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A* FELS TS ÉS E. KEGYELMES ENGEDE-
LEM MELLETT 

A ' M I N D E N E S 

GYÜLYTEMÉNY' 
X . L E T E L E . 

Kőit Komáromban , Kis-Jfxfzonxj-Hav* 
Elj'ö Napján, iy%<)-dik Efztend. 

s 
Tudományos dólgok. 

okat ditsekefznek a' Külföldiek, tu-
dós Leány' 's Afzfzónjaik' fzép munkáikkal, 
's valójában öröm is hallani; hogy p. o. 
ama híres ésttídós Királyi Tainátsos Göttin-
ga.i Prófefzfzör Schlötzer Úr'. 20, efztendős 

K •• ' Leány, 
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Leány-afzfzonya, áz oda való Akadémia-
nak most két efztendeje tartatott <;o. eízten-
do Jubileuma alkalmatosságával, néhány Fe-
jedelmek' jelen-létekben , a' böltsesség' Grá-
dusáért (pro gradu Doctoris Philofophiae) 
disputálván , a'Dokori Grádust el is nyerte, 
's azólta letzkéket is ád a' Világi Bőltses-
fég' Tudományjában; főt e' múltt efztendő-
ben a'Jénai Túdós Társafágnak tagjai köz-
zé is bé-fzámláltatott. — 

De a' mi két Magyar Hazánk is ízűit 
löbb Túdós Afzfzonyokat; a' kik köztt Ma-
gyar Hazánkban, nevezetet érdemel, a' Né-
hai Méltófágos Baro HeBenbak Károly Úr' 
Özvegye Ö Nagy (ága, kit a' meg-bóldo-
gúltt Mária Thcrésia is betsűlt, és fürü le-
velezésére méltóztatott. 

Egy-igen fzép és túdós 's hafznos mun-
kát botsátott Ö Nagyfága még 1763-dik Éfz-
tendőben, Lipsiában, Német nyelven a' Vi-
lág' eleibe , illyen Tzím alatt: 

Getreue Vaterweifung einerMutter, an 
ihre einzigeTochter. 8-tzadformában. Az-az, 
Egy Anyának, egygyetlen-egy Leányának 
adott hüí'éges oktatása.—-Valójábanmeg-ér-
demlené ez a' fzép 's hafznos és gyönyörű-
féggel oktató munka, ha valaki találkoznék 
"Hazánk' kedves Tudósi köztt, a' ki azt, 
ízületett Magyar Kis - és Leány-afzfzonyká • 
ink' kedvekért Magyarra fordítaná, hogy 

min-
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minden édes Anya az abban adatott oktatás 
fzerént nevelné Leányát. — Közönfégesen 
olly igen izélés tudománnyal bír ez a' tifz-
tes öreg Afzfzonyfág fzép kegyessége mel-
lett, mind az Isteni mind a'Világi dolgok-
ban, hogy két ízben két három napokig fzeren-
tsés lévén itten Ö Nagyfágához, gyönyörük 
léggel hallgattam túdós és épületes befzéll-
getésit; 's álmélkodva tsudáltam melly igen 
jártos a' kül-fóldi leg-nagyobb Túdósok' Til-
lótson', Roujfea'ui Kámpe>

} Saltzmari, Fé-
der' 's mások' munkájiban, mellyeknek. fog-
lalmányokról tudósán befzélgetett. 

Túdós Fejedelmi látogatás* 
Midőn ditsősségeseii uralkodó II-dik 

József 1777-dik Efztend. Gróf Falkenfiein* 
neve alatt Parisban múlatna; el-ment a' 
Parlamentumba is, hogy ott az Orí'zág'Tör-
vényes dolgai' folytatását hallhassa. Ki-men-
vén onnét, a' Királyi Könyves Tár-házba 
ment, a' honnét ofztán a' Termeiket' Kin-
tses Tár-házába vezettette magát. A'Termé-
ízet' fzépfégit fzemlélgetvén, Büjfon Gróf f a ) 

K a ama 

j e g y z i s. 
(a) Büffan György Lajos. Gróf? Burgundiában Mont-

bárdban fzülettetett 1707-dik E f z t Szent Mi hál y-
Havának 7-dik aapjáa, Az o Atyja Díj ónban 

