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2 
lrafztanach, 

BOUR
DON~~, Tr::'11iiÓJ. Tego 1'0-

d/.al'..t przc~oły prawIe wfL:Y
{[ ioe gll1ł na zirn~. Nicktore 
amice p loelem ob:iąźone, z~ta w' 6 
' hroniw[zy się pned S1"O

" cj~ zim~a, na wio3nę ka
~ osobna robi fo bie gnia-

odnawia rodzay. S ~lma 
yl~() )l,nlC ;.~ r'0~pje

)bi fobie g-nia'(".lE'c/dco 
lU na ł~ce, \Viel'l.ch wrz 
t za [klep~ał'1y broki· 
:czu, a fpodem mech 

zuc.: howuie. od wil
citym lvhicrawf'zy 
"~1t~,ry~t ' '" wo!ko

.... 1".. "afsę, 

-Ii 

ABE. .. S 
Afe by" gniaida jch wi~tr F A P X B. Q U ~ D O N s. 
nie roznioIl, y źe~y n~e' z~ . Pf.zc%oly samce, czyli Tru-

· mokI y od defzez , fklep " .t'IJze, tak n~zwane .. dla ro .. 
. . go, materYą. kley~ą . s~, - : , ~i~y od, .Trz~ielqw.1 J(to
f :' teIną;, ktora lednak 'tue e . rych pJtrz pod fłoi'!Vem .l!-be

I,' WOilcien:, iaki fi" po. fPEo.' le . ilfes~bo'Ltrdons. Do, TrutnloW 
~ zńay'du~e " U pfzczoł d mo- . nalezy zapładzac Matk~. 

Ąc.:h: Ta m~efya r fp\l- P~zY,ci~nąfzy ~yłek sa~ca~ 
"rzezona. w oleyku tcrpen- WJdZleC fi" dalą członki na
tynowym, nużyć może do turalne nuż=!ce do zapło-

. ' wyc.:iIkania na niey iakich dnienia. ~ądła die, ~aią~ 
"fiO'ur. Mole w woIku b~~ pyfzczek Ich y 'OZkl S, 

. 'd~ce,robaczki z much y, o kto- fpofobne do' zbierania woiku 
ra ien: z rod.zaiu Szerfzeni, y miodu, lubo od roboty SI! 
myf/'y poln~', tchorze, y wolne; padaią na kwiat? 
mrO\vki, pTuią naywięcey te fzczegulnle dla wysysania 
fzczupłe zbiory miodu, kto- miodu, y nie myślą; tylko o 

· ry ie./ł iedynym pożywie- uciechach; cała robota na-
niem tych dowcipnych leży do pfzczoł bezpłe-
pfzczołek." tnych. Jedna fzczegulnie 

, samica (ponieważ druga w 
ABEILLF.'S' . CARDEU- iednym ulu nigdy znaydo-

. S~.~,. S!! toź sane. co y wać fi" nie może) zdaie fi~ 
· rt~-i'l1ler.e" ,,~, iź powinna być zagnieciona 
· ,: :_ABĘIL,~ES . OMMU- w pośrzod siedmiu lub 0-

ES. Pf~c~o!!łJ!0fpfJJite at9~ śmiuset samcow. Natura 
domowe: , T.en ra~/'ay wy- iednak opatrzyła w tym, 
.~wia nam wyobraźeilie do~ daiąc im temperament bar
~cipu wielce prz ylemnego, . dzo zimny. Matka wybiera 

y p~zynosi mi<id. y wolk. fobie z nich tego, ktory fi~ 
V iednym l!lu znaydują !i~ iey bardziey ' l?o~ba, y to 
rzczoły trojakiego gatun- iefzcze musi...gp'po:budzać · y 
u; Matka czyli pfzczola g!aikać do wzni a ~ nim 
:tmica.pf'zczol y samce, albo ognia miłos~i, kt j mu z~-

-' rutnie, y. bColpłetne, to jeLi: w'f~ b'ywti · In y, gd yź . 
li samce'" ,f~i sami '.:e. [koro i z!, zaraz y 
, Pi. EILLES OU sam z~ i\10'źna fobi'~ 
t " A ~ te 



ABE. S 
awiwfzy go, ka' da wy-- icli się n~ zhiią w. kupę, 

zuca pyfzczkiem work, y . ted y ginąć ml1s~ą. Nieprzy-
:obi z niego PlaH:er-łtruktu- .~~c.łoł . na siebie mai~ Os y 

,, 'y prZeL\Zlwncy .. Patrz. .. 0- .... y. ~zeV}c~lie, ktor~ ich 
fJa: Gateall. de. Clre. Ze ~ - w yw~tf/..alą, y m.iod z p~
łyc,zy k~lecla pfzczolka .che-rzykow wysysalą. \Vl
vYtiąga 11' d pyfzc . .dci(m; dziano czasem wrobla trzy-

dzie'io (iźiwney m~chantki mai~!ccgo w dziobie pI'zczoł
~lożone wi~cey niż ze. dwu- kę iednę, a dwie w fzponach. 
dziefi:ll· cz~ści. Powrociwfzy Mol woIkowy, iefr rodzaj 
10 ula fkłada pyfzczkiem robaczkow,ktore się zalęgaj· 
miod w'porobione komorki, w ulach y wolk po erai(ł 
dla przy'gDtowania żywno- Patrz.: Teigne de cln!. • 
id na t:imę. przczoł y ofo- ABEIL.LE REINE OL 
bliwie ~~ zatożeniu fwoiey MERr~ AREILLE .. lVlatklJ 
Osad y , ulepiają pluChy z pf:!:cz,ol. Ta pfzczoła m 
ief!ychaną źywością;, tak fkrzydta krotkie bardzo 

ia1ece ie w o~mill dniach przeto z trudnością podla
nierowrtie więcey robią, ni.. tui e ; iakoż nie przytrafi 
ł:eli przez całe lato. By- fię iey więcey lecieć, tyłk i 
wai1t czarem. pf.tczoły, ktore w ten czas kled y wychoda 
nie są pnieowite , y wotą ' z ula gniazdowego z roiel1' 
nifzc~y6 . y źywi<\.}l,ę po na umiefzczenie fwoiey C -
~liti~i:~Ji . ulach,' zk~~ )~ y- . sad y. vVfzyftkie za n i 
cfi~zi między rJ'entl <.to b~· · pfzczofy {erą_ iako wiend 
twy. Czasem \~i ' ć{ ma poddani na mieyf'ce od nie y 
żna dwie pfzczo tnrza- obrane. Uzbrojona jen: ż i
iące się po piaCku, 'y ~aiada- dłem dziarikim, nie iefr . ie 
i~ce fię na śmierć,~ e to są dnak tak złośliwa iak inne 
tylko prywatne utarczki; iey poddane, gd yź nie 1ta
generalne zaś batalie wy- sa chyba w ten-yzas, gcl: r 

daią fonie w ten czas, kiedy ieft rozdrazn~ albo g ' . " 
nowy roy chce osia'ć w ulu iey przyjdzie bitwę ,zta~ 

• dawno illŹ osiadłym. Cie- czać z inną Matką. a 
plo ieR: rycie~ tych ro- ktora zwycięiy zo(tai~ , sa

acz w, -ad' :ąay-mnięyfze,- ma w t1!U, y ieH: durzą cal e; 
o zillllla ma . . ; y i · roju . inr e ' fzy~ ·-ie 

pf.lcZ ... , 



zł' . I j ó. fl· h a t 

jaKo fwoi.~'y · Nlonarchini; W komort~ przyz,~itey. ,. 
afsyftui~ : oney- zawfz~ . ··W· przeciągu dwocl1 lub. 
więkfzey . lub innieyf~~y. ···1:tzeclT dni czerw się ~ylę •.. 
liczbie, y ' głafzczą, f'wofemi '. ta . a . pfzczoły bezp·letne.~ 
prf~czkalpi. Jak prętko . a 1l:a!~ ~ię ma~kami ich, 9?
ginIe, wfzelka ohota uItare, dalą~ lm I?okarm* or.y Sl~ 
wfzyftkie pfzczoły ciężkim fk.ł;Ja z miodu .. y mate{Yl 
fmutkiem zranione. 'za nią wof1wwey, y wY. hmvuią z. 
także giną .. J czeij natych- wielkim {Łaraniem: We dwa
mian: inn-a "Matka 'blGdzie im dzieścia y ieden dni .. mJode I 

przyda~!l~ ·:.zaraz, ~vr.~yit~~~ p~zczołki w~fzedłrzy zo~ie- I 
nap nieme ' ,radóscJą rzucałą ~{l, są w franie wyprqwadze
się do roJ:,oty'" O\'/fzem s-a- " nia no\vey osady. Pfzczo{y 

a nadiieia - brzyżwia ich 'y tak S;l; przywiązarie do fwo
)rzywra~a do pierwfzego iey matki ',ze ia nią idą 
~mu, gdy maią przed oczy- wfzędzie, y dla tego' złapa~. 

ma choć Czerw na matkę wfzy matkę, można gdzie 
zalęgniony. Przywiązanie chcieć zaprowadzić cały' 
• ch lm matce z rownym ieft roy. Y toto ie.fi: co 'było 
:lOżytkiem co y ku Rzeczy- czarnoxięRw~m ,r.~na Vilia
Jofpolitey fwoiey; płodność me, ktory w 'prcytomności 

ley ieR: tak wielka, że flda- Al{adf;mii' ~ond yńfkieY),ro- , 
d,a iay do 15, l~b 16. ~y- wadził Mobą roy ph~,z(?!!. 
lęCy. ,Z ty~h Hly POWIn- ktoremu kazał przechoCtZJĘ
o się wylądz siedm lub z iednego mieyfca na ~{r.u

ośmset samcow, cztery lub gie; ikoro albowiem matk~ 
ięć matek; a z ' r·efzty ro- . przenio!ł,tal{ zaraz y pfzczo. 

d ą się pfżczoły bezpłetne. ły wfzyfl:kie 'za nią, Ze 
lnfł:ynkf Jiatury wiedzie 'ich pfzczołami złośliwemi C co 
et ) ulepiania ~komoiek '" ro- iett ich przyrodzeniem)- ta-

maitey-wie ości y potrze- kowa ~abawka mogłaby być. 
by; naywiękfze dla samcow, "fzkódl1wa, , Z .-tym .wfzy. 

fpaniałe komorki dla ftkirri ztąd miarkować mo-
tf> k, ił ordynaryine zna; 'że tym; fpofohe'm la.;; . 
p 'zczołekb,.ezpłetnych. twe ' si~ . dą~z~ :'::prżen s" 

ic (,: ~ .. ' .~. Jfl,' <~ ~ ,,"c' . 

BE. 7 
na 1rugie; y ta'f naprzy- gniazda są; robione z.. kaw~ł
kład weź ul ze Ipfzczołan~' kow liścia. Kaidy rodzay 
pofiaw go w miey~u prz .' "l' ~ych pf;~czoł wycina liltłci ,. 
ciemnym y wywroć na zi .'. '(orrie własciwe. iako to ie
mie; matka iako czuła -..J1~ . a r,'''Zr'yw a i:lli it-:ki ~: krzaku 
wf~elkie~njebefpjecz~ńy\.'vo, l~ożowego, a drugIe z knfz- .' 
w V lizie pie;\.vfza pa włefrzch, tonow. Ci kawy poirrze. 
it. ha ten czas z1apaw{'~5' ią. gacz rno~e Jnb\'o upatrzyć 

. będziefz ,anem całego roju. liH::h powycinane na. krzn
Włoż potyrn rnatk~ do pro- ku rożowym, w-ła"uie iakby 
źnego ula,a wfzyH:kic pfzczo- żelazkiem. Nic zabawnie y' 
ły za nlą przcydą, aopiero fzego iako widzieć 91:uchę z 
miod y wofk do odrobiMY ofobliwfzą zręcznością bez 
wybrawfzy zakryiefz ul ze cyrkla wycinaiąca, kawalet 
pfzczołnmi, y pofiawifz go okrągły lluż:!cy na dno, l~lL 
na fwoim mieyfcu. przykrycie swoiego gn,la 

. ABEILLES CHARPEN- zdeczka; albo gdy wycm. 
IERES. Pfzczoly nazrlJanfJ lifiki w figurę owalną y poł 

Cieśle. robia fobie aziurę W" owalną., z ktorych potyn 
fprochniałJ:~ drze\vie, y nlt:>pią "gniazdo, a za każdym 
właźą doni.e'y tyłein; {j~ liO:kiemfkładaiaio y żywność 
złożywfzy fwoią ikrę wraz IeH: temu lat kilkanaście ia .. 
z mlodem~ zam~blq gnia- ko Rojnik ieden uprawiając 
zdo" ' w ktorym ró-6'acz 1 po rolą, za uderzeniem mo.ty k 

.' dl . ' c "sl'e 'ze n 1l' e natrafił na takowe gnIazda nIe uglm z" n -

niaią. si~ W pfzc Y., swego nakfztałt wałkowo Przelę-
d ... . ' . kniony nie śmie ty]{ać, al . ro zalU. 
ABEILLES COUPEU- idzie do swoich l.')' eso ' 'T 

SES de FEUILLES. PJ%C%O- fkłada rQdę, ~ ) -:zie po 
!y naz.wane SiekCJczB liflkow. 
Tych przczo! roźne s~ ro
haie, ktore maią rowny 
iowcip, kopią w ziemi y tam 
obią. gniazda formy y wieI. 
ości- napa.rfrką., ofadzane ie
.0 :w dru'gii; czasem nie 
d~ Sruhrze I Q~ora. .Te 



"-'. 
bO nO .J. ej uo ląt.: filOQ Y swoie potom .. 
piero biegły Fizyk ufpokoi- ltwo. Nie 'obia komorek 

·wfzy prożną boiaźń chłopka, , . w · laftrze, iak "pofpolicie; 
pokazuie mu podobne \fa~ ~ ,ale y~ko pęcherzy ki podlu
leczki, ktore były gn-ia:.. " gqw~ y jwńczate, wolk w 
&dem wzwyż wfpomnion ycn tych. pęcherzy kach ieIl: ko- . 
pfzczołek. Na ten czas 1'01- loru cICłmno-fioletowegp., takI 
·nik począł się śmiać ze fwo- zaś mi~tki ';"ie z niego ś i<ł 
iey y swych kollego\~ ła- robić nie moina. Ui waią' 
twowierności. go do oblewania orkow, 

ABEILLES ETRAN- 1kuteczny ieH: bardzo na bro-
GERES. Pjzczo!y obce. We dawki y na nagniotki; miod 
wfzyftki częściach świata ma kolor cytrynowy. 
y prawie pod wf;.; yfrkiemi ABEILLES de CAYEN
kłimatami roźnemi, znay- NE PJzczoly Jt'aya(ljkie, 
fluią się pfzcLoly, wIele z ktoT)'ch wolk ieIl: c~al:ny y 
r}i~h maią iedenźc dowcip . miętki, a miod hiały y rzad-
o y Europeyfkie, lubo 1'0- ki prędko kwaśnieie. . 
ota jch roźni się, poMug ABEILLES des INDES. 
oźności matery i, ktore y PJzezo/ fi Indy{jkie , we pniu 
żywaią· od drzewa robi~ zamian: pla-

ABEILLES de la LOUY- fl:row male gni~zdecLka z 
lANE. Pjzczoly Llliz,yań- wofku czarnego, okrąfiłe 
ie, podobne są; uo narzych; albo owalne, wielkości ·J)1:h. 
~fpo1icie komorki swoie 1'0- fLkatowe gałki, ktore na- f 

ą pod ziemią w mle y fcach pełniaią miodem koloru 9Y-
~hych, dla uchronienia si~ trynowego y zapachll bar-

niedzwiedzi łasych na dzo przyiemnego. Work 
l miod. rozgrzany ma zapach balsa
ARltILLES de LA GUA- mu, ale ieIl: bardzo rzadki 
!:LOUPE. Pftc%oly Gwa- w Europie. ' Indyanie 'ro
tupjkie gn~3~ się po bią z niego świce, y ł1a
~ewach wydrążonych, i~- czynia nie wielkie do zbie
li · ieft mieyfct: dość ob- rania balsamu nazwanego 
. rne, ulepiaią z wofku gnia- To/u. . Na wyfpie Ceylan 

nakfztałt grufzki, vr left bardzo ~ję.~e,,· pfzcz. J 

rym si~ miefzczll' fld-ada- gdzie te1.. miódu ~ai\ 
«()fia~kiem. .. · 

, . 

A ., <) 
wIerzchU wypu {fe y ob
roLl e włosami, ahy mogta 

; łatwiey zachwycić kit, kto
. y,y rozrabia do swoley 1'0-

Ijoty. Za pomocą matcryi 

b!(ami zatykaią 
dla, tak dalece 

~c nie znac orę.d y wcho
III\. 

czą· 
ABE1LLES HOTTEN

TOTS. PJzc%oly ]Iofc110-
ckic w tamteyfzym kraju są 
bardzo pofpoJite. · Za tro
chę tabaki lub gorz a łki Eu
ropeyc~.y~{Q\ovie bardzo \vie-' 
le <łoH:aia miodu, ale ieR: nie~ 
cz,ylty, gd yź Hoteno.:;ttlWie 
f-bieraią, go w watki ze ikor 
zw}erz~cy(.'h, fzer" do 
trodka obrocol1 ych . . 

ASEILLES TIIACON-
NE~. PJzczoly nt.tzu;ane 
Mularze dla tego, źe sobie 
gniazda robią fposobem mu
larfkim. Samica sama pra
cuie około dzieła tak pra-

. cowitego, samiec ikoro ią 

zaplodzi, nie my śli tylko o 
rozrywkaqh. Zęby u sa

. y, kt~r~, ~~y Dużą za in-
' JłrU)nent 'd.o.· · t Y I są po 

fip kiey, ktorą wyn'uca yrz~ 
zczkiem" uvania kit z ~1e
mi y pia1ku,z ktorego kuftr o· 
nie południ wey na ka tT ie - . 
nin buduie g iazdo wiclJ{o
ści y formy poł iaia. tV
wnątrz są komotki bez po
rządku przedzipla e gru
bym kitem, w kaźdey 1(0-

morce dobrze ze ś rodka \f)
gładzoney fkla c1a i krę y źy
wność z materyi wolkoweol~ 

y miodu, ku pożywieni 

robaczka, ktory si~ ma w y
lą,dz. Ul,epięnie tego gnia
zda ieR: tak pracowite Ź, 

czasem pfzczoła, ktora il?fi 
leniwa, prz yw lafzcza .obie 
inne gniazdo iuż zaczęt..... ( 
co przychodzi do b , v y 
żwawey między niemi, uga
niając ii~ za sobą po pc le 
trzu, a ktora zwycięży te 
się doftaie gniazdo. Pod 
czas tey utarczki, albo (J'd .. 
samica ieIl: zabawna. o ol 
roboty griUrZda, wkracl s 
do niego ukradkiem l'!luc 
nazwana Ic7me'llmoil1' y t a 
ikład:il fwoią ikrę, z ktor 
porodziwfzy się robaczk 
W) ( .~ cale t~ mfh t 



BE. 
lb ,:ie J pf.lcl.o kI. s m za' 

poroslr.ly, .musiałyby tam 
ginąć. gdyby nie miały mo- . 
cnyeh z~bow, ktoremi . Ż . 
tego więzienia wygryzuią 
się. l\I;1teryał t;{'go gnia
zda ie'lt tak twardy, źe 
się na nim noź przyt~pia. 
Pokazuie nam Natura (iak 
uważa Reaumur) iżBy mo
Żna z piaiku y materyi lip
kiey zrobić wapno czyli 
kit cie kt , ktory~ nape ł
niwfzy formę> zrobHby się 
kamień ciosany y ukt~tałto
wany. Ciekawy natLl~altH:a 
ofl:rzegać moźe iż cz'ą.:;crn 

'; . takiego gniazda zanl~alt 
-rzezo! wycbod.lą; muc~y 

zwane Ichneun70nes czyli 
baki bardzo piękne w po
)wcach. Patrz jowa: Clai-

Te" much y w franie 
akow ' zalęgłych zofraią. 
. em y trz y łata, ale- do
rz y im d9fratecznego y 
ri~erwanego ciepła, mo
ę w ylądz daleko prę-

Drugi rodzay nie 
: pfzczoł m\1larzow ma 
:uln~ f WOlą; Archite
; robią albdwiem pro
t z ziemi, y ulepiałą 

' 0 ~omorki po dziu
. drzewie, w kamieniu 
parach j ,przynionfzy 
~ć ildadai, ikrł) y 

7~ l~T klli~ 1{ rk' z p;' .0 

ści\ ~ broniąc potomfl:wa od 
nai.~~du nie I.fzyiacioł. 

~" ABIDłtL ES MINEU
S~Ś'/ Fjzczoly Kopacze, 
ak Sl~ nazywaią od dOWCIPU, 

z ktorym kopi~! ziemię. Te 
są rozm~itego rodzaiu; ie
dne kopią ziemię dyamł
tralnie, drugie horyZdhtal
nie, inne robią; mief2k~l1ie 
poied yńcze, a inne niby 
galeryą łączącą się z wielo 
wychodnmi; gdzie kupki 
ziemi hlb piaJ1(u bywaią po . 
wierzchu wysypane, iakby 
były śitem przesiewane. 

.~ 

PrLechodząc si~ w ogrodzie 
pó ulicach, częli:okroć zda
rza się widzieć I gdZie za
franowiwfzy się uważać mo
żna niezmierną robotę tey 
pfzczołki ~ z iaką pracą mUiii, • 
kopać ziemi~ w głąb na fi:o.'"' 
pę. Tam {kłada ikrę wraz 
z pozywieniem~ po~ym. za
sypule dziur kę ziemią, bro- , 
nią,c fwego potomftwa od 
mrowek. \ 

ABEILLES PERCE-BO
IS, Pf%czoly nazwane Tra .. 
cze. Ten rodzay pfzezoł, . 
ktore maią. głowę uzbroion, 
dwoma zębami bardzo ofl:re
mi y mocne mi , wydrąża 
fobie galerr~ ~:. dr,zewi , 
ktor" podziela . ~pparta-

l' BE. 
fZKan' 4 i\: 'oidl .. vie rzehu. () L.roLi vfzy 

dzieci, a to l'<óbi na wiosnę, WłaL:l Lnowu -środkową d~il;
y wybiera mieyfce na P?łLl- rą do gniazda,. y z tegoź 
dnie obrocone, up 'zy~vrzy kitu robi podłogę na nowy 
kawałek drewna lJad)pt·o-.... appartament ~ y fldada na 
chniałego." Tey pfzczołk niey żywność y ikrę. Tam \ 
dowcip y prze.zbrność ma tedy wzdłuż galery i poro
baczność na wfzy-f~ko. Robi · btwf'zy komorki z osobna 
ąciurę wielkości palca wieI- na każde iaio, zamyka oby
kiego l. do ktorey wchod dwie dziury, 1{toremi do
ieft horyzontalny pochylo- tąd wychodziła. Te " jaia 
nytroche, aby przez tę wylęgaią się koleyno, pier
pochyłość fpadały trociny wfze wylęga się \~"przod; a 
z drzewa; potym świdrując po nim inne. Rohact:ki w y
cora.z daley drzewo polię- ląglf'~y się znayduią wkoło 
puie w gorę perpendyku- siebie doIł:atkiem źy no
larnie aż do 12 lub J 5 ca- ści, ktorey potrzebuią nil. 
low. Procz tego dwie inne podrosną ; ta ktora piel ey 
dziury horyzontalne y po- si ę wylęga, wylatuie r rze 
ch ylone wydqźa w tey ga- innemi w franie iuź (~oro- . 
leryi, iednąwc środkLl adru- {ley pfzczoły l przedz ura- -
gą na wierzchu, ktore nużą" wiwfzy fobie wy iście w t~ 
do atwienla pracy w ro- {tronę, ku ktorey rod:t:~c 

• boci do wychodu. Gdy się była obrocona głowką. 
lkończ)f", tę galel' . iklada Inne robaczki koleyno prze-

. w nięy żywno~t teryi mieniaią si~ w muchy, y' 
woflćowey, ktorą Zbiera z podobnym fpofobem w
farby kw ieti-a, y z miodu, gryzłfzy się ze swoich ko .. 
ktory wysysa ze (lodyczy morek wylatuią podług fwe
kwiatowo Tę żywność kła- go iłarfzeńftwa. 
.zie w dZ~,Ul'ze ' niżfzey, a ' ABEIVLES T APISSI ... 
·przy nie y ikrę ; potym zbie- KRES. !f.{zczoly na ... wan 
ra trociny ' z drzewa ktore .· Wyścielacze. Dowcip lcn ' 
leźą pa ziemi, y za pomoc~ zaleźy na tym, źe ) ro ią w 
mate ryi kli y k ie y, ' ktorą ziemi dziurę pe~pen(l y 1 u-

py kiem, robi larną na formę dzbant zka, . 
l o.r . e ' y .. Glełai~ 

ii!. .. 



:ABL. 
z maczku polnego. iow Damfkich. Robią; takie 

T,loLna c7,afem przyp<ltrzyć z ni ~ perly falfl.ywe tym 
si~ 7, ukontentowaniem ro- fpofoQem; Na'~w!~y wody 
bocie tych przczoł ek. Prze- wyc.ią~ai\~· te y lufki fub
chouz,,!c się ściefzką po zbo- ftąnc)'\'1 perłowomaciczną , 
żach łnt\.vo natrafić mOŻna ktbrą potym n:.tpelniait! 
na gniazdo niby wlłęgą pon- przez dzillrk~ nie wielką 
sową opasa.ne. Do tegp galeczki fzkJanne wewm!trz 
gniazda przynośi pfzczotkn prożne, ktore oblane b~d' 
żywność z farby y ilody- ze środka wydaią lll[tt; pra 
czy wyr~aney z kwiatow, y wdziwych pereł; żeby 2 S 

w ł oS~'odku oney fkłada były waźnieyfL:e, leią we .. 
. l'\:; robaczek fkoro się uro- wn"ttrz wolk rofpufzcl.ony. 
Zł, znayduie swoie poży- Błonka od żołądka y klsze
r-ien' e. Dla ochrony tey "Czki z tey I yhy maią·także· 
żywności y catego gn ia- lllateryą w fobie ' lśnią~ą ' od 
zd. przykrywa liftkami kt0rcy blonki porami prze
mac,L' ~\ owemi, y wniście do chodzi subftancya perlpwo
.. IUl:.d a zasypnie ziemią, maciczna y f~rmuie luIlr 
na 1 torego urobienie trzy czyli iasność lulld. 
dni r ,\ dosyć, a mtody ro- ABRICOT de S. OOMI
ba 'zek choć iuż ma fkrzy- NIQUE. lVlore!a z wY/P!! 

la, ni e wylatuie z niego, S. Dominika iel!: owocem ', 
foki n ie będzie miał przy- pięknego drzewa w Amery- .. 

oto\V'mey żywności y li- ce Hifzp\ńlkiey. Z miąfzu 
fikow dla przyfzłego po- tego owe) u robią marmela-
t omtt a. dę przydawf~y korzeni, kto- . 

A ULETTE. Plotka mata rą zapraWU1~! pomarańcze. 
rybl a rzec:zna. Z robacz- Używanie smażonych... tyJ1lł 
k m, J tore częfio ,znaydują fporobem pomarańczy nuży 
( ię v ikrze u tey: ryby, nie- do frrawności żołądka. 

iadol i rybacy r zumiei\, ABSINTHE. Piołun. Te-
'Że lIG z nich rodzą w~go

Na fiołach iey nie 
i=! gdyż ieG: ościfi:ą y 
b totem. ale lufka z 

. ~-.ACA." ~ 
farbę; sokti piohmowego .Akacy4 prawdziwa. T. 
wlawfzy w wino Francuikie drzewo rośnie w Egipcie. 
białe, itaie sj~ winęm pip. w Arabii, y w Afryce, u 
lunkowym banł-w ikute- nas nie utrzymuie się t Y l.,. 
cznym na bolenie ż~łąd~a ko w Figarni. \V Ogro
y na robaki. Wło)ywfty dZle KroJa FrancuJkiego ta. 
trochę piolunu w piwo pod kowey Akacyi gatunko\V 
c~ns . upaiow, nigdy nie i~fł: 2~. e Hrączkow wy
kw~\Śńicic. łufkuią ziarka iefzcze zje ... 

