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X V . L E V É U 

KÖlt Kis-Afzfzony-Havának 19. Napj. 

Á E R O N A U T I K A , 

v a g y 

A Levegő-égben való hajózás' fel-találta» 
tdsának, 's az által tétettetett egyné-

hány nevezetesebb útazásőknak 
1 le-írások* 

E rantzia-Orfzágban l?gg . Montgolfier 
Testvérek; egygyik Matematikus, a 'másik 
Fizikus és Kémikus, a' LevegÖ-égnek ner 
hézfégét", a' mint arról Boyle tanított, meg 
akarták vizsgálni. E' végre egy vég béllés-
nek való tafotából varrottak egy golyóbis 
formát, mellyet ök 40. Kubik lábnyi — 
es# kubik lábon kell érteni akkora nagy-
jogot, melhmek fzéle, hofzfza, vastagsá-
ga , mindenfelé egy lábnyi. — Gázzal vagy 
tüzes könnyű áerrel — meg-töltöttek, melly 
a' házban a' boltozatig, a' kertben pedig 
36. láb magasságra repült, de két minúta 
múlva, minthogy a' Gáz a' tafotának ap-
ró fűrű lyukain hamar ki-fzivárgott, ismét 
alá esett. Ezen történet V Montgolfier Ura-

P kat 
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kat nagyobb.próbára bátorította. Faújds de 
Fond pedig a' terméfzetnek pzer, újonnan 
fel-tal.Jtatott erejet hallván, 's azon való 
örömtől el-ragadtatván, ama Testvér tudós 
két Mekhánikusokat Roberteket maga mel-
lé vette, kik 1783-ban Auguít. 27. napján, 
hozzájok adván magát PiófeiTor Charles is, 
egy olly golyóbissal, mellybol 943. kubik 
lábnyi, vas-porral és vitriol vagy gálitzkö 
fpiritussal kéfzült Gáz fért, fok nézőknek 
jelenlétekben , leg-elSfzör közönféges próbát 
tettek. A' golyóbis két ágyú-fzó után az 
áerbe fel-emelkedett, 's két minúta múlva a' 
nézők1 fzemeik elöl: a' fellegek közzé rejte-
zett ; 's el-rejtezését is két ágyú fzó jelen-
tette. Ritkulván a'fellegek , a' golyóbis, 
meilynek diametere, vagy általiója m. láb 
vólt, '— ismét meg-láttatott, de 2710. láb-
nyi magasságra lévén a' főidtől,igen. kitsiny 
formát mutatott; azután még egyfzer, a'né-
zőknek nagy tapSolások között, a' fellegek 
közzé el-bújt, 's három fertály óráig való 
repdesése után Gonesse Városánál, melly 
Paristól 4. órára vagyon, le-fzállott. Egy 
fzaka-dás találtatott rajta , mellyet a'Gáznak 
ki-terjedő vagy rúgó ereje — elafticitása — 
Isinált; minthogy az ott fent lévő Levegő-
égnek öfzve-m'omó, 's ellent álló ereje s a' 

• yékoavíag miatt annak ellent nem állhatott. 
Az intereíTansok egygy ik a'másikra vetettek; 

' ' . Char-
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Chcifkst azzal vádolták, hogy a' golyóbist 
Gázzal nagyon meg-tőltötte; de ő ezen vád-

. ra meg-feleít. A' valófág a' vólt, liogy a' 
játékba fokán beié elegyedtek; a' találmány-
nak ditsöfézét ki-ki magának tulajdonítani 's 
Montgolfier Utakat pedig attól meg-fofzta-
ni akarta. Septemb. 2. napj. Rouland a'Pá-

: risi Uniyerfzitásban Ekfzperimentális Fizikát-
Tanító Út ki-hírdettette, hogy a' kikfubskri-

s bálni akarnak» azoknak a' Gáznak s vagy 
tüzes könnyű Lévego-égnek terméfzetéröl, 
bizonyos órákon letzkéket adna. Sept, 
napj. Pilatré de Roziéf úr egy elmésen 

