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Költ Komáromban , 6z. Ívdn Havinak 
19. Napjdn. 

Az Időnek folytatáfa. 

j§)zületéfétöl fogva ez, már s? Sírba le-íz álla, 
Bar fzáz íiíllyos efztendeit liordozza gör-> 

bedt válla; 
Amaz, eggy tsomó aranyba Létét el-zálogolá; 

Az epeíztö játékoknak emez ei-harátsolá; 
' Ama gazdag, Kintsét Javát e' végre fel-ál-

dozza, 
Hogy az őt az Idő' bajos nyűgjéből, ki-

oldozza; 
'S mind ezt miért tselekefzik? Tsak azért, 

mert azt vélik, 
Hogy élteket, ha nem élnek, boldogul 

tsak úgy élik. 
E' rút efztelen tévelygést óh halandó J 

tagadd-meg, 
A' Léleknek, mint érdemli, a' ditsőféget 

add-meg ; 
Tsak ő az, kinek általa az ember éltté élet, 

'S az emberben gondolkodó nemes te-
hetféggé lett; 

Ez az, ki az Idők' réfzit méretskéli helyetted, 
M.Gyüj. IV. N. z Ha 
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Ha kivált jó barátoddá a'BSltsefseget tetted, 
Mcllynek vezéri éfe által, ha magad' meg-

esmérni 
Meg-tanúltad, 's minden dolgod' tudod 

is ahoz mérni, 
Ne félj, mert e' vezetéken már el fogod ta, 

„ lálni, 
Napjaidat ifzooyodás nélkül böltsenfzám* 

lálni. 
Ha valaha olly méllyfégbe kéne nékem 

füllyednem, 
Hogy ez aláv&lofágra kellene vetemednem, 

Hogy kints 's gazdagfágbórállófzabadfágom-
nak bére 

Reményiéért, azt bolondul hánynám kó-
tyavetyére; 

Ha érzékenyfégim után fzívem kívánván 
menni, 

Híjábanvalófágoknak féfzkévé kéne lenni: 
, Óh Idő ! jobb előzd-megveg órám', 's vágj-

, ki engpmet, 
Jobb nem élnem; becstelenül mint élnem 

. • életemet. 
De ha valamelly fzívekben , valaha azt ér-

hetném, 
A' Virtusnak nemes tüzét, hogy lánggá 

gerjefzthetném; 
Ha valaha jó barátim közzűí meg történhetne 

Tsak eggyen is; hogy fájdalmin kéfz ízír 
vem fegíthetae; 

Ha 
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H?. olly boldogtalanoknak, kiknek ártatlan-
fágok 

Homályban van, 's tsak védelem híjjával 
Igazfágok , 

Még valaha fzemeikről a' könnyeket tör-
ténne 

Hogy erőtlen kezeimnek le-törölgetni kéne: 
Óh Idő! meg-állj 's kegyelmezz ifjúi éle-

temnek , 
Hogy édes Anyám még foká könyörülő 

• ízívemnek 
Lévén tanúbizonyfága , vidám fzívvel ve-

hefs>e 
A' tifztelet és fzeretet adaját, melly rámefel 

Ti pedig Virtus 's Ditsőfég! jnég valaha fzár-
/ nyatok 

Árnyékával őfz fejemen meg-fz állva nyu-
godjatok,' 

Pápán. Kováts Ingenieur. 

Ferdés. 
A' ferdés eggy efzköz az egéfzfégnek 

fel-tartáfára. A* Frantziák 's kivált az Án-
glufok közzül fokán még télen is hideg víz-
ben ferednek:már e'fok,'.de leg-alább igen 
egéfzféges a'folyó vizekben való ferdés Ju-
niusban, Juliusban, és Augultusban. Élnek ez-
zel fok Magyar Ifjak is; de a' többek között 
két dologban hibáznak. Elfő az, hogy né-

