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A' FELS. TS. ÉS K. KEGYELMES ENGEDE-
LEM MELLETT 

A ' M I N D E N E S 

G Y Ű L Y T E M É N Y * 

V . L E V E . l E , 
KÖlt Komáromban, Szent ^fakab-Bavának. 

ij-dik Napján , 178S)'dik Efztend. 

A ni éhekről tett jegyzések folytattatnak. 

Negijedfzer. 

A 9 
méhes házak előtt való helyt egyné-

hány lépésnyire mindenkor tsínosan és Te-
perve kell tartani. Sokfzor meg-esik, hogy 
a" Királyné mikor a' kasból ki-jö. nem tud-

E ván 
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ván repülni mint a' többbek, le-esik a' 
főidre, ha reá nem vigyáznak, el is tapod-' 
tátik. Ez annak az oka , hogy a' rajok né-
ha viízfza-mennek a' kasba, és azután még 
két *s három hét múlva jőnek-ki, minek-
utánna más Királyné] ok nevekedett. 

5. A' mi a' Napnak váló fordulásokat 
illeti, leg-jobb a' méhes házat úgy építeni, 
hogy a'kasok ne is egéfzen Napkeletnek, 
ne is Délnek, hanem mintegy középben 
feküdjenek. Ha valaki Délnek forgatja ka-
sait, fzükség hogy a' nagy hévség ellen, 
valamelly élö-fák, vagy épületek nékik ár-
nyékot tartsanak , mert külömben a' viafzok 
meg-ólvad, és a' mézek is ki-foly. 

6. Némellyek felső Orfzágokon, a'kik- < 
nek más módjok nints benne; házoknak hé-
jazati alatt is tartják méheiket: de a' kiknek 
módjok van benne, leg-jobb őket úgy hely-
heztetni, hogy a' földtől két lábnyinál ma-
gasabban ne légyenek. • 

7. A'kasokat némellyek odvas fákból, 
mások vefzfzokből vagy fzalmákból tsinál-
ják : de a' kiktől ki-telik, leg-hafznosabb, 
's leg-tartósabb is azokat mind kívül mind 
belől íz épen meg-gyalúltt, 's négy fzegre 
metfzett defzkákból kéfzíttetni, mellyeknek 
magasságok ne légyen több, hanem ötöd- í 
fél hüvelyk, fzélességek 's hofzfzúságok pe-
dig tizen-három hüvelyk. Az illyen kasok- ( 

' nak ' I 
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nak az a' nagy hafznok vagyon, hogy a' 
méhek tsak akkor rajzanak, mikor a' gazda 
akarja, 's a' mézeket is Öfzfzel úgy el-ve-
heti tolok, hogy a' méheket magokat 
meg nem Öli. Az illyen kasoknak pedig 
úgy kell a7 fedeleket tsinálm, hogy az em-
ber rajok is tehesse, 's le is vehesse tolok 
a' mikor akarja. Ha a' méhek egy illyen 
kast meg-töltöttek mézzel,' mást kell alá 
dugni, 's a' felsőnek lyukát bé-tsínálni.'Ha 
ezt is meg-töltötték, harmadikat és negye-
diket. Ha jÓ efztendö van, fok méz harma-
tok esnek, és ha népes a' kas, ötöt is meg-
raknak mézzel egy nyáron, és a' fok munka 
között a' rajzást is el-felejtik. Ha akarja a* 
Méhéfz, hogy rajt erefzfzenek méhei, ak-
kor tsak azt tselekedje, hogy mikor már két 
vagy három illyen kast meg-töltöttek, ne 
tégyen alájok újat, 's úgy tsak hamar erefz-
tenek. Ha pedig éfzre vefzi a' Méhéfz,hogy 
noha új kast tett alájok, még is rajhoz 
kéfzülnek ; akkor ha meg akarja Őket gá-
tolni, azt tselekedje, hogy a' már mézzel 
meg-tciltt kasok közzé dugjcn-bé egy üreset, 
egy dróttal el-metfzvén azokat egymástól. 
Akkor a' méhek kéfzek éjt napot egygyé 
tenni úgy dolgoznak, még is ezt az üres kast 
a' teljesek köztt meg nem fzenvedik. — Az 
illyen kasoknak ez a* nagy hafznok is van, 
hogy a' mézet öfzfzel úgy el lehet venni, 