í gondolt metfzést kéfzített ennek a'találmány-
Inak emlékezetére, 's azt Mongolfiér Urak-

' nak ajánlotta. —» Ezen Urnák Izándéka az 
' vólt, hogy az ezen képből bé-jövő pénzen * 

egy olly golyóbist kéfzítfen, mellyen ö 
r maga a' Levegö-égbe fel-emelkedjen: de 

még nem bátorkodott a' golyóbist fzabadori 
* botsátani; hanem kötélre kötötte azt, hogy 
0 tsak addig menjen, a'meddig a'kötél erefz-
y ti. Sépt. i i . napj. Báró Beciuinanoir fok 
y nézőknek láttokra újra illyen golyóbist bo--

tsátott-fel, melly fo. láb magasságra emel--' 
7* kedeít: de minthogy a' golyóbison s melly 
3", ökör béllel vonattatott-bé, alattomban való 
a fzelelö nyílás maradtt; a' benne lévő Gáz 

lázon ki-menvén,, alá fzállott. De a' golyó-
' t)is még azon estve meg-igázíttatván ,- olly 

P a 
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magasan fel-emelkedett, hogy az a' nézők' 
fzemeik elöl egéízen el-tűnt. Azonban en-
nek az Égi hajónak elfő Talalóji a' Mont-
golfier Urak Verfaillest, a' Frantzia K irály' 
mulató-helyét válafztották a' magok próbá- : 

jóknak néző helyévé. A ' melly golyóbist , 
Ők kéfzítettek ; annak magassága vólt 60. ' 
fzélessége 40. láb, fért belé 60 COO. kubik j 
láb Gáz: nehézfége nyomott 8co. fontot, 
és nohatsak 600. font tereh" vólt légjen ben- ! 
ne, de 1200. fontot el-bírt volna. A'Mont-
golfiér Urak ezt a' Makhinát fel-botsátották 
mindenféle rendű embereknek jelen-létek-
b.en, a'V.erfzáliai udvarban, Sept. 19. napj. 
Mind azt,mikor a' golyóbis el-kéfziilt, mind ! 
azt, mikor fel-botsáttatott , ágyú fzóval 
jelentették. El-vagdaltatván a' kötelek, 
mellvekben a' golyóbis tartatott, mint a' 
gondolat -olly hirtelen fel-repűlt az 200. öl-1 
nyi magasságra, mellyet a'fokafág álmélko-
dással nézett. A' Makhina alatt függött egy 
kosár, a' mellyben egy kos, egy kátsa és kakas 
voltak rekefztetve , melléjek pedig egy Ba-
rométer függefztetett. Ezt a' nagy Makhinát 
27. minutáig vitte fel felé a' Napnyúgoti 
fzél, azután kezdett lassanként le felé erefz-
kedni, végre egy erdőben VaukreíTon mel-
lett , melly Paristól fél órára vagyon, le-
fzáliott. Pilatre Roziét Úr másokkal egy- • 
gyiitt mindenütt utánna ment ennek a' ha-

jó- ' 
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jónak. Magát a' hajót egy nagy rakás fán 
találta-meg, a' kosár pedig külön vólt tőle , 
mellyben a' kátsa és a' kakas magokat meg, 
vonták, a' kos pedig a' fzokatlan Égi útnak 
vefzedelmes voltáról meg nem ijjedett lévén, 
Stoikusi hideg vérrel legelt a' kosár körül a* 
réten. A' makhinán alól, felül nagy hasa-
dékok találtattak, ffiaurat és le Geiltlt 
Urak, a' Párisi Akadémiának tagjai nézték 
a' makhinát. Az elfő a' tsillag visgáló to-
rony mellől, a' másik pedig a' toronynak 
második kontignátziójából egy három lábnyi 
kvadranfon nézvén azt, annak fel-emelke-
désének magasságát amaz 293, ez pedig agO. 
ölre határozták. Ebben a' golyóbisban az 
is megjegyzésre méltó vólt, hogy Mönt-
golfiér a 'benne lévő Gázt, gyapjúval ele-
gyíttetett nedves fzalmának tüzével kéfzíttet-
te, melly által igen kevés koltféggel 10. mi-
núta alatt 40./00Q. kubik lábnyi Gázt lehet 
kéfzí'teni , melly a'Charles Úr módja fzerént 
g. vagy io/ooo, Frantzia font pénzbe kerül-
ne, 's el-kéfzítésére 8 • vagy 10. nap kíván-
tatnék ; a' Charles' makhinája, ha meg-ter-
heltettetnék, egy óráig a' Levegőégben fel 
nem maradhatna: de a' Montgofieré alatt 
lévő Galeriébe vagy folyofóba lehet-
ne kementzét tenni, 's gyapjúval elegyes, 
íz alma tűzzel oda fel az úton is lehetne i'ij 
Gázt tsináhii, 's a' makhinát azzal meg^ 