Z 2 mel-
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íneflyek jól laknak elébb hogy fem a* ferdd-
be mennének, azt mondván, hogy majd a' 
víz igén meg-éheztetné őket. így a' ferdés 
nem tsak nem hafznos, hanem vefzedelmes 
is lehet. A'máfikez, hogy fokán még kefzke-
nőkkel bé-kötözik fejeket, hogy a% meg ne 
ázzon. E' fzer-int a' vér a' hideg víztől fzün-
telen fel felé hajtatván, fő fájást, az igen vé-
res emberekben pedig guta ütést is okozhat. 
Az Ánglufok 's Frantziák mindenkor fővel 
buknak a' vízbe, hogy leg-előfzör is a' fő 
nedvefedjen-meg, a' melly is igen bőltsfzo-
kás; mert így a' vér a' főről takarodik a' lá-
bak felé. A* ki úfzni nem tudván nem mér 
így fővel bukni a' vízbe; tseleked)e azt leg-a-
lább, hogy a' fejét elofzör jól m?g áztafsa, 
úgy ne féljen a' fő fájástól. Semmi fem e-
rőfíti jobban a' gyenge és erőtlen embereket, 
mint a' hideg vízben való ferdés. Nam ré-
giben élt a' többek köztt Genevában eggy 
Törvény-tanító, á' ki*noha külömben egéfz-
fégesnek látfzott, olly erőtlen vólt, hogy a* 
maga Szobájának ajtaját nem tudta ki-nyitni, 
hanem másnak kellett mindenkor ki és bé-
botsáltani. Két hónapig tartó hideg vízben 
való ferdéfe után úgy meg-eröíodött, hogy 
azután a' lóra is fel-ült, és minden nap pa-
ripázott. A' kik az inaknak gyengeségek-
ben fzenvednek, ( debilitas nervorum ) a' 
millyenek a' tanuló emberek köztt nem ke-
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vefen vágynák, az ollyan oknak igen hafznál 
a' hideg ferdő; de úgy hogy két három per-
tzentésnél tovább a' vízben ne legyenek, 
mert itt leg-inkább az az elfő borzadás és 
ifzonjcedás hafznál, mellyet okoz a' víznek 
hidegfége. Máfoknak is ugyan, de kivált 
az iliyeneknek, minden feredésnél egéízsé-
gefebb az , ha ollyan fetskendezővel, a' 
miilyennél a' nagy Urafágoknak kertjeikben 
a' kertéízek a' gyenge plántákat öntözik, a* 
fejeken el-kezdvén, egéfz talpokig meg-fets-
kendeztetnek. Ez nem kevefet fog hafznál* 
ni a' gyenge inaknak erőfítéfekre. —- A ' 
kik vízi betegfégben vágynák, azok meleg ho-
mokban, vagy pedig a' kementzében meg-
melegítetett 's eggy kádba töltött korpában 
feredjenek. — 

Az estvéli (Vendég/égek. 
A' híres Caraccioli azt mqndja eggy 

helyen, hogy minden Vendégfég a' mi tes-
tünk* fátorának tÖredékenyfégének jele; azért 
is -tsudálkozik azon, hogy ebből a1 minket 
meg alázó dologból az emberek ollyan nagy 
pompát 's " gyönyörüféget tsipálnak, hogy 
másokat is arra , mint vendégeket bérgyöjte-
nek. Tsak ollyan volna, azt mondja, min| 
ha mikor á'. halász az ö meg-fzakadozott ká= 
lóját foltozni akarja, arra nézőket gyűjtene : 
' ' • ' ' z 3- " > « £ í 
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vagy mikor valaki a' maga ingadozó házának 
ofzlopokat vét-alá, annak fzemléléfére fok 
embereket bé-gyűjtene. De ebben tsak 
ugyan többre megy, mint sem kellett volna, 
ez az elmés Marquiz: mert valameddig .az 
emberek Angyalokat nem hívnak vendégeik-
nek , addig foha egymástól nem fzégyenlhe-
tik, hogy ök ezt a6 töredékeny fár-házat tá-
mogatják , mért mindeneknek eggy formán 
feükfégek vagyon erre a' fóltozásra, KülÖm-
ben is a' Terméfzetnek Ura olly édes ízlést 
lcötött ehez a' munkahoz, t. i. a' mi töre-
dékeny testünknek az eledelek által való gy á-
molgatáfához, hogy lehetetlen az, hogy né-
hánykor a' mi jó Barátinkat is ennek a'gyö-
nyörűfégnek velünk való meg-ofztáfára bé 
ne gyűjtsük. A' jó kedv , víg mnlatfág, 
és az ékfég, minden eledelnek leg-jobb fű-
fzerfzámja, melly még a' nehéz eméfztéfu 
eledelt is könnyen meg-eynéfzti. , Valamint 
eggy .felöl az eledel meg-frifsíti a' testet ; 
ligy más réfzröl a' víg kedvből fzármazott 
tréfás befzéd meg-frifsítti az elmét. — Tsak 
a' kár az illyen vendégségekben, hogy sí 
leg-alkalmatlatjabb időt válafztják nagy ré-
réfzént erre s? végre, t. i. a' kéfö eftvét, a ' 
mikor már mind a ' test, mind az elme örö-
meftebb menne a' nyugodalomra. Sokan pe-
dig az illyen kéfö eftvén való vendégeskedé-
fért még ázon éjjel raeg-lakolnak, mikor a' 
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nagy hévfég 's fő-fzédelgés mia nem alhat-
nak , vagy pedig fokszor álmokból fel-ret. 
tennek. Sokkal inkább gondot vifelnek a« 
zok egéfzfégekre, a* kik eftve kevefet e íznek , 
reggel pedig idején kelnek-fel. 