QACIA FAUX. Akcr,- lone y wyciflcaią sok, ktory 
eJ jal/ozywa.: albo Oflroflrf- utwierdza żołądek. Z tego 
z;na. To drzewo pocho- drzewa płynie guma Arab

n:.li ~, kanady y z Wirginii,ła- fka pad rozmaitym nazwi
two fię utrzymuie w nafzych fłdem podług sW0iey formy; 
krajacil . . Zapach z kwiatu w wielkich kęsach pl' ze
podobny ieH: do pomarań- zroczyfta nazyw~ się Gu-
czowego, zaprawuią nim ma turiqu6; wc łzach zo
pomaaę· lVlożna z niego wie si~ vermicfllaiyc. Wfzy
wyci'ągnąć farbę źottą, do fikie te gumy iedneyże na
ktorey przymięfzawfzy A- tury, używane do rożnych. 
łunu farb,uią iedwab. Ze kunfztow, y uśmierzai~ o
to drzewo nie wielki daie fł:rość humorow. 

. .'t:ień y bardzo ieil: ułomne, ACACIA ou CA <;;:SIE. 
}:dla' tego nie dbaią o nie w Akacya albo Kafsya, ił z _ 
- ogrodach. Drew!! ma fla- wo z kraiow wfcho nit 

der czyli iloy ~o-łto-mal'- . utrzymuie si~ w Ol r ze: 
• . (11 

mt>rowy. llZ y Wall! "go po- ryach, ma bardzo p:p.I & 

'{policie Tokarze, żaden 10· kwiat y pa chnący. 
bak nigdy go nie toczy. ACAJOU. Drzewo 
Liście dalą krowoll~, gdyż rykaaikie rośnie po 
fprawui~ obfitość wielk~ mle- fpach tam teyfzych b, r " 
ka y de!ikatność~ korzenie wy~oko tak grube , • 
mogą (tużyć zamian: tukre- z iednego drzewa robią lo 
cyi. Płoty wyfadzane Aka- dzie długie na 40, a 17. ro 
cyą ,it.aią się nieprzebyte kie na p~ć lub fześć fro 

awet , bydł · tom. To arzewo vr wodzie i 
ACAt VERITABLE. tko .niie, robaav go 
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I4 ACA. 
tykaią, robią z niego pię- czy siec prze,; końce ~tosow .l (J'WJąl.; 
kne fprzęty, zapach podo- y fkleia do kupy. Dawni rzetelnie fl:al naturalna w 
bny do Cedru ieft bardzo używali tego zielado farbo- ziemi nie znayduie {i~ tak, 
prźyiemny, y dla tego to ,van,ia Ul o. Sztuka fzu- aby miała swoi~, ru w~asną· 
drzewo zwłal'zcza z wyfpy kai~c podobieńlłwa w natu- ~ud,a ftalowa ,ktora zhay\du-
S. Dominika kładą do ku- r~e, ćzyni z tego ziela bar" le SIę po Gabmetach nic in .. 

'c fra między hietizn~ y su- dL.o pi<ckne ozdoby, albo- fzego nie lefł:, tylko ruda 
_ knie. \Ve Frąncyi utrzy- iem na kapitela~h fiu o v . żela ,ma , z ktorey daleko 
. muie si~ po Oranzeryach. Korynckich ryie naklz tart ła'cwiey niż z infzey można 
. Z owocu potłuczonego . y . liści barrzczowych. Rośnie. rob ić . 1 Robią; zaś ią 

zakwafzonego robią trl,lnek po nizinach, bardzo i drt. " pL"e-; rof,eu fzczenie rudy y 
~inn y, z ktorego d yIl:yUll- dla krofil\Ow, w Polfzc?~ u- oc.zyfzczenie,. odłączając że-
ią spiritus bardzo mocny. bodzy ludzie gotuią f O_ le Jazo od c/-ąfte l{ infzego ga-
Owoc iego nakfztalt grufz- Supę z lIŚCI iego. t unku, y napeł niając iak nay-
ki, ie .ft w tym ofobliwfzy ACERRA . . , ~ufJka , '~ 'To więa,ćy .c.?ąt1:kamt ogniIl:emi. 
że iądro z peH:ką wyra:(l:a na nazwiflco ieft dane naczyniu Stfll , naturalna nazywa si~ 
wierzchu, temi iądrami kar- fluźącemL1 do kadL.idła, ktorll ta, ktorą robią prze rofpu , 
mią Papllgi. > Miefzku11CY Oużyło do ofulr, iako wi- fzczenie źela7a, H:al Z3Ś 1'0-

Brezylii co roku fidada : ą . d ~ieć się daie w dawnych biona przez oczyfzczenle, 
iedno z t y ch drzew, dla pami~tkach. ' Bywały ro- iak porpolicie rob14 w ku-
rachunku lat upływalą~ yC' b . żney figury y kf.dałtu, nie- źnica<:h. Stal rofp;lona ma 
Pefl:ka dziurkowata ZOW9(~U ktore były z uronzu, na w fobie gwałtowny ogień, 
't .J 1 k a, umoczona w \VOdzl'e ZI'-

. ego llrzewa, ma w SOLJl e ~torym ryto rożne figut'Y . 
sok oH:ry, ktory 1iuży na hieroglificzne, chowano w ~:ney' nabywa twardości, y 
nagniotki na palcach,- ale nich 1cadzid lo y perfumy. ~ fpręż [ilości. Stal moźna 
go trzeba uźywać z o rho- ACI1TABULE. efzcze . uczyni inniey lub więcey 
, " T' k ' . d r l " t\"\f}l-raą przez rOZJ11a'lt ;~ z .. a-
znoscłą. enze so . na P (O- nIe o z l, czy to leH: miey- . ' - -
~rlie daie kolor ftalowy nie- f8e albo komorka, gdzie się .macz::mie y rozgrzewanie. 
odmienny. Z iąder wyci- Polip wylęga, czyli planta Spofohy hartowania il::\li są 
fkai ą ' oIe iek ~ ktory zacho- morika. CI ktorzy rozu- naywlękfzym sekretem p~ 
'Wuie w całości drzewo , ro- mieią być mięfzkanlem poli- fab,ryka~h~ Ze Hali robią; _ 

j ą; z niego far ę czarną- pow, kładą ie mlędzy gatun- rozne 1ntl:rumenta uźyte-
J uma płynąca z tt:;go drz,e- karni drzewek koralowych. Czne y cIekawe. 
va ,iell: wybornym lepem. Patrz /lowa: Coratlt'ne. W ACOLALAN, Plujkwa 

ACANTHE. BarJżc'Z ~ id(j porządku natury tak są po- Alrykańjka. Rodzay tego 
lŹy na kołtlln chorohę mięCL.ane gnł'!11 'e, t.e czł '';''_'-h~ wadu gryzj.M: materye y 
)Hk~J w ktorey krew są,- ,wiek w n iepe ości zo " fprz~ty" , ~,."rz·ykl'zaiąc si~ 

wać musI. 

lnoćno 1 urzynom mlelZ a~ 

iącym w Madągajcar. 
ACOLIN, Przepiorka f 'lO 

dna w Mexy ku, żyi . dro
bnemi rybkami. 

ACOMAS, Dr~ewD Ar, e .. 
,.ykalzjkiB ielt na,"dzo wielki 
y . piękne ~ rośnie na ,\ y
fpach Antyl h, uży, .... ui 
go do budowania okrętowo 

ACONIT, . 1\<1or%1 mord 
ziele, ma kwiat niepor Zltdny 
to ktore ma we środku ~ wia", 
tu pięć prątkow, ieH: '''!kar
fl:wem na truciznę in n 'ch 
gatunkow tego ziela, a.; itG
dzy innemi nazwanego l-{l~;t-. 
ez,y iad, na ktorego łodydze 
źołtey ieH: kwiat, ktory 
ma tylko trzy prątki , . ako 
też y drugiego ~atunl\ na
zwanego T/lOra z ror ~ai 
Renunkufow. Morz) .no· 
ktory kwitnie błękitno na
zywa si~ Napet. Patrz tega 
Jlou::a. 

ACONTIAS, Wąź na
zwany St'l'zelec. Ten "Vl at 
ikoro po{l:rzeźe człowick~, 
lub in~,! iaką zdobycz , zwi
ia fię w kłąb y rzuca fie 
nak[ztałt frfZały na 2 0 są
żni. Czasem fię zakra . nr: 
drzewie, aby z gory fkoczy! 
Ukąfzenie iegQ ·ieIl: bardzo 
niebefpieczne. Z takich , ~. 
źow iefł: ieden w Gab' neci 

llonoMkiego. 



.• ADA. 

~:J'" zl~L, I:~ . !eń ie" .
bardzo przyjemny, ktory 
~chodzi do Dryakwie We

,leckiev . 
. A.CUDIA; Patrz jowa: 

Porte LatenLe. 
ADANE, Ryba, wielka, 

dora poławia fię w l"zece 
.Po; wendę na nią .rzucaią na 
fall.cuchu żelaznym, a gdy ' 
i~ . zto~i, mufz~ zaprzęgRć 

Q y do wyciągnienia oney 
la brzeg. rvIięso z niey lu
)0 ieH: podleyfze od J esio
;ra" dosvć i~dnak dobre, 

ADIL, Toż famo będzie 
-'o y Cht1.cal.Patrz tego jlowa. 

ADIMAIN, Baran w pu-
zezach Libiyfkich, ieIttey" 
wielkości co ciele,' ufzy ma 
Hugie, bez rogow, oprocz 
~amicy. Dla miefzkal1cow 
tamtego kraiu daleko są po
żytecznieyfze niżeli narze 
owce, gd yż maią z nich \vet
nę, syr, y zaprzęgalą le w 
niedaleką pod roż. 

AEGOLETHRON, Zit!le 
porpolite w Kolcichdzie.Miod 
zbierany od pfzczo! z kwia
tu tego ziela, upaia y wpro
w~dza w f,~ai'eńil:wo, a po
tynt w letarg. Tak fię raz 
przytrafiło dziefięcill tyfię
ey woyfka pod Trabizundą, 
~!dż' n!ti d Lz ... . 

m' odt~ fzyfcy pomo!ł:e 
zat ali pole, ia k b - '. 
więkfzey batalii," n~zaiutrz 
o teyże godzinie ominęło 
idh wfzyItko, tylko fię na
lezli oCbbionemi, iak fię Gza
sem trafia po mocnym. 1e
kadłwie. 

ATEITE' 

u:owa, ktorB li , . Uani:.J\1{ 
drzewie, ma ~oc rozw 
.niania żołądka, ale tak zby
teczną, że ią potrzeba tem-
perować. Pofi:rzeźono nie 
dawno kwiat y naficnie tey 
SCCbki, o czym nie wiedział 
Tourneforł. , 

AGARIC DE CHENE, ' 
G§bka dHvoUJa, ieIt rodza y 
grzyba, ktory wyrafl:a na fta
rych d~bach, y ma mo~ prze
dziwną zatrzymania krwie 
w ranie. \Vyrz.ynaiąnozem 
tę część ktora ielt dziurko
wata, y tłuką poty młotem, 
poJ\i nie H:anie Hę wcale mię-o 
tka; potym za przyłoże
niem do rany, ~\rew zaH:a- · 
nawia fię; 'S żyły ro '· .... 

, tł. 11 t .. zeb żaś i~ 
pr4y- . 

rzy kłndac do r::'L w 10 

mł; ktora iefŁ milCklza. 1 ęź 
gębkę warzą w ługu saletrza-:
nym y używaią do ikrzę
::;ani~ ognia, Gębl;:i ktol e 
wyra~tałą na buczynie, brze
~l: ' ',~ • . " bi i~ y ' innych 

fitG mieć, teź 

kamie'" 

V .i 

. :lL!l, :l.t~ A 

fno c· 1 y p !o l . Agat ko
loryzowan y przez ro/'maite 
s'lbHancye kruścowe, rożne 

ma nazwifica, iako to; Sar
dgk, 012~ch, Karniol, Gagate,k, 
]ia/cedon,Gwia::!.dec'l>ka., 'Opal, 

}
,., ,~ 

y . lOCze (JCZIłO . . Ag .. tt na y-
c~y{trzy nie ma źadnego 
' t loru, i ne zaś mlewaią. od 

l w 1 ~ ' llŚCOW vch. ł{o-
zmaito~ć koiorO\; w AgaCie 
czyni miłe wid/..cI1w; {';.ncll-
I' I' d' nel\., lego za ezy o Pl'fckno-

. śc~ y ofohliwośc.;j ułożenia 

przypadkowego natury.Nay
l'ztldt:~c 1wlory są: zle/ony, 
fzaiirowy 1 ial"norożowy, 1'0-

iowy n krapiany y ponso-

" \V\-. .Utc~ż~m~ niek .. ·torzy 
~e S" ltv n;-Iktllr p rnaia w 
rob' . su~ , anc ,'\ RO';iin . " ., Di,k,. ,To 

go n. zywa"ą i roor
zowanemi, !la. ktorych sam 
ręka natm'Y, zioła, drzew', 

y. ~rzak.i wyra.z~ła; wyr a .. 
blal,! z nlch tabakierki, pier
ścionki y inne gulanten' 
drogie : .. · ". . 

AGG\ TLA.~ Owoc tak n" 
zywa nę pewny.ktorv·--Eo') -

• ~ i;) 

cyallle /. wielką trolkliwo ' c l 
zbieraią w I\Iiefiącu Lutyr ~ 

AGNEAU, jagnie bard o 
mile zwierzątko dla [wol l> 
niewinności, łagodności, 
boiaźni, umie znaleść [v,o . 
matkę w pośrod naylicznic ~ 
fzey trzody. Baranki 
czyfzcznią; w fześć miefię y 
lub poźniey w czafie clepł~ ·1U 
y pogodnym, a to albo ~ Y''' 
rz)rnaiac ią.dra, albo ~nio .. ~ 

J J V 't; 

ie y zawiązuiąp worec·.'· 
fznurkiem. Te ktore 
są oczyfzczane, nazyw J 

bara nami dla rozmnoźe i i 
tr7.ody. ' Skorki z m/odvd 
iagnl~t wyprawlli~ na ba;·! . -
ki, z ktor ych robią błal V 

futra pi~Jmcg~. Weł 
fi:rzyżoney używai:! do r 

inych fabryl{, a z kifźek r -
bią fi:rony. " ~ 

A G N U S - C A S T S~ 
PVierx,ba IVlojka drzewkv. 
ktore rośnie we \Vłorze . 
y w kraiach południowyc 'l 



AG 
g' Rozumiano przedtym 
ze ponomie z lIŚci tego drze
wa, miało n~oc powsciągnie
nin poż1dliwo~ci ciala, y 
db t ego naz\'. ano go A
sm;i cajlu.s. 

.! GNUS - SC!:YTICUS I 
liaJ fl z./ec. .IN :ektorz v Au
toro v ie rozU!," '(; li ie"' to ie!l: 
ZlOlozwierL: c~v !i baran Ta
tan· i, albowlt:;n ielt podo
bn: do burana, okrywa fię; 
d",1 ', atną, welną. y pożera 
jnns zioła, na okolo fiebie 
l" fr .ce. Teraz zas pewna ie lt 
źe b r aniec nic infzego nH~ 
ie! y I ko odziome k korzenia 
pap' H.:i okry ty puchem' ~ 
u o.i~ nia korz eni, zdaie fie 
że m a nog i, a w y rortki n~ 
od~' o mku rośUn y formuią 
g owę y ufz)'. Ten ro'" 
dza \" Pap roci zna yduie tle 
niedaleko Sani f2 rt/ m;d 'Volt.; 

.;;). 

Ptltr~ .Iłowa: PoL!JjJod~ d~ 
Cayt: '1. ne, 

A GOUTY, Zwierzątko 
Al lf> ry karlikle , pofpoiite 
ie: \' ZiL'mi tęgiey y po 
VI.I.y llkich wyfpach procz 
1ó'rtyniki. Nog przednich 
UŻ) wa do iedzenia irtk wie-
wi\ I' ~ct,' ż vwi (je korzonka
mi d;7 e\\'~ • .Jan.;oc y zielem 
b'1rf7 c/,owym. To zwi-erze 
ieH: prz~;orne iak lifzka, 

d • '11' r. g yz l. J Q ~ Y tlt,';l l ow u-

ie refztę pokarmu od p" 
~J'zeby na potym l kwiczy 
lak profi,e, iłuch ma wielki, 
y z nat Try icH: boiaźl1'we, 
d la czego ła.two fię daie ula
~awić y nauczyć roinych 
f.ztuk. ZęLy ma bnrdz.o 
oH:re ~torcmi dZlcy "Al?1e
ry kanJe zwy kii fi:' krl\ia'Ć 
pod czas fwoich C ·emol1ii'. 
lVraiąc pf/ednl e nogi k' ott a 
11iż żadnie~ gdy go 11 ( 1'0-
ftl'afzy z gOl" Y , nie moźe 
uCIekać, ale kozo\' i 
wraca prz.ez gło\\-~.· je 
kaiąc przed psam' . fchr::mia 
fi~ pod drzewo wyprodlni~ł 
zkę,d go wykurzai (~ dymem, 
Samica w \v yprochniałym 
drzewie robi fobie gniazdo ze 
mchu, guzie trzy razy na 
roli rodzi po dwoie. To 
zw ierze gdy hę rozgniewa, 
uder /, a w ziemię zadnietni 
nogami mOCno iak krolik, y 
naieża fzerść kopiąc ziemi~ 
prz.ednierni ł~pknmi. 

_, AGROPILEJ.·Patrz flowa: 
EgL1i:)ropille. 

AGROUELLES. slE ma16 
robaczki wodne zzakrzy'" 
wionym ogonkiem. Ci kto
rzy piją wodę w J:torey sl! 
takowe robazcki,doHaią wrzo 
du w gardle. ' 

AGUILLA. 
Chi,» de 'm, r. 
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~GUL,ieG:I!late drzewko ią; pierze y puch na pierfiac.:h 

ktore rosnie w. Persyi y aby nie wy/atywa! y %O)' t 
o~oło Alepn. Podc:~a,; wlel· \vysoko uganial:~c ii~ za z,,~' ie
~~e~o sor:~ea wyp;.lfzcl.a z rzyną, gdyż H.:h częitolaoć 
IISC: y gaL~.~ek gatunek nHlil- pr7.ymuf.'.~ll,. ażeby 2ta nich 
~y~ ktor~ podobnie pl!l'gui~ fzulcaLy ,pożywicn:n. Orzeł 
Jak y 'Ja llT1L~ eLl/a b. i na. · Kro/e\~iki 'iako y inne ptaki 

.1\~u r łGE JA. KOl'/.ell drapieżne tego rodzaiu, 0-

tqJ~ . ~lela v nre~ytil rorną- proci tIty wielkiey maią 
'·'ello· ~ etł ~D{lI aiV·T. n~ozl1a wzrok by!f:ry_ dzil\Ość, y ży ... , 
~ u zy ' l!C u r l' ... ~s aleUrO wość. rocz powiek mai,! 
.'n ~l, .o \~': ... , .lc..-hownle Hu- btonk:9 na oczac'h zwrotną; 
y ~)~ VL(,( do I,.' . ],tcrn zacJ1.(jwt1i~ wzrok bar- . 

1 n.~~O 'lA L, Dr/. WQ Bre- uzo potrzebny ku ich po .. 
ZV H\. . k ' . {l. t' P I' • r:'. e , ·t:or~go o voc le L l·zeoom. taĄł lUrne po-

h: l t . 1<~"" f l" , , I \lIĄ ::'ą l'llclzn 'l: ... n le z (uncy RO lew z yq ~rotko, orzeł 

ta.n: t eyfi .teJo ł/ )CU uiy- zaś choeiaź ieft naygor~i:;C~y 
n.~ zanualt , .l\\ qn1- w. iednak bardzo długo żyie. 
AL Patrz jlo/{}(:t: Pąrt:feltx .. Powiadai,! że orzeł 20 razy 
AIGLE ORZ~:L.Ro/'mai... na dzień moźe zaptadzać sa

te 81 rod%aie Orłow, ale mieę. Orły robią fobie 
Jlayznac%nieyf'ze są te dwa; gniazda na wyfokich drl'e
O~'zel Krolewlki dla mocy wach na fkatach, gniazdo 
tai( nfl :~Wi1:1 y. y Orzeł z biatą bywa czworgraniafł:e na Cześć 
glowll' ary ma of'obliwfzy Hop, ze środka wyHane 1kor ... 
~(~w~j~. Orzeł J(role~vlki karni zwierzęcemi. aby mlo ... 
Hht !e'!len Z nąymoenley- dym orlętom Dyło ciepło, 
~~ych, fkl'zyd la rościąga 1l~ ktorych nie hywa \\tięcey 
sledm 1tQ'p wf'zerz, nogi ma iak dwoie, Ociec Y' l\:Iatka 
okry.te plerzem dla ochrony ~ywią; ich zwierzyną y mi~
.~d. ZImna. ~tore fi.ę pofpo- sem wfzelakim. Gorał gdy 
hCi.e znaynllle na wlerzchot- poltrzele gniazdo ode, pe- ' 
kach gor Kauka-z!t, y'TarslL wnym iefr że tam zhavdLie 
Pod pierGem ma puch deli- żywność dla {i~bic , a ;at vm 
ka~nr k~ry broni od sro- uzbroiwfzy głow~ gr ct~m 
"bscr Wl~ mroźnych. od ftrzaty żeby go ol'/.el nie 
'Sok<;>ty~..wm odom wyrywa- pofzar'p::d, włazi n.l CjZ~WC 

B ~ r;-,J • • 



gdzie znnlazłfzy kaczki, kur
c:z~ta, zaiące, ą czasem CWlar

tkę bnrana lub k o:zlęcia :za
biera to wf:zy11:ko, :zo1l:awu
iąc w gniezd:zie co podley
rze go dla orląt. Ch l:ąc zaś 
dłużey pożytkować z fwo
iego obłowu, wiąie fkrzyd la 
mlod ym orlęt9m. ktorvch 
nakoniec l,'oc.\zic·e fll,.·zykl~z't
wfzy fobie dlug iywi6, 
opufLczai=!. PQw!nJ:'li:t że 
orLe! z białą głową, cho;~iaż 
ieil: tak drapieżn y iako y, 
inne, wfrtrzymuie fiS iednak 
od drapiel1:wa w ten cz~s, 
gdy fię inne ptakl nioC):! w 
fwoich gniazdach w bl:fkcści 
iego zalożanych, <lŹ poki 
młodych nie wychowalą. 
Jak tylko zaś ~aczyJ1aią 
podlatywać wyplda na nich 
z nitmacka y pożera. o
rzeł z białym o~onem 
jean'- le-blanc, iefi: bardzo 
porpolity w Karolinie y w 
'Virgipii; śmielf:zy niżeli 
in[łrz,b, gd yź porywa drab 

.tuż z przed cZ{owieka y nie 
bardzo "vyfoko lata. Z rana 
y w wiec:zor krąży 01\010 

. folwad.ow: ub la-6ow, y po
;lern Fb!lwo y ~wlerzynę. 

AlGI ..... .:: de POaDYCHE
RY, . ,OT~el Po n tyj=:'rrjki 
l:torl"go :r~Iier~kańcy 1\la1a
barfcy czczll L~ B·)ga. 

AIGLE POISSON ar~el 
ryba ieft:z rodzaiu Plafzczek 
moriklCh, ktor,! w Langwe .. 
docyi na:zyw:tią bIogona ... 
wioną poławia. fi~ w morzu 
Srouzi\:.'rnn ym. lVIi esc z nie y 
nie fmaczne, tak ial,o y w 
rybie llazwaney Pafie.}~~k 
w ogonic ma żądlo indowrte, 
ktorym zabiia l'Y~Y' 'ihne. 

.AIGRE~TOINE. R'Z:~1Jik 
zźde . Ta planta bard~a 
{luzy na mocLeni • krw l,~ 
y na nieLltrzylUaJ;l;.e l~y~ y. 
Dekokt z niey pl"zyda\:'I~y 
troch;~ A !unu. ielt bardzo 
wyśmit:nlty na odmroŻenie. , 
woodnifle. 

AIGRl~TTE, PlaJk.olZO$ 
ptak. Fcderpu{'z z pIerzą 

tego ptaka, ktore m\l wisi :li 

tyłu giowy, ien: ozdQbą II 

tyc;h ~arodow,ktore ,-lżywai\ 
zaWOlU. 

AlG UE-MARlN1J, Tar .. 
':!>yz Jwmz"en bardzo drogi, 
lwlorowany 1eft przez wiedź, 
,\' luaiach wfc;hodnich znay'" 
duie 1!~ na brzegach Eufra ... 
tu pod gor~~ ]'aunLS, y lelt 
twani f"z)~ , pis kniey f'z y y fpo .. 
fobnjeyfzy do polerowania; 
na za('hodzie znnydu.i.ą. fię w 
Czechach y w ~lelTIazecb . 
Micd~ W proch Qbrocł>n<i ', 

znUc-

AIL. 
z~ierzawrzy Z~ fkaJą mine
ralną farbuią. kryfztał ro .. 
fpufzczony. y robii! z niego 

• fałfzywe Tarzysy bardzo 
pi~kne. 

AIGVILLAT. Patr~ Chien 

Czof"'lck. Ta ro-
ś~jna , egrodowa obfituie w 
cząfł:ki iubte!ne b~rdzo mo
cne., nu'ży od zarazy, ro
łJaki mOl zYt y naprawuie 
nppetyt zcpfuty. Używa-
nie cz nku fprawuie od

, cec;h SIDl:~Jiwy y pot śmicr
"dz:}c;y, Zydzi t1lk wiele go 
f ,u~. ; fI' f . llzywa1ą, ze LI mle przęty 

y domy ich smrodem pr:ze
f:zł y. Długo rozumiano że 
fetor od zyJow pochodzi 
z nicc;hiuyiLwa i:1 boi'tc fi'G 
zarazy w lVlieście 11.1 dz wy
gnapo ich nu mit.? vfce ofo
lm(\'. Czofnek li Egipcyan 
był cz zony za Bofhvo, 
Grecy' !ię nim brzydzili 
y tyC;łl ktorzy go jedli mia
no za nie:zbożnych. U Rzy
mian czo!"nek by ł potrawą 
Rolnikow y ZoJniel"/:y, ro
ZUll1leli albowiem ie zagrze
wąl ~(;h do od Vi agi y mętrwa. 

A I IV1 A N T N AT U-
RE:L. Patrz: PżeiTe d'iłżmallt 

AIlVIANT ART1FICIEL 
lJglles robjpfzyicft mocnle y

. t?-J niżel1 nahlndny, robi, 
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go dwojakim fpofobem nuy" 
przod dobrnw!zy dwie bla
chy ftalowe, ialt.1eykoh,'iek 
długości rowne, przeciągają 
}(uźdą z orobna ~.,o kilka razy 
przez pPlwd/.l w y lVIagnes, 
a potym ł'):~-:-,::~ ie wiedno. 
dWOJliu r . f'J: ' Tli żełazncmi~ 
y ta!'iOwy l ..r~gneS iefł: bar
dzo 11}0C y. , DJllgim 1"po
fobem rol ą m~gne8 nie po
trzebtliąc } rmvdziwcg-o, to 
ieH: W~iąWr7;y dwje blac;hy 
Itulowe, klRd1 je horyzon
t~lnje na ko\; adle. ił potym 
ie nacicraią mocno drąglem 
żelaznym, trzv maią.c na " ~ 
pron:. 

AIlVIOHOHUS" lVrt~ ~1fry
kmifki. Jad z uhąfzcnia tego 
węia, tak wiellue wzbur:ze
nie krwie f} )n.r.\luie, że nie 
tylko /., wątrnhy, z dziąseł, 
ale ze wt"zyltkich meatow 
cial~ pl ynl~. Ten czołga. .. 
iac {je cZ\'jli wielki fzeleH: 
f\~'oia ' tuik;l, ukrywa Gę w lO

frmd1 i"nach " 1)0 fl~arach. 