E í hogy 
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liogy néni fzükség a' méhekből égy gyét is I 
meg-ohu. • Ha. pt vagy hat kast meg-töl-
tötték j, akkor a' Méhéfz mind azokat egy-
gyütt meg-émeli, 's ha látja, hogy hétven 
nyóltzvan, vagy tobb fontokat is nyom, ak-
kör á' leg-felsot dróttal a' többitől el-met-
ízi A' melly kevés fliéhék benne találtat-
tiáríak j azokra fzájával egy kis füstöt leheli, 

. hogy ki-jÖvén $ a' többihez á' kasba íiesse-
hek. A' több kasokát ismét meg;-émelíti * 
's ha még is jó nehéznek találja, a' másodikat 
is el-metízi, 's hasonlóképpen ismét a' mé-
het tsak igén gyengén belőle ki-füstöli; .Á* 
több kasokat ismét irtég-emelíti, 's há úgy 
érzi, hogy nem főbb harmirftz vagy négy* 
ven fontnál, azt a' méheknék Téli elede-
lekre hagyja, 's a' lég-fel o kasnak fedelét , 
( minthdgy a' mint látni való, tsák egynek 
kell fedelének lenni; ) le-velzi, 's erré a* 
hartoadikra tefzi, agyagos farral $ vagy te-
hén ganéjjá! rá-tapafztatja, ha â  izéiéi rá nem 
feküfznek. 

&. Minthogy ez illyen kásökiiak fok-* 
fzori emelgetések igeii bájos volna, 's a'mé-
heknek fem egéízféges: azért a.z illyén ka-
soknak a'hátulsó óldalokba igen jóiéfz egy 
tenyérnyi üveget tétetni, 's azt defzka da-
rabotskával kívülről bé-fedezni. így fó-
lia fem léfzj fzükség a' kast fel-emelni j 
mert ezén meg-láthatja a'Méhéfz, mikép-
pen dolgoznak a' méhek, 's miképpen te* 

l i k 
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lik as kas, és mikor kell alá másikat tenni. 
És ugyan e' végre fzükséges az is; hogy a' 
kasok úgy helyheztessenek, hogy hátúiról 
egy ember melleitek el-mehessen. 

9.. Ki-ki altal-láthatja t hogy hafzontar 
lan költség lenne mindenik kasnak fedelet 
tsinált^tni; harmintz kasnak legfeljebb is 
elég öt.. Ezt pedig nem kell tsináltatni egy 
defzkából, hogy a? nap meg ne görbítse ? 

hanem három 's négy öfzve-enyvezett da? 
rabokból, hogy mindenik kashoz úgy .hoz? 
zá illjéa mintha rqindqnikhez hozzá ízabta% 
vólna. 

A Fildg vémégéro,l való panafz. 
Tsak. nem közönséges panafz ez az em ; 

berek között, hogy a' Világ vénhefzik, hogy 
terrnéfzet ki-meríttetett, az emberi élet rö% 

vidul, a' test' érpje fogy, a' nyavalyák fo-» 
kasodnak, 's %z eledelek nem plly táplálók 
mint az előtt voltak. -—' De valóban junts 
enpek a' panafznak femmi fundamentoma. 
Ném fzóllunk a! Pátriárkákról, a' kiknek 
életek' ho(zf%úságá,ban az ISTENnek külö-» 
nös tzéljai lehettek: de el-rperjü|c mondani, 
hogy három e?er efztendőktől fogva em»j 
béri éleit vagy igen keveset, vagy fernrnit 
fem rövidült. Dáyid a'maga idejében hét-
yen, vagy leg-feljebb nyóltzvan efztendore 
" " " hatá." 
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Siatárqzta az életet, maga pedig hetven efz-
iendos korában ujkár olly aggott vénségre ju. 
tott, hogy nem tudták meg-melegíteni, ha-
riem az Orvosok' tanátsokra egy meleg vé-
rií fijatal Ágyast válafztott magának. A'ré-
gi külső Jlistpriák is igen tsak ennyire ter-
jefztik az emberi életet. A\ régi Görögök és 
Rómaiak kevés embereket említenek , a1 kik 
fzáz efzténdpn' feljül éltek volna. Neveze-
tes vólt nálok Lívia Tsáfzárné, a' ki kjlentz-
ven-hét efztendöket élt: Statila kilentzven-
küentzet, Metellus FőrPap kilentzven-nyól-f 

tzat. Leg-hofzfzabb életű vólt nálok Klán-
dia, a' ki ízáz tizen-öt efztendöket élt. — 

