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V I . L E V E L . 

Költ Komáromban, Báldog dfzfzony Ha. 
vdnak 20. Napján. 

D , 

Louvoisnak folytatása. 

'e minekutánna eggy kevéfsé magához. 
tért, illyen fzókra fakadott: „ Oda vagyok, 
íi abból, a' mit eggy hitvány ablakért tse-
„ lekedett velem a' Király, látom, hogy 
„ annak kegyelmét el - vefztettem* Nints 
,, más mód fzabadúláfomra, hanem hogy 
„ hadat vonjak nyakára , melly az építést 
„ vele el-fdejteíge, es engem' múlhatatla-
„ nűl íziikíegeísé tegyen! és bizony ennek 
„ meg kell lenni. „ Bé is téllyefítette két 
hónapra íz a,vát. És ez vólt amaz [688-dik 
efztendő-béli hadakozásnak különös kezde-
te, melly Frantzia Orfzágot belől egéfzen 
el-rontotta, határait kívül nem nevelte, és . -
fok történeteket okozott, mellyek XIV-dik 
Lajosnak n'ein ízolgáltak bctsiil étire. Fél 
Európa tűzbe 's lángba jött' akkor, mint-
hogy Trianonban eggy ablak tágas vagy 
keskeny vólt! ! ! 

De még ezzel feffi el égedett-meg a' 
Louvoisnak vad terméízete, azt kívanta <5, 

M. Gyüj. ill.N. F hagy 
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hogy egéfz Európa fel-fordúljon. Spa-
nyol-Orfz ág , melly a' Tsáfzárraí és a' Hol-
landufokkal íz ö véts égben v ó l t , már aka-
ratját ki-jelentette. I nnen Louvois alkal-
matoíságot vett arra, hogy just formáljon 
Lombárdiára j és , a' Sabaudfaí Hertz eget a* 
maga akaratjának ki-jelentéfére kénfzerítse, 
Énnek a' Fejedelemnek egyedül az vó l t 
akaratja, hogy eggyik mellé is aj hadakozó 
hatalmafságok közzűl ne áll jon, a ' k e m i a n 
mint erőtlenebb réfz könnyen meg-eggy e-
zett abba, hogy a' Frantzia Hadi-feregék az 
ő Tartományin kereíztül menjenek j tsak 
hogy egyfzerre nagy Sereg ne jöjjön, azon-
ban a' rendet és a' hadi fenyítéket fzorgal-
matofan meg-tartsa, 's mindent kéfz pénz-
zel fizefsen. Semmi ennél törvény efebb 
dolog nem lehetett j a' honnan a' Fö-Vezér 
Catinat, a' kitol az egéfz Sereg függött , 
és a' ki. már a* izélek en állott, eggyezésbe 

.is botsátkozott a' Hertzeggel ; de alig ajk-
hatott-meg eggy "punktum éránt, mindjárt 
többet kívánt Louvo i s , és Kurírt Kurírra 
küldözött olly egymáísal ellenkező parantso-
•latokkal, hogy fem a' Sabáudiai Hertzeg, 
fem mága a' Catinát a' Minister' akaratját 
azokból ki nem tanulhatta, Minekokáéít a* 
Hertzeg végtére más efzközhöz nyúlt, és 
egyenelen a' Királynak írt, akarván annak 
gondolatját i-neg-kérdeni, és magát a' izs-

s' ins 
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Tint rendelni. Ez Louvoisnak, â  ki őtet 
kénfzeríteni akarta â  hadakózásta, akadá-
lyul lett vólna. — Minekokáért a' Levelet 
éí-fikkafztolta, és ólly rend*kívűl való ké-
réfekét teije&tett éléibe, íiogy rhihd eggy 
íétt volná azokba még-eggyézni, vagy a* 