AJOL, ierl; Rl/lJa pewna 
ktol a fię po"awi~ w Anty .. 
baoh y w IVIar ylii; kolor 
ma piękny y smak deliT~atny. 
AIRl~LLr~.C~:Ę"i"nic(} drzew. 

ko na ktorym rofną iagody 
czarne eu:l~ce na d.yfscnte .. 
ry~, Nal~t\vfzy Je 



ALA. 
y . zakwafiwf7.Y można 
z,robić napoy doryć pr zy
i;:>.nn V. \V ll1ia rze sokiem 
z t y ch ingod 7Wy kli Clilrbo: 
vn~c wino. W Niemczech 
fal'blti~! płotno wkolorz" 
fi.oleto.v ym. 

ALABASTRITE, J\tlafta 
lł1a!JLlftrówa, cz)\li snbftancya 
prawchiwego Alabafrru gi
pl'Qwego z ktorey robi~ ną
c.~yn!a i."o~ne y orobki na 
komin. T<l. ITlafsa t::tk icH: 
pr/.ozroczyiLa, że pt,zykry
wL~y naczyniem taknwym 
SWleg z"lpaloną, moim~ wy
godnie c~ytać. 

AI..JJ\JS Ptak drapie/:.nYJ 
zna yduie fi~ w WCuhodnich 
Ind yach, y w Peru, do ło

wienia kuropatw wyśnlieni .. 
ty. MlCCd~y ptakami dra
pic.lnemi u Krota F'ranou .. 

-iego znayduią fi~J ale sl\ 
..,Iurd:w drogie. 

a drugi gipfowy. Wapie~~ 
ny rozni Cię od marmortł 
fą ll1l przeżroczyilości'l' y 
nie ma takiego poloru iak 
m~H·mot. StatuYJ trumny y 
aac;zynia dawne,bywai,! nay" 
wi!2cey z takiego AląbąltrlloJ 
Alabat'e yp1'owy, J~t(\r 
Nattlr~liftowie naz Twaią m'l[· 
śą, ala aH:rown., (.'hociąt Z 
WWf:J yrzen ia l Ii:' y'ć pc la" ( 
bny pior vf/.erml 1f1,tn:",.. ie. 
dnak ma " ... ule- 1!1 'l Y nie 
rafpufzeza fi.,. 0, ,t\ląoa .. 
ftrze fzldnnt1 1'\ po tpiewa .. 
ią. aby ii~ zna)fdo v<:1ł.A;!nba
ft~r \\,rohodni ięfb nnyf,~aco .. 
wnic) f I.y dla f voiey t" n!'p 
dości; znaydule fi~ także 
y w Hif.::panii bardzo pi~kny, 
Bywą cz~rern z żylkqmi ko. 
lorowemi iak Onioh. Cie ... 
kaw i fzacui~ bardziey al~. 
balel' żyłkowa.ty kol o I'tl 
cytrynowego, y te ktore s:t 

ALATERN~, A/aten& up trzonc roinęmi koloramir 
dnewko zawrze zielone, Uą. ALBĘRG"'~. Brzofol(JiHią 
ży do ozdob? Szpalerow mnieyfza.; ten owoc małQ 
zimow\'ch. Tokarze robią co rożni [i~ od l\IQreli y 

,z nieg~, piękne roboty po- brzofkwini. 
dubne do 7,j lonego dębu. ALROGALERUS, Bialy 

ALBA 1,:RE, Atabafhr,Ną- Kapelufz. Ta]~ nazywanQ 
tUl'uliH:('}wie nie zgadzaią fi~ C7,apk~, ktorey uźywa!i Ka
o {latu) ze Alabaltru. 00" płani.J owifza nazwani Fla
Śwind!.' ~::!e Chimiczne u- mines: robiono ią ze ilcor 
tWlerdza że są dwa l'odzaie biatych zwier~c~ch, na- •• ' 

uba~tru> ieden wapienny, fiars zabitych zwrerząt, y'" 
przy-
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przyozdobiano na 'Wierzchu ciaż na pozor zdaią fię być 
wyrażeniem pioruna Jowi- infzego rodzaiu, są iednak z 
fzowego,lub l'orzczk~ oliwną. te30ź plemienia co y nafz e, 

ALB1> AND. Kaćz{) dzikie. (gdyż: iak uważa P. Buffon) 
l\1ięso z tych kacząt iaCl; tnk fi~ odtódziły y odmie" 
bardzo smacżne; rozumiem niły iako inne p~y, y tylI! 
~e pożywienie, Jd01"ym żyią innych zwierząt, przez od ... 
fprawuje, w nich t~ dellka· mianę kraju, powietrza, y 
tno~ć miesa. zamiefzkani;r. 

A~CA"'NA. Patrz: T"QrJne ALCYON. jaftolka Clziń-
8' P;g,ypte, fla. O gniazdzie tey pta-

ALCO. To zwierze ieft z fzyny patrz fłowa: l\'ids d' 
JoJ~aiu psow, ktore znale- ' Atcyon, Tcraźnł~yfidająto 
ziono w ,Perli,. po odls:ryciu nazwifka A/CyOl1 , iaDwl ce na
tego kl'a'iu. leIt bardzo la- zwaney: Nlt1rti11, Peclle"",. ... 
ikawe, dowcipnv, fpokoyne, Patl'z, tego Jlov.:a. 
y przywiązane do swego . ALCYON. Rodzay'raię
Puna, jnk y narze psy. H,o- czyny mo1'fkiey, w ktorey 
dza y ich ieH: d wOlaki I ie- gnleżdzą!i~ toźne Z\V ie 'Z~
de h VI ktorytn fle.; bardzo tka łnorfkie, iedl1a bywA 
kochaią Damy Peruańfkie, mi~fi{Ła, a druga dziurh.owa
ł1 te S,! p(l:re, y grzbiet maią ta nazwana: Gw:pit:,. de met. 
wyroki, niby garbate, fzyia y ieft bardzo ciekawa. V 
tak kratka, że fię głt:h~a wy- rodzaiu tych pnięczyrt kła
dni~ być pt'zywi'lzana do 10- dą; owoc pewny moriki nn
pfitek. Wielkością. podobne zwarty Mydełko, dla teg 
są do pi~fkow Maltmlikich, że Mnytkowie nim umyw -
c~ntki maią żołte, białe, y j~ ręce zam: J: mydła. Tefi 
czarne. Przy wygodzie, owoc ikła2a Gę z wi~lu p~
karmi~rtiu, y czesanIU są bar- cherzy kow,w ktorych 71h y" 
dzo tłttil:e y ładn~. Drugi duie fię zaśn ind z mpł vch 
Fodzay nuży do polowania, ślimaczkow. Gd y ślimn(?ek 
y podobny ieft do pieJkow dorafta, rozrywa ~l~ ,.kę, 
Ratz ych małych, ale S,\ chu- ktorn znfklepiała pęc~el k. 
de, minę mnj% fmutną y y idzie na wod" f;tuka po-

. dr.rką: m~C\("m ich żyią A- iywienia. 
," merykarue. Te psy cho'" . ALCYONITES. 
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mieć można źe to nowo zna-
czy pai~czyi1:t I11Jrdcą i1m
mieniatą. Takowe fubtran
cye il-;.amieniale kbdą w 
fi'.ędzie G~bek 1ctore maią 
rozmaitą formę. iaiw to: ie
dne f t! nakf/:tat t of.!'Orka. dru
gie i~k lic kJ\ . 11 r:~ naktztaft 
watka łub wf/E:ciona &c. 
P. Guettard dowolzi źe uło
żenie ich wcwn '2trzne wcale 
rożni fię od pais;czyn y 1'110r

tkiey, y tyłko iedną po
wierzchowno~cią są, do nich 
podobne. 

ALGUE. Porofo albo 
mech morlki. Trt l,lantn ro
śnie w morzu, zam V ka w 
fobie wiele soli 1110~ (kicy, 
przezco [taie tlę lf,01'0bn<1 do 
utuczenia y oparu bydla, tu
dzież dod.lIe fzmeku piaf'Ko-
v' białemu, ldoregn lIŹ y
~ ią do robienia t'zkla. Na 
zegac:h lsland y i rosn!e 

;:; _une k Porofł:u. litory poki 
lej" mlod y; można go icść 
Z:i Sałate, liś<:ie \\' yitawione 
f . ' Hońc; okry \~'aj''i fiS solą 
b - ,lą, ktora ieii: iiodl\.a łak 

k,ier ~ Islandc.lykowH~ iey 
ywalą· 

1\.' ~ZI~R. ifarzebi7!a 
rzew~ ,znayduie "'i1ę, l; nas 

~)o lasach-,/rośnie dobrze w 
, y Huźy Jo ozdoby 

O\\OC doyzrzalf 

iefl: dosyć przyiemny do 
iedzenia;twardość tego drze~ 
wa. _czyni go fpofobnym do 
wielu robot, z gał~zi mło

dych robi;! pifzczatld y flety. 
ALKEK:~NGE. Patrz )ło

wa: Cotoqueret. 
AL LKL UYA. S:~cz.a'Le·ik 

albo Zai~cze ziele. ~.;~tki 
tey rośliny ufufzorte ;.. .. ~ wę- '\ 
glach, poka .. mi:); ze maią w 
fobie faletrę; więc na wzpu
rzenie krwie, bardzo po
maga pić ie zamiail: herbaty. 

ALLIGATOR. IetŁ ro- . 
dzay Krokodylow naywię
kfz ych, ktore są długie na 
.o:op I .S. Kroi Syamfki wfl'a- " 
nia lość [woią zakłada na 
tym, aby miał iak naywię
cey Sloniow, a Kroi Saba~ 
aby miał zawfze dwa fiawy 
napełnione takiemi Kroko-
d yUllni, jitore wydai;! z fie
ble wielki zapach plzma, 
ktory napelnia wod~ y po
wietrze. 

ALOES. Aloes. Tey ro- . 
śliny ie{~ bardzo wiele ro
dzaiow w Ogrodzie Krola 
Francufkiego, iedne z nich 
podnof'z'1 fię w gorę iak drze
wa, a drugie rosną niJko, ro
żni:! fię tylko formą y wiel
kością, wfzyfrkie zaś po
chodzą z kraiow gorącym •• 
J edn; z nich wya~ią fok'

UZJ te· 

f 
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u!yteczny, i dru-gie wło- dyanie takźe z żyłek liści 
kno zamian: przędziwa zda- aloesowych kr~cą nici bar
tne. Z niektorych wycią- dzo mocne, z ktorych robi:t 
gaią e[~encyą gorzką, ' ktora żagle y maty. Robią także 
żołądek rozgrzewa,' y l1ła- z tych nici pończochy, r~
twia niefl:rawność żadokow. ka'ń-iczki y koronki. 
Tey ef'sencyi S'! roźne ga- ALOSE. SardeLa.Te ryby 
tLll~ki, ·iako to: Aloes ko- pływaią po. morzu w wiel-

- r~e1ó1~y! y Aloes kobyli; .Utey kupie, wyfrawiwf.lY 
pl e r!/Iz){: ieCt naylepfzy, t głowy na wierzch wody. 
ktor~ ptynie z korzenia mlafzcząOr pyf~czkami iak 
al~owego. mai:lcego Liście świnie. Powiadają źe fi~ 
Anana~owe. po zerwaniu dzwi~kiem y muzyką poru
onych; kobyli sączy fię z fzaią y mi wierzch wody 
liś~i tłl1czon ych z ord yna- wyfkakuią. Na wiosnę wy
rylnego aloesu~ Efsencya -.:hodzą do llodkiey wod fi 

korzenna ie.f1: bardzo klaro- oddalając fię na ~oo,. lub SO() 

wnR', drugiey nle używaią mil od morza, tam fię " y .. 
tylko dla koni. Aloesgdy tuczaią, y iłaią fię bar ~o 
ma ciepło doftateczne po- delikatne; w morzu za~ 10-
dJug własnego kraju, na wione są chude y niefmac:ln • 
ten czas kwitnie, to zaś icft Ry ba w Paryżu nazw,'> a !' 

bayle,!, aby miał kwitnąć we Pucelle, albo prawa dzie lea, 
fto Lat, przy wyftrzeleniu y ieft z rodzaiu małych 'ar
huk\! nakfztalt z działu. deli, ktore łowią na pvCZ~
Aloesu · używaią do nama- tleu wiosny, poki nie 
fzczania ciał. sobie ikry. 
ALO~S PITTE. ](ol1opie ALOUATE. leil: rc- ~ay 

Indyijkie. Ten Aloes ieft małp niewielkich, pod bny 
hardzo wielki y o[obliwy, do małp nazwanych:Oli ~ ·ind. 
Indyanie z kory iego fpo- ALOUCHI. Zywica ba -
dniey robią płotno grube dzo pachn'lca, ktora F ynie , 
czerwonawe. . N lci w nim z cynamonu białego .. ! 

nie są. tkane ink watek na- ALOUETTE DE ER. 
fzego ~ płotna, ale ki~.ione y Skowrom'k morjki. ;re. al i 

~\ k tadana/iedne na dru- gromadami lataią P<' n d 
• gie" w iydnym rz~dzie.. ln- brzegami morfkiemi. 

, D'fJ. .. :r;: Tum 1. I C ' ALOu" ... '" . 
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ALOUETTE. Skowronek. 

Od pierwfzych dni wiosny, 
miłość pouudza te ptafzf(ta 
do śpiew~nia. \Vidziemy 
ic.h zRwfze wynofząc fię Vi 

gorę na powieb'zu śpiewa
i~cych, a to iak powilłdaią, 
aby Ich !~mice lVidziaiy y 
nyfzalyj gdy: śpiewaią. Sa- . 
mica nieiie iaia cz-arno u
krapiane b'zy razy nit rok. 

( gdoliekolwiek na ziemi.l\'Ino
H:wo tycn ptal'ząt rozwe cb 
pola y łąki fwoim wdzi~
cznym śpie\vaniem. Polo
wanje na Skowronki ze 
zwierciad lem ieH bardzo za
bawne. ł.Jupii ie także nu 
pon~t<2 hC(;!C1mi, a ~łowiwf7.y 
karmi'l: w l\latkash z wief/~

chu przylo'ytych płotnem, 
gd yż maiąc.; z r.~~tu ry fkłon
ność do wyf'okiego latania, 
Jozabiial yby fię o prątki. 
Daią ie na Hoł y p::U1tkie :ta 

luywiękfzy f'pecyał, iakoL 
'1; delikatne y łatwe do H:ra-
vienia. )V iedzenin gdy 
'{to czarem p'oJknie kofiecz
'. ~, ktore są bard70 cienkie, 
\ o~naie J{ ki, gd Y ż ta 10-
. ka kole blonŁ2 okl'ywaiąc~ 

7.. ołąd~.,.~~ 7.1q~ fo.Gie njek~(}-
u.y żt6 wnlllzą. wlwby mH~-

) z ify;<.:.h ptaf7:!t fpra\\'o
a10 nieiirav. ność: źoll4dll..a. 

"! ~PAGNE. Patn)l~lf/.1.' 

ALPHANETTE , Sokol 
ktor.ego nazyv. alą Tunickim, . 
gdyż w 'Tunis w Barbaryi 
znaydl1ie fię, do łowienia 

kuropatw f'pofobl.ieyfzy od 
Europeyfkif'go. 
ALRUNE~. \Yidz}emy 

częCto z podziwieni~J11 pa
miatki L'abobonnm:ci ludz
kie~y. ~ Iruny b)~li 'to Bo
gowle d 01110 \'" i . T Op~eku
r:o\~,ie u dawnych Nicl1~; 
przypisywali im, że ffilcli 
itar,mie o doan;', y o oro
bach w nim mi2Ld~alących. 
PO[~g'i jch robili z drz~wa. 

twan.tl'go, ::llbo z korzcn iĄ 
por~~yczkowego. Te po:sągi . 
bV1 V wyfoloc nó. itope. ił 
c;:a;'em "na pol pl~dzi, ~lbie
rano ie w f/.tlty,. y kłfl.
d/-lOno w nomu n~ .mif'y fcu 
ol~)bn vm mię'cJ.:o ulbn yl11, 
c\)dzi~ń [l-awiftno przed nie~ 
mi ieG.zenie y picie, boL1C 
iię ażeby nie wrzerzczaly. 
Nigdy' ic..:h nie rufzano z 
f\' ego mieyfc:::, chyba gdy 
fię chciane) ich 1'<ldzić, ni 
ten czas przeol zruL:oną ima
ginacyą, zdawalo im fię że 

l'ufzali głową, co brali za 
orlpowiedź wyroku. \V hiż
izych Niemczech, w Szwe
cyi y Danii iel'zcze do ty~h 
czas widzieć nę- dai~ ślad 
tC'y z 

ALT. ~1 
ALTARE, O!tar~. Nay1 ryba m~rfka pofawia fię oko

pierwfzy Ołtar~ BOGU pra- lo Neapolu, w ogonie ma 
wdziweml1 wyftawiony był żądfo, a czarem dwa,ktorego 
po profł:ll z darnia l serca u- ukąfzenie ieH: jadOWIte, mię-
przeyma fkłaclaty ńa nim so z niey ieil: dosyc fmaczne. 
pierwi:1ll:ki rwoich zbiorowo ALTISE, Skoczek. Te 
Gdy fię rozrzerzyt~ po świe- robaki toczą liścia mi wa
cie bal \:vochwahhvo, kaźd'y rzywie y na drzewach, łażą; 
bożek. miał udziGlni€t swoy powoli, ale ucieKalą fzypko 
otb~(z', a te były okrągŁe, podikcyruiąc. \V!korce gru
czwo~'graniafł:e, y troygm- bey ktorą maią a fobie, s~ 
niarte, I1zdobione napisami y mufkuły tęgie, l,tore im 
~"butą sn ycerIką. Na wiel- dodaią mocy y fprtź Y f to ' i 
kich Oltarzao.htłalono ofIary do !kakania. 
Bogom, a n' małych Ry- ALUN, Ałun. Ta sol fkł 
cerzom. Pt') wielkich Ko- da fię z kwasu kopel'waso
ściolach w Rzymie bywały weg:> y z gruntu gliniaCte
trzy ołtar;i~e, ieden przy go. Ałun naturalny l-i:ry
pos:!gu Bo.lka, gdzie palono fializowan y i~ rt: bardzo 7.ad
kadzidła y czyniono llbacye; ki. Ałun .polpolity ief ro
drugi H:ał we drzwiach Ko- biony; wyciągaią go z zIemi 
ścioła, na ktorym palono lub kamieni, pnez rofpu
bydl~ta; trzeci przenof7.ono f7.czenie y ewaporacyą. Tlu
według potrzeby, fkhdano ką nayp1'zod kamienie na 
na nim oriarY' y naczynia piasek, kładą w naczyni y 
poświęcone ' do ofiar. Czy- nalewaia wod~ ktora fie 7,3.

niąc przyfięgte lub przymie- pien ia. ~ Jak fi ę dobrze
w 

ro
role kładziono rękę na 1'0- fpuści y wywaporuie, for
gu ołtarza. Niewolnik y muie fię matel~ya prze'Jfzy-
~vinowayca gdy dopadŁ 01- [ta, ktora iefb Ałunem. 
tarza, nie mog! bydź ztam- Fat'bi~rze macz ią wprl ,od 
tąd wzięty, chyba roznieci- materye w wodzie ałunem 
wfzy na około ogień, gdy zaprawney, ażeby ~~. farba 
chcial uciekać, w ten czas lepiey chwycda; co na ve 

wolno go byto chwytać bez przydaie żywości nre tOl'ym 
f-upułu. " kotoror . i~I'Gto S7.:ldatowi 

ALT<AVELLE.Flafzczkłle C y . Kar. 
• . Z 
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takźe Atnntl do dyl1yllo- RZY111jki, ktory pr~paruią w 
wania cukru y do Spiritusu okolicy R7.ymu, daleko fza
gorzałczanego 1l1b winnego cownleyfzy od Ałunu fka
w ktorym konserwuią zwie- lifrego; używaią go fzcze
rz,ęta dla zachowania źy- gulnie do pewnych farb, 
wości ich koloru. ponieważ nie ma w fobie 

ALUN de PLUME, Alwz naymnicyfzcy odrobiny ko
pierzafoy. Dwa gatunki tym perwasu, ktoryby mo~ł 
naz,wilkiem nazywaią. fię. fzkodi'~ć ' piękności koloł:u. 
Prawdziwy Ałun pi rzaO:y ALUN ~UCRti;. ·· Alun 
ieH: materyą . sotną mogącą flodki robi fi~, g tuiąc bia .. 
fię rofpuścić w wodzie, fmak -lek od iaia z AJunem w 
ma cierpki. w kryfrallizacyi wodce r:,źaney; daią go na 
swoiey bierze formę podo- Hol w formIt głowek cllkro
L..J, do piora. Ten ~atunek wycb; Dumy uźywalą tey 
m ;1 wfzyfi:kie włal'ności w potrawy dla nabrania iędr
fobi e Ałunu, bardzo rzadko ności ciaja. 
!tę ,'nayduie y prawie nie ALYPUM, Turbit biały. 
4n ny w handlu, kry{talli- To drz.ewko rośnie w Pro
zu i ~ fię przez wodę lUmerill- wancyi y w Langwedocyi. 
n ą. a łunow,!. We wfchodnich znayduie fię go baru./.o wicIe 
k rai l.ch znayduie fię po ia- na gorze Cetta. SzarIetani 
,iki! ~ ch. Ałun pierzar1:y leczą c;-:asem choroby \Ve
lr torym handlują ieJ~ z ro- nusowe, mocząc go. dba 
dz iu Amiantu albo A;;,be- używaiąc zamiaa Senesu; 
ttl. Patr~ jawa Amiante. nIe fl~lItki frrafzliwe ztad 

LUN de ROCHE, Ałun wynikaiące fzkodzą czętfo 
kal, ~y tak nazywą fię czę- tal\: zaż y waiącemu, tego le~ 
scią ,)d kfita-łtu, częścią że karIhva, iako y przepisl1ią~ 
j l: wyciągany' z/ kamienia ceruu. To lekarH:wo laxu
roniącego w fobie rudę kru- iące gw ~dtown ie, nic po
Ś owa. \Vlafności~ iego ielt, winno być używane, chyba 
że młl),koIor lisa~y, co po- . z wic:dlq o!l:rożnością. 
kazu ie(, że cia w fobie ko- AIVIANDH~R, l\fligdalowe 

leczyH:y, ktorego drzewo. "r Barbaryj, Lnu-
ieft nn" n..1! ...... f.n- gwedocyi y Vrbwancyj r.o 

dzą (i~ na.ylepfze miSdaly. 
) . Obl'a-

·1 

Ohrawfzy migdały 'ze {korki 
przez fparzenie ukropem, 
robią z nich mleko czyli 
emułsyą bardzo fkllteczną mi 
rofpalenie luwie; do tey 
emulsyi przymięfzawfzy 
cukru robi fię Orfzada. Ole
j~ wycifkany z miSflalow 
tak fiodki~h iako y go zkich 
iedneyźe ieJi: n~tury, gdyż 
gorycz zoftaie w wygnio. 
tkach, ktora fię nie mięCza z 
oleykiem. Oleiek migda
łowy rozbit z białkiem od 
iaia, gładzi {i po ofpie 
zo[tawione, znoli plamy 
na twarzy od upału Hone
cznego. Powiadają że gorz
kie migdały są trucizną dla 
zwierząt, ił ofobliwie dla pta
itwa. Migdałowe drzewo 
kartowe, ieH bardzo piękne, 
gdyż fię okrywa całe kwia
tem rozowe go koloru. 

Al\lARANTHE, Sza~·lat. 
Ten kwiat ieLl: ozdoh,! ogro
du, zw lafzcza gd y iefr pełny 
y na dobre y zj emi , maiąc 

kity żołtawe, albo purpuro
we. Ziarka ntłfienne ukry
wają fię w maleńkich głow
kach pięlmey frruktury. 

AIHBAIBA. Drze1v'o Bre
~yljkz't', z ktoreg9 ciecze sok 
tłufty, na rany wyborny, 
'hociny z tego drzp.wa iluż'ł 
mi Raka, ci mlecz ie na 

rany. 
t\.\'a~de, że 

potarcia zapal~. 

AMBRE GRIS. AmlJt'Cf, 
znayduie fi~ na niektorych 
wybrzc'!'ach morfkich wAfry. 
ce y w .lndyi niedaleko 
wyfr l\IoJllC.:kich. To ka
d~idło bard,.~o drogie y rzad .. 
ki€', zk~c.tby miało swoy po
czątek ief'zc7.e nie,ieil: wia
domo. Domyślają fię tylko 
że iea Jdey z ziemi wyfma
żony, ktory fpływa do mo
rza y nabiera wIarności bur
fztynn. Nie zn~ yduie fi !G 

nigdzie aby go kopano, w 
c7.ym nas utwierdza rozbie
ranie' Chimiczne, albo 

. z Ambry też same p , 
tki ~)~ciąga~ co y z bur 
nu, tbbo Ambra zda 
być truścicyfza. W i· 
kich fztllkaoh Ambry : .na • 
duią dzioby ptafze. aleo 
dług niekforych głowh po
lipow y kawałki ziemi , to
re z sobą zagarnął kle r 
ściekając do moi'ra. om
pan ia Ind yifka nit \\ fch -
dzie R. 1755. wyfi:aw ń 
przed aż bryłę Ambry '\ a
źącą 223. funt··w, za tor~ 
przedaiąc fztuka~i W) rala 
52000 Liwrow. Po--: , rpo 
jwieniu nawałności m r
:1kiey miefzkańcy wyfp 

balfkich 
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baU1~ich wycho(!z~ na zbie
ranie Ambry y fzukai1 w,,
cb,E'nl, ktoq zdaleka z\Vie~ 

tl'/'yć urtl.ieia. Ambra ien: 
bardzo flmt;czll ym le kar .. 
H:wcm n::1 choroby norwowc. 
\Vłafności iey ~"-! źe fi:c za
pala, rofpu!l:czn fię w Sp i ... 
l'ituf1e winnym,' y rO,zt piu 
nad ogniem nakfztaft i y
żywicy w kolorze ztoty'm. 
Prawdziwa Ambra Z:::t do
tknieniem rofpalóney ft:pilki 

" :J.ic zar1ach bardzo wdzi~
/.11 ; pow iadaią także że 

v r.~er/.a 1'0Ikofz miłości 
.T'J' lney 

A ' BJ(~ .JAUN~.Rurr~tl/ n, 
v zn:.t yduie fiS albo'w ;ie

, .leo w Pru(iech, Pomera-

miczne dowodzą, że to ieft 
ldey zGadł y przez kwas 
mineralny, y obrocony w 
mar~ę , Pt'Zez ua:awlczne ko
l vsanie {ie wa low morfkich. 
Ifl1'('ztyn'" żolty znayduie 
fi~ za wrze pod wywrotami 
krndcrw mori1 ich y drz W', 

wi,'[k' 'h, co pokazui~ _ iego 
początek. BUI'Cdyn potar
ty, wydaie ząpach, nabiera 
mocy elektryc.t.ney, y daie 
Hg łatwo polerować. Robią 

z niego galanteryc , taba
kierki y inne naczynia, 
ktore nl1Ż~! d,) zbytku, y w 
ktorych fi~ bard/,o kochaią; 
Chinczykowie, Turcy, y 
~L~ih.il3 nHl'od y po rożnych 
l\l'ul!1ch. V Em'opie nim 
odkryto w Ameryce drogie 
l,\:amienie, ,~ burf/.tynu ro
biono wfz yCtkie galalitt!rye, 
\V Gabinecie Xiążęcia To
fkańl'kiego ieli kolumna z 
bUl'['~tynu na la. fiop wy ... 
so!ta, y świecznik przedzi
wnie pieJlmey roboty. Rze- , 
mieś!nik pewny W PrUltech 
wynalazł fpa[t1b miękczenia 
hnl'r.~tyłlll y farbowclnia ro
żnemi kolorami, z ktoreg~ 

robią rOŹ;:1.e g'llanterye, za
mykaiąc w nlm robaozki y 
inne ciała, tak dulec\.:. źe 
ciężko ro~e/.nnć fztukę ~ 

BLlrf.6tyn nie 1'0'" 

fpufzcza -

AME. "'r _ -J 

fpufzcza fię ntttui'atilie W fpi
rytl)he, ani w oliwie, .. ale 
chcąc go zmiękczyć, k~adą 
w oliwę tłuil:,! rozgrzawfzy 
go wprzod mocno nad o
gniem, dla wyciągn ienia czą
i~_r si,btelnych, na ten czas 

"pufzczn fiCC y mic/;;;a po-
\oli .w raz z oliwą, v' robi 

lię poko[t. \V fpi rytufie 
zaś ten fporob nie udaie fię. 