Úgy de mellyik az az Orfzág ma is, a' 
jriellyben ne találtatnának ízáz efztendösök 
ketten hárman, íot többen is. Angliában 
jíesmond Grófné 14Q. efztendöket élt. Ec-. 
kleston Kis-afzfzony, l^gat, a'mint ez tsal-
hatatlanul rneg-tetlzett a' Laistromokból, 

. Nem igen régiben egy Ánglus közönséges 
ember, hóltta után a' Királyok'temető he, 
lyekbe tétetett tsak azért, mert f 36, efzten-
döket ért , és hét Királyok alatt katonásko-
dott. Egéfz öröm vólt látni ezt az öreg Pa-
rafztot, mikor minden nap ' kétfzer a' 
Templomba ment 130. efztendős korában 
ís , hol hatvan, hol több unokáitól kísértet-, 
vén. Sok Méltóságok mefzfze földről el-
jnentek e' ritka történetnek ízemlélcsére, 

A' test- I 
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A' testnek ereje fem kissebb ma mint 
hajdan .vólt. A' régi Római fereg, mint va* 
iamelly tsudát úgy nézte azt, hogy Pompe-
jus fS, efztendös korában ugy megdűlte á* 
lovat, -Ytudott minden fegyvereket forgat-
ni , mintegy hufzon-öt efztendös Ifjú. De 
mellyik ma az a' Hadi-fereg, a' mellyben 
58. 's több efztendös Kapitányok ugyan azt 
ne tselekednék a' mit Pompéjus ? A' híres 
Orángzeb Mógoli Tsáfzár , ezen Századnak 
elején, maga vezérletté még kilentzven-ki-
lentz efztendös korában is feregét az ellen-
ség ellen, és fzáz efztendös korában hólt-
meg, minekutánna az ellenségen ditsöséges 
győzedelmet nyert volna. A' Frantziák-
nak ama vitéz Mareehaljok Villárs, a' ki a' 
fok borostyánokkal ékeskedő Eugéniust, húfz 
ezerrel kevesebb katonájival Belgiumban 
meg-gyozte vólt, még nyóltzvan efztendös 
korában a' Frantzia Hadi-fereget maga kom-
rnendírozta Olaíz-Orfzágban. Miképen bá-
mulna ma is a' Római fereg ha meg-látná » 
hogy a' Tsáfzári Hadi-feregnek egy gyík fzár-
nyát a' 75, efztentendős Laudon, a' mási-
kat a' 79- efztendös Hadik vezérlik, a' kik-
nek békességes életekért , 's ditsöséges győ-
zedelmekért mindnyájan foháízkodunk. 

Azt mondják némellyek, hogy az em-
berek kissebbek mint régenten vóltanak. 
Ha ez igaz vólna is, még fem következne 

E 4 ' ab-
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abból, hogy tehát erőtlenebbek is. Gyak-
ran a' kilsiny emberek izmosabbak, 's erö-
sebbelc a' nagyoknál. Elég példa erre a' 
•vitéz Hufzárság. Hogy rendkívül való nagy. 
ságú emberek a' régi időkben, ne találtattak 
légyen, azt nem tagadjuk: de ma fem rit- . 
kák a' hét, főt nyóltz lábnyi emberek. — 
Azok a' nagy tsontok, mellyeket fokán 
úgy mutogatnak a' tudatlan népnek, mint 
Óriásoknak tsontjaikat, nem egyebek, ha-
nem elefántok- és tzethalak' tsontjaik. 1 

A' mai időben uralkodó betegségek, 
fem nem többek , fem nem vefzedelmeseb- ' 
Bek , mint a' régiek voltak. Némellyeket 
fzok közzül a' régi könyvekben meg nem 
találunk ugyan, de az oka tsak ez, mert 
az Orvosok' nejrn jegyzettek-fel minden be-
tegségeket , yagy talám azpk közzi'il némel-
lyek el is vefctek. |gaz, hogy tájnadtak 
wj betegségek is, de a? régiekből is múltak-
el, miiit p. o. a' bél-poklosság7 és azzal 
hajtáros nyavalyák. 