A fogaknak tifztaságokról. 
Semmi eggy eggy jobban a' fzép ortzát 

meg nem ékteleníti, mint a'fekete és od-
vas fogak. Ezenkívül, igen fokát el-vefzt-
nek ezek abból a' ke dvefs égből is, mellyet 
nyerhetnének az emberek az ö nyájaskodó 
befzéllgetéfeik által. Sokan magok okoz* 
zák magoknak ezeket a' roíTz fogakat, mel-
lyek idővel még egéMégeket is ei-ronthat-
ják, minthogy az ételek' meg-rágáfára al-
kalmatlanokká tétsttetnek, a' jól meg nem 
rágatott eledel pedig a1 gyomortól is jól meg 
nem eméfztetven, fok nyavalyákat okoz : 
máfok pedig némelly tekergők, fog tifztí-
tók, és különös porokat árúlók által tsalat* 
tatnak-meg. Az illyenek gyakorta több kárt 
okoznak mint hafznot; mert azt a' bor-kö-
vet, melly a' fogakhoz ragadott, a' magok 
vafaikkal ie-fefzegetvén, az addig elég erő-
ien állott fogakat meg-tágítják, úgy hogy 
időnek előtte ki-hullanak. A' melly poro-
kat a' könnyen hívőknek drága pénzen el-
adnak , azok eggy kevés ideig láttatnak a® 

; Z 4 fP" 
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fogakat tiíztífani, de valófággal azokat, fő-
képpen pedig azoknak ágyaikat az ínyeket 
nagyon eröteleníttik. Ha a' Szülék, kivált 
a' tifztefségefebbek, minden ebéd és vatso-
ta után fzájaikat 's fogaikat meg-mosnák, 's . 
azokat tiíztán tartanák; minden ö gyerme-
keik , valamint egyebekben, úgy ebben is 
•örömest követnék Őket, T$ még akkor reá • 
ízoknának fogaiknak tiíztán való tartáfokra. 
De fzomorúan lehet tapafztalni, hogy fok 
Szülék nem hogy ezt tselekednék, hanem in-
kább a' fok tzúkor, 's egyéb édefségek ál-
tal gyermekeiknek fogaikat úgy el-rontják, 
hogy tsak úgy látfzanak Szájaikban, mint 
valamely korom darabok , 's meg-fofztván 
azokat az ételnek meg-rágáfának 's illendő 
Kieg-eméfztéíenek efzfcözeitöl, mindenféle be-
tegingeknek tárgyjaikká téfzik őket. ,— A' • 
fogakon látfzó bor-kőnek igaz, hogy nem 
kellene azokon lenni; de ha már a' hoíTzas 
piértékletlenfég, és az illendő tifztításnak el-

' múlat áfa után tsak ugyan ott vagypn, nagy 
vígyázáfsaJ kell azt onnan le-venni, mert kü-
lömben az ember a' fogakat meg-erőtelenít-
hctné. Külömben is ennek oka nem annyi-
ra a' fog, mint a' gyomor, a' mellyet kell 
jllyenkor tifztítani. Igen yefzedelmes a' fo-
gaknak tővel vagy ezüst fög-vájóval való 
íiízfítáfok: Jeg-jobbaz , a', melly gyenge fáts-
j # ó j v;gy tollból kéfz}i|etikf A' ki mér.-

' . ték-
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tékletcsen él, 's ifjúfágától fogra fogait min-
den nap meg-mofsa 's meg-tifztítja, íemmi 
erős tifztító porokra nirits annak fziikfége, 
és az ö fzép fejér jfogai az ő egéfzfégének 
nem utólfó jelei- Ha néha a' vízzel való 
mofás nem elégféges volna, akkor meg-pör-
költ kávét, vagy égett kenyér héjját lehet 
porrá törni, és azzal a' fogakat dörgölni. 
A' kiknek ínyeik igen hamar véreznek, 's 
fogaik ingadozni kezdenek: azok dohányt 
rágjanak fzájokban, 's öfzve tört dohánnyal 
dör'söíjék ínyeiket. így a' fcorbútusnak e-
zen kezdetét meg-orvöfqlhatják, *s a' ki-
hulláshoz kéfziilö fogaikat meg-cröfíthetik. 
Igen jó erre a' dörgölésre a'tabák is , vagy 
pedig a' meg-égétt<?t§tt dqhányijak hamva. 