A~IHRE:'TTE. lVlodJ'at 
Te ziarka zapach 

lliJlią piźma. Na wyfpach 
Antyliki;:h, Arabii, y w 
Egipcie, tl}11<ą ie na proch 
y mięfzaią do }wwy, przez 
co fra! e fię poGlniey fza. 

Al\IETHYSTE A11lBłyfl 
iefi l\.amien drogi koloru 
iasI1o-brunatrtego, • niby po
mięf/un y z czerwonego y 
fioletowego. Ametyfty 
'" fchoanie są; twardfze y 
fzacownieyfze, te co fię u 
nas znayduią, prawie wfzy
ftkie Sl! zachod11ie. \V 1a-

. -fnoś~ ametyftll oznacza, że 
"leD: kryfztał bardzo czyH-y, 
kd!oryzowan y w ziemi prLCZ 

'-~llbfiancyą metaiJiczną. '''i
dziemy w nIm kryfinl-
lizncyą fześciognmn~ kry
fztału ', y natury uło±e
nie poltrzegamy, j<tora 

u drtie otowC} k""L-,t';i" 
połowIC AOJe y 

rzn~wrzy go w poprzeJ, u .. 
waf,uć można wfzyftkich źy
lek bząfiki fześciogranne. 
Ten btmień dla koloru ha .. 
zwano Rifkupim; u Arcv ka .. 

. pUma Zydowfkiego na· Na
pierśniku był fiodmym w 
rzęd7ie innych j{umieni, mi 
ktorym yło imie wyryte: 
1:-..:aclJai'. Ametyfr rozg" , ... 
ny powoli w ciepłym pi. l 'u; 
tracl kolor własny, ~ T' y 
wa przeżroczyfiości y.~ 'ia
tła d yamantu, dalek le 
piey niź SzMir. Purpur J ""Y 
Ametyfr ieR: naydro ;' 1 .f, 
ż kiutageny. Szńc ' lek 
Ametyfiu zależy od wie ko 
ści y dofkonido~ci kC l rt 

AMIANTE, .Amiant k ' .. 
mlen niezgorzyfl:y C}; ,r 
Ognioźył. Natura tego mi 
neridu . dotąd nie i~it nn 
dobrze wiadoma. "Vlu.n 
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kfzą. m iękko~ć, y ktorego 
włokno naymniey fię trzy
HU. D~wni u : l1'i~li fporob 
ofobliwfzy przę,d ten ia Ami
antu, z ktorego robili. pło
tna wielkiego rl.<lcunku. Cl.l.
'fm przez uc!.:!.:::h '~ zd y~
wrz y obrus :tlbo serwetę ze 
ftolu, wr~l1c:1li VI ogiell, zk~~d 
daleko bieIL~ą; potyru wy
ciągali, niż:-li byLL prze~
tym. vV ta kie plotna UWI

jali ciała. zmad yc.;h Krolow I 
aby popioł y ich po [pale
niu nie mięr~al y Gę, kto re 
potym zamy kwo w fkrzy
neczkach. W l~domość ia.-

\kolwiek być moze teraz 
"zedzenia Amiantu, zależ y 

;1 tym, aby był i·t!, na y
ci eń!'zy y naymięl{fzy; od-

.ielaq, wlokno od bryty 
. yżyn~aiąc w wodzie y płu
c.:ąc po kilk:t r~v: y, pot ym 
g 'empluią, przym !l~fzawrzy 
~rochę bawełny do niego 

130 wełny, y prz tC d,~ odwil
~,> i,!c palca oliw,!. \tVelna 
lub b~welna lh1ży iedynie 
do łatwie y fze.go {'poit·nia 

. A miantu. Zrobt\\'["y plotno 

w zutaią w OgicI1 J w kto rym 
wjłna wYPlda Jirz, ń zoitaie 

1)umr. ptowo niezgor.t.yfl:e. 
l onią t:alde y pap:cr z A
r/ iantu niezłjqrzy lry, ktory 

Z .alby fi~ na Pl'L.)'wileie y 

inne Tytuły do Archiwow 
tak publicznych iako y pry
watnych, gdyby' iefzcze 
można wynaleść fpofob ro
bienia Atramentu, ktorego
by ogień nie fkazit W y
nala.zcy lamp wiecznych 
cz yli zawf.t.e goreiącyc~ 
uźv,~rali do nich. knotow z 
A~iantu, V rozumieli źe 
mogą iefzc;'e doyść sekretu 
robienia oliwy z AmilłntL!, 
ktoraby fię nie trawiła \~ 
ogniu; ide nayprościeyf~a. 
Fizyka czyl'ż nie pqkazu
ie, źe idt rzeczą niepoda. 
bną, aby m'Ąterya mogła do
dawać ' żywności ogniowi" 
bez trawienia oneyźe. 

AMIRAL. }(oncha z ro. 
dzaiu Konch liykowatych, 
ieH: bardzo fzacowna u cie
kawych. Te Konchy są ro· 
zmalte, iakoto: Extra-Ami
'raI, wielki Anf,iral, Vice-Ami
ra.!, Amiral pOlna'ta,iczowy. 
y Amiral chropawy. Wfzy. 
i1:kie te Konchy są wielkie· 
SO l'zacunku dll. swojey pi~
kności. 

AIVIl\TODYTE. \Vąź czar
no nakrapiany rogaty,gdya 
ma na głowie brodawkę, 

ukąfzen ie iego jadowite, ieLl: 
bard~o niebef'pieczne. Le
c/"'yć flę można tymże' rp ; 
Lobem co y od uką,t'zenia źmi 

AM..l\IO-
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AIVIMONIAC. Pałrzflo- ma niebefpieczeń!1:wa, niżeli 

wet: Set Animtmiac. rofpufzczone srebro w kwafie 
AMlVI0~lAQU~ .. Paty'!. kopetwasowym. 

jlOZVCf,: GommL~ Aml1tOl1źaqzu:. AMPHISBENre) Wąż 
AMrvl0NITES. 'rak na- dzvochglolłJny. Na wiele 1'0-

zywaią fi~ Konch y rogate dzaiow dzielą te węże .. Opi
t\akfztatt l'ogow baranich, fanie wielu w~drownikow o 

t't' ·nc p . ak śłi" tym.' wężu dosyć iefi: baie-
m .. ki:-; 

.: Pl '~JloU/ 
tJimt~ 

AMO},1:K Orono owocu 
pewnego, ktory pochodzi z 
Indyi, ie il: \yy~rrtienitym le
karItwer'n 11 zeeiwko truci

· źilie. Ziar a maią zapach 
y smak k:tm t'ory. 

AMPELITffi. Ziemia wh~
nZć~7U:&. Ta ziemia ieH: czar
na, znaydLłie fię w Furn:tr:MJ, 

w Gatinois, w Norrnandyi w 
Mia(teczku S.:az, y w Alim/
fon; kleiowata y fiarczyfb. 
Złoźona. na kup~) rozwią
zuie fi" na pierwfze swoie 
początki, y ńa ten czas lł:aie 

fi~ źdatn~ do rozrzucenia 
po winnicy-, gdyź bardzo 
dóbrze fprawia grunt, pr.le ,~ 

fwoie cl.:!rtki 1iaL'czyIł:e 
wygubia yobać'two. \Vi no 
naciąga od nicy smaku 11111-

fżkateli. Tłuczona wy.1aie 
z fiebie oleiek, y fh
źy do fcu'bowania wło w 

brwi C.larno; tert lp ' " b 
fi: dalekó leefzy y 1 mey 
Byke: Tom 1\ 

czne. T~ ma o{'obliwość nay
więkf~ą, że chodzi wprzod y 
wzad iak zechce, tak dalece 
źe niemoźna porniar1{ować 
gdzie n\a głowę a gdzie ogon. 
ponieważ są do fiebie podo
bne, Te węźe nie maią zę
bow, uką;fzenie idl z razu 
ie(t nieznaczne, ale potym 
ftaie fi.ę tak fatalne, iakó y 
źmii ~ 

AMPHORA Dzb'M. Dzba .. 
o dwor.h. 
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zyan ·Ce.rar.z łakomy' wło- kładl!' 'te figurki w lca~et~ 
żył podat,ek na ul'yn~J y ikorzaną y zawierzają na. ł 
wyznaczył ni~ktory(;h z karku końDc.im, dla uniknie;" 
Pofpo~{l:wa, ażeby go, wy- nia w{'zelkich czarow y u
bierali od tych, ktorzy byli rolww. 
pl'zyci~nieni potrzeb\ na- ANAcALIFF~. Jer~ ówad 
tury. '. Jadowity mi "'yfpie l\iada-

A1VIULETTE, Lckar(flf}o gaikar; lil\ąfzenie iego ie 
od c::.OorOzfI·. Prawie u ' v.:fz y- tak nj~befplcczne, iako y 
ftkich' Narodow poz ibty niedzwla,lka ziemnego, u
iefzcze ślad y zabobonności krywa Clę ~r.f lwrą drzewa •. _ 
tak W figurach bc;r,wfty- ANACANDAIA. Vąź 
dnych Z burl'ztynu, koralu mi wyf1)ie Ceybn, ktory 
&c. iako też w obrazach y ieft tak mocny, że okręci
innych ciałach. , 1V!i<!110 ie wfzy Gę w kolo fzyi bawo": 
zu obronę przeciw CL;arom, łowi, zilddf~a go t wysy
l-lJJwm, y zarazliwy~ cho- sa 'krew. 
1'o)or11. Zapasnik przedtym AN ACARDE. <?rzeclł Ż 

Rzymie rruat fię za nie- tebo drzewa id1: plafki; wiśi 
yci-ężoncgo y bcfpieczne- n~ końcu rzypLd~.i, ild.ro ż 

g od cz{r~·ow" gdy był opa- .. nIego ma smak Pl~()Cyl; ~u
t: ohy, tal\owym lekarH:we~. pina zawiera. w sohie s?k 

. zyfcy żolnierże ktorych tłuHy y wygtyzaląty, zda- t~ 
'iąże Gw.iz)ufz wyciąt w tny co farbowania koloI'em 
Ąey pctyc;zce, mieli p:-zy czarnym zawrze tr\-.;'ałr~; 

~ \ ie ppdobnefigl.lrki. Der- od tego solni zęby prochme-
n ",e w Arabii y w Tl11;- ią. Lekar1two preparowane 
. oh wiele zy1kulą z icltwo- z Anakardy, nazywało fi~. 
_l"llÓŚCl polpbift.wa przeda- łekarftwem ' głupich, albo';' 

l, (; im takowe lekhrftwaJ y wiem ptzez zażywanie o~ 
/ T!,zekaląc dfob~iwfze ia~ rieg? fiali fi~ głupienii. PO:w 

I S !Ua. J eże!i fi~ zaś ' wiadaif! Że pe,vn y od uro,,;' 

Ż. ':l.dr, źe ic-hobi:tnice~~. dzenia głupi, zażyw~iąc t~'
ku lue W_!. tedy przy- go lekarfrwa y UCL..ąc fię 

~ U!~. 'tJ· ,:"nie . zachowaniu przez kilka rniefięcy # wy
ial ievś ce~mf)n!:i w t.)zy- rzedł na Profefscra bardzó 

. dhych, Arabo,wie bie-głepo w Pro.wie, ~le . ,~.~ 
. .{.: • ki~ka", . 
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kilka lat; iakhy!i~ natura chodzą, y są owocem prze-
wysiLiJa prz~z t<!k nagłą od- wybornym; z SOlnI Anana
mianę, ow Doktor ftat fię fowego można robie likwor 
zawrze pomier7,a~y, ' wy- delikatn,y. Z Ameryki. przy
fchły, wyblad! y, codzi~ń '. wożą konfitury ananasowe, 
fię zapiiał, y nclofi:atek ĄNASPE. IcH: rodzay ro
Wpt'ętce umarł. Orze 'f o baczkow pewnych, ktol''e 

nakardowe ieH: bar.dzo pi,,- . pófpo!t1::ie mi kwiatach znay
kne', rQśnie pqn~d rzckalui dui<l, r~. 
VI H'ilipinacą. w'l\1alahar. y N'ATT~, Farba, ktor% 
W Indy<:.ch wfchodnich. l\-lie- i·obia z kVliataw czerwo
f~kańcy troh Kraiow, obci· nych, tak' ią preparują, iak 
~ai,! kQ~ce gał,!ze~, S<?tLliC! ~ndycht. Kwiaty zaś zbie
y ' ied7.ą. 'rai~ na brzegach Od llCJgi 
.. ANAN S. Ten owoc ro- Honduras w Ameryce. 
~Qf~n'y o 'nie nątm:a!nie po ĄNCHY40SE. 1 atf 
wyfpach Ąmery k::u1fkich, lł jlQwa: ĄnkytosfJ. 
pas rodzi fię w Oranżeryach ANCHOIS. Ryby rodo .. 
pie.płych przy wielkim frą- bne do Sardeli, ży)ą tak ako 
ranin. ' R~zllv!.ite są gatunki y one \V fpołeczności, y ły
Ananasn, ia koto: 'Ananas waic( razem ścisnąwfzy fit;:; 'fi 

pukrowy , nazwan y od form y kupę. ąo światła idą sle , 
głowy cukru; Anan<l;s wielki y dlą tego Rybacy rzy 

. ~iaty' zap:łChll pigwowego, ~\yietle zapufzczaią fiec i n 
y Anąnas mąły. l'{aydeli- nie. " Polow ich w fił'onach 
~:ttnieyfze są; w sITI<l:ku ąna- Prowatlcyi y Kataloni ' za
nasy, ktore n~alą zapapą Gzyna fię w Grudniu y trwa 
~enetow, gatunku, iabŁek, aż do Tvlarca. ,V 1\ ... : l , 

ten ieden gatunek ananasow Czcrwcu~ y Lipcu erzer>.ho
' dzią.seł nie krwawi. Rozmna- dzą z Oceanu do morza ro-

.' *aią 'l~ w 'Si'erpni,u z w:yta- dziemuego;' ten czas nt' f
ftkow, ktorc wypuCzczal! 'po więc'ey ich łowią p'bd 
~,Qk4ch, jednakże p~k1lisci braLtarem. AŻf\by fię z' . 

. zakopanych w ziemi, pr~- psuty, ikaro iC~'pią. 
dzey w:-ydaie owoc, niżeli fprawuią y solif .. ' ' ; I 
wyro(tki. ~ nas w Oran- ANGYLE.-. 'Tak fie ną
·t~ryach dos~ć dobr ~ QO- zy~ą ślimak z ród~aiu' rze· 

. . iD a ~ czn y h. 
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cznych, kto~y zamknięty w y rozrzynaią n07dr~a, aby 
ikofUpCę przyczepia fi~ po- mogli mieć wplniey fzy oddech 
ipohcie do śitow i~.. w biegu prętkim,ktory docho-
ANDIRA-G~AG.»U. left dzi k011fkiego; ale w nafzych 

rodz~y niedoperzow roga- l\l'aiach wcale oclrod ził y lię· 
tych, ktol,'e maią wyroii:ek Pm'I iad4ią że Q(ie ł i yie lat 
na nofie. Ten niedopc}'z 30. Do roznmożcnią. fra<)a 
gdy zachwyci ia~ą· beIty\, potrzeba dobierać bard
,vysysa z niey krew; czasem dobrYl'h [tadnikaw. .Os. y 
\\"cisnąwfzy fię do {Jź].;a l\Tirebalikie z Pikta\:Vli są 
przegryza. żyłę w nodze, y nayiepfze, u ktoryoh człon
toczy krew z czło.wieka ki naturalne lu.1 fpłodzcn~u . 
śp iącego. Patrz jlowa: Chau- fiu ią<:e 7 są nayokazalfze. 
vQ-soltris rj{l1 Madagajcar. PrLeonią ie cza!.>em po 50 9. 

ANDROGYNl~" Patrz liwrow., Oileł lubQ ielt bar-
lf.'(l: Fa:,tus monfreux, dzo gorący, nie bywa za
ANE, Osiel. To byd~e wf Le piodny. Ze wfzyid .. ich 

" .. orcmu przypisują niektore zwierząt czwornogich, c~1q
. dy, nudgradza pożytkierp7 nt:d\ m~ naydłuifzy w prQ

l- ory przynofi Wieśniakom, po.rcy~ ciała. Jak tylko nIC 
GOnorz8~c n.ayclęźfze prace. O::;lica odi1:anO\:t;"i, zarąz ~'! 

( czątek swoy wyprowadza ug3.niaią rnocao, aby nie Olł-
z Arabii, żyie w f'po]e(;zno- fzuciła materyi płodne)'; 

t w , Libii Y w N 11l11id Y i, nofi płod przęz I~ mieCtęcy., 
t:' zie ftadami chodZ,!7 a gdy :Mlelw oślicy ielt let.~ie y 

J jfl:rzegą kogo, zaczynaią gonwzkę usmierz~, .{<tore 
! "zefzczyć, y }'yczeć, za1ta- Doktorowię mocna zalfcaią, 

... wiwfzy fię w mieyfcl1; a do czego naywięcey dqdaie 
z zbliżeniem fie do nich, parza, ktorą 11ę ośłica żywi . 
l'ozbic3ai~! lię jak "~zl kie k.e- Pii'1 ie ciepło, gd yż ~ak lię 
n' e. Znayduią Hę ofł . Y podftoi, zaraz Cię p:,uie. OCta! 
I ,t::' 'oJ ch kratach , al e lm gdy fię f tanowi z klaczą,tedy 
~:ł \zimnieyI':t.ym kraiu, ta rodzi mula )?atr~ pou'a: 
t) bar~ y swoią natur~ 1\1ulet. Jeżeli l1ę (tanowi z 

j ieniaią'~ Arabowie tak krowa, rodzi Cte mief7Cl nie p 
k 1 wychowuią, iako y fwoie z osła" y krowy." P.ztrz jlo

,,(. 'nie,uc~ą ich chodzić fiępo, ((Ja: jumatts. Ze !kory o~[ęy 
J robi" 

ANEt ~7 
robią bębny y pargamin fzC!n iem wody pociąga do 
gruby do Pugilaresow- Ro- iiebie rybki drobne 7 ktoremi 
bią takie z; niey capę. to iefl: fi~ żywi.. Mięso w niey nie 
wyprawiwfzy fk9rę posy- snlaczne, ikra czyni zatwar
puią gOf(;:;ycą" od }<torey dzenie, ~ ikara n;lŹy do po
pJJ:rości wysypu ie flę na niey ~erow~nia 9fzewa, y slonio
nłby grofzrk bardzo dro- weł{ Kości. 

... ny; tę capę farbuią potym .AN.qEL/ len rodzay pta
'~zel'wpno 7 czarno, lub in- Jww, l{tore-znayduią fl:c 01(0-

rzym lwIm em, l·; tt.r·ey uży- 10 IYItmspelium we Francy i .. 
\\'aią n~ poluo e. tnięso do iedzenia nie da-

ANE, Tvm imeniem we pre, chypa zdiąWfzy fkorkę· 
Frapcyi W ~ięktorycp PrQ- ANGERONE. Ange;"oną, 
wincYflch na/ywa~ł~ l-ybki I :Bogini iahl y milczenia, byl~ 
:ktore wy .(,owiem y li'iełbi- C~c~0;1a. od , Rzymi~n; iła
karni, . trz. jlo':f;a: Chytbot. Wlano lt! nft ołtarzu przy 

ANE RAYf.:. OCtpl dzi1~i F.olkofzy, trzymała palec 
w Przylądlw pobrey l1a~ł.~iel. ~1Cl uCtjlCh, poka(-uiąc że L. 

Pał;:z 'pou'a: Zt'bre. trzeba znofić wfzel~ie prz y .. 
.A.N~lVIO~E, Anemony krości w milczeniu. la 

kwiaty, w l\torych natura tego zaś ftawianp tą przy 
wyJJ:awia n~Yf'ięlwiey[ze ko- roikofzY7 aby człowiel~ pu
lory, tak d~1{e~e j.e; lJoetQwie mi~tał na pOłTIi:;trkowani W 
imagino\\-'uli fobie, że tefl fzcz~ściu, ponie~ aż. życ' 
kwiat byl Ju'wią Adonisa ludzkie pęłnę ięłł utrap"eni , 
Jkropion y. Ażebyanemony y rofl.. o i'7 y . 
miały iak naywięcey od- ·~NGQLA. lęIł rodzay 
mian', potrzeba {jać ziarka ~otqw ł ktorę' m?ią fz cj' ć 
zbieran~ z nay!~pfzy~h ga-: lniętb, długą y cienl\ą , co 
tunLow, " jcH: ' 'en;, ~,jeplych 1]{ra-

ANE1VrONE de MER. leD: -.anlklCh~ Zkąl ~ -
rodzay Ziolpzwierz~. P.atr; 
flowa: ZODphyte. 

ANGJ{:, 'ren gatunek ry
hy rnprikiey ukrywa Ctę w 
piafku, y w~ruf-?a wodę SWQ

lenu wąsami: TY{ll p9fU':' 

~. ~ ~ .1~GU~LLE, ł1O'~ •• 

Te ryby chociąt Pf? by
waj;! w wopzie, mogą ie ,k 
ź yć przez iaki czas na źic~ 
p1i . pow~ad~ll!- nawet :że 
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' wych::>dzą' czasem ze . Itawu ANGUILLE de SABLE 
. dla odmiany wody. Rybacy "fVęg('Jr% piajkowy" Ta )'vba 

. . rozumieią że węgorze rodz, idł: długa jak. palec, 2Sn"ay
' fig z okoni~w, płoci y ry- 'dnie G~ wc Frąncyi na brze
' bek biatych, podobnych gach Bolonii, kryie . Cię W 

wialkości,! dą kielbiow, a to piafkLJ na brzegl~ morf1,im 
z pr~yczyny rc.baczkQw, przej swoiemi nieprzyincio
kt~refi'ę znayduią W ikrze ł~~mi. Ubodzy Judzie ła " 

"ryb wfpcunnionych. Rozu- ~e kiykun1i llmyśln~e dO,'teg.ó 
mieć ierlnak potrzeb? ze,J}!l- zrobionemi, y iedzą. ' .. 

' tura pofl:ępu,i~ zawfL:e iedną . ANHI~Ą. Ptqk 'drapie-
dr08'i:l \v rozmnazaniq iąite- żny wodny \y ' rezylii. Są
ftwa. '~ęgQ~Z len: ZYWOfO- -!niec ie:fr J1:~ł v y. ,wie~'n y k4 
dny, iaia ,y nim wyltgaią; s,woiey samicy, kto~'~ nie~ 
fię) y maleńkie węgorze źy- , zmierJ..ie kpchu; a g~y sa,
w(]ern rodzą fię, PQdobicń~ m)ca z~ \re ha, ~ y on ~łużey 

'~wo, ie l! t.e \vęgorze l1ie *y6 nip trtoże. ' Sami;a rob,i 
"mnoż a f4~ '~!ł:~wacl} ale na gnia.zdo ' z błota na ziell~i: 
tarło wychodzą do, ll10rzat aLbo we pnLl z drze~vJ., F:or-. 
ł (iid pc.'tym mlode p'o,vyrac~ią ma gniazda iefł: pod.obną do. 

• • . J 

o tioJkicy wody. ~:; ą nie~ . pleca, 
tore rzeki, ktore.mi ndai~ ' Al'lIL. Pab'z flowa:Jndigo. 

f;" do f\lOt'Za w Sierpni,u, ~ A N I r~l Ą L du }\'f U S C~ 
'~ tamt'_ ~ powracaią w Lu.ty m . Patr;~ jl07?la: Gaz.el~e. ' 

. g'; )7;e za\vfze przebywa- .Ą~IS, An!Jż, ieft ' ziarno) 
• ~; n <1 dnie, 1k~d nie wychQ:- .~o~zenn6. , lckarftwęm wy .. 
d <~, tyH.Q podcza,s nawał- bOI n yn~ nó- żoł.ą.del~ , g~ y~ 
o.ści y. grzmotow dl~ na- 'dodaie· i1:rawności, w Mam ... 

p rania ·oddechu. I ' •• kach pomnaża pok;l:rn ~ ;" 
ANGUILLE de C YEN- Nie.mcz~ch Any~ sypią do 

,rF, H'tgoT~ ~j(~a:["'0 0- chteba. Z ~ny"ż~l pędz~ro .. c 

Via(t.ai iź ikoro f ~ ' go' kto, ~ne w?,dki. y r'a~afi~; robi%. 
d\~t1 · ie, -tak z'anv; cie.rpi takźc oleje~ anyżkowy, kto~" 
d "~e liG. 1. Toż samo ~y. ma zapach y smak anyżll. 
l1J r;wl ,;e ł:yba morlkl D.r~~ . A'N'IS de LA CHINĘ. 
t ~Iik I;aZ\'{~,na, <?d

l 
~torey Anyż CM/zjki. 1?0 drzf!wq' 

r J ~a drźy y trQtw~eie. Patr4 ~ośn~,: W Chin,ach~; W F)li~,:,--
jiol'!(,J: 7' ol'pillc. ~aQą' 
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używaią na ulecz~nie tey nach y \V Tartaryi, owoc 
iego iefi: nakfztalt gwiazdy, 
zapach ma bardzo , przyie

\Ve wfchodnich kra-

Chbtóba 
• kofłna, w ktorey kości ciałct 
, 'ftruktbry przedzlwney zwie.; 

raią De y zwii~ią iedne na 
drugie, Złamanie w człon
ku, h.1b wywinienie,albo inne 
przypad.ki ri10gą dac przy
czyn~ do wylania soku kd
frnego, ktory i e fi: koniecznie 
~ott.7.ebn y . do iifoi'mowania 
Odtrętu, ~lbo poJnlrmowegd 
sdktl, ktory dale ślifiwść fr.a-
wom w c,złonkach J y .~atrzy:..; 
muie ich gibkość. . Ta cho~ 
roba formt.ti e fię w'ten czas, 
'gdy frawy ktore pówin~y 
hyć zwrotne, zt)illaii! fię, lu
tllh~, Y .fraią fi~ niby iedn~ 
fztuką. \Vfzyftkie części 

kd1tne w swoich frawach y 
l członkach są temu podległe. 

\Vidzieć hlożna przyldady w 
opisaniu roźhych kosci, kto
re fiCC lionserwtli4! po Gabi-
net~ch . Sposoby ktotych 

choroby, są te: lać wod~ 
potrzeba m~neralną ciepłą ~ 
przymięfzawfzy dO,niey soli 
r~fpurzczoney mi członek 
chory, potyrn przykładać' 
Anod yn, y f,UrZaĆ powoli 
członkii~ chorym w czafie 
fpofobn,JID :. . . 

ANNEAU de VIRGINt
TE. Pierścionek dZŹLwź[{u;a. 
W Etyopii, y w niektor ch 
Narodach wfchodnich, od 
Stanu są; wyznaczeni )u
chowni, do zacho vania (: ży~ 
.frości, y Panienki ktore '0-' 

winny przeftrzegać sw go 
dziewittwa; aźeby zaś nie" 
przeftępowaty tego pr~w(" 
uży"'ralą pierścionkow, {to
re są tamą i1iepl~zebytą. Z a
wiść małżeńfka powo em 
ieH: im do tego, gdyż na v\;:t 
Męźatki poc: leg LiCh t emu 
zwyczajowi. 