A? fpm igaz uLoljára, hogy a7 mai ele-
delednek ne vólna elegedendő tápláló ere- : 

jek. Azt mondjak némellyek, hogy fok 
flrága ételek esm éreti epek ma, mellyekkel 
éltek a'régiek. így p. o. a' halak között 
pem találtatik a' mwex, vagy bársony hal ? 

mellynek vérével a'Királyok' köntöseik fes-
tettettek. A' plánták között pedig nem ta-

' iái-
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" láltatik a' cmnamomum, De erre is azt felel-
jük , hogy a' murex ma is találtatik Afrika, 
oldalaiban. A? Cinnamomum is, melly fok 
fzáz efztendőkig esméretlen vólt, újra fel-tar 
láltatoft. Ki-tetfzjk a' Párisi túdós Társa? 
ságnak meg-betsűlhet etlen munkájibpl, hogy 
á' mai orvosi Tudomány, leg-alább négy 
ezer plántákkal bővíttetett , melly ek a' ré? 
gieknél ésméretlenek voltak. 

Anahjfe des Loix d- AngUterre Oxforfi 

Minden népeknek Igazgatások 's Tör-
vényeik között fok meg-egygyezést talál az 
a' Bőlts, a'-ki méllyen gondolkozik az em-
beri Társaságoknak eredetekről. A'millyen 
vólt maga a' Nemzet, qllyan vólt annak 
törvénye is. Mihelyt az emberek lassanként 
el-fajúltak attól a' virtusos egygyiigyuségtől, 
mellyet arany időnek nevezhetünk, ízüksé-
ges lett a5 hatalom, hogy a' rendetlenségnek 
•s zabolátlanságnak eleje vétettessék. Ez a' 
fel-állíttatott hatalom nem örizhette-meg 
küjömben á- jó rendet ? haiiem a' Törvé-
nyek által. Ezekben talált az ártatlanság 
menedék helyet az eröfzak ellen. Á- kö-
zönséges Jus, melly. a' Törvények által fel-
állíttatott , mindenkor a' népnek terméfzeté? 
hez és fzükséeéhez vólt alkalmaztatva. -5 

" F 5 V • •• # , 
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A' melly népek vadáfzatból 's haláízatból 
éltek, azoknak Törvény-könyvök külöm-
bözött azokétól, a' kik barom-tartók és 
{zántó-vetok voltak, — A' Mesterségek 's 
kereskedések fzaporodván, a' törvényes 
alkuk azon mérték fzerént íbkasodtak, 
hogy a' birtokoknak, tseréknek, és külöm-
bözö munkáknak béreket meg-határozzák. 
Minekutánna a' hadakozások által egygyik 
nép a' másikat rongálta, a'meg-hódoltatDtt 
népnek törvénye meg-némúlt a' győzedel-
meskedő nek törvénye alatt; hanemha a' 
győzedelmeskedő a' meg-győzettetett nép-
nek törvényeit, mint helyesebbeket, ön-
ként magáévá tette. Leg-gyakrabban pe-
dig öfzve-zavarodtak az erköltsök és törvé-
nyek is , valamint magok a' Nemzetségek. 

A' következendő Századokban, a' kii-
lömböző Népek köztt való kereskedés mind 
inkább-inkább virágozván, egygyik-a' má-
siktól nem tsak pénzt és fzükséges elesége-
ket, hanem meg-világosodást és jó rendelé-
seket is kőltsönözött, 

A' Kerefztyén Vallásnak el-terjedése 
után, látván a' Papi-rend, hogy a' Római 
Törvények jobban meg-egygyeznek az Ek-
klésiának Törvényeivel, mint más Orfzágok-
nak Törvényeik, mindenüt igyekezett an-
nak bé-vételében. 

Mivel a' maga Hazájának közönséges 
Törvényeiben minden lakos menedék he-. 

lyet 
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lyet talál az igazfágtalanság ellen, és vezért 
arra, miképpen folytassa életét; jazért is 
nints egy-egy hafznosabb Tudomány a' Ha-
zafijaknak, mint a"'magokOrfzágaik'nakTör-
vényeiket jól tudni. Azt mondja ennek a' 
liafznos munkának írója, hogy jó ugyan a' 
Római Törvényeket is érteni; de még is 
inkább javasolja, hogy az Ángíus Ifjak, a' 
magok Hazájoknak régi Törvényeiket 's ren-
deléseiket tanulják, Rómában a' nevelés-
nek egygyik ága vólt a' Törvényeknek 
taníttatások, ma is igen hafznos vólna, 
ha már -az apróbb Oskolákban el-k'ezdenék 
a' gyermekek a' Haza Törvényeinek tanu-
lását. 

