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9. AFdjydf%. 

^ Zai;ggő-^g6g;2 ^afó W r c W ? w & 
/bZi/t&tdfa. 

I izen-nyóltzadik JuL ismét kedve erefz-
kedett jBf^fZcWr^nak egy Égi utat tenni. 
Kéfzített azér't egy makhinát mellybe egy 
\Bo6^ nevű társával óra lg . minútakor 
be-ült^ "sa^elenlévőNézŐktőlbutsút vévén 
felemelkedtek. De Uak liamai egy hideg 
erős izélíel kellett nékik oda fel küTzködni, 
hol olly veízedeleniben vókak^hogy a Xé^ 
zők nem vártak egyebet, hanem hogy ök 
alföldre aláfessenek* Ok pedig illy ve-
ízedelemben is nem tsiiggedtek^el, hanem 

mint lehetett eveztek, hatod M óra^ 
kor egy igen kies és tsendes Egi téríegre ér-
keztek , hol â  Barometer ^ó. hüvelykre le-* 
íkállott. Itt múlattak Ök minútáig, íze.m^ 
lélték meg-mérhetetlen horizont^ mint a' 
főidnek valamelly partját; a' fellegeknek 
ízépíegeket, mellyek o alattokngy tedzet-
tek, mint â  tengernek hánykódó habjai, 's 
a^néma tsende&ség ki-mondíiatatlanúl neveld 

,f. ' ' ' X te -
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te az ő érzékenyfégeket; hol örömökben dal-
iásra is fakadtak. Bobynak kedve érkezett 
magasabbra emelkedni ; azért mind ketten 
erősen evezvén, 6. óra tájban arra a' ma-
gasságra értek , hol a' Barometer 20. hü-
velykre le-fzállott, a' Termometer pedig a' 
9. gráditson vólt. Újra fzeles helyre értek, 
a' ízéi fzörnyü febességgel vitte őket, 
ök pedig azt hogy vjtetnek nem érzették. 
Mert oda fel femmi objektum vagy dolog, 
mellyet látna, 's mellyhez maga helyét ha-
sonlíthatná az ember nem lévén, nem le-
het az egy helyben való léteit, 's a' moz-
gást egymástól meg-külömböztetni. Blan-
chárd nem tartván tovább bátorságosnak ezt 
a' helyet, alá felé igyekezett, 's 6. óra 6. 
minútakor olly alá fzállottak, hol a' Baro-
meter a' 25. hüvelyk lineán állott. Már a* 
földön lévő házakat is meg-külömböztet-
hették, de még az embereket meg nem es-
mérhették, a' kiket ök magok záfzlójokkal 
köfzöntvén, onnan tovább indultak. Tá-
róból meg-látták Neuvchatel Városát, Beby 
ott a' maga barátjainál egy vizitát akart ten-
ni, Blanchárd pedig a' tengert akarta látni. 
Fel-emelkedtek azért olly magasságra, hol 
a'Barometer 20, hüvelyk es 6. lineán állott. 
Minekutánria mint-egy 6. mimítáig azon av 

helyen múlattak volna , a' nagy hideg miatt 
meg-ékeztek, hol vatsorához iátek, V ittak 

elő- , 
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elöfzör az egéfz Világnak , azután Rouen 
Városának, végre Neiivchátelben lakó bá-
rátjáiknak egéízfegekért. 6* óra i%. minú-
takor, midőn a'Barometer ismét 22. hüvely-
ken és 4* lineán állott, a' Termometer pe-
dig a' l&. gráditson volt, egy palatzk bort 3 