ANNEAUX. Fi 'cinnki . 
Poc,f~tek y u 7Y Wa: 1e pier
ścionkow left bardzo dawne 

• ,fzyitk ,ch prawie N uro 
do ~- , l11iani~ z poczatI u 
ho[U~pje~ - ionki żelazne, n ' 
ktorych wyrażano ' lo ~ 
ktorego z Przodków, Zło 
tych plel'ścien}l ~'!e wolno 
było noflć, tylko R' er! wu. 
y to VI pewne dni, ale po-
tY!ll dla· wfz:yfi:kicb {tal ; Clę, 

, " " pofpo: 
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pofpolite. Zbytek zaś do 
tego punktu przyfzedł, ie 
ręce były bardziey obcią
tone, niżeli ozdobione pier
ścionkumi; ktadziono ie al
bowiem mi wf'zyttkie członki 
palcow, op rocz srzed'niego 
:'i ręki le\vey. Heliogabal 
przyfzedł byt do tego zby .. 
tku, źe nigdy nie noCH dwa 
razy iednego piericionka, 
ani trzewiko\V. 

ANNULI SPONSATI .. 
t II. Pierśćionki Szlubne. 

'zedtym u Rzymian y Gre
k )\V bywały żelazhei We 
1 'ancyi prL:edtym był zwy

, czay, źe dawano pier5cionek 
Ze trzciny tal!iey osobie, 
ktora ptzed Szluben1 UŹ y

.. ata praw Małźel1lkich, ale 
dkup pewny: zakazał czy

r.~: takowych źartow, po
Lważ dziewki wieyfkie ro

I ' mial y, że ten pierścionek 
owa.' .at Pl'awo Nowoźetl

c v. 1 U Niemcow l,aźd y 
łąierz noGt piet"ścionck 

r·lazny poty ł pokLby; nie 
zabIł nieprzyiacieia Nv. Jdu 

W?go. Pierscienie nofzor!o 

p ::~~. df ~ ,na wfzy!tkich pra
l ~ .donJ\'ach ciała, teraz 
, fchoWtch kraiach no-

r ł u nos~~ 'u policzkow, ml 
j' I 1 
l, \ ',1 g1"n, y u 11'0" 

~. iirut ~i fi!" pU' ... 

ANNULI SAMOTHRA. 
CEL Pierścioltki Samotrackie, 
były z gatunku Tatlzma ... 
ndw, czyli figur char~kte. 
tyczn y" h, ktore no[zono za 
lekarfŁwo od czarow. Te 
pierśoionki bywa ty wydrą
źone; gdyż we śrzodek kł~ • 
dziono kamyczki zbieran'(! 
pod pewną konfi:ellacyą,Przy'" . ,. 
pisywano takowym pier .. 
ścionkom cuda niellychane. 

ANNEAU du PECHEUR. 
Pżerśćitń '·ybacki. Tak na
zywa fię piecżęc Fapieika ~ 
ktorey tylko uźyw~ do pie
czętowania Bullil Ta pie
częć zawrze iell: przy Pa~ 
pieżu, y niewolno iey przy .. ·' 
cism,c tylko w przytomno'
śc'i Jego, Skoro Papież umie ... 
ra, zdeymuią mu ż palc~ 
ten p~erścleń y łamią. N a
zwiilw tego pierścienia ścią
ga Gę do rozumienia cudo .. 
wnego połowu S. Piotrał 
ktory ieR: wyrażony na 
Pieczęci. 

ANOLIS. Ieft mała ia~ 

fzczurka na wyfpach An
tyHkich, ktora w dzień ble .. 
ga za pożywieniem około 
damow y ogrodu. Zyie zioła .. 
nt'l,gryzie kosci y ości I ybi~, 
ktore im wytzuc::1ią. kryie 
fię w ziemi; w noc y ich 
wrza~ ieil: przyI,rzeyfzy od. 

Swier ... 

ANT. "41 
Swierszczow. Zabiwfzy ie- fldada fię z subItancyi me
dnę z nich, zaraz , drugie tallIczney, ktora ieit treścią 
zbiegaią fię y pożeraią ią;. kruścu, y z fiarki. Odkry
Miei'zka,ńcy tamteyll i~dzą ie cie naypierwfze włafności 

AN01\11F. ou TER~BRA- Antimonium, przypisuią ie
TULE, leH: koncha z 1'0- dncl11u,Zakonnikowi w Niem
tizaiu ORrzyg, koniec fko- czech', ktory' wid:tąc źe pro
~pki i~{t: clekawy, gdyż mi fi~ta ziad1f&y trochę tego 
fpodzIe iefr dziurka zakrzy- miner,alu zlaxowalo, kazał 
wiona :fu gorze, nakf,ttalt ~azYć całehlu Zgromadzcniu 
dziobu.Ztąd ią nazywa4dzio- swemu} ale zaraz Wf7 cy 
bem Papuźvm, kogutem lub co do iednego wymarł, 

kurą .morrką, y kurczęciem'. zt1}d tcn minerał nazwano 
i . Kopią ie porpolIcie w ziemi,y A ' onium. Teraz 1e-
nazywaią .Ą//'omitami . \V d ycynie za 1 rdzielnieyfze 
morZu są bardzo rzadbe. le k re Iti. z \'lCU' 

t AN TA, P.:d/ 'i jlou;a: Dante. jednał (J'źv· 
ANTALES. Są male fko- wanie iego z wielką trudn~ 

rupki nakfztalt rurki Soli- ścią icH: przyjęte. \V Roku 
terow, tytlo troche grubCze, 1516. zakazano I go :l1"zez 
mieyfca~i są ząbkowate. Dekret. P. Pawnier de Cacn, 

. ANTHORA. Patrz jl~lf}a: doikonaty Doktor y ,iełki 
Aconit. .. Chimik był fkarany doże-

, 'L ANTHRENNP:. Są małe niem z urz"du, za to żc ,
ż'uczki, ktore Kupami iataią żył fię używać go, y )u.y" ' 
po kwia.tach, okry\.\ ai:! fię w pisywać mu wielkie fi.ut' i" 
kolory, kt'ore za naymniey- w Roku I~o9. O! il eż o 
rzym dotknie'niem opadaią, zawfz~ trudności y pr .cda 4 

y robaczek na ~en czas wy- dOW(lnia użyli wielcy I tlzi 
daie .fię czarny. Poki są w w odkrywaniu zakryteJ mc-
ftanie robaczlww, toczą zwie- w:Uldomością prawd y? i u
rzęta, ktore iię konsenvui'ą cierpieli okrucieńH y 
po Gabinetach. , . wzgardy od umyn.~\v · a~le-' 

ANTllVIOINE. Antźmo- pionych fałfzem, nie, ad -
nium. Ten minerał znay- mością, y zabobonami·~ Chi
t\uie fię w W'ęgrzech, w mikowie dofzli fporobu llZy
Niemczech y we Fqmcyi~ wania Antimonium n.~. wo· 

Dykt: Tom I. . ,\ Ę nuty 



ANT. 
-nity y laxacyą.. Feynu 
c .yli tre~ci mine 'ahl uż y
;~ nil be1rdzo we WIZ yfl:kich 

.mfztach. Przyda~fzy go 
mie dz! dodaie dl.więku, 

· cyr.ę c4 yni twardf'zą y 
· ell'zą. \Vlolywtzy troch~ 

• A ..olowiu robią litery dru-
t rfl' ie, Gl. będąc łatwym do 

fpuf'zczenia, H:aie fię fpo
onym do czyfzczenia złota 
stebra. 
ANTRIBE. leO: roa7.ay 

robac7.kow,ktore toCZi.~ kwia-
• ' y zdaią fię lie kać w ka
:ndki. 

AN1'ROPOLITES. Pe-
tn'.lilw.cya ciał ludzkich ieft 

, ·dl.o rzadka. Biorą cza
. n kości zwict"z'l.t fkamie
i.!. łe z.a ludzkie, 'sfl, iednak 

prawdziwe. Zdalezióno 
S/. yba:ch gdzie przedtym 
lśiec kopano, trupy ia
vymś prżypaJkiem za

'J' .ebane, ktore były fpe
.' fikowane, y mineralizo-
· '.le. Patr$> jłowa: Pctri

t ·ons. 
. ANUBIS. Bo.~ek EgipjH, 

ry miał głowę pną, w ie
:, y ręce trzymał brzęk'a-

, drugiey la1kę Mer-
k H'y fzu :: ,..J \Viedzieć nie 

1 !nl co "'lo znaczyło. Rzy
i· nie glębocy w swoiey 

. li sobie 

ANT. 
tego bożka, iako y wfzy
fikje inne Narodow zawo'" 
iowan ych; miał swoy Ko
ściol w Rzymie, y ofiary 
mll cz~rniono, ale ta cześć 
nie dl~lgo trw~la. Jeden 
rnłod y Kawaler .. rozkochał 
fię w pewney bamłr: Rzyr'Y 
fkiey, ale ani inH:an 'ye) ani ... 
przylięgi, ani obietnjce nic 
mu do tego nie pomosły~ 
Chcąc iednak swego dol(a~ 
za'ć prżekupi ł J\apłanow, 
ktorzy wypel'swadowalia.ze
by zadosyć uCJ'. yniła ch~ .. 
eiom iego. Dama ukonten'" 
towana z tak wielkie y h/ki 
Anubisa, prz yhecH f'zy z na ... 
bozeldł:wem do l{ośclola zna
lazla Bożka, ale bez pliey 
Slowy. Ze zaś młodzieniec 
nie mogt utaić swoiego zwy. 
cięfł:wa, 1'yberyuf'z Cefar.ż 
dowiedziawf'zy fię o tym, 
kazał }{ościof zburzyć, • Ka .. 
phnow powicfzać y' w Ty
ber wrzucić. Od tego czasu 
zaprzeItali czcić tego boźka. 
ówfzem Senatorowie y Ce
fatze poczeli pr~ebier~ć {j~ 
za Anubisa dla swoiey ucie
chy. Naylepit y profitował 
ż tego Senator pewn y, kto
ry w poaaci Allllbisa \V y m ... 
knął lię od ProskrypciTry" 
'Umwirow. 

AORTE. ADria 

APE. 4; 
wielka pulsowa, z lewey ko- fki w poftaci wołu. Znaki 
morki serca idąca, ktorą iego borewa były te, Łyfina 
krew rozchod7.i il~ po wfzy- biała na czele, poł Xiężyca. 
{[kich częściach ciała. białego na boku prawym ~ 

ASPAR. len: iedno co Ar- wyrażenie Orla na grzbie
'Jnaditla zwi~rze pewne w de, pod ięzykiem gruzoł 
Hrezytii, podobne do ·profię- nakfztałt ki·owki robaka, y 
cia. 'Pafrz. }lowa: Tai'ou. włosy w ogonie podwoyne, 

AEE.REA. left zwierze Egipcyanie wierzyli, ze w 
Brezylii, ma tym wole przemiefzkiwała 

podobieńftwo wielkie do dufza dawnego Krota i.ch 
szczura y do Kroli ka, fzerść Ozyrysa, ktory hył wiel
ma podobną do nafzych za- kim miłośnikiem Rolni&wa 
ięcy, y ufzy krotkie. Siedzi Kapłani f u ' ,- ~i. fł' .:: fob w. ,;t
w ziemi iak krolik, nle nie zania znakow mi Jnłod" \.O h 
kopie iey, tylko fzuka go- by kach, z k O y et pot ., m 
towey iamy, naywięcey iednego wyprow::HLmli 'u 
kryie!tę po dziurach y ro- czci Pofpolfh ... im ga.. 
fpadlinach ~ał, w ktorych pl'ZYl'l'owadzono do Jlrrt-n
daie O~ wziąć łatwo. lVhęso phl'$., karmiono wpl'zod pp,ez 

. ~ niego wędzone ięfl: dosyć 40 dni w Mieście ktOrym 
smaczne. Jeft podobieńftwo nad Nilem. Przez ten czas 
'te to zwierze. ieft toż samo, karmiły, czesały, y chęno .. 
co wIndyach 2achodnich żyły same tylko Mężatk i y 
nazywdią Cori, xtorc fię u Panny, odwiedzaląc po klika 
nich mnoźy po ZwierzYll- razy mi dzień y w nocy, !J 

cach. czego naywięcey Kapłant 
AP~X, Ozapka Kaptanow profitowali. Jak tert ł CZ • 

Jowifzowych, ktorą fl.nur- upł~?nął, prowadzono go n 
hami podwiązywah pod bro- łC'dzi przez Nil do lWem h · 
dą: ieżeli p~'zypadkie~ od- gdzie był przyi1110wany 
wiązata {tę podczas ofiary, Wielką ~1foczyftości~ y . o-
lud zabobonny rozumiał źe krzykami ca{c6o ,lu o-
to byto znakiem zagnie- tym wprowadzaJlo . 
wanego BOGA, Y Kapłana śCIoła Ozyrysowego, /d ~'le 
{kład ano z urzędu. były dwie wfpaniu'le fraynl 

t\,PIS. Ba1;aelr, fiawny Egip- z ktorych iedna wfpleral il 
~~ . fi~ 
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fię ' na· ko!umńach marmoro
wych~ przedziwnie piękney 
architektury. Kapłani bar
dzo rzadko pokazywali tego 
boźka, a gdy go in'zepro

o po l\lieście, Ur~
'ofpychali tłum czy-

m }:. U wolne przeyście. 
l.:' e~i ktore mu podil:awia

na gdy na me tchnął, r.o
Zlłl I n źe nabierały ducha 

1'0 ol iego. Gd y fię kto 
rauz! Apisa, przy kladał 
uLŁ (O iego ucha, ;'. swoie 
tlrzy poty ' zaty k~ł, poki 

'0 wy fzedl z Kośc~ola, na 
t n C..tas ilu' a k t o re uny
f.af hy ły mHl.ne z:\ wyrok. 
Te Bożek żył do pewnego 
czasu. a poty~ Kapłani ' to-

iłi g v Nilu, y z wielkim 
u(ianuwaniem nabalsamowa

Czy, fp.rawowali mu po
rGeb \ f'panialy. Lud cały 

t., y w załobie zolta
t ,poki .Kapłanom 

ud. bala fię infzego od-
no I ić H ga. \V ten czas 

, l:1H:ępow~ł~ radość y 
J:. i eśni, iakby Ozyrys 

2,101 ~vychwHał. Kambizes 
v' Ci dZIlI,łC raz do l\Iemplzżs 

7:a .La . - a.d'ości lud obcho-

Al'O. 
t:zuci ł fi t więc mi Bożka y. 
przebił go, a Kaptanow 0-

chłoItawfzy, przy kaza ł pod 
utratą życia, aby więcey 
tey uroczyH:ości nie obcho
dzono. 

APOCYN. Ta'planta wy
prowadzona jen: z SyryiA 
dosyć dl}brze w nafzyc& 
ląaiach utrz ymuie ,fię .. l.\Ta 
w fobie mleczko c(tre y. 
cierpkie! ktore zażyte ' we
wnątrz ie.H: prawdziw,! tru-" 
cizn,!. powierzchownie uży. 
wane, fpędza włosy .z ciał:t. 
Ziarko, owocu okry wa fi~ 
jedwabiem biłrdzo cienkim 
y białym. . Egipcyanie y 
Alexandryiczykowie ~ wy, .. ' 
śCIelają nim sldmie ie y 
ło~ka. Tego ductJ· uźy
waią w Fabry kach do '~~bie- , 
nia kapell1{'zow. P. -de l~ 

ROlluiere C;.:apnik Pal'yfki 
wy nalazł fporob przfCc.henia 
y zażywania go do ' robie ... 
nia Rasy migtkiey y ~la
nel~ hard~o delikatney. 

APOCYN GOBE-1\10U
CHE. Patrz JlOll'(J: Gobe

. 'JJiouclze. 

AQUIQUI. ' Iefi: rodzny 
Małp wiclkich w Bre.~ylii, 
ktory dzicy ludzie naLy
wai~ Krolem . wfzyItkich 
małp. WlazHzy na drzewo 

. wielkim głosem wrzefzczy 
"iakby 

·A;PO. 
i'lkby chci~ła perorować, y 
tak fię fili, że fię iey piany 
z pytka toczą, Powiadai,! 
źe iey powodem ieH: do te
go umordowania, inna mał
pa ktora .fię bliiho niey 
znayduie. 

, ł ARACK, Arak·lil(wor bar
cfzo tęgi, wielce upodobany 
od. \vfzyIl:kich Narodow, a 

, ofobliwic w zimnych kraiach 
n1iefzkaiących. Tatarow.ie 

, łleirgo do zakwafzenia mle
l\a kobylego, y robią z nie
go gorzalkę, }~tora miernie 
zażywana .. rozwesela, ale 
nadto pii%c fzkodzl zdrowiu. 

ARAIGNEE. Paiak, Ro~ 
~mait~ są paiąkow r~dzaie, 
]{tore 1atwo można rozeznać 
pizez ułożenie ' oczu, kto
rych pofpolici·e bywa oŚm. 
Opisa~}e tych Argl1sow na 
pozor tak I'zpetn ych: ie~ 
bardzo ciekawe. Każdy 1'0-

dzay ma fporob fzczegulny 
robienia paięczyny z 050-

bliwfzym dow~ipem. Za
pl·odnienie rożni fię także 

, W fpofobie, podług ro,Źności 
rodzaiu "paią)ww. Ponieważ 
te robaczki zaiudaią ieden 
drugIego, wyiąwfzy czas 
kochania, wi~c nigd y nie 
zbli~aią/fię do, fie?i~, tylko 
z wleli% oftroznosąlą;. Mo-

ARlL . 45 
żna zdnleka przypatrzyć fię 
jak c:--asem n0żki rościąga 

na paiączynieJ iak nią trzę
fie, iak ia CZertO maca koń
cem noźel\.; potym frrachem 
wzdięty fpu['zczu fię po nitce 
na doł z ,wielkim pośpie

chem; przyfzedH'zy zaś do 
fiebie, ....... p0t ' raca do gory y 
znowu fię maca. Gdy ien. 
przeświadczony o płci '0 

, ktorey' zmierza, poczyna 11~ 
częściey macać, a poty lll 
na ftępuie wzaiemra poufa
ło ś ć y fprzężenie flę miłl

sne. \Vydziwil fię niep 
d ,-, bna ( mowi Uinctls) uwa-

I dze y o!rroźności paiąka, z 
ktorą przyltępUle do dope I 
nienia chuci swoje y, w kt -
rey naymnieyf7-a nienwub < 
y zaślepienie mogłoby Dl'l 

być fatalne, Iell:' to w'łaśn i~ 
p17cftroga. ktorą czytelrl
'l<owi podHie Autol'. · , Lijh 
Y Lincz ~r"b wielcy Nntural~ 
ftow i e y pOltrze gacze mo~ 

wia, że na końcu barko'w 
kt~remi paiąk trzyma sw -
ią zdobycz ~ w momcnc i 
iaI~by n,a fp . .r~ź ynie wrika-
kUle bIala czaił:ka cIa~'a 
przez ktorą czyni za~os .<, 
in~ynktowi natlJl:~. \ . ' 
Pmąku wodnym, t~ . ~Il:r 
ieft w tyle za,krzywlon 
niby: na. fpr~żynie, u ~ 

mlCy 
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miqf zaś ieG: znaczna. Tak flę ulGtże, zaraz usycha y 
to "natura tyfiClcznemi dro- formuie nici" z ktorych pa
gami dąży do s~wego koń0a. i.ąk snuie swo.ią p<liątzyl1ę ., 
N ,ekto.re paiąki fDbią piękny T'e niuec-zki na oko tak po
iod wab. P~trz. jłowa: .Llr-ai- włąZH1'le, fkJadaią fi~ z fze
g1lfJe dl"~' .ia1r1Ź1ZS. śeiu tyfięcy nici niefkoń-

ARAIGNEE d' APPAR- czoney subtelności. Paiąk 
TElVli"!:NT::>. 'Fail!!~ poko- zakłada swoią paiączynę, 
jf)if}y. VI tym paiąku snuiąc niby wątek iaki; nici 
zna yduią wiele w lafhości iego nie przeplata.ią fię iak: . .. 
pofpolitych innym pająkom. w płotnie , a~e fi~ kleią ie ... 
N b kOJ1cU nożek nl-ięd?'y pa- dne na dwgi.ch, ikoro ich 
JHt1' J,al;1i są n·iby gęhki peł.., za.czyn~ rosc·iąg&ć. Usho· 
n e humoru kłeykiego, y wawfzy fiatkęl fiedzi w J{ą-
dta t ego iak y muchy 1RO- olku na: 2asadzc~, ił. fkoro. 
gą. ·h,Óć po' zkle y po iIł* mucha- nawinie fię, wypadą 
n yc h ciałacH pruel'owan,)'ch. do niey, potym uwiJdawfzy 
C1dy Hę paiłk zetlarzeie, ta w pfli1,czynt , wysysa ~y~ . 
wilo Oć w nogach wysycha, wcem, y wyl'zuca ~ ~ RC\"' 

. czym podobne są cło paią- dłubek. zeschły, 

ko w snui'l-cy-ch iedwab, gd XŹ' . 
V z temi toź samo dzieie ARAIGNEE d" AMER1:.... 
Ile N~e mogąc tedy w ~ę- QUE. Paiąk Amerykanjkz~ 
ce .v snuć paj'tczyny dla uło.- są to wielkie pai:tki bardzo. 
.. le 1ia zdobyczy, ginąć mu- uź·yteczne; mocno flę wy
fx~ z nędzy, a~bo bywaią- {hzegat~ zab-iiać ich. Te 
pożerane od innych. Nici paiąki uganiaią fię za Chrzą .... 
kto r ~ f~aiąk sIłuie na pają... fz-czami smrodliwemi, ktore 
czy'n ~. pokazui!! cudowną w Amcl'·yce poże(aią fzaty 
po i' iełaosć ciH-amlnieikoń- y kHęgi. Jak tylko ktory 
(!z ),sć.\V tyle upaiąkaoko- z· nich wpadnie w paiączynę" 
~o ~ W01'U, {eO: f ZJeść broda- paiąk natychmiaft z gory 
we.1::. ·czyli imuf1<,ulow, z kto- fputzcY-<l fi~, wywnęirza go, 
y" aż~y fkłada fię z t y- y wysysa. , 

11<FzIIYc~ nieznacznych ni- ARAIGNfCE DES A N .... 
tek, temi więc. wychod2ii TiLLES. Patrz jlOll/CIt: PhCł."'\ 
tll cpya kleyk~ ktora !koro lanQ/J-., 

j 

I I~. 
ARAtGNEE AQUATI

QUE. Paiqk wodny. Te pa .. 
iąki v:adlw znayduią fię ()-
1(010 Paryż-a, ale w Szampa-
nii leli: ic:h hardzo wiele po 
f\.m\l~.ch y oagnach. Ten pa
i1k nazwać fię może wodno-

. z~emnym, gdyż żyie cz~-
ścia \V wodzie, cześciil nil zip.· 

• '.0 mi,Y 11:1 ktorą wy łazi fzuka
ląC pożywieni.a. Pływa bar
dzo dobrze mi brzuc.:hu, na 
grzbiecie, y zanurza f1~ cał
j,iem. ł.Jatwo go można po· 
!trze d:? z h!R{ku~ ktorym fię 
św iei, gd yż VI wodz!e brzu<.:h 
iego wydillic i'ię być srebrny; 

-' 4:a biafzka na brzuchu fot .... 
'O'muie n~ z cząlL~k tłUltych, 

t ktoJ'e transpirHłą z ciała y 
Di~ dOl)t:fzczaią clofiągnienia 
bliIkicgo ,"'od y" Ten kfztalt 
bla{~zki Duży pa i ąk'Q\,v i za 
materyą z ktorey buduie 
fobie mie[~kill1ie,: przyczepia 
nayprzod kilka nitek paią-

~ czyny do zio ·łka iabe,go pod 
wod'J;, potym wypływa na 
wierzch, y p0dnoii tylną 

_ C'l!~ŚĆ ciała n:t powietrze·, to 
zrobi\vf~y znowu z wielką 
fzybkością zanurza fię. w 
wodLie. Tym CM'lSem po
wietr'zc. ktore wef'zło mie-
dzy - hrzLlch y blafzkę, os~
'Wa ią y zortawule na paią-

· cZYA.ie, potym wychodzi 

.7 
znowu na wierzch wbd y , 
nabiera powietrha, y poty 
pofłępuie tym fpofobem, po
'ki nie wybuduie sobie dom~ 
ku dosyć znacznego. 'v'cho
dzi y wychodzi z lWInor id 
kied y chce, ktora za każd ym 
razen.l otwiera fię y zamy ka 
przez powietrze, l\torym 
tylna część ciała z,awf.ze na .. 
pełniona zofłaie. l\zeby 
zaś tę bańk-ę tak ułomną u
czynił mocnieyfz'ą, obwiia 
paią~yną mi około po wie :z
chu w bardzo drobne n :\i 
inowaną· Samiec podobn. ' -
źe fporobem buduie dla [je 
bie komorkę , a gdy pr,:;y
chodzi czas rniło&ci, pl li;!

biia komorkę samicy, wd ~ 
dzi do niey, y fiaią fię oh: 
-dwi-e wfpolnym mięf,dw,ni -I 
oboyga. Sum i-c a cza-sem przez 
caly OZJe11 eżydo 'go ry 
brzu\.;.hcm . ~ iby l1ieżyw~ ; 

czek; i1c na samca; samiC>0 
gd y r · ~. un ie na n,ią, oc..:" 
iię y , Olli s"'amca, ktor~ ró,.. 
wnem,ł no -ami ucieka. S n
mica ' l ~ m a {taranie o dzie 
ciach, 11. t> ,gdy podro.sną, 
~'obi rob ' e ..? ll-oWU nowe mie~ 

VES. Pażqk phrnic~Hy. T -:n 
r 'Gdzay paiąkow ie[t UZLI O· 

jony mocnemi 



48 ARA. 
kto remi fzczypią, ale uf-otczy
pnienie takowe, nie ieH: fzko
dliwe, zwłafzcza VI nafzych 
krajach. ' Kopie Lbie dotek 
w piaiku, y wyś'Cieł,a paią
czyną żeby mG uę nie za:sy
paf. Zakrada fię na. %do
bycz, ktorą poitrzegłfzy, 
na krok lub na c.hva, z wielką, 

fzybkości<! porywa fię. Pa~ 
iącz ~na z tych paiąkow ieJł 
bariiz,o i1mteczna na ran y, 
gdyż tamuie krew. zawie
l'aiąc 'w S(1 ' tl uftość y sol 
Alklti. Cb powiadaią o an
typatyj pai'4ka ku labie, to 
ielt bayl ą. gdyż z doświad
czenia polożywf'zy p::li '~ka 
nu żabie, nie biie! fię, ani 
im co fzkodzi. 

RAIGNEE DIDS .J AR
INS. Pażąk ogrodo;v!J. Ten 

rodzay paią1cO\y snuie pai:~
czyne z orobliwf.~vm do-

v oJ 

'c ipem, czego m źna co-
dzwnnie, napatrzyć 11ę. Za
wi~fza fię w'e śrzociku pai:~
czyny, albo na j{torcykol
w"('k nitce, y czeb, na zdo'
b> <.;z, a )k.o,ro po[trzeże nny- . 
ml11e,ffze rufzenie, rzuca tirc 
z giry, uwikła y wysY"'l.; 
i , żeli mu. fię uaŁka rozcdrLe, 
C'a ra'z I~ naprawia. IVIa ie-
nak mi fiebie nieprzyiacio ł: 

Osy: y muchy naźwane Ich
~",nmD1i~ Te paiąki nie m.ai,! 