' #%agá egéfz Tartományát â  í^rántzia Sereg', 
ízábad akaratjának ki-tenni. Hertzeg 
azért kezdett panafzolkódni. Ellenben Lou-
vois fáríegétö Íkókkaí felelt n é k i , vele 
gorofnbáúl bánt; és Catiríátnak, â  ki 
Ministernek ébbén áz egéfz táelekédetébén 
igazat nem láthatott^ rn^g-parantsólta, hogy 
magát á' Hertzég elíeh; mint éllenfeg, úgy 
vifelje. így ofztán sC Hertzeg, hogy (rom-
fal fizefsen, kéntelén vólt a' Tsáfzárraí? az 
Örániai Hertzeggel és a' Hollandufokkal fzö» 
vetfégre lépni ^ és a" maga Tartományai'fek« 
véfek fzérint ^ leg-rettehetefébb élléníege lett 
Frantzia Orfzágnak. 

Mitsoda vád és nem emberi indulat ok-
kal bírt legyen éz a' határozatlan hatalmú 
Minister ? meg-tetfzik továbbá ez néni min-
denütt olvasható történetből is. , Mint Ki-
rályi Épületeknek f6-igazgátója, Maintenon^ 
ban az épületen tsak nem eggy égéfz Ha-
di-Sereget dolgoztatott, melly között â  mi 
dőn ragadó nyavalya támadott, és fok eze-
feket el-hordott volna: Aem tsak az ho^y 
Aiőg nem efett fzive azokon ; Í5t inkább 

- "':F % . 
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ezt mondotta: „ Mindeggy akár fegyverefen 
„ vefzfzenek-el az ellenfégnek valapielly 
,, Vára alatt, akár a' foki-áfásban halja-
„ nak-meg, mindenkor tsak a' Király' fzol-
„ gálatjában vefznek. „ 

Ez a' Miníster olly nagy ked vében vólt" 
a' Királynak, hogy még a" jVlaintenon Afz-
fzonnyal való titkos egybe keié le t is tudta, 
és az esketéfen fzemélyefen jelen vólt. A z t 
meg kell az 6 dítséretire vallani, hogy bá-
tor és okos" ember vó l t , a' honnan a' Királ-
lyal fel tudta fogadtatni , hogy a' maga há-
zafságát a' nevezett Afzfzonnyal foha nyil-
ván ki nem hirdetteti, melly fogadáfát ve-
le a' Párifi. Ériek Haríay Úr. előtt, a' maga 
jelenlétében még egyfzer meg-újította. Egy-
néhány efztendoveí azután meg-tudtá Lou-
vois, hogy a' Maintenon Afzlzony minden 
mesteríégét meg-vetette, és a' házafságnak 
nyilván valóvá tételében igyekfzik, és hogy 
a' Király olly erotelen' vó l t , hogy azt néki 
meg is ígérte. Louvois azért azonnal hi-
vatja az Érieket Veríáliába , holmi papiro-
fokat fog- a' karja alá, és mindjárt ebéd után 
megy a' Királyhoz. Lajos , a' ki illy fzo-
katlan órán való jövetelében meg-ütközött, 
kérdezi, hogy mit h o z ? Valami nagyot, 
úgy mond Louvois , nagy fzomorúan. A ' 
Király azonnal parantsolja hogy a' fzobá-
ból mindenek ki-menjenek. Azonban éízre 

- ve-
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vefzi , hogy mi van Louvois hegyiben, 
kezdi magát tettetni, fzóll, befzéll más 
dolgokról , és â  midőn látna , hogy már ki 
nem kerülhet előle, fel-kel es megy eggy 
í z o b a f e l é , melly ben. emberek voltak, hogy 
így a' befzéllgetést félben ízakafzfza. De a* 
Minister, a\ ki aT Királynak gondolatit ál-
tal-látta, el-állja az útját, előtte térdre eíik^ 
és felfo ruhája alól ki-von eggy kis fegy-
vert, 's markolatjánál fogva nyújtja a' Ki-
rálynak, és kérve kénízeríti, hogy inkább 
azon a' helyen mindjárt üfseőtetáltal^ mint-
íem azt meg-engedje néki érni , hogy fülei-
ve l hallja a' Király házafságának ki-hírde-
téfet, vagy ízemeivel láfsa adott Királyi fza-
vának meg-fzegéfet , és azt, hogy miként 
tefzi â  Király magát egéfz Európa előtt ne-
vetíegefsé. A\ Király tnintha eleven fzénea 
állott vo lna, járkált fel 's alá , \ moi&d â  
Ministernek, hogy hagyjon néki békét ; de 
az még erofebben beízéllt, festegette régi 
ditsöfégét, és azt a' gyalázatot, mellyet 
most maga fejére vonni akar, és á' mellyet 
valaha halálos ágyában meg-bán ; eggyfzó-
va l , addig küízködik a' Királlyal, m í g n e m 
az máfbdlzor is meg-ígéri, hogy házafságát 
fbha közöníégefsé nem téfzi. 