minthogy azt rofzfzafága miatt meg nem ihat-
ták , alá vetettek, mellyböl a' bor ki-foly-
ván ) úgy látízott nékik fel íélé gőzöl ög-
ni 9 mint a7 kéményből fel-menő füst. Azon-
ban el-érkeztek Neuvchatel Városa félébe^ 
hol jó barátjaikat köfköhtötték^ 6. óra igv 
minútakor feljebb emelkedtek, 5s Napnyit-
got felé" íiett€k; mell} útban mmekutánna: 
egy vastag felleges íieiyen áltál-mentek , lát-
ták â  tengért, míelly a' Naptól, mint egy 
tükör úgy tündöklött, hol midőn lejjebb 
ereízkedfek volna, meg-esmérték* hogy az-
ok a' feketefégek, mellyek mint egy kis punk-
tum tűkörön^ úgy láttattak, nagy tenge-
ri gályák válnának. Az idő már e'stve fe-
lé v o l t j azért fzükfegesnek látták * hogy a* 
fŐ'Wre alá ízálljanak. Le-efeízkedvé& ólly 
alatsonyfágra jj hol a' Barométer a r Z6» hü-
velyket mutatta, a? teíiger mellett a minii* 
fáig a5 föld fzíne felett óldaláslag repültek, 
kik- midőn a' fok embereket fel éjek fz-aladni 
látták , egy kaízáltó rétnek végén tsencleserí 
leszállottak. De midőn az öfzve-gyült Pa-
tafztfág ennek az új tsudának látására nagy 
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zajgást indítana, Utazók ott hagyták &Z-
okait, 's minthogy igen tsendes idö vólt, 
tsak az evező' fegníége által 1200. láb %a. 
gasságra emelkedtek , 's a' még is lármázó 
Paraiztokat onnan felülről intettek a' hallga-
tásra. A' Parafztok ezen dolgokat látván 
és hallván , némellyek kezejiket törték , má-
sok térdre estek , a' félelmesebbek pedig a ' 
dolgot ízaladásra vették. A ' kik bátrabbak 
voltak, kiáltoztak az Utazókhoz: Istenek 
vagytok é vagy emberek? adjátok tudtunk-
ra ! Amazok pedig feleltek : Mi is embe-
rek vagyunk , mint ti; és hogy azt el-hid-
jétek, ímé a'bizonyfág! akkor mentéjeket, 
nadrágjokat, tzipellöjöket le-vetvén, alá 
hányták, melly eket a'Parafztok a1 nagy buz-
gófág miatt darabokra fzaggattak,'s mint va-
lamelly fzent ereklyéket magokkal el-vittek. 
Az el-ragadtatásba merült Parafztok térdre 
hullottak, 's ezeknek a' felfő Világiaknak 
ki-terjéfztett kezekkel hódoltak, a' kiknek áb-
rázatjokon a' belfö. örömnek eleven képe 
mutogatta magát; némellyek azon való nagy 
meg-illetodésekben , hogy a? Mennyei An-
gyalok is Frantzia módira vágott kalapot 
viselnek, 's nadrágjok is ollyan , mintha az a' 
Párizsi Szabó Fakultásnak leg-újabb remeke 
volna, az édes örömnek egymást éfő köny-
veit hullatták. Azonban az Utazók lejjebb 
botsátkozván, a' kafzáiló felett olly közel 

re-
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repültek óldalaslag, mint a1 lepkék fzoktak 
a' virágok felett lebegni, végre. ízép tsende-
sen le-erefzkedtek a'főidre, kiket a'Parafz-
toknak fokafagok kömlrvévén meg-némúit' 
hallgatással nézett, 7. óra 32. minútakor 
fzállottak-ki a' főidre, melly az ö el-in» 
dúiásoknak helyétől i<j. órányi mefzfzefég*. . 
re vólt. A' Parafztok kérték őket, hogy 
fíljenek-bé hajójokba , mellyet ok megTtsele-
kedvén, a' Pap1 házához, melly oda egy 
fertály óra rót t , vállaikon vitték, kik azon va-
ló örömökben, hogy az Angyalok, nem 
tsak Frantz módi ruhát viselnek, hanem 
Frantzia nyelven is befzéllnek, ollyan lármá-
val voltak, hogy az Útazók kénteleníttet-
tek azokat azzal jjjefzteni , hogy ha nem 
hallgatnának, ok ismét fel-mennek az Ég-
be. A' Pap' házától ismét a'kastélyba vit-
ték őket ,a' Parafztok, melly a' Parokiális 
háztól fél órára esett, és hogy. annál nagyobb 
tifztességet mutassanak nékik, a' hajót tsak 
líjjo.k' hegyén tartották. Ki-fzállván az Uta-> 
?ók a' hajóból, két Dámák ültek az 0 he, 
lyekbe, 's magokat abban árva a' helyre vi-
tették , hol az Útazók azon az ejtfzakán 
háltak, hol az afzfzonyok gyermekeikkel 
egygyütt abban emlékezetnek okáért" eg) 1 
más után bizonyos ideig ültek. 