' • Par-
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ama hallhatatlan Terméfzet' búvára eránt 
tudakozódott; 's meg-értvén annak beteges-
kedését, bé-ment látogatására. Biijfon 
nem. is reményi ven illy nagy ízerentséjét, 
mint-egy meg-döbbent, 's alázatosan men-
tegeté magát, hogy tsak háló-ruhában ta-
lálta ötet a' Felleg. De elejét vette men-
tegetésinek a' kegyes Fejedelem az által, 

hogy 

Parlament Tanátsos v ó l t , 's Eját is arra a* hiva-
talra akarta el-3íéfzítteni. De Ö néki már gyer-
mekfégétöl fogva olly igen nagy haj,landófága vólt 
a' Föld-méréshez ( Geometria ) hogy Ízűn te len av 

zsebjében hordozta magánál Euklidest, és valahol 
tsak lehetett, mindenütt olvasta azt. Életének 19. 
és 2<vdik Efztendejiben Okfz-Orfzágba vitte-el 
ötet* magával egy Angliai L o r d , 's ebben áz úta-
zásban egéfzfzen meg-fzerette a' terméízeti dól-
gok' Históriáját. Yiizfza-jővén onnét, Angliába 
utazott, azután pedig egéfzfzen a' tantífágra adta 
magát. Eözönfégesen Montbardban egy kertben 
lakott, 's abban egy Pavíllonon fzokott dólgozni, 
A' Boruízfzus Fejedelem Henrik ezt a' Pavillont } 
aJ Terméízet' Histór ;ája J boltsojének nevezte. Kö-
zel ezen PaviÜonhoz , egy kisded fzo bábán tar-
totta írásait. Büffbn. igen lassan fzokott dolgoz 
ni , Ss a terméfzet fei-ofztásibart 14* eíztendöket 
toítótt-el. Ha valami munkája el-kéfziiLt, tehát 
6 azt egy ideig félre fzokta tenni, azután pe-

, dig, valami jó barátja által elöl-ólvascatta. Ha 
akadozott az olvasó', ó azt a' hijjánosság' jeleri-

' fégének tartotta, 's meg is jegyzétte , hogy meg-
jobbíthassa. A' társaIkodásban ö néha , de igen 
mértékélve, víg ízpkoct lenni, és a' jói'ág' *s fzá-
hakodásnak igaz barátja vólt. Azt állítván , hogy 
kűlsó magunk viselete által fokaknái hamarjában 

. kedveltethetjük magunkat, néha napiában több-
fzör 
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hogy azt monda nékie: A'Tanító akármelly 
öltözetben fem fzégyenelheti magát tanít-
ványba előtt. . 

Találmdnyos dolgok. 
Közönfégesen azzal ditsekefzik a' Né-

met nemzet,, hogy 1380-dik Efztendő tá-
ján Schwartz találta-fel a' puska-port, és a' 
véle való lövöldözést; holott már 1300-dik 
EfztendÖ táján említi a' Spanyol Krónika, 
hogy a' Szaratzénus Törökök Spanyol-Or-
fzágba bé-ütvén, hofzfzú tsovekböl lövöl-
döztek golyobisokkal. —; De így fzokott 
lenni a' dolog; más talál-fél valamelly ne, 
vezetes dolgot , 's más nyeri-el a' ditsosé-
get érette. • 

Kook Kapitány' fzép emlékezeti• 
Ama nagy emlékezetű Kook Kapitány* 

rol, ki e' Világ körűi tett harmadik útazá* 
Ií 3 • sá- : 

fzör is fel-tornyoztatta haját. De maga ezen o 
erötelenfég'e mellett i s , Európának nevezetesebb 
Tsáfzárjai 's Királyjai meg-látogatták Ötet, és ' e g y 
^ leg-fobb fejedelem Aízfzonyok közzí'il levele* 
zett Ő véle, — Életének Si-düc efztendejébeii ez 
el-múkt 1788-dik Efzt. x->~dik ApriL éjifzaka hólN 
meg fövenyben. — A' Tudományok' és kivált a* 
Terméfzet' vizsgálása ki-mondharathm fokát vefz» 
tect-él ö benne. A z ö munkái] mind merő 