- P ' 3 t&U'" 
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tölteni. Ezen golyóbis találásának alkalma, 
tosságával Páris Varosa két réízre í'zakadtt, 
's a' lakosok köztt Levegő-égbéii hadako. 
zás táma<ltt. Egygyik réíz Montgolfier, a' 
másik pedig Róbert mellett vagyon: de ne. 
Jiezen lefzeii közttök a' Levegő-ég" felio me-
zején ütközet: még hamar is vólna a' mó-
dot ki-Miami, mint kelljen oda fel egjgyik 
hajós féregnek a' másikra ütni, "'s a'hajót a1 

Levegő-ég' tengerében a' búvároknak el-me-
síteni. Ennek a' Levegö-égbéli hajó talá-
lásnak emlékezetére Parisban Sept. i . napj. 
jádzoüak egy Pantömimiát, a' Játék ne-
veztetett : L e Naufrage eV Jrleqnm, pilo, 
te du Faifscau volánt, vagy Arlekinnek, 
egy repülő hajó kortftdmjosdnak hajó-
törése, í gy másik játékot pedig mellynek 
neve: Gilles et Crifpin Meccinichns. — 
Gilles és Crifpiu Mekhaníkusok, Sept. §4, 
napjatói fogva ugyan Párisban tizen-négyfzer 
jádzottak, A' fent említett kos, mellyet a' 
kosok köztt elfő Kolumbusnak lehet nevez-
ni, a' Frantzia Király' Parantsolatjára, a' 
Király5 menageriéjébe, vagy azon kertbe,a' 
pielh ben »jaz- idegen Orfzágokból való va-» 
dak tartatnak, vjtettetett, 's Mont au 

vagy Egi útazómk neveztetett- Mont-. 
• gQj.iit:r- pedig a' Királytól és a' Királynétól 
iiagy kegyelmességgel fogadtatott, Hertzeg 
&TÍÜQU MahüJi azon a' pompás innep na, 

P o n f 
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pon, mellyet ő Oktob. i . napj. Spanyol-
Orízági Király két gyermekeinek íziilétések 
napján tartott; Bologna Városának egy er-
dejében, a 'maga nagy rangú Vendégelnek 
jelen-létekben, estve egy Hlyen 6. láb és 
két tzoll golyóbist botsátott-fel, mellyen egy 
záízló függött ezen rajta lévő olvasható be*? 
tűkkel: Fzug DÍüg .ÉL 

az Aíturiai Fe-
jedélem és Fejedelemmé. Minthogy ez aT 
Levegö-égben való hajózás még. tsak ollyan, 
mint â  mostan ízületeit gyermek, â  kiből 
millyen ember fog lenni) előre ki nem le-
het nézni: nem lehet felöle bizonyost mon-
dani, mitsoda tökélletességre fog ez idővel 
menni, /s mitsodá haíznai fognak lenni? 
Meg lehet) hogy ezt a* találmányt idővel olly 
tökélletességre vifzik az emberek, hogy ez 
illyen Égi hajón, a'Levegő-égben ízinte olly 
hagy terheket lehet, mint â  földön ízeké-
ren, vagy vízen hajón hordani: a* Levegő-
égnek tubijdoníagait 'saz abban lévő dólgo-