Nevezetes út az, a' mellyet tettek 
Blanchárd és $effries 7, Januári 

- ' X | W 
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Angliának ki-köto-helyéből Doverből Fran-
tzia-Qrfzágnak Kalais nevű ki-kötő-helyére, 
l . órakor vólt az indulás. A' Nézők-
nek tsendes hallgatások köztt fel-emelked-
tek, a' midőn Blanchárd kalapját és záfzló-
ját kezeiben tartván bútsút vett a' jelen-lé-
vöktől, mentekben hol fel-emelkedtek, hol 
alá fzállottak, 's a' tengeren Hajózókat kö r 

fzöntötték. 4. órakor Gvines mellett, melly 
Kaiaishoz két óra, az úgy neveztetett arany 
mezon, hol 1^16. Efzt. VIII." H&tlfik An-
gliai , és I. Fermtz Frantziai Királyok egy-
gyütt yóltak, ie-ereízkedtek. Kalaisban m.eg-
vendéglettek őket, holmagokat, úgy mutogat-
ták, mint a- kik a' halandók közzűl a' tengeren 
által leg-előfzör repültek,'s a' Dedallis' mesé-
jét valóí'ággá változtatták. Már más fél órakor 
látták őket mefzfee látó tsoveken a' Fran-
tzia Parton-állók, 2 j órakor pedig ki-érr 

tek a' Frantzia partra Kalaistól más fél órá-
ra a' Boulognei úton. Ott le felé erefzked-
v é n , minekutánna azt a' környéket meg-
fzemlélték, fel-emelkedtek 's Omer Varosa 
felé mentgk, ?s végre fél óra múlva, Kala-
istól mint-egy két órára le-íz állottak- A' 
Kalais Városbéliek meg-hallván az 0 el-ér-
kezéseket, elejekbc mentek nékik. Mint-
hogy jó fzelek nem vólt, az az oka, hogy 
3. óra telt belé , míg a? tengeren által-repűl-
fiettpk. mellynek a' ízélessége Dovertől Ka-

' ' " lai-
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laiíig 6. Német mért-föld. A' Frantziálj a* 
házakon , 's tornyokon záfzlókat lobogtat-
tak , ágy áztak, 's mint a' nagy innepeken 
fzokás, harangoztak; a.5 Város' Birája egy 
arany piksist .ajándékozott Blanchárdnak, 
mellyen az ö utazások ki vóit metfzve, meg-
tifzteltetett a' Kalais Városbeliektől Városi 
fzabadfággal 's polgárfággal. Örök emléke-
zetnek okáért , mint régen a' Kohmbus* 
^ajója, az ö Égi-hajójok a' Fö Templomba 
bé-vitetett, a1 helyen pedig 9 hol !e-fzállot-
tak, egy emlékeztető ofzlop emeltetett. 

Más nevezetes utazásokat el-hallgatván, 
tsak a' híres Pilatre de Rozierneí fzomorií 
történetét említjük. Ez a' liíres Égi Útázó 
Kakisből Doverbe akart a1 Frantzia Udvarnak 
költfégén által-útazni RomaitmaA , a'Pari a-
mentum' Prókátorával. Nem tudatik, mi 
okozta légyen ízerentsétlen eseteket. A1 ma-
gasságból alá estek,'s mind a'ketten öízve-
ízakadozva találtattakrmeg. A' Pilatre1 tes-
tében a' fejétől fogva a' lába^újjáig femmí 
épíeg nem vóit , a' fejét alig lehetett meg-
esmérni, hogy ember fo vólt, fzemei, or-
r a , agya-veleje, fogai mind oda voltak, 
mejjp, oldala , háta öfzve-romlattak, karjai, 
íz árai fzámlálhatatlan darabokra törtek, egy«. 
gyik (záráról a1 lába-feje el-fzakadtt. Ezer* 
Boldogtalanoknak testeik . Jun. 1788- Bout 
Iqgne Városába vitettek, koporío helyett a? 