Még azon estve érkezik az Érfek Véf-
íaliába, Louvois el-beízélli néki mit tsele-
kedelt, és kéri, hogy a' Királyt fel.tett 

F 3 / &ái^ 
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fzándékában erőíítse-meg. E? más nap el-
megy a' Királyhoz , befzéll vele a- dolog 
felöl, és ugyan azon ígéretét meg-nyeri. 
p e a' Maintqnon Áfzfzqny réfzérql nem kis 
aggódásban vólt. Lajos, merf az minden nap 
várta a' Királyi fogadásnak tellyefedéfét. 
Egynehány napok m ú l v a / m i d ő n látná, hogy 

Király felőle többé nenq is beízéll, a.' ma-
ga azon való nyughatatlanfágát értéféye adja, 

' Ss egyfzer'smind éfzre vefzi a' Királynak Jneg-
háborodáfát. Azért még erofebben fogja Ő- . 
tet, míg nem végre kéri a' Király , hogy 
jjte gondolkodjqn többé a' mag^ házafságá-
nak ki-hírdetéférol. Minekutánna az Afz-
fzony meg-tsal átkoz ott remény fégén fzárma-
zott ijedéféből eggy keyélsé magához tért, 
annak ki-találáfán kezdett igyekezni, a' ki-
nek ő e' fzjolgálatqt köízönhette. Tsak ha-
mar jmeg is tudta a' maga ízerentsétlenfégé-
íiek okát, és "abban a? • fzempillantásban meg-
eskqdött , hogy Louvoist meg-buklat'ja. D e 
akkor az idő fzándékának nem kedvezett. 

. Szükfég v^lt a' dolognak ollyan gyanús Ki-
rály e,lÖtt mint Lajos , eggy ke.véfsé fe.ledé-
kenyíegbe menni, és tsak lafsa.n lafsan kel- . 
Jett az alkalmatofságo.kat halknál ni eggy ol-
lyan ellen (égnek meg-rontáfára, a' ki, a' Ki-
rálynak fzívét egéfzen bírta; és akkor a' há-
ború miatt múlhatatlanúl fzukféges vólt. 

r * •' * . t , « ' * % ' * * i • i « \ * • I , • - m 

•"Asoii-
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Azonban femmi alkalmatofságot el nem 
múlatott , melly a' Minisíernek romláfát ű-
ettethette, mellyek között leg-jobb vólt a' Pa-
latinátuíi Vál^fztó-fejqdelemfégben efett ret-
tenetes pufztítás. Ezt , és az ezzel járt ke-
gyetlenleget a' legfeketébb fzínekkel feste-
gette a' Király előtt, és fzívére adta, hogy 
a' Népiek gyulölfége és átka fzint úgy vifz-
fza-efik q r e á j a m i n t az ö embertelen Mi-
nisterére, és még talán rofzfz-következéfe-
ket von maga után. így tehát apródonként 
el-fprdította a' Királynak fzívét' Louvois tói,' 
és ez a' történet leg-többet fegítette az 6 
végfő vefzedelmét. A' minden emberi in-
dúlatoktól üres és kegyetlen Louvois nem 
eléggedett-meg azzal, hogy az egéfz Palai 
tinátust' el-pufztította, hanem azt akarta-, 
hogy Trier Váró fát is el-égettefse, és egy-
íiehányfzor hartzolt is már a' Királlyal, de 
íbha engedelmet arra.nem nyerhetett. Mi-
v e l pedig olly nyakas ember v ó l t , hogy a' 
maga tzéljától eggy könnyen el nem állott, 
eggy alkalmatoísággal, midőn a' Királlyal a" 
Maintenon Afzfzony fzobájában dolgozna, be-
feédét ismét Trierre fordította. Azt mondja 
a' többek köztt a' Királynak, hogy igen is 
yette éfzre,'hogy eggy kis akadéka vagyoq, 
a' Király' Lelki-es méretének, melly miatt 
%riemek el-pnfztítáfában meg-eggyezni nem, 