A' Találós Mefe vólt Hajó , a* Rejtett 
Szó Létei, mellyből ki-telik étet, élet. 

Találós Mese, 
Víz vagyok, fzínemből de ki kell költöznöm: 

Fekete fzínt fzükfég magamra öltöznöm. 
El-változptt testem mert több haíznot téfzen : 

. Mint az eléhbi vólt magában egéfzen. 
Illy fzínnel tehetek böltset tudatlanból: 

Bizonyost, az előtt még bizonytalanból,, 
Horváth Sámuel, 

' \ 
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Rejtett Szó, 
Öt reánk még elfő Atyánkról maradott, 

Mellyre néki úta% négy tilalmas adott. 
De bezzeg e' dolog torkán is akadoít, 
Eggy betűvel abból hogy nagyobb tá-

madott. 
Maradékok! hogy e' mefét meg-fejtsétek, 

Eme' két for' végit el ne felejtsétek : 
Midőn e'kár meg-lett bár ti nem e-vétek 
De azért a' fíégybenn egrest érez-étek. 

Martosról* Édes Gergely, 

Szerentse1- vdítosandöfdga» 
Mikor Xllí-dik Kelemen Pápa4 a' fzo-

kás fzerint, mindjárt Pápává lett válafztatá-
£a után a* Lateránumba a' népnek temén-
telen fokafágától bé-kifértetett, Ganganelli 
még akkor eggy közönféges Franciscanus Ba-
rát lévén, maga is a' nézők köztt vólt , 's 
hogy a' Templomban meílzebb láthafson, 
eggy oízlppnak talpára hágott-fel.; de eggy 
Svajtzer katona a' puskájával Íe-lökte on>-
nan. — Kigondolta vólna még akkor , hogy 
tizen eggy efztendő múlva maga vitethetik 
Ganganelli a' Lateránumba ollyan nagy 
pompával, a' mi Ilyennel Xllí-dik Kelemen 

3a. — Melly nagy vólt a' külömbieg eggy 
Pá-
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Pápa 's eggy fzegény Franciscanus közötti 
—- Még is meg-lett ez tizeneggy efztenddre 
'a mikor is a' bőlts Ganganelli a' fzámlálha-
tatlan fokafágtól tifzteltetvén majd leírhatat-
lan pompával vitetett oda bé. — Mikor az 
Ofzlop mellett kellett néki el-menni el-mofo-
lyodott, 's a' tzerimoniának végbe menetele 
után kérdezvén a' Kardinálifok minn mofoly-
got légyen, maga elő befzéllte nékik meiiy ir-
galmatlanul le'-tafzította légyen Őt arról az, 
ofzlopról eggy Svaitzer katona a? előtt ti-
zen eggy éfsfendökkel. 

A Búzának 's egyéb vetéseknek ellenfégeik. 
Ide valók x-fzör A' gyomok 's halkon-

talan füvek, leg-al^bb a' mint mi emberekne-
vezzük, mert nir.ts femmi fil mellynek valami 
hafzna ne volna. — Ezeknek ki -írtáfokra hafz-
nál a' mélly fzántás, znélJy bprqnálás, tifzta 
magnak vetéle, 's arra való vígyázás, hogy 
a' trágya közzé fernmi konkolyok vagy há-
fzon talan magvak ne elegyedjenek. 

2-fzor A' férgek. Nevezetefen x-fzör A' 
'Súfok. Éttől meg-őrizheti az ember búzá-
ját, ha ollyan helyen tartja, akár a'ház héjján, 
akár máfutt,' hogy a' ízéi járhafsa. Ha a' 
'fufok tsak ugyan ki mutatná magát, terítse bé 
a' gazda fejér lepedőkkel a' búzáját est ve, 
hagyja rajta reggelig, g'melly 'f ilo^ok rá ra-» 

gartr 
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gadnak, vigye-ki a' tyúkjainak, 'a így tseleked-
jék mind addig, míg a' lepedőre több-Tusok 
nem ragad. Ez által minden ember a' 'foso-
kat ki-írthatja. — 2-Sfzor A fejér búza moly, 
mellyet némelly apró tarka lepkék tojnak. 
Ettől meg-Őrizkedik a'gazda, ha a' helyet, 
mellyen búzáját tartja , jól ki-tiiztítja, meg. 
fepri, 's a' haladékokat bé tsinálja. 