'kat, jobban ki lehet,mint eddig tudtnls, ta-
nülni; rajta meízízeíokkal hajnarább el le-
het repülni, mint â  vízen, vagy â  ízára-
zon mehet az ember; hadakozás idején â  
meg~ízálíott Várból a^ki akar, rajta el-illanl-
hat, vagy â  ben fzorúlt "népnek fegy vei t 
eleieget, â  t. lehet a' Várba bé-izáílítam: 
meg lehet rajta tndni\ meddig vagvon a? 

P 4 Ls-
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Levegő-égnek magassága — â  ízeinek ha-
tára a^t. Régikívánfagok azr emberek-
nek â  repülés: ezt bizonyítják a' Régiek-
nek meséjík, mint a'Napnak ízárnyas lova: 

Júnó^ páváji: â  Medea íarkánya— a^Pe-
gaíh&y a^Merkurius^ ízárnyas botskora^ ^sa^t. 
. Leg-régibb és leg-hitelesebb példája 
a^mesteríeges repülésnek ama híres Taren-
tumi Geometrának ki a^Kriíz-
tús^ ízületése előtt 400. eíztendőkkel élt, — 
repülő fa galambja. A. azt írja, 
hogy az vólt egy fából tsinált galamb, melly 
mesteríegesen öízve-rakatott ízárnyain, 
benne el-rejtetett valamelly ípiri tusnak moz^ 
gató ereje által repült; de ha egyízer le-
esett, többé magától fel nem tudott repülni. 
De mint lett légyen ez a' galamb kéízíttet-
v$, azt ama nagy tudománvü emberek 2/3%. 

nem tudták, íem hozzá hasonlót nem tsi-
nálhattak. Gondolkozhatna ügy valaki, hogy 
talám Arkitás is Gázzal toltötte-meg a' ma-
ga fa galambját: de hogy egy illyen fából 
tsinált madár Gázzal repülhetne, annak fe-
lette igen nagynak kellene lenni, 's a' Gázt 
tsináló tűzről íem emlékezik Gellius. — 
A' mit azután â  repülő makhinákról, repü-
lő Szentekről írnak; a' tudatlan időnek ízü-
leménye^ rnellyben â  babonás képzelődés 
tsúdálatbs meséket ízokott vólt formálni. 

^ 0 -
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Roger Bakon a' i3 . Százban élt Ánglus 
Frantziskánus, azt írja, hogy ö esmert egy 
embert, a' ki egy repűlo makhinát tsinált. 
Az ö ideje után igen fokán próbálták a' 
repülést, de azt nyak, vagy fzár-törés. nél-
kül fenki nem próbálta. Illyen vólt OlivieT 
Malmesbvjfi nevű tudós BenediktinusBarát, 
a' ki mesterfégesen tsinált íz árnyakon egy ma-
gas toronyból ki-repült, de midőn tsak T2,0. 
lábnyira repült vólna, alá esett, 's tagjai 
öfzve-törvén meg-holt. így járt ama Pád-
vai Jésuita is Bíakwell, és egy Párisi Teáti-
nus Barát. Nem igaz az, a' mit ama híres 
Norimbergai Mekhanikusról MülleT János-
ról írnak, hogy ö V. Károly Tsáfzárnak 
elébe repült: mert Müller meg-hólt 1493. 
Efzt. Károly pedig ízületeit i^OO^ban. Kct-
vendifch vólt az elfő , a' ki a' Gáznak kön-
nyűfégét meg-határozta 1766. Efzt. és azt a' 
közönféges áernél hétfzer talált^ könnyebb-, 
nek; mások pedig azt tizen-egyfzer mond-
ják könnyebbnek az áer' terhénél. Lásd 
Wieleg. Chem. T. II. p. 470. 178%. Efzt, 
Kavailó az Angliai Társafág előtt külömb-
kiilömb-féle állatoknak hójagaikkal fok pró-
bákat tett. — 1670. Efzt. Bergamóban nyom-
tattatott egy könyv,illy titulussal: Frodfo-
rno deli arte mirabile, mellyben a' repülő ha-
jóról egy egéfz trakta vagyon, Kétfég kívül 
az a' könyv ez, mellyet Francefco Lana illy 