és azért már mindent magára vett,^ 
' íf 4/ V a s , / 
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's az ő Felfége híre nélkül eggy Kurírt kül-
- dött olly parancsolattal, hogy Triert a 'négy 

ízegeletén gyújtsák - meg. Erre azon 
fzempillantásban olly nagy haragba jött sC Ki-
rály , hagy az olafz-kementzéböl-a'vas - fo-
gói,fel-kapván , neki ment Louvoisnak, és 
meg akarta verni; de a' Maintenon Afz fzony 
közikbe állott, és rá kiáltott a' Királyra ezt 
mondván: „ U g j a n Uram Király! mit akar?,, 
Azonban Louvois íiet az ajtó'felé, a" Király 
pedig utái na kiált: ,, hogy azonnal küld-
„ jön más Kurírt ellenkező parancsolatokkal 
„ es iparkodjon . hogy az idején korán oda 

• „ érjen, mert külömben fejével fizet, ,, 
Louvois a' Kurírt akkor még .valo-

fággal el-nem küldötte; hanem tsak meg-
paranfsolía; hogy kéfzen legyen, a' honnan, 
az elfő parantsolatot Trier' roeg-égetéfe e-
ránt meg vifzfza-vehette tőle, és mást ad-

r hatott annak helyébe. A ' Király ellenben 
abban a' vélekedésben v ó l t , hogy a' Kurír 
idejeben oda jutott, és a' gonofzt el-távoz-
tatia a' Varostól, Ezen történet után nyer-
tes lett játékában a' Maintenon a' Minist e-
ren, kitől még egynehány eh ez járult törté-, 
neték úgy el-idegenítették a' Királyt, hogy 

' maga a' Minister is már gondos kezdett 
lenni a' maga élete felől. 

Hlyen áílapotjában meg-láíogatta Loti-
Voist Kocheíbrt Aízízonyiág a' maga Le-

1 ányá-
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anyával egyben Meudonban, és a z , az 
Aízízonyfagot ŝ Leányát eggy kis kotsin íe-
tálni vitte. A^ kotsizás közben annyira el-
merült Louvois a' maga gondolatiban, hogy 
mindég befzélltt magával, és eggynehányízor 
így kiáltott fe l : „ Vallyon ugyan meg*tse-
^ lekedné e\? ^ - vallyon ugyan rá vehet-
„ nék ê  ?\. - nem! de még is! - - nem 
„ meri ö azt, „ Azonban míg így befzéll. 
getne, el felejti a' gyeplöt igazgatni, 's olly 
közel megy eggy tónak a- izéiéhez, hogy 
alig nyerhetett Rochefbrt Aízízony időt 
a' kiáltásra , Louvois pedig â  zabola meg-
rántáfara, — és igy majd hogy mindnyá-
jókat a' v ízbe nem ölte. A^ kiáltásra 
minteggy mélly álomból fel-ébredett a' Minis-. 
ter, és meg-vallotta, hogy már efzében íem 
vólt kotsizás/ Azután Trianonba ment 
olly véggel , hogy Savanyu vizekkel él-
jen , de egynehány napok múlva meg-be-
tegedett â  Maintenon Aíz&ony házáhát, 
és mivel a' nyavalya rajta hírtelen erőt vett, 
tsák hamar meg is hólt. 