X 4 " • IM* 
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magok Esn-hajójokba tétettek, 's el-temet-
lettek. I icti- el-indúlása előtt, Ayyját, "s 
Húg'it a' l\i 4 j/ kegyelmébe ajánlotta, a'ki 
azoknak holtig való elztendei fizetést ren-
delt. Meg-jegyzésre méltó, hogy mind a' 
kettőnek zsebben való órája épfégben mcgr-
maradott. 

G E O G R Á F I A . 

Ttmkin, Buthár és Tatár- Orfzdg. 

Tunkin-Orfzágban , melly a' Napkeleti 
Indiának egy nevezetes réíze a' Ganges fo-
lyó-ví/. mellett, mikor a' házasok egymás-
tól el-válnak, az el-válásróí való levélnek 
a' Férj R jak a' magok neveket tartoznak alá 
írni, 1 Ilyenkor az; el-válás fem nem gyalá, 
zaíos, fem nem káros, A' gyermekekre a' 
Férj visel gondot; az afzfzor.y újra- férjhez 
mehet. Többnyire a' férjfijak két feleieget 
tartanak; noha többet is fzabad tartani. 

A1 Biithárok a' ízép leányokat 's afz-
fzonyokat ckága pénzen fzokták vásárolni, 
's el-adni. > A' lakodalojn előtt a'Vőlegény 
a' maga Mátkájával nem befzéllhet. Mikor 
egybe-kelnek is, egymástól távol állanak, 
's a' Pap' kérdésére mefzfzéről felelnek. A ' 
lakodalmi ebéd után a' Vőlegény nagy kí-
sérő fereggél mégyen a' Menyaízízony' há-

zá-
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zához, 's akkor engedtetik-meg előfzör, 
hgy eggyütt befzélljenek, De ez a' befzéll-
getés tsak rövid ideig tart. Estve ismét 
meg-látoga-tja a'Menvafzfzonyt a' Vőlegény, 
's annak, a' ki már akkor az ágyban fekfzik, 
minden afzfzonyoknak jelen-létekben mellé 
dűl, de tsak egy ízempiüanlásig. Ez a' mú-
latlág -'s a' lakodalom három napokon tart, 
's az említett játéknak a'harmadik est ve vé-

• ge vagyon. Negyedik nap a' Vőlegery a' 
maga házához vilzi a' Menyafzízofiyt. De 
ha benne valamit vefz' éízre a' mit nem íze, 
ret, vifzfza-kiildi Szül éjinek, 

A'Mahumed' vallását követő Tatárok-
nál bizonyos atayaíjfagok kőztt az egybe-
házasadás tilalmas. A'Pogány valláson lé-
vők pedig magok testvérjeiket is el-vefzik. 

Nintsen olly fetétfég? és nintsen olhj ha* 
Iáinak árnyéka, a' hal el-rejtkessék ma 
szokat az álnok/ágnak tselekedojL %fob, 
XXXIF. f . 33, 

EUhunak ezen mondásának igazságát 
bizonyítja im' ezen példa. 