f Terméfzet' Históriájában 
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sában O-Wky-e Szigetén meg-ölettetett,. 
(Lásd a' Mind. Gyülyt. első Szak. Boldog 
Afz. Hav. első napj. 41-dik Lev.) azt írja 
Hl Pétetsburgi híres Prófefzfzor Pallás Úr, 
Berlinbe Büfching Úrnak 1779-dik Efzt. Ka-
rátson-Hav. 21-dik napján; Ama híres Uta-
zó Koők Kapitány Amerikának O-Why-e 
nevű. Szigetén,.a' Sziget' vad lakositól ne-
gyed magával meg-ölettetett. Az ö írásit 
ésútas Jegyző-könyvét Klárk Kapitány meg-
mentette , és maga Angliába haza is hozta 
volna magával, ha fele utján Ő is meg nem 
hólt vólna. Az Ánglíai Király, meg-hall-
ván Kook'halálát, meg-könyvezte azt, és. 
az özvegyének efztendónként járó fizetésül 
300. font íterJinget ( % y o o . JST. forint) ren-
delt. — Pallás Prófefzfzor Úr' ezen levelére 
azt feleié Büfching: Soha fenki fe nevezze 
már á' fold' le-írásában többé Atliati' útját 
Ásia' és Ámérika' végső réfzén. Mától 
fogva Kook Tenger-fzorúlttjának (Cooks 
Meer-enge) kell azt nevezni, hogy ennek 
a' nevezetes Férjfiúnak örök emlékezete lé-
gyen a1 föld' le-írásában. 

Nagy Hadi Fezérek''s Kerefztijénfégett 
példájik• 

Midőn ama győzedelmes Vezér Eugé-
rnuSi a'Törökökkei, kiket maga a'Szultán 

ve-
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vezérlett, Zentánál meg-ütközni akart, olly 
igen mélyféges gondolkodással hányta ve-
tette az ütközetet elméjében, hogy előtte 
való éjtfzaka, egyfzeribe meg-őfzűlt egy fürt 
haja. •—1 A' mostani Fő-Vezér Laudon fe-
lől pedig, a' ki régtől fogva fokát ízenVed 
a' kolikában T Köz-beízéddé lett a' hét efz-
tendős- háborúban: Holnap meg-iitközünk, 
mert beteg Laudon. . 

Német-Orfzágnak egygyik leg-nagyobb 
Hérói közzűl, azt mondá egyfzer Tábori 
Prédikátorának; Prédikálja Kegyelmed to-
vább is állhatatosan a' Jézus' Erkoltsi Tu-
dományját, mert tsak az fzerezhet 's íze-
rez. bennünk meg-nyúgodott ízivet, — E n -
nek a' nagy Hérónák köfzönheti a' Kerefz-
tyénfég Méltófágos Fő Tifzt, ^féruzsálem 
Abbdsnsk. a'Kerefztyén Vallás' nevezetesebb 
igazfágairól írott Elmélkedéseit, melly éknek 
el-kéfzítését a' leg,nagyobb ütközetben kí--
vánta-meg. Az Ő Hadi népét hogy annál 
fzerentsésebb vitézekké tehesse , jó I\ereíz> 
tyénekké tenni igyekezett. 'S a' végre egy 
válogatott Énekekből kéfzített Énekes 
Könyvet nyomtattatott fzámókra maga költ-
fégén. —* Fel-gyógyúlván egyfzer vefzedel-
mes nyavalyájából, azt mondá eránta: A' 
testnek fájdalmi felette hafznosok Lelkünk-
nek egéfzfégére 's bóldogfágára; mert a' 
Vallásnak és a' virtusoknak drága mivólttá* 
. K 4 
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ra taníttanak, és közelebb vezetnek minket 
azokhoz. 

Bdld-adófdg' és Hdld-adatlcmfág' példájik, 
Angliának ama híres és Túdós Kan-

tzelláriussa Bacó Ferentz Hazájának fok fú-
lyos íz ólgálatja áltál mint-egy meg-eméfztet-
vén, midőn 1626-dik Efzt. Sz. György-Ha-
vának 9. napján nagy fzegényfégben meg-
halálozott, olly nagy magános tsendesség-
ben temettetett-el, hogy az Ő halála után 
nem is tudták Hazafijai temetö-helyjét, Es 
talám örök feledékenyfégben is maradott 
vólna, ha az ő hüféges fzólgája Meantys 
Tamás, jó Urához való hálá-adófágát halá-
la után is azzal nem nyilvánfágosította vól-
n£, hogy egy fzép emlékezet ofzlopot emelt 
fír-halmára. — De illyen hálá-adatlan gyak-
ran e5 Világ, a' leg-nagyobb Tudósok 's az 
emberi nem leg-fobb jól-tévöji eránt halálok 
után. 

