ "• Ki 
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Ki ellen a' Tenger-v í z fel-fegyverkézik. 
El nyelvén mindenét; magát ki-haiítja, 

Eggy erőtlen defzkán a' partra tafzítja. 
Tudván a' lakosok, ki-futnak elébe, 

Nagy örömmel vifzik a' Város felé-be. 
Bé vívén ültetik Királyi Thrónnsba, 

Mint néked itt mostan réfzed van e' jusba. 
Mi leíz' ofztán ? kérdi fzomoruan Alcest, 
. Kinek a* fzerentse illy ditsőféget fest? 
Mond az öreg: mihelyt el-telik ide je . 

Nem adatik tovább maradásra helye; 
A'.Királyi izékből tsúfúl le-vettetik, 

Rongyollott ruhákba ofztán öltöztetik,. 
A ' köoyörületlen katonák hurtzolják, 

'S eggy ladikon végre olly fzigetbe tolják, 
Mellyben fe barátot, fe jobbágyot nem lé i , 

Hol fzánakozásra méltó életet él. 
E' pedig itt ollyan eggy állandó T ö r v é n y , 
-- Meilyet fel-nem forgat akármelly jövevény. 

Ezen befzédeken Alcest el-búfúla. 
Szemeinek fűrü zápora tsordúla. 

Hát a* többek, kérdi, tudták é e' véget? 
'S hogy kérülték-el e' fzerentsétlenféget ? 

Mind tudták: a* tifztes öreg azt felelte, 
De a1 fényes Thrónus fzíveket el-telte, 

A ' jelenvalóról nem néztek előre, 
Nem fordíták efzek' a' roíTz jövendőre. 

A z a' rövid öröm, a' mellyel itt éltek, 
Úgy meg-vakította, hogy femmit £e féltek. 

Azonban hírtelen el-telt efztendeiek V 
; Nem 
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Nem adatott tovább maradásra helyek. 
A ' rettenetes Nap fel-jött végezetre, 

Mellyen menni kellett a' pnfzta fzigetre. 
Nevekedett ezzel Alcestnek bánatja, 

A z el-telt heteket félre fzámlálgatja. 
Úgy látja, hogy immár fél efzter.dö el-ment, 

A ' terhes gondoktól még fe lehete ment* 
El-tökéll magában illyetén fzándékot, 

Hogy jóra fordítja ezen ajándékot. 
Igaz fzívű öreg! tanátsodat kérem 

Légy fzabadúlásra tanító Vezérem — 
Felel a , Felféged' erre meg-tanítom, 

Meilyet ha meg-fogad, meg is fzabadítom. 
Küldjön építtoket azon pufzta helyre, 

Ki-telvén ideje küldetik a' mellyre. 
Építtefsen ottan fényes palotákat, 

Sok élés Házakat 's tselédes íkobákat, 
'S múlató kerteket: mellyeket bé töltsön 

Szükféges dolgokkal: 's így léfz' majd 
mit költsön. 

Sietni kell ped ig , nem kell halaíztani, 
Mert ha el-találja egyfzer fzalafztani 

A ' mostani időt: többé fel-nem leli. 
Tanátsosb hát ha ezt most arra fzenteli. 

A ' Király főképpen arra emlékezzen, 
Hogy oda küldeni mindent igyekezzen: 

Mert azon Szigetben egyebe nem léiken, 
Hanem a' mit hajón, oda által téfzen. 

E' Tanáts adáson Alcest meg-vídúla, 
' Gyötrelmes bánatja ölömre fordúla. • 

Jg-
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Jelen való dolgát íemmitegnek nézte. 
De a* jövendőre gondjain intézte. 

A* puízta Szigetbe küldött munkásokat; 
Mester embereket '5 építtőt is fbkat. 

A^ kik â  Szigetet rövid időn ízépen, 
Kedves lakó hellyé tették vala épen. 

Élelemre valót küldött elégíeggel, 
Hogy ne lenne ügye a' fbvány ízükfeggeL 

Annyi lakosokat küldött végezetre. 
Erre a' magános és puízta fzigetre, 

Mennyi elég lenne a' föld mivelésre, 
A^ kertéízkedésre, ízántásra^s Vetésre* 

Illy foglalatok köztt el-telék Orízágá^ 
Ö pedig azonnal belőle ki^hága. 