Német Orfzágnak egy Varasában Ijr8?-
Efzt. egy Sír-ásó fiit ásott. A'helyen, hol 
a' fírt ásta , talált régi ember tsohtoki-a, mel-
3yek kőztt volt egy kaponya is: ezeket a' 
tsontokat félre hányta ö, hogy majd el Icé-

. X 5 ' 
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fzulvén a' fír a' tsont tartó kamarába vigye. 
A' fírt ásogatván az ember, a' rakás tsont-
ra teként, 's látja, hogy a' kaponya mozog, 
mellyet látván kpzd rajta tsudálkozui, hogy 
lehet az, hogy a' kaponya mozogjon, ho-
lott már ázt ő a'fírból régen ki-vetette. 
Hogy annak-okát ki tanúihassa , ki hág a' 
űrből, kezébe vefzi a' kaponyát, nézi , 's 
tíúdálkozása azonnal meg fzünik; mert látja 
hogy egy nagy béka vagyon benne, a' melly 
mikor mozdult, az üres kaponyának is kel-
lett mozdulni: a békát ki verte belőle föl-
destül egygyiítt: még egyfzgr belé tekéi# a* 
kaponyába: 's éízre vefzi hogy egy vas í'zeg 
nyúl belé, melly a' tsonton által vagyon 
ütve. Valamint a' rqozgásnak, ugy ennek 
a' í'zegnek látására is kezd. az ember tsudál-
kozni, V mindjárt ez á' kérdés támadtt o 
benne: hol vette magát a' fzeg ? íLlofzör úgy 
gondolkozott, hogy rqikor már a' teft ,g.' ko r 

porióban yólt ; akkor fzpgezhettek azzal va-
lamit a' koporsóra: de midőn látta, hogy 3.' 
fzeg mellyen vagyon a' kaponyába bé-botsát-
v a , ezen gondolatját meg-változtatta. Men? 

nél tovább nézegeti a' íz eget: annál inkább 
tsudálkozik : yégre arra határozza-meg ma. 
gát, hogy a' dolgot másokkal is közö.lje. A' 
kaponyát azért hóna-alá véfzi , bé-mégyen 
a/ Prédikátorhoz , 's meg mutatja néki: mel-
ly gt i* Prédikátor látván, ö is kezd tsudál-

koz-
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kőzni, 's kérdi a' fír-ásót, nem tudja e' ez e-
lött ki temettetett-el azon a' helyén ? A ' fír-
ásó felel : Én nem régen vagyok fír-ásó; de 
az Atyám ebben a' hivatalban vénűlt-meg: ö 
alig ha meg-nem tudja mondani; mert jól em 
lékezik reá, fok efztendökkel is ez előtt, 
kit hová temettek ? A ' Prédikátor hívatja 
az öreget, magával egygyütt ki-vífzi a' íírhoz, 
's kérdi - nem emlékezik e' reá; régen kit te-
methettek-el azon a' helyen? Az öreg egy 
kevés gondolkozás után azt mondja; Úgy 
tetfzik néki , mintha ez előtt, mint-egy áo. 
efztendökkel oda egy Kovátsat temettek vol-
na, (a ' Kovátsnak a' nevét is meg-mondot-
ta) a' kinek Özvegye tsak hamar ismét férj-
hez ment, es fe jéve l egygyütt most is él. 
AT Prédíkátoi a' halottaknak mátrikulájok-
ban fel-kerísi,mellyik efztendoben hók-me.g 
az említett Ko.váts, 's úgy találja, hogy az 
előtt 28- efztendökkel hólt-meg. De még 
ebből nem lehetett meg-tudni, hol vet-
te magát a' vas-fzeg a' Kováts-' Kaponyájá-
ban. A' Prédikátor a' Város' Bírájához me-
gyén, 's a' dolgot meg-befzélli néki: a- Birq 
nemelly öreg emberektől titkon twdakqzó? 
dik a' Kováts felől, tudhat e, mint élt a1 

maga fel elegével ? azok azt telelték, hogy 
azok mindenkor fzép éiettt e t e k : a1 Kováts 
gazdag, de egynéhány efztendökkel halaid 
előtt beteges és gyakran ágyban fekvő vólt j 