A'mostani Angliai Királynak Tanátsosa 
's Orvosa Zimmermatm Úr azt írja egy 
helyen (Lásd £foh. G&org Zimmermans 
Ferfuch in anmúthigen und lehrreichen 
Pkiloföpkifchen Remarquen iiber allerley 
Gegenfiünde. Göttingen , 1770. in g-vo.) 
a' túdós Világ' egygyik nagy Világa Leibllitz 
felől; Ritkán megj ek-eí Hannovera Városá-

ban 
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ban azon ház mellett, melly ben Leibnitz 
lakott, hogy el ne mosolyodjam némelly 
apróbb emberek'reményfégeken, á' 
következendő Világ előtt lejéndÖ betsületek 
's emlékezetek eránt. Ebből a' házból, gon-
dolom magamban, terjedett a' világosság 
egéfz Orfzágokra, 's ebben lakott és mun-
kálódott el-fáradhatatlanál éjjel és nappal az, 
a' Férj fiú, a' kinek fzemei előtt a' meg-ha-
tározhatatlan teremtés, mint én előttem ez 
útfza mellyben járok, jelen vólt; az a' ki-
nek Lelke az emberi terméfzetnek és a' fel-
fégesbb Valófágoknak közép pontján állott. 
És hogyan tifzteK most már a'Világ ezt a* 
nagy embert ? Arra a falra, mellyen Leib-
nitz' tanúló-fzobájának ablakja van, min-
den nap fzázakat vizelleni látok. — Ennek 
a' halhatatlan Férjfiúnak tetemei, a' ki 1716. 
Sz. Andr. Hav. 14. napj. fzáraz-fájdalmakbau 
életének 70-dik Efzt. meg-hólt , a'Hannove-
rai új Templomban vágynák temettetve, 
minden emlékezet ofzlop nélkül; holott a' 
Lüneburgi Tanáts-ház előtt egy drága üveg 
almáriomban függ egy difznónak á* lába, 
illyen feljűl-írással: 

Hic Tibi centere licet 
Reliquias porci ? 
jkii primus uquarum . 
Oiiae Lüneburgi falfae fcatent 
Jiepertor dici menüt. 

. K 5 
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- ' Az-az: 

Itt lát hadd egy lábát annak a' difznónak, 
Melly a' Lüneburgi híres 's hafznos lónak 
Forrását találta , 'százzal érdemiette 

-Hogy e' Város néki ez Oízipppt tette. 

Hanem ugyan tsak 8l> efztendők múl-
va , fel-ébredt a' hálá-adófág némelly a' 
nagy érdemeket betsíiíni Tudóknak füvek-
ben; mert azt olvasom a' Göttíngai Histó-
ria Magazinnak eiső Teföéaek 2-dik Szakaíz, 
fzában 17B7. Efzt. Néhány i^ú Tudósok egy 
íársafágba állván, ama halhatatlan Leib* 
töiimek egy .emlékezet ofzlopot kívánnak 
emelni, azon Templom'falára, melly alatt 
hamvaji temettetve vágynák: . 

Méltó is hogy mentfed Világ ! e'nagy embert 
Feledékenfegtöl, ki e' földet 's tengert 
Igazgató tJRnak titkos, tanátsában 
Mélyen erefzkedvén , fényes világában 
Esmért ette a' jó' 's rofzíznak eredetét, 
Elménk' fzabadíagát és igyekezetét; 
'S Melly igen jófággal ezeket javunkra 
Böltsen igazgatja a' jófágok' URa. 
A' ki olly böits' ollyan éles elmével bírt. 
Hogy a' mit éltében tanított avagy írt, 
Minr a' Nap' fúgára úgy világosított , 
'S Abból íflás femmit is még meg nem má, 

SÍt.Qtt , 
Úgy 
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Úgy hogy Leibnitz egy olly bolts és Kerefz-
tyén volt , 

Ki mint-egy nagy Bolts, és nagy Kerefztyén 
meg-hóít. 

Kerefztyén Tokrántzia'példája. 
Mennyire ment már a' Kerefztyének 

köztt Il-dik J ó z s e f ' ditso uralkodása alatt, 
az egymást fzenvedő felebaráti fzeretet 's 
Kerefztyén Tűredelem édes Hazánkban; e' 
következendő Komáromi történet újabb 
példája annak. 