EkkoY mindenek Bgyelmeteíek voltak 
a' Királynak változáfara; de az még vidá-
mabb vólt mint egyébkor, és tsak eggy 
ízóval is tsudálkozáfát nem mutatta a\ Mi-
nistern^k hírtelen halálán. Louvois már 
olly gyúlölíegbe jött előtte , hogy annak a* 
Bastiíiébe való ültetése már meg yólt ná~ 

F Y ' k ^ 
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la határózva, és a' parantsolat is kéfz vólt, 
mikor a 'Louvois meg-hólt. És ezt XIV-
dik Lajos azután maga meg-vallottá Cha-
millártnak, ; 

Pestről, Cs. I. 

A ' Találós Mefé vólt Mindenes Gyűj-
teményt a' Rejtett Szó Tolvaj, méllyböl^ 
ki-telik űqZ, vaj, olaj. 

Találós Mese. ' 

Érzéketlen vólt az A n y á m , de én élek, 
Munkálkodom ; tehát vagyon bennem 

, Lélek. 
Fúrás és faragás nemes Mes'terfégem, 

De köfzörü-kőre nints femmi fzükfégem. 
A ' melly jó Anyától eredetem'vefzem, 

Ugyan annak testét jó ízűen efzem. 
Szabados quartélyom minden háznál vagyon, 

Bár reám a' gazda haragudjék nagyon, 
A z időnek vagyok társa, 's hív barátja. 

Orjii , ferényíégem a'midőn meg-látja. • 

Rejtett Szó. 

Engemet a' Magyarok tsak négy ízekbe kö-
töztek ; 

Szegd-el az eggy lábam, bennem kényedre. 
nyugodhatfz; 

i^ettejit el-hagyván, í'3.11 olly réfzetske lőc. 

-A" 
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A ' melly r^jta marad leveleknek hullta ti-

tán is , 
•S káptsqlt homlokokat míglen kofzorúzni 

lzokás vólt. 
Einberek" és yárak ? fanyaru vefztekre fzii-

- lettem, 
Ez már á- negyedik Század forgáfa hogy 

élek. 
Bozgoni Szemináriumból. 

A b a Uj Vármegyéből tudósíttatunk 
hogy T. Kazintzi Ferentz Úv Klopftöjt Mes-
jidj'át, Gefzner Salamonnak minden mun-
kájit, és Hamletet fzándékozik minden órán 
ki-bötsátani. —• Ugyan onnan írják, hogy ez 
a'fáradhatatlan Hazafi az alatta lévő osko-
lák-' vígyázoiknak meg-parants.olt^, hógy a' 

' Német nyelvet is fzorgalmatofsan taníttafsák 
ugyan : de azért a' Haza' nyel rét is minden 
igyekezetekkel boldogítsák; mert a' , Tsá-
fzári Fellegnek éppen nem tzélja az Anyai 
nyelvnek el-törléfe. —• —- Ha mindenütt 
így cselekednének,' úgy. kedves nyelvünk 
talán nem halna meg olly hamar: de hány. 
Kazintzik vágynák a' Hazában , 's hányan, 
lg íznek ezután ?• «—• Sok helyen már azt is, 
meg parantsolták, hogy a' Magyar Ortkogra-
fiát ne tanítsák; mert nem fzükfég hogy a'-
gyermek Magyarul tudjon írni. — — A'4 

Gram-
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Grammatikában ollyan Tanítók tétettetnek, 
a' ' kik femmit fem tudnak Magyarul, 's 
nagy réízént a' gyermekek úgy fordítanak 
's úgy tanúinak - meg valamit könyv nél-
kül mint a' fzajkók. —• — Mi lefz' 
mind ezekből egyéb , hanem idővel 
mind a' nyelvnek mind a' Nemzetnek 
el'töröltetéfe! A z illyeruek pedig esnek a' 
Kegyelmes Felfégnek tzélja és akaratja ellen; 
mert ki merne tsak gondolkozni is úgy, hogy 
ez Haza' édes Aty ja a' Magyar Nemze-
tet akarná el-törölni, a' mellynek köl'zön-
htti egyedül az Auftriai Birodalom a' maga 
mostani fennállását's viragzáfát.— Valóban 
eggy bölts, jó lelki-esméretü 's hízelkedni 