3-fzor A' ló tetű. Ezt el lehet vefzte-
ni, ha egy kevéísé olajos vagy fzappanos víz-
zel öntözik a' helyet a' hol fok találtatik. — 
Vagy hints döglött rákokat a' mezőre, ezek-
nek fzagokat nem fzenvedhetik. Vagy -ás* 
bizonyos helyeken két lábnyi jmélyfégü'segy -
láb fzélefségü gödröket, tőltsd-bé meleg ló-
ganéjjaly azután borítsc^bé fő'ddel. Mint-hogy 
ezek a' melegfégef: kerefik, a' hideg öfzizel 
tnind ide gyűlnek, 's meg ölheted őket. — 

4-fzer A' hernyók, mellyek piinden efz-
tendőben nagy ppíztíttást féfznek, 's kivált, 
a'kerti ypteményekpt meg-eméCjtik. :— 
Ezeknek orvp§láspkra tarts flpglptt rákpka% 
abban a' vízben, mellyel a' vetemrnyeket ön-
tözöd. ,— p e íeg jobb vpljia a' lepkéket Öl-
dösni, míg nem kezdenek tojni. Minden gyer-
*nek a' ki fzáz lepkét vinne a' Bíróhoz va~ 
lamelly helyfégben, meg-érdemlene eggy ga-
rast, a'pedig nagy jutalmat érdemelne, a* ki 
pllyan jó fzagú efzközt tudna ki gondolni, 

#' lepkéket eggy rakásra édefítené. • 
•— Tud-
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Tüdni való, hogy ezek a' hernyók három 
's négy változáfokon is mennek által, míg 
lepkékké válnak. 

5-ízör. Az üfzögöt is a' férgek okoz-
zák, de a' mellyek olly aprók, hogy tsak 
nagyító üveg által lehet azokat látni. Meg-
teremnek pedig ezek a' férgek, ha a'búza 
nreg-nedvefedik, és jól ki nem fzárad. En-
nek el-berüléfére leg-hafznofabb, ha az em-
ber mindenkor tavalyi magot vét, vagy pe-
dig ha idejit vet, mindjárt aratás után ki-
tsépelteti, véknyán a' ház-héján - el-teríti, 
gyakran meg-forgatja, hogy jól meg-fzárad-
jon, Ha valaki kételkedne benne, havailyon 
jó é az Vetni való magva, eggy jó nagy 
dézfa vízbe tegyen vagy két marok óltatlan 
mefzet, 's mikor a' magot rostáltatja, eggy 
eggy rosta allyát mártson ebbe a' vízbe, 's 
töltse a' ponyvára fzáradni, ez meg-orvo-
folja. 

6-fzor. A' földi bálha, ezt el-űzheted, 
ha ollyan vízzel lotsolod a' plántát, melly-
nek eggy réfzefar anyu kápofztalér, 

y-ízer. Az egerek is néha annyi kárt 
tefznek, hogy egéfz helyfégnek eggyütt kell 
fogni ezeknek ki-írtáfokra. Eggy pár egér 
efztendö alatt leg-alább rya.őt fzaporít, hát 
ha fok pár veheti-bé magát valahová? E-
zeknek ki-írtáfokra némellyek fazekakat ás-
nak bizonyos meffzeségre a' barázdákba, 

mel-

Jelzet: 728.196 



3 6 6 

mellyek eggy éjtfzaka öt hat egeret, is meg-
fognak, máfok fűz-fa ágakat fzúrdalnak-le, 
hogy a' ragadozó madarak azokra üljenek, 
's az egereket el-kapkodják. — Az ürgéket 
ki-áfsák, hogy téli elefégeket el-vegyék; 
vagy pedig vízzel ki-öntik, 's meg-ölvén, 
húfokat meg-fütik, bőröket a' Szütsöknek 
adják. 