' ' " ' r ' & ' 
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és Yn irhogv gyermekiek nem vól t , tcsta-
me iiom i f»réi%t, minden jóízágat a' Feleíe-
gének hagyta. Ez â  íelelet nem hogy vá-
doka volna az alzízonyt, hanem inkább 
mentlegere volt néki, JY Bíró ŝ â  Tanáts 
(minthogy kétíeges vólt, ha nem hibázik 
é az öreg Sír-ásó â  rélátzióban ^) â  dolgot 
nem akarták tovább fürgetni. De a\ Bíró 
maga a* Prédikátorral ízóllptt, hogy hívas-
sa magáhos az a&fz;onyt^ tsendesen tudako-
zódjon tőle, mint élt el(o Férjével, 's az 
miképpen Lólt-meg? Azaízízony el-mégyen 
a'PrédikátOihqz; 's mikór az kezd tőle kér-
dezősködni; olly bátor okos feleleteket 
féízen, mintha azokat a' tifzta ártat^ 
laníag ízóllaná; egyfzersmínd Prédikátor-
nak illy izokatlan kérdeződésén az alzízony 
nagy tsudálkq^ását és jmegrmdúiását jelen-
tette; mellyet midőn a' Prédikátor éízre 
yett, kulöuib-külömb pkait adta kérdeződé-
sének, femmit nem jelentvén-ki abban, mi-
tsoda gyanúiig ízólgáltatna arra alkalmatossá-
got. Ezek így meg-esvén , akkqr â  dolgot ab-
ban hagyták^míg valakinek efzébe jutott,hogy 
az aízizonynak mostani íerje, annak elfő férjé? 
nek legényje vólt, és mihelyt az öreg Gaz? 
da meg-hóii, ez â  legény az afzfzonyt má-
sik héten - Indjárt el-vette, 's az alzízony^ 
nak ís etloTi' qiásodík férjétől egy gy ̂ rme-? 

' ko 
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ke ide előtt lett. Ezek a' kcniyül-állások, 
újra mindenekben gjanúfágot tsináltak az 
afzfzfzouy elfő férjének erőfzakos halála fe-
lől. Azért a' Tanáts ismét a' prédi-
kátorra bízza a' dolognak további meg-vizs-
gál tatását , a' ki az alzízonyt magához hí-
vat ja, 's tőle meg-hólt férje felől tudakozó-
dik. De minekelőtte az afzfzony el-érkezett 
volna, már az előtt a' Prédikátor a' kapo-
nyát a' házban egy afztalra fel-tette, 's azt 
egy kefzkenővel bé-borította. Az afzfzony 
valamint előfzör, úgy most is hasonló bá-
torfággal és nagy meg-indúlással felel; mi-
dőn hallja, hogy a' Prédikátor azt veti néki 
ízemére, hogy ö elfő férje halála után való 
héten , mindjárt a' legényjéhez ment férjhez-, 
— \s azt kérdezi tőle, ha nem vólt é néki 
azon legénnyel valami titkos és tilalmas es-
meretfége, még elfő férje életében? Az el-
főre az afzfzony azt felelte, hogy az 0 kör-
nyül-állásai, kiváltképpen pedig mesterfégé-
nek folytatása kénfzerítették ötet arra, 
hogy hamar férjhez , még pedig legényjéhez 
menjen. Az utol Tóra igen nagy meg-indú-
lással 's illetlenül kezdette mondani, hogy 
férthette volna ö így meg az 5 boldogult 
férjét, a' ki ö véle olly fok jót tett? Sok 
vólna le-írni, 's ki-ki gondolhatja , egy illy 
környül.állások kőztt lévő afzfzony mit é's 
mennyit beízelihetett ? A ' Prédikátor látván 