ARA. 
w sobie trucizny: \V Pary .. 
żu widziano iednę Panienkę, 
ktora chodząc p'o ogrodzIe 
z guH:em zbierała ie y·chru
fiata zębami. Sławna Annt1, 
de Scliierman iadała ie za 
na ywiękf~y fpecya!, y źar
tuiąc tym tię wymawiała; źe 
fię urodzda pod znakiem' 
NiedzwiaJka; iakoż y my' " 
zawrze iadamy owoce, gdzie 
fię ~da~'zaii! 11ie wielkie pa
iąki, a przecie nam nic nie 
f.dwdzi. Te paiąki uwiiai% 
swoią ikrę w gałeczkę ie
d\'v'abiu, ktorą ~awfze z fob:~ 
nof'zą, Z tego to iedwabi~ 
P. Bon dor~ed t sekretu ro- · 
bienia pońc;zoch iedwabnycn 
y mitynek w kolor4~ {'za- ' 
rym naturalnym dziwriie 
pięknym, ktor·y .. t?~( był mo-' 
cny y piękny, lak ordypa
ryiny iedwab Ten wyna
lazek obiecywał wielkie po
żytId, . ktorychby należalo 
wyl'zukiwać, P. de Rea~lmur 
pr~ez doświadczenie dofzedł 
że same tylko paiąki (:gro
dowe, mOiH robić iedwab 
dosyć mocny, ten zaś z kto- '. 
retrQ ieft paiączyna, ieft bar
dzo cienki. Tego iedwabiu 
potrzeba 90, nitek złożyć 
na iednę, aby wyrownał mo
cy ied wabiu pofpolitego, 
ktorr robią rob~ca1d. Ni~i 

1 te Sł 

ARA. 
te są naymocnieyfze w kto
re paiąki ogrodowe uwiiaią 
swoią ikrę, ił y te iefzcze są 
pięć razy cieńfze od iedwa
biu ordynaryinego .. Chc;c 
tedy mieć funt ied wabiu pa
iąkowego, potrzebaby mieć 

'" ~s. tyfięcy gałeczek. A że 
. ··same tylko samice snuią ten 

iedwab, pott'zebaby rozmna
~ać znaczną liczbę paiąkow. 
Naywiękfza trudność w tym 
prOlekcie zachodzi, że pa
iąki wzajemnie iedne dru
gich pożeraią. W ynalezio
no fporoh żywienia ich sub
fiancyą miętką z pierza świe· 

. żego; z tym wfzyftkim nie 
llla nadziei zbierania iedwa
bi~ z paiąkow z profitem, 
chyba zzamorfkich) ktore 
snują bar<ł~o wiele mocnego 
iedwabiu, y ktoreby [tę ł~
two rozmnożyć w nafzych 
kraiach mogły, . iak y to
baczki jedwabne. Gdyby 
fi~ iedwah udał z paiąkow, 
mielibyśmy wiele materyi 
.\V kolorach naturalnych, ia ... 
kie są: fzary, biały). y ka .. 
rowy, :ż t"obaczkow 2aś nj~ 
anamy tylko p!owy y biały. 
ĄRAIGNEEE bE LA 

LOUYSIANE. Paiąk Luf .. 
~yańjki. 'Powiadal,! źe tego 
r~dza~u fni~~i bywai~ tak 
wIelkie); Jak iaio gą ~i . 



50 ARA. 
pol1:t'7;egl, fe pai:J;k 'trzymał 
mocno nitki, ktGre utrzy
mywały d:-zwlczki lH'oni,!c 
wni~cja; a puf'sl1ią.:; fię wza
jemnie doHrzeg t 1 Ze fi~ 
dp~wiczI( i otwierały y za
mykal y; naoft:dd pająJ~ liie 
mdg:~e . dotrzymać: uc!ekł do 
~amy, _ Ten pai,!k lubo tak 
mocno broni w n~ś<.:ia do sw'e
go mięfLkani<t. iednak gdy 
icH: na . wietzchll, H:hie {je 

m.1ły y łazi ch\~ieiąc fi,,; c~ 
pOka;i.uie źe ien: · n::.iąkicim 
n,?cn ym, y źe niu świat lo 
f:;jwdzi. Nie wiemy ie
fz~,1,C o fporobie życia y 
czym iyie, tylko tego do
fzli, że wylawfzy wodę go
~,!cą . na gnil1zdo; zaraź . z 
niego wyc~qdzil 

RAIGNE~ nit :MER. 
l aJJ~k morjkz.~ Tym linie
li 'In n3zywa:ą Ra1ca albo 
mol' 1 rriorikiego, Patrz ja-

re '1 :' Cancr~ y Ph.JB, Są takie 
J ncny tego nazwl1ka 

t t cmi ozd~biają Ga~inety, 
of\łbt' wie gdy iuż Plaw w 
ni li będą(~.y dOl'ośnie swo

)ory, albowiem póki są 

e ~ie mnią .v;'ą~ow czyli 

ARB. 
IetJw ugania Iię za muchamt 
Ni>. wierzchu głowy In oczy 
ftoi~łce, nie rufzaiac ~łow !.l , 

~ v o ~ 

pofh'zC[~u każdą imJch<c plze. 
latni'lcą w kolo !leGie, ktol'ey 
Ilie p:o{'z~c ·w)'r..:i:lgnawf%y 
l10zki piel:za[t~ p~~~,,~a y 
wysysa. 

ARRENNE. Ielt rodzaj 
Jarząbkow czyli kuropatw 
l1ial )'ch, ktore fię zna ydlli~ 
na Alpach, w Subaudyi y 
Laponii; nie fpuf'zczaią fi~ 
nigd y na. dolii1ę, choćby by-
ło zimno navwie1d'ze. Bia
łcść prześlie::;na "pidr \-lI zi
mię, [taie ii<J brlldn~ wśrzod 
lata! smak mię~a bardzo de- . 
likatny, u Rzymian potraw~ z ~ 
nich była nay\V~borh.jcy'['za • . 

ARBOUSIER j(~żozf;ka, o·· 
drzewo rośnie w Lang\v~.: · 
docyi, w Pi"C\\v~ncy i; w Hifż
parui y" wo.. W łofzeen, liście 
jego !mzy Lal clzó li.1blą; 
pfzczoły l"wInt zbieraia, a. 
Dzieci, drozdy y lwsy ~\Vod 

, iedzą, ktory podobny ieft do 
truikawek. Z tego drzewa 
i'obi'ł naczyrlia rOŻne, y w~..; 
gle pal1ł b~łl'dzo dobre. 

ARBRE de C IRE: Drze
wo woflowe. }{ośnie w L~i
zyanie y w i(arolinie. Ż ia~ 
god tego drzewa, gotuL-le ie 
W wodzie robi fi \trofk; z 
ktol'ego 'robią; świce. zielon . 

b 'dzo 

ARB. ARB. 5I 
'bardzo dobre. , Z funt n "1"- n'la kt ., , n <ł ,ory pOdroznego me 
go.d moźe być dwie ' uncye pomału za(trnawia. Ten 0-

wofku. ZmigfzawJzy go z woc wczcśn:e zebrany y na 
wofkiem ordynąryinym y suchym mieyfcu alho na ko'
wy[tąwiwfzy 11:a, rosę, nn.- minie w m~ernym ciepłe po
l),iera więcey subftancyi y łoiony, gdy doydzie} tym
białości. Powiąd(!ią że wcda że f}l!)sobe l'of'puka flę . . 
W ktnrey 5'Xltuie fię ten wolk ARB E de UlANE. Drz,e
dódaie tęgości rofF-ufzczon~- wo Dya7l11Y, ~"f1ł~ rbśnje
~u łoiu, z kto,rego świee ni1ł nazw<1!i Alchiml1towie 
[taią fię tak t~arde, iako y Dyanna. dla te(!'o że wcho
wol1wwe. To drzewo tak dzi don"iey sreh'-;o. Rofpuści
użyteczne mQgłoby fię u- wf2.y uncyą czyftego sreora 
trzymywać VI EurQpey[kic~ w spirytuf1c saletrzanym b r
~raiach, zwł8Jzcza zacho- dzo czyH:ym, po.trzoba wlać 
,~uiąc llmia.rkO;\V< ,nie ciepła 20. ,uncyi wady dyH:yHown
podlug fi:opni iemu przy- ney', potym pl'%yd<1wl'zy 

r • ~.woi,tych, Ziarka ndi2~!;le dwie uncye żywego si'oora, 
}{toreby u1101y w , nufzych wie y to wfzyCtko w kubek 
](l~aiach, wydałyby potyrn gliniany. y potraw ni micy
~r'zewatmo.cllicyfze y trwal- fcu fnokovhym. We czter~ 
fze. W zwiel ZVi1CU V r- dzieś~i dl;i lformuie fi" nń. 
saHkim by:ł y .tafowe dl~ze- powierzchowności ży,,-'egb 
wa , ktol'e nawet :wydal y sr~brą, drzewko sl'ebl'ne ;
J.{\~iat y owoc. / gałązkami, b;:!.,·dzo pod t,r .. 

ARBR~ DU' DIABLE. do fiły ro':nienia natl.unl 
.przewo DyC1h1e. To ąrze\\~o przez podl.telt3nie fil,! 
J;ośnie w Amcryce 1 owoc l,e- na naydrobnieyfze. 
go gdy doyrzeie ma fpręży-. utwor ciekawy y .I.a 
froŚć. PrLez uoał i10neczn v. zasadza fię na p' ·7 ~tt ' l 

gd Y zeschnie, ~'ofpuka hę "z tury. Kwas salot'd' ) 
~rz~fkiem y wyrzuc~ opo więcey dą;bniu ' 
Qui 'ZiUl1(a. Ta trefność na.;. fi~ z żywym .. bre 
t,ury nadała mu nazwifko opufzcza s\ ebrQ. , ~t 
drzewa d yabelnego. W C'La- na wierzchu zy ,. f, . t .Lr 
Lii! rorpuk~ia hę wydaje z w prororcY~l l ' e fl 

Jf,i,eJ?,a,cka odgłos wyfirzde- oddala fiEG k, as. 
, F~ 



.5~ . 
ganie. k~ore zmierza da złą-
czenia części 9,0 całości na
leżących W iednymie ciele, 

. -ieH: przyczyną że wfzyfrkie 
CZi!ftki s\"ebrą o11adaią 'iedne 
~a drugich" zamiąIt tęgo. 
<,!oby l~iały opaśc na fpod 
naczynIa. 

ARB:RE ą 'Ę.NIVRER le 
FOISSON. Drzewo ufypia
iące 'Yyby. Rośnie n~ wy
fpach Antylikich. Chcą~ ła
two. na,łowie ryh, kładą w 
worek ko.rę obdat'tą z tego 
drzewa, y z~wiefzaią W wą.
dziel ktora z niey wyci,!" 
gnąwfzy efsencyą tlpaia ry
by, tak nalece że. wypły
waią ofiabione na br·zeg, y 
daią; !i~ brać r~kami. Ziele 
takźe nazwane Cona1J,ż ktore 
rośnie w Ka,yan, ~l1a t~ź są
lną w1a.fność. 
ARBRE . dę JUDEE, ou 

GAINIER: Patrz tego pau:a. 
ARB.R~ de MILAN, ou 

PAIN dę SlNGE. Patr~ t~ 
Q fIow.a. 
l ~) fi RE du P A p I E R. 

DlfZEIVO PAPIEROWE. 

poki ieft niedoyrzały m. 
smak karczochow. Czeladź 
okr~tQwa Admirała ./Jnson. 
będąc zar·aźona fzkorbutem. 
gdy ną tę wyfp~ wyfiedH. 
iedząp te~ o.woc ozdrowieli. 
y paki tfllU przebywali, wo~ 
leli go ieść niź chleb, (:kąd 
potym nazwano drzewem 
ehlehowym. Ten owoogdy: 
doyrzc.ie ma miły zapach y . 
smak brzofkwini, alę naba. 
wia d y f.<Jentel'yi. 

ARRRE aux POIS. DrZIwt 

WG groclz@u·e. , Niektorzy 
Naturatifrowi kładą go mii-
dzy rodzaiem Akacyj, ro., 
śnie wysoko. iak brzoza I 
znayduie fię w Sybel'yi y w 
Az y i p01noe/ne y~ nie. boi fi! 
~aywiękrzego ,?:}mna, łub.~ 
ziemi~ suchą y piafzoz·yfrą. 
kwiat ma aołty pt'zedziwnie 

)aiłwifkienl 

ią; z ~o pewnym 
1. I) . ebieiki, po .. 

d 'ltu, a z ko
ry kręcą POW1:ozy. Drewna * 

ieH: twarde, koloru źołtcgo:. 
fpofobne do roźney roboty. 
Korzenie świeźe maią smak 
podohny do Lukrecyi, ziarką 
w fi:rąezkach iak groch su
rowy, Jdore są; polilnieyfze. 
y ftrawniey'fze od .~afz~ga 
grochu, moźna z njch wy
bii~ć Qley. W ~wi~rzyllclł 

Wer- f 

Wer~alfkim rośnie rod?ay tę
go drzewa z kwiatel}l czer
\vonym . . () iak wielkie po
iytki mogą hyć z rozmna .. 
~ania tak .J1ieofzacowanego 
drzewa. 

ARBRE PUANT. Dr"B
flJO śmierdzące, rośnie wyso
ko iak D'lb, w Przylądku 
Dobrey nadziei, Day w nim 
nakrapian y; smrod zarażą 

tego ktory kolo niego robi, 
.le z czasem ginie. 

ARBRE aux SA VON
NETTES. Patr~ jlowa : Sa .. 
vonier. 

ARBRE a SUIF. Drzewo 
. loioZł'e. Rośnie w Chinach 

y w Gwaianię w Ameryce 
południowey, tak wysoko 
iak · wif.znia. Z owocu wy .. 
t:ifka.ią subfiancyą tłufrą, y 
gIGfrą iak loy rofpufzczony, 
do ktorey prz)fmiefzawfzy 
oliwy, robią ś~ioo. ktore 
aźeby fiwal'dnialy maczaią; 
w woiku wyciągnionym Z 

drzewa , wolkowego. Patrz 
jlowa; Arbre de che. 

ARBRE TRISTE. Drze
wo jnzutne, tak nazwane dla, 
tego, źe kwiat iego maiący 
kolor bardzo piękn y y 'za
pach wdzięczny, kryje fię 
y rtie lubi światła. Nie 1'0-

zwiia fi~ tylko w nocy, 
.kfzt~dt kielichowy ma czer-

I 

. 'ARB. ~5 
wonnwy; Tym kwiatem za~ 
prawuią potrawy, ktory da .. 
daie zapachu y kolor Czer~ 
wony czyni. W Pondyfzery 
nazywaią go 1nviatem Sza .. 
franowym, rośnie W Indyi. 
w Goy, w Malabarze y Su. 
matrze. Ind y anie sadzll go 
naoJwł o domow swoich. 

ARBRE aux TULIPES. 
Patrz {lou:a; T1.{lz'pier. 

ARI3RE du VERNIS de 
LA CHINE. Drzewo poko-
lowe Chi/ijlde. Te drzewą, 
ktore rosną; na gorach, wy
daią polwfl: nayprzedniey
fzy, na dolinach zaś podIey .. 
fzy, ale dofratkiem. Ten 
polwJ1 tak ien: ziadliwy, źe 
tlę od niego robią (trupy mi 
ciele, y dla tego zbierają go 
z w iętką ofrrożnością. Rze
mieśLnicy njn1ptzyHępui% 
do roboty smaruią twarz y 
ręce sadtem wieprzowym 
zmaczan ym woli wie, potym 
wdziewaią M<\fkę n~ twarz. 
rękawiczki, boty, y pr,zy'" 
'pas u ią fartuch ikorzan y. Zaq 

ci~wfzy drzewo podfra i 
fkorllp~ ze ślimaka. w ~ cor. 
~ciel{a pokon: nald'z alt· . • y. 
wicy; we trzy godz'n' r przy .. 
chodzą y zlewaią 1.f \. J r 
z drzewa B(:t11Zbitc. Z a.~JU 

ma kolor rudG \~ 'l a 'otylll 
. .Hale fi~ czal'n y. V przod 

ni' 



54 ARB,. 
niż go ząży' "do czego, 
i ład~ uq flinta pol~oau fZe*ć 
drnc1~ rn. źolci wieprzowe y y 
~zte.ry "uncyc ,J\Q.pe:"wasu 
RZyJp:~~e.g.o" Vzy~ani~ ~o
koil:u w ./ci'lZ.~ w iele ~rę
~zności y fp~fo,bnm:ci~ z~·o.
}li wfz y. n <1, c z yni z drzewa 
\etI iego ktoXe. VI t ąmtynl: 
krain rośnie, ~lad ~~ I;1ay

p~zod gi~U~~ ~ ~(r~d y.y gu ,:
~ny~ p tyl~1 p~zeclągal,~ p~-
1"0 'te l~' 'WF teJ;l 'gd V Z3 schl1le. 
~o!Le.r~:i~ "~:<;llcem z cien kic~ 
ceg~y, rpa9i:ai:lc go W3 J .. rw~ 
wicprzl)\y'ey zmi,€r/.:,aney z 
wod:1. -;'~pienr~'H pC.tyi-:l ~no
'~11 }:v kilka ral' y pr:'.eci:·;;,'uil\ 
poko~ ~ l1:. ~o{b~pui,~c W,Z\vyż 
Wf'pOllll1':onyul f'porobem. 

Al{n:Rl~ J.e Y:lI~, D';::ld'ZI'O 

~yltl:" '1'0 drz~wo ic. ~~ 1~0-
~n~rrą gatl.mku, z l~toi'ych 
j c1.1e r.osn~! W C·hinr.ch, a 
dr, . ~ w l(~'na~zie, Od tego 
że f · nl\~rze z\eleni, na~ 

"'wem Ź wyfQ. W 
. 'ąiach dos yć ~o,

, ozdabi, ia nim 
z· ~ ~yę', i go-
. " w.a' s~czv 'he 

'... W l V 

• l ?ezro~zyfra; 
i ) \Vlcy so

l n ~ '. 
Lt , ~ .. , brOl'l o1?l:n

l ' • . r l l Z dl'/.ewa 
~ 111r~ży-

ARD. 
frey. Używanie iey ien: bar
dzo d ~1wr\e, y pra\~ie p
wf/..6chnc u wr/yftk~ch Nara
dow była, ni~l wvnatczio.no 
ne bro'ni~. Niektore Naro.
d y dziki~ w Am~l:yce, Go
.. ale w S~~kocYł, V niektore 
w~vn~n MoIki"ewrkie y Tu
Xer,:-\ic używ~ią ao t~chcz~s 
łuku. Z dawnego ~lżywanla .' 
tey broni 1 zoanI zwyczay 
po ni~kt9r)~cJl pro.winc'yach 
ze l\'Iid'zcz?nie H:~"z~l~Ją; ~\ 

, . l ; ' 
nIego tO cetu. 

ARDC l~m. ](a'f}~ień h~~ 

pny. Su~ t~~l1t-ya iego ief1: 
natury g~i r.iull:~y, wprzoą : 
nir.~ fi~ u~'ormowd zofrawał ~ , 
" • \,.t . ' . ' • l I· \. 

l~anle ue j.,: ~q; (:.l Y J11U,t ,H S~~" 

albo w ienl zna yduią. ,y nun 
czaSfHlf ryhy y rośEnJ' Tą, 
kamienie bvwaią. rozmaite
go ' J~olo rll. ' ~ie bie~lki iefr nay'~ 
lepfzy. T 11 kamień 'iefi 1:1-. 

kłąd::m V \~:1 ·r6t~ami, y dla 
teg~ d .~)c iię, łupać latw.:> ~ 
tę. h!i('zl~i , lito'remi dach Y,: 
przJl1rJwaią. l\tIożna rnq- I 

wi.ć że itH: pewny CZ:lS doy
z~'załości tego ~amienia, Ź~ 
go, ~atwo 111 1źna łupać, .gd ):: 
kięd y iclt t\~:a ,d y albo ml.ęt!\l~ , 
wted y fię n ie lupie, Ten, 
k~micl1 lwp.iąc \.V gorach" . 
Zlląydlli '1 ieden twat:dfzy. 
drugi /1lJękfzy; ieźeli ple~-. 
~f~a. ~arf.ztwa)efi: t~arda,nitt 

W,ą\ą. 
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marz nadziei aby inne były nych firona Indyi. Ten 
mietkie, albowiem fpodnie owoc zielony upaia, ale 7a
wa;fztwy na nic Clę nie pizy- nlz łatwo fię można wy trzy
dadzą; przeciwnie ieżeli pier- źwic piiąc w'odę ziJnną, przy ... 
wfze sa mietkie, można fi~ ~ierz<i~Yrzy db ! niey tj'och~ 
fpodzie~/ać "'ie pod fpadem soli Z tyhl O\vocetn pre
są. twardfze. Twardy ka~ paruią kley ~achnący z drze
';ień 1tlpny ri1ófe fię pl'ZY- wa pewnego Indyiikiego. 

. aac do murowania j ' aaie fi~ Pati'z Iłowa: CacJmu. 
". także polero\vać y robią z AR(JALi, S2fJBiid dzżka;, 

hiego H:oliI{i . Gory kamie- która fi€(; znnyduie w Sy he
nia łupnego są \tv A1lgers, \V ryL Pa~r% jłofl/a: ll/l0[~f!b;i. 
A1!joit; w Arwernii y w Art- ARGEN"'. Srebro. Ten 
gl ii, kto~e lwpią bardzo gł,,- wkrufiec zn;iyduie litg albo, 
Loko. Nif} ulalą przefzkodą czyił;y przez :Gę zaw ieiaiący 
W k6parlłt-i bywa woda, która w sobie trdch~ złota; albo 

.wylh;H5uie na \vierzch y za- pomi"lzany ż natką, apfze ... 
..,lewa; aż j~ mufzą wyciągać nikiem, y inną subihmcY1! 

przez machiny obracane j(ruścową. , Szyby srehrne 
przez konie. Dobroć k~:. i'oźni~ fię lifzŁaHem y Jwlu-

, ,hlienia' łupnego pozndie fię reni, Srebro czy f te kopi,! 
z~~a, gay ielt . ~i1bi€Jkaw~, w nitl{ach. cż;yli ży łJ,ach ; 
Chi'op'aWYł y . nl~ łatwo w ", blafzblch, y. w kainie~ 
~e~ie wodę ciągijie . 500:00 niach; ha ktorych sama n 
lE·it bardzo łatwy tło p6zna- ttlry ręka wyraziła, ~ 
nia llte na gatunku iego; dr~ewa, y krzaki; lio}J1 
\v ziąwfzy L· wałek kami~- ~ei czasem w grud k 
nia wU>żyć w fzkł~nkę nie cicą stebr~ ieH: po" oliei e . 

' pełną \vodyj ieźeli ien: d6- miCh biały ł\.d1 • 
bry. woda hie podnieCie fi" t Hi.Iźy :.dó pr~tze 
wyżey nad fześć linii, a cza- rofpufa6:enia. Sz ~ 
sem, wcale nlc~ ieźeli zaś ą bOS'atfze, iJ l'd 
zły; wciąga wpdę znacz~i~ .. r~fpi~rZCZC>I":'.: ~ .. ilf 
. AREbA. Orzech t'ldyif/u. mIenIach;. nUy ')Gg"~ ł 
Jeit podobny do oweeli Pal- są, gdy ie! ~ (" t 

inowego, rośnie w.zvlalabar, przczroczyft t 

W .Surot j • w Pegll; y po iil- Krufi~c sr 'u 
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f'ormy rozmaite y, iakoŁo w 
grudkach, w blafzkach, y 
w · ośmiogranach; przyfrę· 
puie bliiko do olowiu przez 
swoią. mietkość, ciekłość, y 
trzYl;'ul ,~n g~ naywiękfzą, 
fkłada fię z (j arki y ze trzech 
części sre>hra. A iako mo
źna zrobić y naśladować 
czyfl:e srebto przez umiar'" 
kowanie Ciarki, takteź po· 
trzeba znać Cię ml takowym 
ofzukaniu. Krufiec srebra 
przeźtoczyftego podobny 
ieR: do przezrocz y frości ró· 
gu, y iefi: bardzo cieki y. ; 
fkłada Ci~ z fiarki y arfzenJ· 
ku, ma wagę w sobie d woch 
trzech części srebra. Kru 
liec srebra czerwonego, tak .. 
źe rozmaitego ieR: kfztałtu 
y żywości koloru; ,Moglbr 
go kto czasem brac za nu· 
nerał Gl'anatu, iefr bardzo 
aźn} ~ ' ... ł y , źmięfzany z 

liarK y 'Lo nik iem, kto" 
r ego iet~ nay~ięcey, a cza
se m tr r·.h"e w sobie że

. p 'zyzwoic ie pod-
~yw<lią srebrem inne 

ktorc w fob ie ma
subH:ancy' inn ych 

rt n i żeli srebra ; iak 
i.aprzykł (.. kruliec białego 
rebra, tory ieit raczey 

mine ~ ol wianą , maiąc~ 
obie e rOi alb krufiec 

ARG. 
srebra fzarego, ktory ielł 
miedzi~, trzymającą srebro. 
Srebro zna yduie !i~ w~ 
wfzyft.kich czterech · cz~ .. 
ściach świata, gdzie wiele 
ieH: rzek ta.kich, · kto re tocz, 
blafzki srebrne. Od dwoch 
wiekaw w Ameryce w Po
tozie odkryto bardzo boga- . 
te fzyby złota y srebra. Po
wiadaią źe w Roku 1753. VI 

iedney gorze w Styryi Pro
wincyi Ni~mieckiey otwo
rzono tak bogate fzyby 
srebrne. że mi całym świe
cie bogatfzych do tych czas 
nie widziano. Na wydoby .. . 
wanie tego , kruścu ze wn~- . 
trzności ziemi, kofzt't:.lie wiele 
pracy y niebefpiecze~H:wa; '. 
nie moźna pomyśleć .bez 
wezdrgnien\tl, ile to ludzi 
zgin~ło, tak przez exhala .. 
cye podziemne, iako przez 
zawalenie fię ziemi, lub in- ~ 

ne przypadki. Parafia Po" 
tozka powil\n:t przyfta. 
wiać co roku pewrtą liczb~ 
ludzi do kopania kruścu VI 

tamteyfzych garach; co to 
ża smutny widok widzieć 
Qwych ludzi zasmu.conych 
fpufzcza"tących Hą Z całą fa~ 
milią do bezdennych prze ... 
paści I A lubo po ikończo .. 
n ym roku wolno im ztam .. 
t'ld wyniść, atoli żadnego 
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nie uyrzyfz , ktoryby nie rai"" lącząc obfzerne galery e, 
był wyżołkły, wynędznio- y światło po rożnych 111'0-
ny y bdeka. Owfzem gdyby nach widzieć fię daie, kto
ci kopacze n ie pili ziela Pa- rego używaią kopac4 e do 
rugway4l .. iego, y nie źuli 1I- swojey roboty. Znaydzierz 
fruwt(;Lnie w g~bie tytiunu, tam ludzi z roznych Naro
wf;;yfcyb, pogingli, t~k da- dow, iedni łomią kamienIe, 

' łcce iż pot p.c bQby fię wcale drudzy ie toczą przed sobą . 
odrzec luu ś cu, Po tak fmu- inni ciągną wozy naładowane 
tnym widotu, ktory razi srebrem, są tam konie, ftay

, judzko~ ć, natb(f uie dr ugi dla nie, y karczmy, Howem ie-
ciekawego N aturaliLty w dnym ieft to niby Miafro 
Szybach Salsebergikich w podziemne, w pośrzod kto -

I·Szwecyi, gd zie są trz y okna rego fl:oi lVIłyn wietrzny, 
cbfzernc) ktor~mi fpufzczaią do wyciągania na wlel'/ch 
fię do n ich; Ten ktory fi~ wody, ażeby Szyb nie za 
fpufze za ltoi iedną nogą w lewala. Krufiec srebrny wy
bary lec, {l drugą trz yma na ciągniony z Szyb nie psuie 
powi 2t rZ L1, muiąc w kompa- {i~ ani przez ogień, ani przez 
·nii ko pac;;a iednego czarne- powietrze;bryłę srebra \"VTZ U-

.. go lł~k dy abol, !e tory trzy~ ciwfzy w naY50rętfzy og i eń, 
maiąc w ręku P9chodnią za- przez dwa miefiące nie eby
czyna ś p iewać llardzo smu- wa go nad dwonaH:,! część . 
tni ' pios n kę , l\tlachlna kto- Srebro ieIl: ciągłe y fpofo-

. rą obraca wOlb~ putL:cza tę bne do roiklepania, ze wfzy.
baryłkg II \V i :p- uną na linie. frkich kruścow nayw i ęcGy 
SpuściwC/.y fię do śrzodka wyiąwfzy złoto. ~obią # 

fzyhy, ogarn ia przerazliwe niego roźne fprzęty; (" 
zimno , y da·.c fię i1yfzeć cone w pro<:h Huży d 
fzum pOLokow fpadaiących lowania, z ·wyciągnio' 
ze wfzy ltl(jc,h fh -;l1, Po poł nici y blafzk i robią 
god? iny upł ynlOr!(-y fiaie na Daią czasem galonom 
dnie. pr z~pas('i; . tu dopiero brnym kolor złoty, pl' 
wfzy~tc k lb'ac h om~a, .6 Y okurzenie d y~·nenl II: 

wchod./i· Gę do Sali willkiey ale to ofzulc~n ! ' 
św iecc.l.ce y od srebra, 1do- ran e konfisk~ ... ~ }t" -.1:-

v • f'" S 1... Hl ·/nlj 
w l-te- nl~zn,!. r euco roli p .. c G _Ul ,. 
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'przez kwa~ saletrzany '1<l'Y~ 
H:allizowan v., obraca flę w ka
mień, naz\~any: bapis 171,
fenzalis, ktorego używaią na 
vytrawienie dzikiego mięsa 

w l'anie. Srebro rofpufzczo
ne czerni takie włosy, ate 
ikutki tego bywaią niefzczę
śliwe. Srebro FI~yn) czyli 
sama treść kruścu ieft dwo
naftey proby. Gdy Clę do
daie d<) niego 1:4. część in
fzego kruścu, ie(l: dwona
ftey proby. Gdy fię dodaie 
do niego I~ części infzego 
krllścu nazywa fię Talero 
wy m; przymięfiywaią do 
srebra pofpolicie lVliedźi dla 
pr'~ydania mu twardości, 
gdyż inacze~ byłoby bar
dzo mietkie. 
ARGEŃTINE. -\Tym na

~w·i!kiem zowi:l czasem ka-_ 
micil J·th na ktorym prze 
bii:li ;~ fit kropki srebrne' 

at AIJ I ti l'- Opale·. 
,Ci- L L.J~ Glina. Przy
oznacz hc.y włafność 

. i.fr r Ic-ykoŚć. Gli-
L t \l'l otna, dnie 
~ Ć , y z. Aotna ieH: do 
10 'nBgo naczynia. 

ie n ie zno.yduie 
J dl 'Cego 1'0-

o lo"'u; na
d u i'vwania, 
)ufz.o\va. gli:. 