P 5 titu. 
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titulus alatt írt: Prodromo delin crte mae-
fif a, mellyből Sturmius in ColJegío Curio-
j'o. Part. I. Cap. X. fokát ki-ír , 's meilyhez 
maga is fokát ád, mint kellene egy Leve-
gö-égi hajót kéízíteni : de az említett író 
femmit nem tudott a" Gáz felől, melly- által 
az illven hajót fél kellene emelni. 1\ülőm-
ben már ennek a' Századnak kezdetében , 
az illy Égi hajóról fokát befzélltek 's írtak 
Lisbonában. Lásd Valentini Schaubiibne 
fremder natúralien T. I. C. IX. hol az illy 
hajónak formája is Sturmiusból meg-találtá-
tik, a' honnan vett Montgofier is a"' maga 
hajójának találására alkalmatosságot. Segí-
tette Montgolfier' képzelödését az is, hogy 
egy Blanchard nevű ifjúJVÍekhánikvíst esmért 
S Pánsban, a' ki 12. efztendökig dolgozott egy 
makhinán, mellyen Ő a'LgvegŐ-égb-en repül-
hetne. Ugyan akkor jelente tte egy BletOtl ne-
vű ember magát, a'ki azt hirdettette, hogy ö 
20. efztendökig való gondolkodása után ta-
lált olly módú tsizmát, mellyben a' vízen 
mint a' fzárazon úgy lehet, még pedig gyor-
sabban, mint a' leg-febesebben nyargaló lo-. 
von járni. De még eddig íem Blanchard, 
fem Bieton nem tettek eleget ígéreteknek 

A' többi következik. 

Tol-

% ' . ' - . 
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Toldalék c>J X és XI. Levélben lévő Re-
gulákhoz 3 melhjekre az Egi-háború-

nak idején illő. vigyázni P 
I. Az- ember' testét mindenkor egy lát-

, hatatlan felhő vef?i körűi: ez a' felhő léfzen 
a' testből feűntelen ki-jövö gőzből yagy pá-
rázatból. Ennek a' gőznek néroelly réfze 
vizes (iliyen, vizes réízt a' Szanktufius Olafz 
Orvos' Statikájában való Jegyzés izerént, 
Olafz-.Orfzágban, egy egéízfeges közép testű 
ember, minden 44. óra alatt fontot go~ 
zöiögíki) némeliy réfze pedig fiogiftikus, 
vagy tűzzel elegyes. A' párázatnak nedves 
réfze az., a' melly bői lé-fz a' testen az izzad, 
fág, meIlynek erős fzaga vagyon. És mint-, 
hogy a' körülöttünk lévő atmosfera réfe 
fzerént nedves párázattal, relz fzerént pedig 
tüzes gazze-l tele vagyon; ez az iitolfó az 
elfőnél könnyebb lévén, amannál feljebb 
emelkedik, a' vizes atmosferát körül tűzzel 
elegyes Levegő-éggel meg-rakja, és. mivel, 
hogy ennek a'.kiütő atmosferának a' kénkő, 
ves és gyantás, vagy elektrika matériával 
nagy egygyesulése vagyon, a' menykö--
vet könnyen magához fzívja ; a' honnan 
a'-körülöttünk lévő vízzel elegyes atmosfe-
ra a' mí lélekze'aink által, mint va lamé Ily 
lajtorján yagy tsővöu, azt reánk le-VQö#» 
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Ugyan is tudni való, hogy a' víz és értz-
nem, a' menykövet mindenek felett magá-
hoz fzokta vonni. Mikor tehát Égi-háború 
vagyon, akkor a'vastag, gyapjú és izzadast 
fzerzo ruhát fzükfég le-vetni, 's a' helyett 
könnyű lenből vagy felyembol valót kell 
fel-oitözni; mert az illyen alatt a' ki-gözöl-
gés nem fzorúl, 's nem vastagfzik úgy meg, 
mint a' vastag alatt. Az Égi-háborúnak ide-
jén pedig, minthogy nagy belfő nyúgha-
tatlanfágDt és bádjadttfágot tapafztalunk ma-
gunkban , mellyet a'kénköves füsttel meg-ra-
kodott áer tselekfzik: fokkal erősebben iz-
zadunk. Illyenkör tehát meg kell az em-
bernek magát mosni, öltözzön tifzta ruhát 
magára , távoztasson mindent a' mi körülöt-
e jó vagy rofzfz fzagot tsinálhat, egy fzó-