Egy ide való Evangélikus Polgárnak 
fzép reményfégü fija, több mar efztendejé-
nél, hogy az itten lévő Deák Oskolákban, 
melly eket a' fzép Tudományokat mindenkor 
íz érető 's betsűlni tudó T, T. Éx-Benedicli-
11US Urak tanítanak , tamilt még két Társai-
val. E' közelebb el-tőltt Oskolai efztendő-
ben e' tizen-hatod-fél efztendős I f jú, annyi-
ra vitte gyors iparkódási által tanulását, 
hogy a' nevezetesebb Tanúlók (inter Enti-
nentes) köztt, egy első helyet érdemlett, 
— De m eg-írígy lette a' Halál a' fzép Tudo-
mányokban lett dítséretes nevelkedését ezen 
jó reményfégü Ifjúnak; "s tsak rövid beteg-
fége után, melly ben majd mind végig a' tu* 
dományos dolgokon futtatta gyenge elméjét, 
e' most folyó Sz. Jak. Hav. 13. napj. le-
fzakafztotta élete bimbójában lévő virágját. 

A' ta- . 
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A' tanuló Deák Ifjúfág, olly igen meg-in-
dúlt ezen 30 társok' véletlen lialálán, hogy 
a' Rhetonca ClaíTis T. T. Prófefzfzoránál, 
nem tiak Tanúló-társok' hóltt teteminek 
tifzlesség' meg-adni kívánó hajlandófá-
gát jelententette; hanem az ide való Os-
kolák' érdemes Direktora T. T. Bossányi 
fflaurus Úr' igazgatása alatt, a' több Tifz-
telendő és Túdós mind két rendbéli Pró-
fefzfzor Urakkal, három Oskolabéli tanuló 
Ifjufág' feregével, az itt lévő Evangéliku-
soknak J1. T. Egy-Ház'Tanitója 's Seniora 
P. D. Úr kísérése mellett, a' Protestánsok' 
temető helyére, igen fzép halotti pompá-
val . 's fzomorú muzsika ízóval, ki is kísér-
te. Tanuló-társai, illyen fzomorú koporsó 
feljül-írásba foglalták meg-rholtt társoknak 
ditséretét's emlékezetet; 

DeíideratiíLmo Confcholari 
JOANNI DORNER, 

Moeíta Rhetorica Comaromienfis, 
Flofculjiis hic prima, dum blande ridet in herbai 

Sternitur, et Mortis victima faeva cadit. 
Quis quis es,o Juvenis, vitae ne crede caducae, 

Rides; fed fubito vermibus elca cades, 

M*. 
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Miképp" lehessen., akdrmelly tüz-támadást 
hamarjábafy el-óltaniP 

- Mihelyt tűz támad,, és .a' fétskendők, 
vagy az öntöző edények elő - hozat-
tatnak, azonnal, vagy az idő alatt, né-
hány font porrá törtt hamu-zsírt kell a' víz-
zel fetskendeni, vagy öntözni, a' gyúlni kez-
dő vagyégö ház'fedelére. Ennek aza'fze.rn-
látomást való hafzna van, hogy a' gyúlni 
kezdő, vagy már égő fa, fzalma, nád, vagy 
akármi azonnal ki-alfzik, és többé meg nem 
gyúl. — Minthogy pedig ez olly könnyű 
efzköze a' tűz oltásnak, 's a' hamu-zsír 
fem igén drága, bár minden Város , és hely-
fég mindenkor kéfzen tartaná azt, hogy mi-
helyt tűz támad, azonnal lehetne a' vi'zbe 
elegyíteni, és a' 'tüzet véle oltani. Mert 
bizonyos, és fzokfzor próbáltatott dolog; 
hogy valamelly fa , nád, fzalma vagy akár-
mi is , az illy,hamu-zsírral meg-elegyíttetett 
vízzel, ha jól iti'eg-nedvesíttetik, az, azután 
egy könnyen meg nem gyúl, 

• Hogyha valamelly kémény gyúl-ki, 
úgy hogy már a' láng is ki-mégyen azonn, 
leg-elsőben is ha vas-tábla van a' kemény-
ben, azt kell le-húzni 's bé-fordítam, és 
az által a' lángot el-fojtani. Mindaz-
által fzűkféges, hogy azonban a' ház' pad-

: ; ' . lás- ; 
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lássára fel-fusson valaki, és ha a'kéménynek 
valahol repedése volna, azt fárral bé-tapaíz-
fza; es más valaki pedig, a 'ház fedelére fel-
menven, a' kémény' lyukait vizes pakró-
tzokkal vagy ruhákkal, vagy nedves marha-
bőrrel bé-dugja, hogy így a' kéményben 
lévő tűz el-fojtattathassék. Sziikfégnek ide-
jén lehet a' kéménybe feljűlről le-öntözni, 
vagy leves ganéjt le-erefzteni abba. Igen 
j ó , ha erős épűletje van a'kéménynek ? 