ARO. 
glina tłufł:a, glina ceglana,gli .. 
na dachowczana,glina gancar
fka, glina kaflowa, glina do 
robienia lulek, y Porcellano
wa, Do robienia POfcellan y, 
uży\Vai;H~ljny bardzo białey~ 
ktor\ oczyfzczaią prz ez płu
kanie w wodzie, a w pi ClI 

przezogiell ftaie fię wpo'! 
fzldanną, y przezroczyO:ą tak 
dalece że z~ uderzeniem ital\ 
ognia daie; a naten'czas iefr 
prawdziwą Porcellaną. Patr::::, 

flowa: Porcela,ine \V Nortian\oo. 
d y i Y Dale li'adii ie n: glina 
czerwonawa, .1\ tora w licbi~ 

ciągnie wodę; ta gdy od- Je
rzczu zrzednieje y rozleie ; 
fię, ikorupieie, y potym zdai~ 
fię być ziemią tward<!, nn 
ktorey nie ied'en pr?-e"rcź
dżaiący zu\yiodł fię wpadlfzy 
po ufzy. Powiadai<! źe do
my blldQwa~e na nie)"', w 
J e!ieni pOdnofz~ fię w gorę 
na połtol'Y piędzi, a w tecre 
oGadaią na {"woim mi.eyfcu. 
Ziemia glinia[til leO: zby~ 
ścina do rośl1.;~nia na niey 
Roślin, z tyn: wfzy'tkim czę
fra uprawrl rozrzedza ią, a 
iefzcze ilutccznieyfzy ług 
gotowani z sol i AlkaN . . " 

ARriAD!LLE. Patrz Jz.o
wa: 1atou. 

Ml\tIES. Broń. Naypier
~r f~ bronią .rozgniewanego 

AR~\i. 
ezfowleka były ręce, nogi, 
pqzury y z.ęby. Potym u
zbrajat tlę kamieniem, y ki
iem ktory napadł. Daley 
z ~zaser:l poczę"i:o wyrzucać 

kamienie z Procy, y z ka
mienia z"on:rzoJlego r-obić 
fonie fiekiery. DŁ'zewce 
orudzone na końcu źclazem. 
!tal o fiS fł:rzah\ y dzid"<!. Po-

}ym z giętkiego drzewa 
poczęto robić ·luki do wy-

ł . J' ł . pulzc.L.anta ltrza z wlęldzą 

filą· Na oltntek fztukn zlą
czywfzy [lę z zapaIczywo
Ślcią wynalazla tyfiąpzną 
broń, iednę nad drugą fl:ra
{znieyfzą, fzukaiąc fpofobow 
ł'zkodzen;ia fobie ' w f Kry to
~ciach" natury Człowiek 
'chcąA fię bronić człow.iclwwi 
nayok::lltn.ieyfzenm, . swemu 
nieprz.yiac.ielow~ vynalazł· 
broń odporną; iikoto: 'Tarcze 
z drzewa:, z r.oJtlClnV ze 
:fkory; y żelaza, p()tvr; ' fzy-
f7.aki, kirysy, pru cerze, y 
zbroie ż.elazne, l{t,ore o1{ry
wały człowieJ{a ~d nog do 
głowy, y konia jego.. Skoro 
zaś odkryto wynalazel( pro
chu y fposob .fł:rzelania: 
~fzyftkie te zailony od
ś~'.riierci, fraJ y fię nieużyte
czne; nie zoHało tyl1{O ie
~no l\1ęftwo. Patrz opisania 
\f (z«?e~u!Iloś.ci każdey 
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tych broni, lJod łch nazw i
fkami. 

ARMIbLE. lVlanele. Ta 
ozdoba była upoclobana, u 
wfzyiŁkich prawie Narodow. 
Nofzono ią na l":1mieniu, y 
była znaldem dyH:.ynkcyi 
hłb niew<;>lnićłwa, a Czasem 
nadgrodą za okażaną odwagę. 
Te manele bywaiy z żelaza, 
z blachy złotey lub srebrney, 
y z kości iloniowey. Dzicy 
hldzie Bofzą y teraz z drze
wa kolwsowego, albo ze fko
rup ś1im~~cz yeh, 11 ktorych , 
guH: y zbytek niemnieyfzy 
ien, jako y między kdźmi 

oświeconemi, gd Y L. czasem 
przcdaią Oyca, l\.Iatkę, źon~ 
y dzieci,_ dla otrzymania 
Maneli fzklanney, lub świ
c~cey galanteryi. 

ARONGHEUN. Bobi' 
To z\Y{iel'ze łazi 



t o ARR .. 
yią bardzo . długo, Patr~ 

J. OU'~1: Pt·r1'·oq'lld. 
ARRETF~BOEUF Liśi 

t 'Jon. To ziele tak a~ :,:\V° <.i. : .e 
1..' a rozłożyil:ości iego ko

.eni, o ktore fię zwyld le-
11· lef;~ zawadzać. Al10nźs drze-

/ 1\0 \V lIifzpanii, ien: z ro
dzaiu tego ziela, ktore s\Vo
~ l i kWlatem przyozdabia o
c 110d y, gd Y ź czasem trwa aż 
~ł Jefieni. 

ARRETE-NEF. Patr;:. Jło
wa: Remora. 

ARROSOIR. • Tak na?:y
w n. fię koncha, ktora ma d 1'0 -

bne d%iurki na fpod;;ic, iak 
S!! w polc waczce. Na .~yw a 
lig także owadem modkim, 
g d yż ślllnak, ktory w nie y 
~o1taie,wypL1lZCZa temi d;~ i ll r
k rlffii żylki drobne, ktore mi 
~l'C przyczepia do iKały. T e 
Ż J H:i opadaią ikoro ślimak 
z wody wychodzi 

'} KO U::.VIA. Ziele z kto
ol ygi dzicy Amery-
r L ;!' OpałJ<:I y l{o

~ ane Bacalla, 1'0-

ARR. 
ITombaku bi8 ;eg o, y do kom .. 
poz ycy i I S;~k iel pniac, vc h . 
.Arl z"n ik m ied;:i dnie b';::;"! o ś ć 
srcbrn, czasem go uż y walą; 
do fałlzowania monety. Ar
'fzenit: minera!izll ie tak, iako 
y fiarka wfz yl1kie prawi~ 
kl'u~ce, ale c,(,yni ie kruche 
y nief110fobne do rondepani~, 
ud;1,ieb ciektości materyol1l 
twarclym, pr,~ymierZ:lny ordo 
kry fztałll, ułatwia rófpu
fzczcnie iego, y dod:~icł mu 
czyH:o~ci, w1'ypc1\VlZY go zaś 
nadto, ćmI bialość iego. Z 
arfzeniku zmię fżanego z (!nr
ką; w roźney propOl cy i, ihi e . 
fi. ę farba żolta do miniatury 
(luź :"!ca, y A urip[gmfmt zIH'r" . 
Arf'zenik rHaj1c w fo )ie c?-ąs. 

ftki gr y ząc:e, ie f t trucizną; ' 
bardzo gwaltowną; flmtki iey 
są: porzarpa~ie wnętrznG>ści, 
womity gWc:4towne, pot zi ... 
mny, kÓ!1wuh>ye, y śmierć, 
ieżeli prtl tki nie n a11:ąp i ra
tunek Naylepfzym lekar
HweJll ieH: mleko y oliwa. 
l(toi'c (l EC z nim łącz :!, y u
slUlerzai:! iego moc. \Vlo
źywf/,y mi. lopatkę rofpalon,! 
'kilka grudek atf'zeniku, wy
daje zapach czosnku. Na.y
więcey arfzeniku .. wych9dzi 
z i, axonii, gd z ie go wydą
g o. L! przez sublimacyą z ,rni
nery nazwańey Cobaft, ktorlJ 
go minendizuie. 

ARR. 
ARTERr~S. Arlerye, są to 

Jyły wielk Je, rozchodz~ce fię 
od żyły pulsowcy. Patrz 
jowa: Cdeur. 

AR Ul\1. Paty% jlolf-'a: Pied. 
de Vectll 

ASBESTE, A sbefiowy J(a
'1nień. Ie~ł: l"Ddzay ' L).miantu; 
rożni fię od niego twardq
ścią, ci s żko~ci " y niezgię
tością, ń to podoi1l1o dla uło
żenia cząfł:e k ź y l kowatych. 
,Nazywaią go czasem falfzy
~vym ałunem plerzafł:ym; 
prawda że krzta i tem ieCh po
dobny do nieGO" ale nie ma
tey cierpkoś c'!, ktor:l ieH: \V 

a łunie. Asbe!t miewa for
hl';; drzewa, g\V iazd y" bu
:lii.etu~ albn kłosa. Patrz fio-

o ws: !Il1JJ,iaJlt. 

. ASCALAROS. Rodza.y 
J a fz C Z lll' fl\ i \V At' f:J.'yce pFZe
dziwney pitkr.ci, nie fzko
dzi nikorriu. o fz em zbliża.. 
fię do cz Iowieka. y przypa-. 

, ~ruie mu Cię Z zndllmieniem. 
, ,ASCARIDES. Nazywai% 

fię robaczki male u dzieci 
w {micLI , nakfz.tD.łt gli11:ow; 
Znayduią fir we wnętrzno
ściach u dzieci v u koni. 
rq~~ego s,! kolorZt" podlug 
roili~go ich )Jokarmu .. Te ' 
kt ,~re są blade okrutnym 
fpofobem dręczą kobiety , 
Czopki preparowane z gorz-
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kich sU9fiancyi, są nayle
pfz\'m lekarfł: em. 

.ASELLlG Stonog wod1lY • 
Ten robak znaydUle Gę na 
około Pary ża po bagnuch y 
itrum~kach, a orobl iwie po 
zrzodlach;, W morzu zaś są. 

dalej{O więkfze. Te ftonogi 
podobne do rakow, pływaią 
bardzo fzypko, oproc'z nog 
lU;] ią w tyle y po bokach 
niby fiatkę Ihzccpiafrą, ktora 
im nuży za, wioHo1 gdyż hę 
t ~. k unofi, iak fi<rz yd l a u 
pta kow. W czafie lniłości 
samiec gwałtownie pory wa 
s amicę Jaożkami, y obraca ią 
pr zodem do 11ebi.e, ktora od
t~!d inź nie ma w ięcey. wol
ności, gdyż wł.oczy ią wfzę
chie z sobą pły\Vai~c, y tak 
trzymaią hę przez ośm ' dni, 
ani ' może go co przytTIufić do 
opufzczenlu oncy. Po trzech 
lub- czterech dniach ,. poka
zuio hę pod brZl~cbęm. sc:I·J-

cy pęcherzyk nie !(:lki, 
litory fię nadyma; Slodmcgo 
d'nia wyłażą z niego źy\\·e 
robaczki, ktore zar{lt'; p~ y
waią~ gnay k t')r T z mch oct
ch~dz l. icH: dla nich OŹ I ~ · i -
niem o Po upI n o Im 'C .f~. 
fle kocha.nla, rs, 1ie' i ci [, 



(,~ ASI. 
et t.nzawfzy, 'orka u samicy 
l' vie rt:chu głowy otwiera 
1 .. I toręd y ś amioa biellltellka 
v h zi; fkorka w całości pły-
~ • o ",'ierzchu wody, kto

l' " kto wl. iąt za zdeehłogo. 
(,. .ga. SGlmiec zaś opuśei~ 
\~ {'l " s c1mic~, dopiero fi~ sam 

t l 'nia. 
" SILE. Step robak, tym 

1~ 'oolni od bąka., że nie ma, 
~l ". IN. B-ardz'O ich wiele 

7n t ' duie fię po mieyrcach 
lllikich y wilgotnych, gd~ie 

11lrYLfilli~ y. g i:yzą [woiro: no;-
11 oH:rym y kolącym, kto-

'·1 wy'>ys aią krew z by~ 

l ,C" a. Te slcp:1ki s:\ rozmai
t ... ~( rodzaiu, trzeba ich brać 
z . ftl'ożnością;; są iednak y 
taki e, ktor~ nie kąsają. 

.A SJ\10D8E. JVqź ktorego 
11< zywaią Krolem dla ofobii

rL • ",' piękności, znaydu~e 
fi: ' "ponii y nie fzkodzi. 

SB .. LAT. Patrz flowa: 
lłpi - (1 1 oso. 

\.~P '~l ..J 'j. S-z..parag. 1eft 
~ (l l' b<: l.' smaczna ' poki 

.r J . "Y~" ż e uryn ę, czyni, 

ASP. 
doświadczen ia Chimicznego. 
V/ley w urynał wody mor
fkiey, ktoraby byla tak l{wa'
śna, iak ocet winny nay'" 
trcżfzy, a na ten cza.s kwas 
zmi~(zany z solą rozlatuią~ 

' filC, nltzczy y wytępia smrod . . 
z ur 'ny. \~lojkip.achnące· 
po cz~ści go \\' ytępia.ią. 

h I.)PHA KT(;. Kley żydo-
1l:JkŻ, ktory zbier'aią na ~orzu 
mart,wyI'P... z razu iefi: miętki. 
y kley ki, ale potym twar
dnieje iak smoła Szew1ką. 

Roru fi~ z SOhl zGadłego,. 
ktory ścieka., qo morza z 1'0-

ś i in n{l. z!cmi rosnąpych, za,.. 
p ala Gę łfltwo y roH:apia \TI. " 

ogniu. Ten Uey nazywa. fi~ 
także Gumą pogrzebO\vąnl,bo 
JWumii , albowiem Egip·cy·u ..... · 
nie używaią iey do balsamo-; 
wania cia: s\v,oich' Rod~icow . . 
Znaleziono \~ lVeucltatet VI

Sz\va)' cury~, Y. VI niżfzey Al- \' 
sacVi VI ziemi minerał tego 
kieJu, ied<::n ścieka w l{amieli 
wapienny, drugi między dwie . 
wa-rL-:twy gliny Gancarfkiey; 
ziemia powierzchu <,;zarna, 
oznacza oltatki czy.li okru
chy z l;.Oślin na ziemi rosną
cych . \V Alsacyi poftr4ef<:>
no ten kley z krynicy. le
dney czy(te y , w ktorey wo ... 
da trąciła troche żywicą. 
K,!piel z tey wody {luży 

bar zo,. , r 

ASP. 
bard~o na wfzel1{ie krofty 
na ciele. Z yly tego ldeiu 
są. grubości nil 5, lub 6, frop; 
iedne na 30 [top w gh!bfz 
znaydułą Hę, a drugie nil 60, 
l'oś ciągai ą fi~ zaś w kojo na 
fzdf mil. Poilrzegaią tam 

· iuż niC!ktore znaki węgli zie
mnych , y rudy miedź w so
bie trzymai:J~<.:ey, zl{ąd fpo
~zie\'/r.i..1 fi~ odk!"yć fZYDtj 
bogate miedzi y srebra. Ten 

· ~{c.y preparowany używa ią 

.uo oblewania okrętow, ktory 
zacllQwuie w ea !ości drzewo 
od toczen ia rcbakow. Pias-ek 
z te t::·o minera!l1 ~'al'zony w 
w odzie, \vydaie tlufrosć nu-

, " 'kfl.tidt S(1(· ła, ktora ieR: zd,n
I tną. 'dó ' smarowania wozowo 

· .Ty-rri "'deicm można muro
wać za)i:'!i a~1:: W'l.pna, tak wy-

· ffiuro«'uno";n im :wiel ki kanał 
''W ogi·ocli:i.e KrJlai' rancufkie
.go. y inne nn6zvn ia voone 
w ,if ersnlu. p~w 1,1(1:1 ' '! że 
,go takjle .cf.1żywano zamiait 
. Wip!itt do ,vyitawienia murow 
'H.l :l ·. r11J\icb. \Vchodzi do 
polw,cL1 czarnego, Indyilkie-
50 y d0 F\licrwerkow w 
kr:J.ia.ch wfcr,()dni.cih. ' 

':!~$PHODJi' Ll~. "Zlołoglo[~' 
~iel{}. ~\OrZCzl tey, plant y go
t owan y w wod zie, traci swo
',~ olb· "I.. Z'" tu\' \L.~ .. , ń lJa "Cen 
cm z. i€;fza vL~y go oz m:!1 Ol 

ASP. 63 
ięczmienną y żytną, ooda
wfzy d0 tego troche soli 
morfkiey ~ można z J iego 
chleb piec, ktory acz nie ien: 
bardzo sluaczny, moż e tlę 
iednak czasem pl zyd Le od 
czas głodu. 

ASPIC. Zmiia. \V;edzjeć 

nie można iaki rod.z;1 ~ wę
zow Dawni tym im 'ni em 
nazwali, twierdzac że i- d te 
źmii był śmiet:telny , e·z 
uczucia ukafzcnill; kt0r T raz
fLedłfzy fi~" po ż ylacJ fpra 
wial !lodki sen, a ' v t 'm 
śmierć f'pokoyną. Pi '~ . z 
p rzez ukąfzenie takie . :zmii 
Kleopatra fobie śmie rć za
dala. Zmiia zaś pod tym 
m~zwifk.iem n am znaiomn, .l:~

by ma, ktoremi za uiq.fze
niem rani w prawd2i , ~~ 
nie zaraża iadem, ani icIi: 
niebefpieczna. Dośw <h:ze
nia same po l{ilka ra i! y po
wtarzane pO'ka'Zui~, ź'e u ką
fzenie iey wcale nic n ie l"zk -
.azi, tak iako y wsźa \vodnc
go. Samey tylko żmii '{/o;ź_ 

./pt:'j'c nazwaney ieil: fzl ... odli~ e 
ukąfzenie, od l{toroy ' tft~l'a 
rożni fiCC wy muklości. , 1'0 -

tkością ciała, T glową l t ra 
nic i h1k inJJ~ a, t\l(L~i' 

zębami, ktorc , lIg iiie 
fza 4 . 

ASSAF JETIDA. ...., :t' 
et.::. 1/1 i 



64 ASS. 
dzieniec albo kley z ziela Cy
renaylkiego. lefr to gatu
nek Gumy z ktorey lndya
nie znaczny handel prOW;L

c1zą, y ktor<! zbieraią z wiel:\ą 
Co cą. Podczas upatow nR y-

., kfzych wychodzą z cnią 
1 .. .ilią ze WrlOW na gory \l,'y

lłile,y wydzielają foble miev
f. ,gdzie maią zbierać. Od-

• j wai,! nayprzodpowoti ko
rL. 'lie ziela. Cyrenayfkiego, 
z torych ten kley wyt:ho
dz! na wierzch, pJtym obry-
. ai. liście z niego az d0 

w i 'zchu, y przy krywaią nie
mi wraz z ziemią z letka 
1.0 /.enie, żeby im (lońce nie 
flkodzlło; -to uczyniwfzy po-

'raca ią do domu. Tym c/-a
'sem natura wydoikona'la ten 
Jdey. Afsaf::etida taieH: na y
. prza, ktora wi~cey 'ma w 
f ob;e łez białawych y prze
zt zyIl:ych,. tę zaś, ltora 
iol... czarniawa y pomi.ęTzana 
'. piafkiem 'y z ościami, po
trz ba odrzucać . . :Zapa'h tak 

'1 l 
ie N 

ASS. 
zmaitych Narodach, acza. .. 
sem w ludziach iednegoż kta
iu! Jedni lubią bardzo Czo
snek, a drudzy go cierpieć 
nie mogą; ZUlJach Piżma dla 
wielu ieH: teul-z nieznośny, a 
przed lat pilGdzieLląt, miany 
był za naywdzięcznieyfze 

perfnmy. Zap:l.ch cytryny 
tak nam przyiemny, dla da
wnych ofobl1wie RZyl]llan 
był nieznośny. Ktoż wie, 
ieźeli w przy Ldych wiekach 
nie narqpi ief.lczt: odmiana 
w plodach natury, y naczy
niu<:!l ludzkich? Af!>afretydy 
używaią na Spazmy y cho:
:roby mr..ciczne, -ale na'ywi~-
.cc ydaią koniom. . 

ASSAPANIK. Pat1-z ·flo
Ula: Ec'itreuit volant,.· • 

ASTACOLITJ:łE. Ta'k 
nazywa iię petryfiliacya r~-
kow. \ 

ASTERIF.S. PatTz flou:a: 
Palmi.r 'iJ,zarin. 

ASTROITE. Gu.'ia%deczka 
lwrnień, l{tory zn: ,y (h. ią w 
morzu, bywa roźnego ,-l'ztał
tli: naz·yWa fię gwi9zdeczką, 
ze zen: lVJdoLmy do gwi:l1dy. 
Te J(ańli~nie są dziełe.lI~ Po
lipow· iak. y koraL Pat'fżjlo
wa: ·Corullx. GwiazdecLka 
naZ"w-ana Cr:;"veau, ieH osobli

clI. 

AT . 
ft',ie n~ podobnym do nliJZgil. 
Gwia ~aec;d{i w ziell~i kopane, 
obrIiciii :e: fię czascm w manrior 
albo· AgJt, ale a~<It\':;O\v-e sa 
b~lrdzo drogie ~ . r/: a,iI~je: 
gd"'y'ż. tl bhd,/:o tw:.rJc T zda-
~ '" .. ~ .. 

, tne 'CiO polcrowan i::l, \"1 kto-
rych wydai1 fię pi ; knc ży łki'. 

. ~.bbi:~ z nich 15arcl:,~ó piękne 
tabal~jć' l'ki y inne g~liJ.nterie. 

AT.\.. jabLko "C.!ilwnmnów(; . 
Owoc tego drzewa nie ma 
źDllncgo podóbicMi\';a do o
wocu CynamOnO\ 'p~ J, Y \"ie
dzieć nie można C!lu czego 
tak go nU'l.V'vann. Drzcwó 
k'torć ten owoc p,;;ynofi, ·icH: 
z rOlhalu na%wanego: Cadli
'iJLClltic'1"; znt yduie lit \fi Ogro
dzie ··.~l~ola 1'\'anc'1!1~1C'g'O l,od 
n .. ~\vi!}i?m: Gi!am?bcmu, po
dobny (to l1lClonm '. r~,o l rL c .=. 

wt) l:dśnie \~ ~ia[l1 n orze
gach J(oromu l1deY; ~ 'c/ ~ la i:! 
sInak kO~·i'.enn y, p z • ,. 1e tłb 

gOl'za! b ze trzc;i n y ~lib'o

wł?y, I~{;orą robią' ł~ rll ~ryt:e 
na wyfplch Ant y l h .. i c. b do
rlai~ Sji1~!-u przyl~mnrl'go 

A TOCAL1~. Pa,iik .&me
v'!}kml)'" i w l\lexy kij, " Jtt?ry 
sr..l1ie icd W:lO ; snQ \-'0 i-ego 
iefl: "iJ\·z<:c.1ziw ic miL,. y .. VI 
l'OŹI1 ych kolorach. 

ATP Al E-NJ:OUCHE. Mtc-
'€Ttol j dl: 

AUB. 65 
gło\vld wynika mnt~rya lioka, 
mu.ch y p;Jaiąć nft nią le}l:1.~, 
y dla tego nazywa fit lVIl 
cholowom. Tey p lanty }e 

ieden gfitl1he1c, ktory 
k\~'iat Gube!to\vy czerw 
1{witl1ic '.V C.zen~'cu y w L 

A UBr~ -EP lNE. l , 
dr-'cwhc. ktol'<>go kwial 
lU3Y y tp.ie napc;ni;t 
chem. Owoc na niJh %r 

dó pol~wy zimy, n~"t kt 
padai;~ dlO /..dy y kosy. D .. ,. 
wo ir:: [t tWl"ll'de y l'owne, 11 :ł y 
wiecc,-' ,~'O uż;wa J ll do 1:0-

~ ~. t"J J , 

boty ToL::rikicy.. 
A (j n l," i' Faf.'''' (I .. " '1 ' u.c.\.. • ~ •. • / tL l • • 

Ob/er. 
A lJBliłOIN. Pafi'~~Jl()l'r,'<H 

BZeii:t. 
A VE~'!TURINIt }rr(l} lif 

C:~: !'Jkj, i~nn1iEdl dro2;i zlotem! 
kropk~mi ha~{:r~pia!:1 y, kt Jrj 
fię robi ze f;d( ta rb l'pu (';"C L O

neg~), \~f kto~'e sY1Jią opilki 7. 

moLi:(zu. ten fporob wi
n'aleziony i':!tł: pi'zYPQli.ki::!IT 
od ie(\:-;"f;c R:: ćmie~:nika,lit0 . 
r)~· p- ~ (l \\ . <1! mdiądz nad f'Lkl(! ll"l 
rc fp uC':c?onyai, y dla t~bo na
ZW:ti10 go :;lt'r:ntllrine. j{;.:lni~n 

ZZ:Ś i- f.u!"d.n.y sam Jrz,eL f1~ 

10'61 l <. l i nuknlpian y: z lo Łe.;: 
mi, iCll. • l'dzo drogi.y fz.a .] , 

"U ;0, [ 'l' ()/i' r, ł '\ n. 110 b. ,/::Cl. o Cd';"", f) 

rÓ~!lie na ni ;;: inic, Sdf;l I 

w' !3'~c ; :ki~te nic tnT1fl ! : 



66 ADN. 
na ziemi. ale w wodzie ieft 
bdl"dLO trwałe, y dla tego 
pale ólf:~o\t'c y r;uy podzie
mne do prowadzen ia wod y 

nRylepl/.e.. Oll"zowe drze
ie il: miętkie, gładkie, y 
' upie f'itt w robocie, To

l.e go naywięcey l1ży
t; robia z niego Sz~. wcy 
y ta y Wjwrki do tt.lewl-

.... w. RzemiF.:Ślnicy od he
banu bardzo wyf7.ukuią tego 
J .. ewa, gdyż Jat\V'o przy

ra cza.rny k. lor, y podo
'1 y:n [taie fif~ do hebanu. Z 

owocu y z kory moźna rob~ć 
Lrament, iak z Galasu. \V tt

gle olf~ wchodzą do kom
!Jozyc;yi prochu rulzniczncgo. 
'Vie~nHl.cy na rumatyzm, 
scyat y kę, Y parali ż leczą fię 
liściami olfzowemi; rozgrza
w i"z V al bo wiem ie na !lońcu, 
ńlbo~ w piecu. ldudą fIę na nich 
y P0~:!1 co dla nich ieit l'zeczą 
J'kLlteczn ieyfz:~ " n izeli Lmie 
" od y tnineralney na czło{J.!cl, 
Ed' (") kąpiele. To iednak le-
•• \ \:0, " przeciwne .len: tym, 

( l ~"", s,~ zarażeni chorob,! 

man ziele, kto
Ił ".źon y w lwn
".' ~ym j n gu'" 

'niżeIi ko
Powiadaią 

AVO. 
ien: fkuteczn ym Iekarfl:wem 
dla owiec, gdy choruią na 
ofpę, ktora w nich tak ieH:: 
zaraz!iwa iako y w ludziach. 
Probov; :lno W owcach za 
fzczeplać of'p~, iakoż dO.,}l ... 

udało nę. 