val: d forró nyári napokban tartja tifz-
tán magát az ember. / 

2. Minthogy az Égi-háborúnak idején 
nagyobb mértékben izzadunk mint másfzor, 
's az izzadfágnak gőze, mint valamelly fel-
hő testünket körül-vefzi, olly fok gőz verő-
dik-öfzve kiváltképpen fejünk felett; hogy 
annak magassága gyakran, egy ölre is nevel-
kedik, ha vagy dolgozunk, vagy futunk, 
járkálunk, lovagiunk, vagy vefzekedés, 
vagy mas indulat által magunkat fel-me-
legítjük: azért, Az Egi-háborúnak idején 
az $m:ber Jel ne melegít]e magát. 

' 3' Az 
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3. Az ágyban a'testnek pórusai ki-nyilnak, 
az ágybéli pehelnek melegfége által,külöm-
ben is a' pehel elektrikus test, 's a' körülöt-
tünk fekvő levegő-eget elektrika matériával 
mng-elegyítik. Következésképpen az ágy-
béli nagy meleg által két vefzedelemre tefz-
fzük-ki magunkat, tudniillik a' magunk tes-
tünknek ki-gőzölgését többfzör fzívjtik-bé, 
és így az által, tüdőnket meg-mérgesítjíik: 
azon kívül a' menykÖnek magunk felé útat 
kéfzítünk: kiváltképpen, midőn az a' belfó 
nyughatatlanfág és vérnek meg-háborodása, 
mellyet az Égi-háború' idején tapafztalunky 
a' testből való ki-gőzölgést nagyon fegíti. 

- Íg7 vagyon a' dolog a' háló-fzobákra néz-
ve is, melly eket a' ízéi nem jár. Nem le-
vén azokban fzabad járása a'Levegő-égnek, 
az abban mulatóknak lehelletekkel's gőzök-
kel meg-telik; melly gőz az ablakokra ta-
karodik, azoknak nyílásokon ki felé igyek-
fzik, 's a' menyko' matériáját bé felé tsalja. 
Égi-háborúnak idején tehát, nem bátor-
fdgos ágyban és háló-házban múlatni. 

4. Az olly helyeken , a' hová a' meny-
kő le-esik nagy kénkő-fzag érzik, mellyet 
a' jó ízaglású emberek előre fok órákkal 
meg-éreznek: ugyan az olly helyeken kén-
köves füst tölti-el az áért. Ez a' füst az 
áert annyira meg-vékonyítja, hogy az a'mar 
ga elajlicitásának vagy rúgó erejének nagy 