Azt mqndja ez a' bölts író, hogy a' 
Törvényeknek fő végek az, hogy minden. 
Lakosnak fzabadságát Őrizze. Ez a* fzabad-
ság, mellyröl az Ánglusok.azt hifzik, hógy 
tsak egyedül Ők bírják azt az egéfz földön , 
abban áll, hogy az ember mindent megcse-
lekedhessen valamit a' Törvény megrenged, 
és annak pajzsa alatt fem Király, fem Par-
lamentem néki legJtissebb erőfzakot is pe 
tsináljon. M™den Ha-záfinak hafznos tehát, 
hogy tudja leg-alább a' nagygyából azokat 
a' Törvényeket, mellyek néki egyedül való 
Urai , és a' melly eket ha meg-Őriz, úgy a' leg-
hatalmasabb embereknek eröfzakjoktól is 
bátorságos léfizen, ' 
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A' melly nap híre futamodott; hogy Gróf 
Hadik András Úr Ö Ekiztzellentziája, 
egéfz Hazánk' örömére fő Hadi Vezérré 
té tettetett, egy Hazafi a' maga fzíyes tifz-
teletét 's jó kívánságait e'következendő 
Versekben kívánta. 0 Ekiztzellentziája 
elébe terjefzteni. 

Te, kit az ÚR hetven és nyóltz efztendőkre 
Juttatott hogy tartfon e'gyáfzos idpkrp: 

'S Néked adja ama leg-fzebb ditsöséget 
Hogy jó békességgel e' hadnak vess véget, 

jq THE|lÉSZt 's JÓ^SEFet fzólgáltad vi. 
tézi'il, 

'S Most is gyűrűt nyertél hívféged' jeléül. 
Mellynek gyémántinak tüze mellyel égnek, 

Hív tíikre a' benned lángzó vitézfégnek. 
'S Melly JÓZSEF'fzerelme z;álogja láttára. 

Öröm Ícönyülí ültek két fzemed' héjjára. 
JBőlts és vitéz Hérónk! — Nemzetünk' dífzére 

Repülj gyorsan a' Márs- híres mezejére; 
Pontusig vidd JÓZSEF' birodalma végét , 

Rontsd a' Kerefztyén Nép' fene ellenségét. 
Eleink' véreket kprd-yifzfea markából. 

Ezt a'kevély Kaput düjtsd-ki két farkából,. 
Hogy pompás fényének helye fe maradjon, 

. Alinkén f i ép Várnáig nékünk dézm% 
adjon. » 

HADIK! — ki ez előtt ötven eí'ztendövel 
Víttál e' vad néppel Ákhilles erővel. 

' " ' ' 'S Va, 
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Valahol próbáltad a' dühös háborút ; 
Mindenkor fejedre raktál föld kofzorút; 

Ki kevés magaddal hajdan Berlin felé 
Úíat vágtál úgy hogy el-hült a' főid belé: 

,'S Méga'bőltsFRIDRIK is bámúlással telve 
Sökfzof emlegette Hagy Neved' tifztfelveí 

Menj már xíiost mint Hazánk' öfz 's bátof 
Nefztora! 

jKéfzeii vár Királyunk* meg-vídúltit táborán 
Jobbod felöl hálái f előtted félelém j 

Nyomaidban járjon ditsÖ győzedelem. .! 
Mint a' Ízéi ki-tépi a' nagy fákat tőből; 

'S Mint a' tűz hamut hagy a' roppant ér-
dobol: 

Ugy vitéz Sergéddél ha ki kelíz a' hartáirá 4 

. Eiőtteci á' Török ezrén hulljon artzra. 
Érttünk vívó károd' az ISTEN vezérlje, 

Drága's kedves élted'hogy vfefzély ne érje. 
'S A' főidről melly et fok Magyar vér öntözött, 

Ezer víg fzók' ~*s kezek tapsolási között j 
Borostyán Os fővel majd akkor jöjj-vifzfza 

GyŐzö JÖZSEFünké ha léfz Belgrád 's 
Nifzíza; 

5S A' Népekét újra lántzalod Hazánkhoz, 
Kik tartoztak MÁTYÁS alatt Koronánké 

hoz. 