hogy 
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"hogy így fem mehet fem mire; végre az utól-
fó próbához nyúl, 's az afzfzonytól azt kér-
di : •„ Meg-esmerné é boldogult elfő férjét ha 
lá tná?" Az afzfzony nagy meg-dobbanással 
azt feleli: „ hogy lehetne az, holott az ő 
fér je, ez előtt efztendökkel'meg-hólt. " 
A'Prédikátor azt mondja, hogy ö meg-mu-
tatja azt néki, ha ízemé közzé mér nézni, 
azon fzempillantásban, azt fem várván , hogy 
az afzfzony fzáját a' feleletre fel-nyissa, a' 
kaponyáról a'kefzkenöt le-rántja, 's az afz-
fzonynak azt mondja; Imé! ez á* te boldo-
gult férjednek feje , melly a' te gyilkosságo-
dat kiáltja 's téged' vádol! A'félelem és ret-
tegés azon fzempillantásban mindért vérét 
el-futotta az afzfzonynak; kezeit fejére kúl-
tsoíván , 's félre fordultán így kiáltott: „ Ez 
valófággal az én férjem' fe je, ott vagyon 
még a'vas-fzeg is benne $ mellyet én ütöt-
tem belé! " A' Prédikátor ezen alkalma-
tossággal élvén, az afzfzonyt tovább is fiir-
gette, a' ki nagy meg-háborodásban lévén 
meg-vallotta az egéfe tselekedétet; tudni-
illik , hogy az ö öreg elfő férje fok ideig 
betegeskedett, ö pedig a' lcgényjét fzereí-
te, és hogy annál há'márább egygyütt élhes-
senek, egykor, midőn az öreg el talált 
alunni, a' legénnyel ketten meg-egygyeztek t 

hogy Őtet meg-öljék: maga az; afzfzőíiy á* 
ízeget a' férje' fejének tartotta, a' legény 

pe-
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pedig azt egy kalapátstsal belé ütötte: egy 
háló-füveget fejébe vontak, 's mint eg> ha-
lottat a' Prédikátornak bé-jelenteíték , testét 
ki-terítették, de a' gyilkosságot fenki éízre 
nem vette. Ezeket hallván a' Prédikátor, 
az afzfzonynak mostani férjét elö-lú vatta, 
a' ki a' maga felefégének vallás-tételét hall-
ván , azt igaznak lenni maga is meg-val-
lotta. 's a' t. 

A' Találós Mese vólt Kályha; mellyet 
irt Pozsonban P. A. negyedik efztendöbéli 
Kis Pap. A' Rejtett Szó FeredÖ, mellyben 
van / o , erdői fedő, erő• 's.a ' . t . 

Találós Mese. 
Egy tsudát téfzek-fel: találd-ki barátom! 

Ha tetfzik; és imé köz-fülre botsátom. 
Van öt lábú állat > még fi-nts egy lába is. 

Esméri ezt a' Pap, Prokátor, Bába is. 
Egy hellyben ül, még is járkál fzerte-fzéllyel, 

Menése 's mozgása ront fzörnyü vefzéllyel. 
Nem fegyver, még is Öl, nem tüz, még is éget. 

Nem b ót, de tefz még is kemény ver eféget. 
Igen jó , még-is rofzfe j leg-jobb, de leg-rofz-

fzabb: 
Kitsiny, de leg-nagyobb: rövid, de leg-

hofzfzabb. 
N. Kalló. F. G. 

mh 
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Rejtett Szó. 

Engem a' Magyar Nép tsak négy lábbal for-
mált , 

A' Deákság pedig hat lábúnak tsinált. 
Az emberi testben leg-gyengébb réfz vagyok; 

De hafznaim tudod igen igen nagyok. 
Kis dolog 's nagy, rút 's fzép egybe belém 

tűnnek, 
Mellvért oka lefzek gyakorta a' bűnnek . 

Három végfo. lábam leg-édesebb étek , 
Mi ez ? hogy ha tetfzik , bennem kereffetek. 

Négy lábam meg-vonva há vifzfza-mondjá-
tok, 

A ' fal' ékességét úgy meg-találjátok. 
• " N." Kalló, F. G. 

A vad gefzUnvjífiék hafzna. 

A' vad gefztenyét í'zárazd-meg, veres 
hajától tifztítsd-meg, törd porrá, a' port 
meleg vízben áztasd-meg, ezzel az ázott 
porral fzappan helyett lehet élni; és olly 
hamar 's fzépen ki lehet véle mosni, va-
lamint a' rendes fzappannaL Kar hogy az 
útak' fzéleiket vad gefztenye-fákkal nem üU 
tetik-bé, mellyek oda fzéles leveleiknek ár-
nyékaikért , mélyen el-terjedö gyökereikért, 
mellyek az útat erősítenék, leg-jobban il-
lenének. 
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