ré-
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réfzét el-vefztvén , többé nem elégféges ar-
ra , hogy a' tüdőt fel-fajhassa, 's azon a1 vér-
nek fzabad iítat nyithasson; ezen kívül va-
lamint az áert, úgy a' tüdőben is a' vért 
úgy ki-teriefzti ez a' kénköves füst, hogy a' 
nagv feizítés miatt az edények is a 'magok 
erejeket el-vefztik, 's a' bennek lévő vért 
elebb mozdítani nem elég-fégesek,- gyakran 
meg is fzakadnak. Végre ez a' kénköves 
füs t , a' helyen lévő tűzzel elegyes gőzbe és 
áerbe a' menykövet le-vonja, 's a' jeSen-ié-
vőket meg-öli. Illő hát ez illyen fojtós gőz-
nek fzabad menetelt tsinalni, melly más-
képpen nem lehet, hanemha az ember az 
ablakot vagy az ajtót nyítja-ki. De mint-" 
hogy a' tapafztalás bizonyítja , hogy ha az 
ajtót vagy ablakot azotvréfz felé nyitják-ki, 
a' honnan a' felleg jő ; a' ki-nyílt ajtó vagy 
ablak á' menykövet bé-fzívja a r házba; az-
ért; azon a' véfzcn, a" melUj jelöl m Égi-
háború jő, ablakot ajtót, be-bell zárni; 
az ellenkező réjzen pedig ki kell nyitni. 

Minden hirtelen való mozdúlás üressé-
get t sin ál a' Levegő-égben , a1 mozgásban lé-
vő test után, melly fzéiiel együtt vagyon. 
A' Levegő-égnek ez a' mozdulása útat ád 
a' meriykőnek; gondoljuk ide a'testnek gő-
zét, mellyröl feljebb fzólloHunk, az ismét 
új útat tsinál a' meuykőnek: azért az Égi-
háborúnak idején nem kell fzaladgálni Jo-

va' 
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vagolm, utazni, harangozni i ekktrizdl 
ni, 's a' t. meri mind ezen tselekedetek 
által az áer körülöttünk meg-indül.— 

6. A' nagy élö-fáknak ágaik, 's leve-
leik,'kivált a''tölgy-fák, a' magok gözöl-
gésekkel a' menyköves matériát magokhoz 
fzívják; és így a'jegenye és fenyő 's min-
den magas fák fokkal inkább ki vágynák 
tetettetve a'menykönek, mint az alatsoti 
fák és bokrok.^ Nem bátorfágos hát Égi-
háborúban, élo, nevezetesen magas, kivált-
képpen pedig magánosan külön álló fák 
alatt essö ellen állani, T. Makó PálÚr 
a' menykönek mivoltáról, 's a* t. írott 
munkájában §. 34. azt jegyzi-meg mások 
után, hogy a' fenyő-fákat a' menyko nem 
üti-meg. 

Az elfő Találós Mese vólt Tsóka: a1 

második Koporjó. Az elfő Rejtett fzó Könyv, 
sC második Koporfó. 

Találós Mese, -
- - - . 

Mi víz ? melly akármelly nagy folyó-vizeknéí 
Szélesebb., 's mefzizebb hat a'nagy tenge-

reknél? 
Még is mélvfégére mindennel tsekelyebb, 

Egy kis tsergedezo patak nála melyebb. 
D. Földi János. 

. • \ . Rej-. 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



2 4 ° ( o ) ^ 

Rejtett Szó. 

Míg minden tagom ép, Magyar addig terme-
tem: a' tél 

Kedveltet; nyárban fenki reám íe teként. 
Fofzfz-meg az órromtól,lefzek akkor Róma' 

fajátja: 
JSsaz erős télnek megfogom adni magam'. 

Hogyha pedig lábam' fzeged-el, Németnek 
ajánlafz, 

A ' mi üdőn e' fzót ejti-ki nyelve: Kötés. 

vesében lévő kő ellen. 

Törd porrá a' mogyoró haját, elegyítsd-
őfzve tzukorral, — napjában végy belőle 
egynéhányfzor, a' mennyi egy kés' hegyére 
fér. Sokan ezen t ekély eízköz által, kik-
nek az Orvosoklol rendeltetett Nitrátumók 
és Bemulcensek keveset hafználtak, minden 
fájdalmaktól tökélletesen meg-fzabadúltak. 

o b b í t á s. 

A' XI. Lev. 164. Lapján nem Moénj 
— hanem Moenus' folyó-vize. 

A' XIII. Lev. 208. Lapján a'végén ne 
talám magok helyett olvasd — mások — 
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