ÍJgyan az a' Hazafi hallván hogy 6 Ékfzs 
tzellentziája már BétsbŐl ki-inctólt, a' Du» 

~ . M. 
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na partján egy Postára tett, és fok jó kí-
vánásokkal meg-rakatott Levélben illy 
fzókat intézett a' többek között Ö Ekfz-
tzellentziájához: — 

Hazánk nagy reménye! — menj gyors lépé-
sekkel, 

Óhajtva vár a' Nép 's ki-terjedtt kezekkel. 
Lehetetlen vele Győzőnek nem lenned,. 

Fel-táma:dtHunyadink' lelkét féli benned; 
Kit ha a' Magyarság vele /víni látott, 

A' Török nép dühös árjának tett gátot. — 
Mint e' Duna menvén több vízt gyűjt öblébe 

Míglen ki-ontja azt a' Pontus' ölébe : 
Híred 's JÓZSEF' Neve általad úgy nojjön, 

Sok vad nép örömmel járma alá jöjjön. 
BöltsHérónk! ki bírod Eugén' vitézségét, 

Menj, hartzolj, győzz 's hozd-el e'had' di-
tsö végét. 

Bétsbe még e' Nyáron térj kofzorús fővel, 
JÓZSEF'Koronája hogy fényijén új kövei. 

Mind a' két Levélre nagy le-erefzke-
déssel 's kegyességgel méltóztatott válafzol-
ni a' M. Fő Vezér Ö Ekfztzellentziája. 

Élő Bárometrum, Levegő-mérő. 
Fogj egy leveli-békát melly zöld ága-

kon 's garágyákon fzokott múlatni, botsásd 
egy hoízfzú fehjér üvegbe, mellybe már az 

előtt 
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előtt tölts mintegy négy iijnyi vizet ? 's tégy 
főidet is. Erefrfz-le benne egy kis fa lajtor-
játskát is , melly érjen az üveg' vagy pa-
latzk7 torkáig. Azután feljűl borítsd-bé per-
gamennel, 's egy vastag tővel fzúrd-által azt, 
hogy a' levegő fzabadon menjen belé. — 
Mennél fzárazabb a' levegő, annál feljebb 
megy a' lajtorján a' béka; de mihelyt a' le-
vegő nedvesedik, le felé fiet 's a' vízbe 
rejti magát. A' vizet változtatni kell min-
den tíz napban, az üveget pedig fem nem 
igen hidegen, fem nem igen melegen kell 
tartani. Ennek az élő levegő-mérőnek ele-
dele legyekből áll. — 

Más élő levegő-mérő. 
A'ki a' leveli-békának tartásával bajos-

kodni nem akar, tégyen nadályt az üveg-
be, e' fzint ollyan elevenen vagy még job-
ban meg-érzi az időnek leg-kissebb változá-
sát is ; s nem fzükség étetni. Ha a' leve-
gő ég fzáraz, ki-jön a' vízből félig vagy 
egéízen is, 's az üveghez ragad, ha esőre 
válik, a' vízbe bé-megy előre, ha pedig 
fzél-véfz léfzen , igen nyughatatlan, — —-

A' Találos Mese vólt Vín ember, a' 
"Rejtett Szó Arok j, mellyben van ár , ok > 
és együtt drokv vagy fír, 

T^cúd-
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TaldlÓs Mese, 
Köntösé tsak tsupa fólt, noha tzérna fe tö foha 

fem vólt 
Rántzai rojtja körül <, fok Magyar ennek 

örül. — 

Éejtétt Sző. 
Öt kertemben terem 's kedves eledelem ^ 

Négyben úgymond Ersók kedvemet nem 
lelem. 

Hármát ha káphátöm örömest le-nyelem, 
'S Két végsőnek gondját az ötért viselem. 

Tsinál^ Édes Gérgelys 

Hogy kell a* piros rózsát fehjérré 
tsinálni ? 

Mikor nyílni kezd fiistöld-meg kénkö-
Vél, ha pedig a' gálitz-kö' olaját rá hinted, 
meg-pirosúl, Illyen mesterséggel élnek gya-
korta a' Kértéízek más virágok' fzíneknek 
változtatásokban is. — 

Az el-törttrüveget öfive-förrafztani P 
Habarj-öfzve óltatlan mefzet tyúk-

mony' fehjérivel, kend-még vele, 's öfzve-
forrad az üveg; 
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