Kisdedek' Fallá fa Séiler Fridrik György 
dltaU 

Ezt a* betses munkát, melly nem tsak a' 
. Protestánsoktól, hanem a' R. Catholicufofctól 

is olly nagyra betsültetett, hogy tsak nem 
minden Európai nyelvre le fordíttatott, 's kö-
zönféges Oskolai könyvnek Német Orfzág-
ban bé-vétetett, fzép Magyaríaggal le-fordí-
totta még 1775-ben Fő Tifzteletü Bodoki 
Jó'sef Ur Kolos váron, 's még azon efztendő-
ben fzép nyomtatáfsal ki is botsálotta. Kí-
vánjuk hogy bár minden ízűlék Hazánkban, 
a' kik olvasni tudnak, ez igen betses köny-

' vet meg-fzereznék gyermekeiknek a* tifzta 
kegyefségben 's Isteni félelemben való nevc-
léfekre! — Egynéhány efztendőkkel ez e-
|őtt Párizek Úr Prágai Oskola Tanító, az e-
redeti Német munkát bővítette, hozzá adván 
azokat is mellyek a' Romai Ekkléíiának kü-
lönös Tudományai, mint p. o. a'Szenteknek 

' • : fe» 
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fegítíegül való híváfokat 's a' i, Mert a' 
Seiler Úr' munkája , mellyet Fő T. Bodoki 
Jósef Úr ki feotsátott áll 55. réfzekből, a' 
Párizek úré pedig 68-ból. Ezt a' munkát 
most újra Párizek "öi után magyarra fordí-
totta a' R. Catholicus Szüléknek és Tanítók-
nak közönféges Siafznokra Fehér György Úr, 
Fejérvári neveudék Pap , a' ki is melly fá-
radhatatlanul munkálodjon nyelvünknek gya-
rapításban , ezen Gyűjteménynek fok réfze-
ibcl világofan jrneg-tetfzik. — Ugyan ez-a' 
nagy bőltsefségu 's kegyefségü Tanító Seiler 
Úr, eggy más munkát is botsátott ki nem 
régiben illyen tzím alatt. Az Ó és az Új 
Testamentomnak Summája fzép erköltsi el-
mélkedéfekkel meg- elegyítve, az Ifjaknak' 
hafznokra. Meg-érdemlené ez a' munka is, 
hogy nyelvünkre fordíttatnék. *— 

A" gyermekeknek ételeknek módjáról. 
Mindenek tudják melly fokát efznek a' 

gyermekek; de ez éppen nem tsuda, mert 
valamint a' terhes aíTzonyok magokért is efz-
nek, és a' berniek lévő tsetsemökért is : úgy 
a' kis gyermekek is, nem tsak azért efznek 
hogy éljenek, hanem azért is, hogy nöjje-
jxek. A' tsets fzopó, teák nem a' maga e-
géfz életének idejét két réfzre ofztja, úgy-
mint fzopásra és alvásra. Sokkal több te-

• '• Jet -
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jet fzív ez magába, mint fem a' mennyi e-
légféges volna az ö kis gyomrának meg-töl-
téfére; de a' termeiket fzűntelen öfztönözi 
őt, hogy többet többet fzopjon, hogy így 
ne tsak az élésre, hanem a' növésre is ele-
geden dö nedvefség maradjon a' testben. 
A' nevekedő gyermekeknek nem elég tsak 
ebédkor és vatsorakor enni, hanem fzükfég 
nékik fölöstökömöt is adni. Azt fzokták 
ugyan mondani példa-befzédben, hogy a' 
tele has nem tanúi örömest; de "az üres 
has is alkalmatlan arra. Leg-jobb fölöstö-
köm pedig a' gyermekeknek az egéfzféges 
gyümölts, melly az ő külömben heves vé-
reket eggy kevéfsé frifsíti. 

Buxgófig» 
Semmibén fem tsalatkoznak-meg az em-

berek inkább, mint á* buzgófágbán. Olly 
fok indulatok rejteznek-el ennek áll-ortzája 
alatt, és ezek az áll-ortzás indulatok, olly 
fok gonoízoknak kút fejeik voltak, hogy né-
melly Bőltsek arra fakadtak, hogy talán nem 
is kellett volna ezt különös virtusnak ten-
ni. Bizonyos az , hogy a' ki a' régi 
időket figyelmetefen meg-vizsgálja, ha eggy 
alkalmatosságot talál ollyat, melly ben az o-
kofságtól vezéreltetett buzgófág háfznottett, 
fzázakat talál mellette, mellyekben vétkes 
és káros vólt. 

( A ' többi következik.) 
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