.nem túdó Mefzelnek pennájára méltó vólna-
ez a' kérdés , ha vallyon a' Német nyelv-
nek el-terjedése hafznára vagy pedig kárára 
leí'i' e' az Auftriai Birodalomnak? —; A ' 
kdlömbözö nyelv és Nemzet nem tsak é-
kclségére hanem nagy bátorságára is fzolgál 
a' Királyi izéknek. — Ha Tseh Orfz ágban va-
lami mozdulás efik, egynehány Magyar Rege-
ment el-végezi a'pert, "s hafonló-képpen egyé-
biitl is máfok : de ha a 'nyelv eggy leí'z'; úgy 
a' nemzet is némi-némii-képpen eggy lefz' 's 
eggyet is érthet 's a' t. Ha Frantzia Orfzág-
bai> kiilömböző Nemzetek ?s nyelvek lettek 
vólna: úgy e' nagy változásra ,az igazgatás' 
dolgában nehezen .mehettek vólna; de eggy 
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a' nyelv 's eggy a' Nemzet. — Éppen nem 
ízükfég mélly Politikusnak lenni arra, hogy 
valaki meg mondja, hogy ha valaha az 
Aultriai Birodalomnak romlása lefz% azt 
a\ nyelvnek eggyíege fogja véghez vinni. — 
Úgy látízik tehát, hogy talán az előre néző 
józan Politika azt kivánná, hogy nem hogy 
az Anyai nyelveknek el-nyomáíbkkal â  
Németet kellene él-terjeízteni; hanem in- -
kább meg-kellene gátolni, hogy fbha a' Köz ' 
nép köztt a\ Nemet nyelv közöniíeges ne 
legyen. — A ' mi a' katonákat illeti . azok 
két három hét alatt meg-tanulhatják azt 
Németül, a' mire nékik leg-nagyobb íziikfe-
gek vagyon* — A z Auftriai Fejedelmek 
pedig méggyermekfegekben meg-tanulha^ 
nák a' Német, Magyar, Olafz, és Tóth nyel-
veket , ezek pedig az egéfz Birodalomnak 
nyelvei ; mert a' Horváth és Rátz nyelv á\ 
Tóthtól keyefet külömböz. - r 

oruq/bWt 

f f^í fkmben Hollandiában vólt eggy A 
pátza Klastrom, meltyben némelly Refor-
mátus Fő emberek különös gondvifelés alatt 
taníttatták Leányaikat. Efett egykor hogy 
kilentz Leányok lévén benne ^ eggy köz-
zűlök nyavalya-törésbe esvén, a\ többek 

is . 
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' • i , ' * is mind ugy meg-réműltek tőle, hogy őket 
is mindnyájokat a' nyavalya ki-törte. — Á' 
több Orvofok között óda hívattatott a'nagy 
Büerhdve is, de fémmire fem mehetett ve-
jek. Egykor éfzré vévén, hogy ezeket tsak 
a' képzelődés tefzi betegekké, abba a' gőn-
dolalbá éfett, hogy talán valamelly nagy 
meg-ijefztés által a''régi ijedést. él m éjekből 
ki lehetné űzni. •— Mindeniknek fzobájába 
a' Höllahdus fzokás fzeniit kájha helyeit kan-
dalló vagy tüzelő f o l t , 's noha éppen káni-
kulában efett a' dolog, még is azt parantsol-
ta Boerháve, hogy rakjanak igen nagy tüzet 
a' kandallókba, 's t egy fenek belé két riídva-
fat, hogy egéfzen tüzeí'edjen-meg benne. Á-
zönban alattomban meg- parantsölta a' bete-

fékkel bánó Afzfzonyoknak, hogy majd 
a találják kérdezni azok, miért rakták azt 

a' nagy tüzet, és miért tiizefítik a1 vafákat 
benne? azt feleljék, hogy a' Doktor azt pa-
rantsölta hogy mihelyt á' nyavalya-törés 
rájok jön, azt a' két tüzes vafat tegyék a* 
két mezítelen tzombjokra, mind addig míg 
a' tsontig bé nem égnek, Ézen annyira: 
meg-ijedtek a' Leányok, hogy a' régi féle-
lem egéfzen ki-üzödött élméjékből , és töb-
bé a' 8. közzül eggyet fem ütött-ki a' nya-
valya. — Tifsót is elő hoz eggy példát , 
hogy t. i. éggy gyermeket tíz hónapos ko-
rában ki ütött a' nyavalya azért, hogy eggy 