Melly v íg Éléjinek fzomórút okozott, 
A z Alcestnek igen nagy örömet hozott; 

Inkább kívánt 6 ott uralkodó lenni, 
Mint itt á l g o n d miatt fbha íe pihenni; 

Fel űl â  ladikra rongyollott ruhába, 
el ér fzerentsésen a' tágas pufztába; 

Van â  nagy örömnek nála múlatásáy 
Hogyfzerentsés leve oda el-jutásai 

&1 foglalja egybe ázt az új fzigetet, 
A ' meilyet előre lakó helyévé tetL 

Sokkal boldogabban Ván ott állápotja; 
Mert már ott óráit Vígan ízámlálhatjá; 

Él az oda küldött gyönyörilfegekkel, 
Nem küíkködik íemmi keferűfegekkeL 

Ebben â  Világi életet képzeleűi; 
Mért â  mit Alcestbea látók itt íel-Ielem, 

^ . 
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Alcest minden ember, hajó törést fzenved, 
A ' Tenger fzámtalan habjai közt fenyved 

Hajója ártalmas köfzálhoz üttetik 
A z embernek, akkor, a' mikor ízületik. 

Az a' Sziget, mellyre darab déízkán ki-hág, 
Ez a' ravafz , tsalárd , 's hitegető világ. 

Nagy örömmel fogja, mindennel kínálja; 
GyÖnyörüfégeit elébe fzámlálja. 

Kövekkel tsillagzó fényes palotába 
Vi fz i ; 's öltözteti bíbor 's tafotába. 

Javait bőféggel ö néki ki-ofztja, 
ígéri, hogy attól foha meg-nem fofztjá. 

A z érdemes Öreg a' Szent Vallás léfzen , 
Melly jó tanátsot ád 's hafznos intést téfzeni 

E' még-mondja a' jó 's a' roflz jövendőket, 
Mint lehet meg-nyerni 's el-kerülni őket; 

A ' regnáló idő az emberi élet, 
Meilyet végre követ rettentő ítélet. 

A z á' púfztá íziget a' más Világ léfzen, 
Á 1 mellybe vitetik 's a' mélly varja kéfzen. 

A z o k a' munkások, mellyeket küld ebbe 
A z ifzonyu tágas és puízta ízigetbé, 

A z o k , e' Világi jó tseíekedeték, 
Mellyeknek ott léfzen igen nagy keletek, 

A z ó k a' Királyok, kik előtte éltekj 
A ' kik a' jövendő Fátumtól nem Féltek, 

Nagyobb réízént ezek olly eifiberek voltak, 
Gyönyörüíégekben kik bugyborékoltak 

A ' Világ' Istene őket meg-Vakítá, 
'S végre a 'rémítő veízélybe táMtá; 

Kováié í>áttmet» 
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Hojfzú tapafztaláson furdalt Sxdm-vetés. 
Ha fel-veíTzük , bog) a' földön él IOOQ 

Milliom E m b e r , és hogy eggy Nemzetség 
vagy dtöheli Ember tsak 33 efztendökig él, 
tehát minden 33 efztendökben meg-hal í o c o 
mill iom Ember. Következésképpen a' hol-
taknak fzáma e' földön illyen formán .vagyon. 
Minden efztendöben — hal-meg 30 milliom. 
M. Nap - - - - - - - - 8 2 , 0 0 0 . 

M. órában. - - - - - - - 3,400. 
M. minutában, - - - - - - - 60. 
M. pertzentésben. (Secunden) - - - 1. 

Mivel pedig a' hólttaknak fzáma a1 fzillet-
teknek fzámokhoz ollyan proportzióban va-
gyon, mint 10, U - h ö z : tehát ismét min-
den efztendöben ízületnek illyen formán. 
M. efzt. - - - - - - - 36/OOO/OOO. 
M . n a p . - - - - - - - - 98,40*0. 
M. órában. - - - - - - - - 4 0 8 0 . 
M. minutában. - - - - - - -
M. pertzentésben. - - - - 1. és T V. 

Ha fenki a' földön meg-nem hólt vol-
na most élnének 473/000 milliom emberek. 
Mivel pedig a" fzáraz földnek fzíne 1^87-
bilió négy fzegu láb nyomot foglal magában: 
tehát még kmek kinek jutna 9110 illyeíi 
láb-nyom* -

( A* többi következik*) 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