úgy hogy az öfzve-duléstől nem lehet azt 
félteni, puskával fel-IÖni abba. —Mindazon-
által leg-tanátsosabb 's könnyebb ez a' há-
rom efzköz: . 

1. Egy jó maréknyi kénkövet kell a' 
tűz-helyen meg-gyújtani. Ennek az erős 
gőze, el-óltja az égő kéményt. 

2. Avagy —1- egynéhány maréknyi ko~ 
zonfeges-apró fót kell -a' tűz-helyen lévő 
tűzre vetni, mellynek ízinte az az ereje van. 

3. Vagy pedig — a' mi leg-könnyebb 
— egy nagy hideg vízzel teljes tserép-edény-
be néhány maréknyi fót vetvén, azt a' tűz-
helyen mind addig fzűntelen keverni kéli,, 
valamíg annak erejétől a' meg-tüzesűltt és 
meg-gyúltt korom, a' kéményről darabon-
ként le nem húll, és így a' tűz magában 
el-alízik? 

Mu 
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Miképp lehessen embernek magát az Égi-
háborúban ' meg-óltalmazni ? 

Minthogy vz Égi-háborúkat leginkább 
a': villámások és meny ütések téfzik rettenetes-
sé, és fokán nem is tudják a'nagy réműlé-
sek köztt mit tegyenek? hogyan oltalmaz-
zák magokat 's éjeteket; nem léfzen talám 
kelletlen fokaknái ez az Elmélkedés, melly-
ből meg-láthatni miképp teheti magát az 
ember bátorfágossá az Égi-háborúban élete 
meg-tartása eránt ? 

A' fok tapafztalások , mellyek a' meny-
kövek' járását esmértétik, arra tanítanak, 
hogy az Égi-háborúban bátoríagosabb a' ház' 
fzoba' közepén lenni, mintfem ofzlopok vagy 
a' fal mellett. Mert a' fok fzomorú példák 
azt bizonyítják, hogy többnyire a''kémény, 
kementze, tűz-hely és falak mellett üt-le a' 
menyko; tágas és jó magas házaknak a' kö, 
zepén pedig tsak alig ártott még valakinek. 
Nem jó illyen időben a' tükörhöz is közel, 
vagy annak által-ellenében ülni; mivel an-
nak alsó réfze ( feneke) igen magához fzív-
ja a' menykövet; A' melly házba már va-
laha bé-iitött, ott úgy is éfzre lehet venni 
annak járását , 's annál inkább óhatni magát 
tőle. Hogyha lakó házunk a' fzomfzéd há-
zánál alatsónabb, és még foha fem ütött ab^ 

ba 
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ba a' meny kő, jo formán bátorfágosok le-
hetünk abban. A ' körülöttünk 's hozzánk 
közel lévő akámeliy értz , hafznos , de kön-
nyen artalmas is lehet. Hogyha t. i. egy 
hoi'zfzas darabban lógg 's van körülöttünk, 
úgy .a' menykövet el-vezeti tőlünk; de ha 
tsak darabokban van mellettünk, úgy a' meny-
követ magához fzíván, nékünk is vefzedelmes. 
lehet. Sziikféges tehát vigyáznunk magunk-
ra , hogy. a r hol az Égi-háború alatt ülünk 
's vagyunk, akármelly értz darabok körülöt-
tünk ne légjenek, (a' többit máskor.) 

Találós Mese. 
A'-főidből növésem van; de utóbb'léfzen' 

Bő-rmbö1 ruhája Dús' 's Koldusnak kéfzeri. 
' — — — - — • ' " 

3 o b b * t á s. 

•A' 4-dik. Levélnek 50-dik Lapján — Ezen, 
befzédeket: „ Mi Magyarok , ezen Németesen 
íratott fzót Virág ocha így írnánk-le, 's monda-
tiínk-ki: Virágokct, -— a melly a'régi Magyarok 
nyelvek fzerént éppen annyit téfzen hogy az 
1. e's r. betűk,igen könnyen el-tserélödnek egy-
mással. " — így kell meg-jobbítani: 

_ Mi Magyarok,' ezen Németesen íratott fzót 
V""í? ocha igy írna'nk-le, 's így mondanánk-ki: 
Vtrccz oka, melly a' régi Magyarok' nyelvek fze-
rént annyit téfzen, mint Világ oka. Tudjuk kö-
zónfege en hogy az 1. és r. betűk igen kön-
nyen el-t*erélö'dnek egymással. 
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