' ,ré-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



C O ) & 9^ 

réfzeg ember eggy puskát fütött-el álmában a' 
füle mellett. Azután három efztendős ko-
stáig majd minden nap el-ütötte a' nyavalya, 
's az orvoslás nem hafznált néki. Mikor 
három efztendős v ó l t , vígyázatlanfágból 
eggy rakás tüzes ízénre efett, 's az égés úgy 
meg-ijefztette , hogy azután • foha többé a* 
nyavalya el nem ütötte.- Innen vehették ta-
lán némelly Parafztok hogy hideglelős Fe-
lefégeiket veréfsel orvofolják. — Mikor lát-
ják hogy már a' hideg kezdi őket borzo-
gatni j elő vefzik eggy kötéllel, 's minden 
ok nélkül ütik -Verik. A ' fzegény Afzfzonyok 
él ijednek^ 's nem tudják meg-Őrültek é Fér-
jeik j vagy mi találta őket? — Hogy az il-
jyen váratlan meg-veíettetésből fzármazott 
i jedfég, kivált a' negyed napi hideglelésben, 
fzerentsés fordulást ne okozzon az ember-
ben , azt nem tagadjuk ; de azért erre a' 
verekedő Cúrára kedves olvafóinkat fel nerr* 
fzabadítjuk; mert kivált az Afzfzonyok a* 
régi bofzfúfágót fzegény Férjeikén i l l jenkoí 
kt-pótolhatnák. • 

TeUscopiumok, mefzfze-látó üveg - tsök. 

Frantzia Orfzágban Abbás Rochotl ke-
fzített az el-múlt efztendőben eggy mefzfze 
látó iiveg-tsöt, mellvnél még nagyobb fo-
ka fem vólt a' világon, Ugyan ez a' bolt® 

mi-
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míves tsina.lt eggy maiikat is, mellynek tü-
körét ama' nem régen talált értz nemből 
Platinából kéfzítette , 's a' mellynek hafzna 
tsudálatos — Nem külőmben ama' ;híres 
É g vizsgáló HefSchel most kéfzít eggy 40. 
lábnyi üveg-tsöt Angliában, melly ha el-kér 
fzülhet, még a' Rochonétis feüyül fogja ha-
ladni. A ' mi leg-tsúdálatofabb benne ez az, 
hogy noha illy rendkívül nagy, még is eggy 
ember magában is bánhat ve le, holott ele-
intén, míg azt ez az elmés míves nagyobb 
nagyobb tökélletefségre nem vitte, húfz em-
ber kívántatott reá. — • — Eggy Ánglus 
Újfág, melly Morning paper, Reggeli Le-
vélnek neveztetik , azt írja , hogy La Lan-
ed, a' Páriíi Ég-vizsgáló Bolts meg-mutat- -
at vólna, hogy az nj Planétát vagy Biíj-
doío-tsillagot már Uerfchel előtt Maijer fel-
találta. —- Meg-lehet hogy gyanította, vagy 
pedig hogy ugyan azon a' helyen látott 6 
is tsillagot, de mindenkor HetJ'chelé le z' 
az a' ditsőfég, hogy ö találta-fel, \s ő mér-
te-meg annak mindi mefzfzeíégét, mindnagy-
iagát,, mind pedig az időt, melly alatt a' . 
nap körűi el-végezi útát. — Ugyan ez a' 
fáradhatatlan Ég-vizsgáló Herfchel 2300. 
tsillagokat fedezett-fel az égen a' maga 20. 
lábnyi üveg-tsőjével; mellvekről még más 
bőltsek nem emlékeztek.' —* . : . 

m . 
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