AVOCAT. Anyźowe dr e~ 
UJa, ro~nie w Gwaiani.e y w 
S. Do1ninique, ktorego ow c 
ieil: nal\f.ltalt grul"zf' 1. na
zwanych ]1072 Clz'letitli ,:,3. y 
doyrzeie ma ~mak podobny 
do Tortu ze fzplku woło
wego. Ten owoc powiadai; 
że zach'Cca do miłosci, y HtlŻyr 
na dyrsenteryą. Perrek z 
niego uż yWfl.ią do znaczenja 
biel lzn v w l-olorze fioteto
wym ~i('odmi('nnvr1l; za\yi~ ... 

., '; ~ rt ..... • t 

zawfzy w rogu Chll[tkl P?itk~ 
n1- wyciągnionym da'hr7.e 
p łotnie, ryS:.llą f"zpilk'l htc'l') 
ktore tak d,kładnie wyra
żaią(ię, i<k gdyóyhyly na
pisane. ·v :~igdy nie giną. 

AVOCr~'1' ·rE. leli rodzay' 
ptan:wa wodnego, ktore malą 
dziob ofobliwfzy, Ltorym za
nurz-aiąc w ~/f) dzJC łow ią śli

mac.zki y robaki k11 poż y-
·wieniu. Takich ptakow i.eil: 
bardzp wl'"ele we WłoF;;:ech, 
ił. ofobliwie około Fen'ary_ 

A VOINE. Owies. Ten gd- I 

tuhek zboźa i~n: pofpolity w 
EU1'opie, ktpry iluź y Dily

w· j~c~ 

AVO. 
więc~y ku żywności dla koni. 
Rodzay iego lefl: dwoiaki, 
bialy, y czarny, biały iednak 
ieH: lepfzy, można z niego 
piec chleb podczas niem'o-

. dzaiu. Z QWsu robią kafLę 

bardzo delikatną we Francyi 
,w Turonie, y VI Rretani i; 
· Piwa ~\ąkźe wyśmienite rabią 
E niego W Anglii y' w Pol
fz\!ze. Sieią; go z~raz z wio
sny: Qśm albo ~ziefięć korcy 
dosyć iefi: na ieden .łan. Na 
początku ląta zbieraią go, 
ił. po~ąwrzy zoflawuią na 
garściach,ażeby zoftaiąc przez 
kilka dni ną Hońcu y rofie, 
~ofzedł lepiey; potym młocą; 
y zsypuią do Szpichlerza, 
gdzi,e go potrzeba częfl:o prze-

· ~·.abfat gd yż inaczey fręchnie~ 
~e y -zgorzknią, z czego po-

· tym konie ChOr\lią na par
chy, zcłzy, y} nosaciznę. o
wies Kanąd y ifki len: t9)<' do
bry iak ryż, Gw ies Duńfki 
tieie fię na fzczernych pia
{kach, wfchoązi dopiero dru ... 
giego roku, y trwa na za
wrze, gd yż z korzeni f oz-
.Jl1naża fię. '" <. I .' 

.AURIPEAU. ?-zych, ktory 
fobią z miedzi ro1ktev.,ney y 
w :blafzki wyciągnioney, po
dobny do gałonow zlotych. 
p(Jtrz .[łowa: Cuivre. 

. ĄT.n(ocłfs. Tut·. 

AUR. 
'zwierz dziki pod.ług uwagi 
Pana Bu.ffona, pochudzi z ro-· 
dzaiu bykow naC~ych ctO!-;lO 

wych, y innych zwierząt od 
N aturahił:ow nazwanych, ia
kic są: Bawoły y Zubry. Ten 
rod z razu odmienion V 11-

kr:dałtowął Gę przez roz~1aitą 
włafnosć powietrza, przez 
pożywienie y wychowanie do
mowę. Te przyczyny od
miany, przemieniaią vI 1.10:L 

ieft21hva we\vnętrzn ' c y po
wierzchownie, Uyl i~ im 
iednych części, a l'llgirh 
przvclaiiłc y kolory OZHJąC. 
Jed~la .; nayzna(;z~r.._y[/.:ch 
rożnic iett wołow ga ttcych, 
od tych ktore ni . W 
Afryce y. we wfzyLt. 'ich kI' • 
iae;h wfGhodnich są woły gar
bate, ktore od wi ko\\' nę
d<lc używane do dLwigania 
cięźarow ml fobie . nabyły 
garbu, niby' piętna nje\ oli 
swoiey. ,z..- tych niektore 
mogły kiedy wyrwawfzy 1lę 
z nIewoli, poy~ć d , ln l y 
zdzlczawCzy .. rozml1c. i:}Ć n • 

. wy rodzay. Ich P' .o/11H.wo 
mogło zofrać prZy t) r: ~e 
ga 'Me, owfzem go I o i'i7!-fLYĆ 
przez ~ ~ofl:atek pOŻ:'W1CnlC!. 
Ten ' rod tak roz~ożor~y y 
przyw Idy cło z·mn. ',hO y 

zwierzl~ta' , Ino I f . 
pułnocne prl;!(' .;~ 

Alu 



AUR. 
Ze woly g~rbate 

n,i pozor tak oóm:l:nnc od 
Il~L~ yc:h, są iednegoż rodu co 
y naL:e by ki, może być' to 
do\\ ocern że fię !,ll1oż:l ra
zC!m. J\ fztałt rożn y rogpw 
u Bu\l'o,l OW y Zubrow rożni 
1; ~ ta.de y u nafzych woluw, 
.t3k d':llcce że nie można nic 
i1_onl,dudować o ro.dzaiu ic~. 
Tur więc iell: rodznic~n po
czątkowym '\;VfzyH,t\ich wo

ław. Takowe. ':fury CZ) li 
woły nie gar~a~e .~;n:lyciuią 
llę pod Strefami zjmpem\ y 
um':.k w~1lic;ni. Ofobliwie 

AUT. 
..A.UTOfJ t) .jorr;".ab scr.m';ca, 

]:tOrL~ y UŻ yW:łli); do rolo\', ~t;11a 
11<1. plakl, Patrz Ilou:,'?' Fiw- ' 
con, lTtL'.ic znavdzicft. [00-

,~ -' ~ 
fob Llll fZC'lli n jl;Y: 

AU1'o.UP. ]('/ra z pcw'n~
go. d Lew~ ząn~orll\,ie~;o po
dobna .lo cynamonu, ul y\vn
i~ do 1· 1}lnoZVL:yi blrmiI1u 
i'~ .. h·r "'''V "'1'O·l~··rJ 111··~,r,. r"l7:1 
'Oc." ... u l.. t,; _\. \ I .... '" ~"u ~ 

1: ze ~,;d'l:hoJ:1 ich' kr~!i~.\~, " 
". ~ TrI'1' CClIl~ Strl~!/ .. Te.n 

ptnk l~rzcn icf'!.kiwa pu pn
H:y nlHl.-'h \\, Aro'c:c y U::tyq
uli. ~~krz.vdla nie Ll1Źt mu 
d"'o "'1"",11:"." ,,1c.1:":1). rl·/J·C·./- d)-(.\. ... .... 1 ' ., <.... c... \..~ I # Y 

7aŚ ~etl: wiele W Brultec:h. w ~.ai·~ ;11.~Cy dQ' pr~tkipg;) b:c
JVla;;~c,wf'zu y Lit\,,'je. l~.a- gu, picrz'1 nic m~ t,~.!\. pr,~(!-

\/oiy zaś czyli woł. c-ąrbate p!at~nęgo. ia.:~ inne l~kl, y ~ 
L.nnydl1i~ n,S \ve \dz y [\::l\~ch cila t:::'~' () 111 n;oLc (L)~·r,.{e 
].; raiac:h poJiMniow ych, w 1n- n i\,:,mi ul1of:ć ~i;; pD. ]Jc\V-!hr.~!i. 
dy:1C~1 w .i\fryce, y. w Przy- N.l. k()Jl~ac:h 11 l'L\1l\d . 'rpa 

• I • \.J,. . 
l:~dlq dobrey nad~jei, y s~ 1I..o1cc.~ ktt:ąe mu b~;LCt.~łC.1 
daleko f/.u.co\ynjeyf/.c od Tu- Hll:~:). ku· obrqnic, niżeli (to 
row, gJ,yż r~aią· fzel'sć mię- pod ;,ic;':lnia ij~ VI bicgtL p~}
]~fzą, choc.ł, 'Qln~eyrz.y. łafka- lw.wie A"fl'yl\llIlf'cy b:ll.~d-:o lq
wrze s~ y daią fit2 powodować. bią llol,,:\v:lć na 1)ie, f:t to W 
Pa/r;;:; .lImf': Rake/cYI>. !J Hiso!'ls. ten l'~~}]~ E'd:,' tlę pi c i'/.:i. S~nlś 

~'..URONE. R():~c d,· ;-:.ezuko. ptak ie .d: l~'r)Cny y pic.r:l J1"',a 
Te)~ planty używ,~:lO przed.. b~ ~·d/.o pi r)~ l1C, ~1ll0\\ 1\,.lty 
tym dl) Z!:lcho':.v<lni~l .Futei· y- fię 1~<1 pewny dziC'JI \\-) l'e;'
bielizny od molow~~el . do- ""...cL·u-i-i ·n~l. r'. .'·,'1111Hc n~ tor.;~:.;h 
śWla 'c,,: nie nas u,czv. :.. f brll:dzQ d:.j;1nveh pro\\'~ló/':C 
n:e lIluf/. lepfzego iJ1c.iobu na za ~()I,(~ thal:ty· Stn.'; .~ p~
nich,.)l zapach 'ter l' nt y- ~trą[';l,()py ' t.c.;iel(a ~~ \\:idk1 

"O vlc.yku, Pat z jlou'a: fzypi:o~ i.~ nq gory ch:_:~(.! !;.'2 
'ł .. ':.. 12 !. ~ v 

/ 

AUT, 
J,Jlillw, bIcie czyni Yr'yJ::ręty 
y pl'zcfk.oh, że trzeba bar~ 
~1zo zrc~cZll('go ieźdzca, ażeby 
go uchodził, fi bez ch;:q,tow 
nigd y by go dogonić nie po
dobna. Myśliwi ltc rC'.iil Gę ży
wcem wzi'1:ć go WId la.11i ci re
wnianemi, kt';fe maia um -śl
D!e 'ód tego. Qdy i-u± {(ruś 
vitizi; że nie 11lo';'c 1l ... "!ikl~4Ć 

n 1• .... beI'pieczel11h a, hryie pjd 
f!e~;ic głQ\vę, o reL~t~ 'ala 
ł1 i' dbuląC., co czyni przez 
inCtyll .d natury; g~1 y ż maiąc 
~zar .. ~l .. g n{t g low ie su~telną, 

paymn~eyL:::e lld rzenie 111 Q

g loby mu być śr.'liertelne. 
})rzyganiaią samiey źe po-

- ł'l.ll<;a !p.voie iUła ną piafk.u, y 
J11e' ·ii.(!(]zi ~a nich; ale y to 

CI' 1'.n'1 "'przez inLy n J\. t ~-!!1tilry, 
gd'YŻ' w dl.ie{l daleko f'-llte
.cz~iei 1Juin:e gJzeie, w nocy 
za" sa:ma ie ot;rz\rwa, N:.t
caremnlc probbwano ldid:~c 
lł:rufI'" jć1i~l n~ f1t~!lcG, r~a in
fpckcic, y w piecu pt12ług 

'Hor:n i gorąca, ktore \y pta
fL.~i·ni l\ro\ewfkicy VI \Vcr
sall1 samica byb zniOl~. 110 

przyftQsoWdni; C'iepr~. do bun

te:., i'Zyd1 kr~ io.w nie' il1~~Q 
hvdź D\.utec/:nc , ·'jak 1)\'.~tko 
~;~:ie'nie ty h l,takow ie!: po
p~i~rz~nc \V s\;'Qich począ
tkach }'j'7.CZ Odmianę powie-
rza. SFu6 i~ko y 

AUT. 69 
ł0czne ptaki y zwierza iedzą 
pi~1SC l~ y kHmien~e, ~Hd Ja
t,,\ ie 'f/ego ftrawienia pokar
m11. Ztąd pofzlO' mniemanie 
tc H:r~łś tr:lwi żt!azp, y przy
i10w ie uroDo: cz I O\y tek itrq
Dego ~o~cJ~dka, !)truś ktory 
pol:rlm 1 awalki źc!llza Iqb 
~nicd:~i, prtCtl~() zd ycha, gd yź 
g").rf'zpan z miedzi l'ofpuf'zczq. 
l~Cy \7 żołądku, ti'l~ie go. 
l'/Iuidźck J1:ru(i ide bardzp 
sm:!czny; Po.wiadai:! p HellQ
g:thdLl rofpuHnyrn y rozrzu
tnym Cef'i-:łrZll, że' kazał ra~ 

0'0, glO\~'c'k H:rufk:h za!!:nwić 
lla H:ole. r~Ii~-:o ieił t mln 
dp ilr~nvionia; n:1 , glow H~ y 
nit. fzyi ma puch dwpia l i, " 
j.;t01ych ieilcn c!C'l!d'z y <tdn-:
gi g:'uhfzy, 9ir:nf<iegi) Ili T

\~' nii clo 1~C1Gry Jod Kap hd' .. ~t)\V 
w ]{ C,; ilcld!i.. k ,gruby da' c fi~ 

P rze1ść; l~oLi:} z 11 i(':~C: f.daki 
• J I v 

do sukl1,t c;/.'Url1ego w 'aie ·ię, . 

Bzemtt:ślli...:y <i~': Iford('pu

f.loW ;"a!~ !pl1i'1 mOCl1 

H.nd12; c,d '!;aq1<.!OW S~ f.lHC04 

Wnic:'y rz~, bo są mi '.r."c y 
r.tz[U>c, r)rzyi~nui:::.c da eJ q 

Jq.)il'.\ wf'zelr.ki kolor, l! iteli 
o.i~~~y. 1 l)od bąueherq 
J~l'lel~!,C: nifl ie ni", fr. z ,-

,., , .' • .>" J' 
" :1nl~; l'\)cdą z ~l.Ief..:( 1. :1 n ' \ 

Y P ;.1..t.yril· i dla n", . 'lmica 
L'n:,[i do d\'vor:H' , 111 i • 



70 AZA. AZA. 
~rnaC7.ne; fkorupy są; tak twar- prędzey y mniey ma koleO\y 
d~, źe .ł1loźna ir.h używać niżeli Bodłak. Nit owoc iego 
Z<lmialt porcellany. Jaia frru- łowią ptaki, gdyż go bardzo 
fis la.ko y krokodyle są; O7.clo- lubią· W Prowancyi smażą 
bą po lVlec.letach u Turkow z niego konfltury, białe i a..,. 

. y Persow, błufzka nie są tak dobre. 
AXIS. Patrz JIou;a.: Cer! AZO.LO!I: Tym ~mjeniem 

du GanSJ:e. . nazywalą lalzczur1u ~odne, 
AZAL'A. Patrz floUJa: Ga- I ktore fię znaydu~ą w .~ezio~ze 

łence. lVlexykaliikim, m1ICso w nICh 
AZ!!:DERACK. Bez. In- m..a smak pOllobny do wCG30 - . 

dy?J7tż. To dl'zewk~ kOl1ser- rz01.. P~wiadaią o ~iey że 
wUle fię po Oranz.eryac~, ma I\Ia~lcf' .y podlega upła-
k\Vi~t ma bardzo mdy, ale wom ffilehęcznym. .. . 
owoc ieRo ieft trucizną. AZ UR. ](olor n1eb:f}k.z, 

AZf~i{OLIER. l\Ielp!ik. To ktory wyciągają z kamlen~a. 
drzew ko rośnie we 'Vlof7.ech nazwanego; Cobalt. l\1alU1% 
y w Prowancyi. 'V wlrg;inH nim pod wodę y pod polwlł:. . 
zaś iert gatunek ppzeun iey- Pr:.;edtym ten kolor naz~wa: 
fzy, kwiat iego i.eil: ozdo?ą no 1 bzurem~ Fab'z jl9wa ~ 
ogrodowo lVlefphk ros nIe CpiJalt. 

• ł B. \ 
DACKER. lefi: ~oclzay J~-. 

fkołek mOl·U<.ich, ptak wodny 
y bard,w por~olity n.a w~rpię. 
GQ.tlz!q~1d w Szwecy 1. \\ zro~. 
ma byll:~y, leci iak Ib;za1a. 
y fpada z syJkjel1,1 n~ ryb.y 
'P~y.wai:!;e .po :vierzchu. ,.J al~ 
nlE'fi.e na ZiernL, y fieQL-l . n~ 
nich przez cztery tygocl~ie. 
G,dy fię kto zbliiy do }ey 
~niazcia. lata ol{~.:d.o gł wy, 

p~ul".ić swoim dzia .... 
. bel)1; 

BAG. 
bem;mięso w nich nie smaczne. 

BAGRE. Ryba rzeczna VI 

Brezylii dobra do iedzenia; 
rodt:ay- tey ryby w morzu 
Syamlkim, gdy i,! łowją; nie
zrniernie wrzei'zczy. 
BAGUENAUDlł~R. Chro

ścina na ktorey psin ki rqsną. 
Liścia'.·y naflenia moźna ·uży

. ' W'lĆ zamian: Senesu,· tylkO' 
'pod wlękfzą wagą. J{w ~ t1fi 
ma bardzo pi~kne, k ore 
Jnv'itną na wiosnę y w J e lleni; 
bardzo -łatwo fię l()' Hmaża. 

l1Aln::LEYS. Rawoly czyli 
woty garbate; pofpolite są w 
Indyach, w Afryce y w Ame-

. . ryce. W Indyach używaią 

ich do ciągu, iako y pod 
wierze·h, n:~panie maią letkie, 

'. d::i'i(~' nę łatwo prowadzić na 

: J?nut'k~l przeWle~.~I: y~ pr~e~ 
•. hozdrza; mogą ysc na dZlen 

pietnaście mil ldns.em., y nie 
potr.!.ebuią witcey źywności 
nad bry1kę cukru czarnego, 
zmi'cfz aną z mąką pL~enną y 
rn ~il e t 1 a na wieczor troche 
J'·o·j ! suchego. Te bydlęta 

J )fZC .. swoią łagodność zdolne 
S,! d\.) nauczenia fię WIZ yIł:~ie
go .. Hotenotowie \ .. ielką' wy
godę z nich mai:!. gdyż na 
nich· woiuią, za daniem zna
k.u i.!dęrzaią na nieprzyiacie
la; y nogami tre tu ią; do Pana 
swego są. wi Ot! przywi,!7:· . 

BAL. 7 I 
Y wierni, iak czarem lywuią 
konie y psy. Jeden z nich 
rządzi ca tą trzodą y broni 
od złodzieia. Bawoly Al11e
rykańf1\.i~ są bardzo mate .. 
Patrz jlawa: BŻs07t. 

BALA. Rodzay węgorzy 
znayduie fię w Indyach, l(to
re 1owi,! w lVlartynic~ przy 
świetle, mięso w nich bardzo 
delikatne, 

BALANITES. Zolqd~, tak 
nazywn iię modki plaw fpe
tryfiLowany. 

BALANUS. lefi: podobielI ... 
ftwo źe to iłowo znaczy: Ją
dra wielorybie. 
. BALAUSTES. Tak nazy
wa fię ]nviat Granatu dzi
kiego, ma moc ścif1\.~mja, na y
lepl'zy w:y\vożą zę.: wfchod111ch 
kraiow. 

BALEINE. l/Viclon b, 1 0-

źne są rodzai e ~lel~/ryb ~ '. 
ktorych włafności są m fi . 
puiące: I\rew maią. gor~ .c t .. 
odd ychaią za pomocą wątro ~, 
ogon trzymaią horyzontal ni 
żywo fięrodzą, y na ,~· c~·.lLl u 
głowy maią jedne ,1~' ·J· d i 
diiqj:.y, ktor r'-" ') ·'li caią 
wodę, kt .' e ", ' \~' 1:t:. 

bie ha nd. "'łuź '·c w(;-
'. I 

wn\t ~ .~. mala ) l:O 

z .. iel'. t " ZWljf ' t la 
. ttfzi CZ~r l) 

i(: ze 



72 :BAL. BAL. 
nabrania ś wieźego powietrza. loryb swoią wielIwścią nie
To powietrze zamykni\ w zmiern:1' ro,~oiia waly mol'
fzerokim y wie I kim żo łącllal, fide z w ielk'l fz ypkością. Po-
ktory irri 11uży za n~ag·l,~yI1. 10W ich leje bardLd trudny y 
ren żo L~tl.:: k gd Y ro!'pl1 i> C! I. [l- n i~be fpieczn y. HolI'eodr;:y 
tą, aai~ fi.g L~eyr;;':(J:11i y wy- co roku \v Lutym y w _vl::n'('lt 
)tywai:~ n~t VI icrzch, .. 1 gd Y wJsy l aLt 500, lub LI·OCl, okrc::
kitl:aią, (!u~,:ei1 y f'pL1śzczai:~ tcw 'do Ci'e "niny Dau:s \v 
fię; mi dol. Te ktorc zn;t y- :AmerycQ' poi nocnoy; itd en 7-

lliąr:~ r~b. morzu polnocn:n1. t v Jl (1~{t·,~tow ,vr:im '~l1~ ni 
u krywni;l (ie Bod lodem. T1Ll- kJl 1{1' ·.~r~lt, ktdr'>dy p;'ze
ftość 'l;:t~rc;~ m<1il!; \if fabie chodz,l, Vlc!oryby; l\Jąytck ? I 

vielc, taml~ic ".i n;ch obrot wierzl'lm maJztll pofti'zcg!fzy 
krwie zbytcc.;zny przez nntQ'; icdncgt), c1aie znak, a za tym 
zenie zimna. Chc<L{; ()rldychać ir ne it-atki zLbźaią fię. RyLak 
pr zebiia.ią lod g!bW ~~, gd~i~' l(tory iell: n~yśmietfzy, wy
ieH: bard.t;iey prze'aoc/ rtty; chodzi na brzeg- !tatku, y 
Zywn()ścj i~! tycl1 ryb (ktqre. wyrzucn tLt; iryt czyli of:czc.p 
maią d!ugości n·~.to lbp) są dlugi n[t [zde Ilop, ugaazaild 
robaczki, śledzie y inne j'y.by wieloryba w miey{'c.;e ~ay.; 
tegoź' 3'atun \: 1. C/bliki ng- lhbfze; pdt.:m fratek oddala 
turalne ku fpłodzenii.l Oużące, fię, u. rybak '~yrzll(.'a ilnę. u-: ., 
s:! tegoż ulaż.chinco y u z\~ie- Y\'1qz~i1ł do o!',\czepu, y trzy..; 
rZCj.t czwornagich. Czlor:ok mn nil: ńicv \vielory ba ro'~iu-
u ~,1mca je d: ci lLt3'i ri~ 6, [top, fZbncgo, daiąc hę i;o\'lodo\~ ae 
nie poJi:~zllic Gę na \\ iel'z<:h, w t ł ,'(jona y pjetw wiela.; 
aż w sal:'yn: zl:lt;Z~nJ'u.S8~n~c.;:i rybic~l; potym ilp9.trzywL~y 
ma, dWIe p!crfl na r:'zecL~!C, moment \V htoryrn wieloryb 

oli ptod (L~.ie\Vięć 111lHll.ic:{"rć ~ "'yplywn nil. wierzch dlGl 11~ 
\\'icibryb mlody btania. powictr;.a, dobiia go; 

hvlcCl, r~io:; Jl~<1:~ to ;~crol::t\"/r/.y ' lirzywiązuie mI 
c;~ I y', ml;i~) : ,Jlod j: ·l:.u'icllc;hu diJ HnLku, a cieśle 

bne d~'1 K. viego. l\b.tka gd y 
.), ·)!eczc. ltwo po-
t at.' swoje '." cI,,) 

bdyź 



BNR. BAR. :re; 
prC!,;cmt ziele rdsnie w Kan- pain dD. Si71.g'1. zawi~r~ 'v 
<Jyi y na gorze Idcl,; w le<.:ie łupinie iądro g (~bc ·/ a fl:e. P(' -
~ydaie Gumę nazwaną.l1- ,ne wo,J y kwa,kowato-J ;I)d
drqgcmf,;. kiey, pr/.y(hwf'l',y \votly y 

BAQRA B. Bania drzewo. cukru, rot'l:~ z niego IW}) 

rośnie w Senegal, iell: ta!, ktory nuży na Gorąc~.-i 
w panowaniu Roślin, iak zgni.ie. Gd y tię owoc ,: ~ 
wiehlryb w pan;"";'aniq zwie- pl'uie, Tvllrzyni pal~~ go 
rząt czwornogich, nie 'l,lT1.i~l'- zmięfzawfzy popi.oł z 
na gi!'ubo5Ć ieg o n ie ma pro- ll10wym okiem, robią 
pO "cyi do wy &ko;·ci. lT~C- śmienite mvdo. Dre' \· .. 
l<:tore wvsokif> ? od, 60 o iett miętkie; ictkie, y ,{ ',-
7o~ ' H:op,"1\tor ch ) [1 net!"f syć biate, z t\ln .wf'zytt .11 

.ID:l 2.5; a ob\;vd 7i) !top. nie rychlo rQ~{iie, y~ !'C L," 

To clf:l.ewo luh, 7-t lllIe p la- miem że poh·/.eba wici O" . 

fzc7.yfr~ y wi.?ot ą pkr- ażeby to dr ,l,ewo dOl t o 
.wL:e gatę~::ie ro ś ci ąg'alą Gę d yarnetru d \.vmlzieflu p i ~c· u 
.noryzo,nt\łlnie d ,(:),) ttpp dh:.. H:~p~ albowiem l rtn .L'la]~ ran 
goś ci, potym CltCżarem [wo- na vy fpie 'S "JI rrdLllJt1y 
~m :l.ginaią {i~ ku ziemi, bk widział dwa. dr,,~\ n, ktore 
dalece źe to drzewo okrywa' nie. mia V jal 
"ziemą w cylk.nmf0re~cyą; . cho i~ i ;. 1 .'.e bjt 

~o czterechset y więcey '1 
. .(top. Korzenie ~·osciąga.ią (lę 
~ol~y:l.ontalnie do. 15 " .o:op; 
~ gd Y natrafią kamień, . aiQG. 
~d czego. narufzone zoltaną, 

. po nied ł ugim czafię. y drzE' 
wo usycha. Liście u[utzo 

ne w c,i en iu y f tarte n f, 

pr0 ch. są le karlhvem od go,
rąc/.ki y zapareni'a llry lly 
V<., ktore choroby pofpolid 
wpad:1ią Cudzoziemcy 7n-ay-
d-ui1FY fi~ \~ Sew.>gal w 1\ le -
.li' r7p~niu. Kwiat otwi · 
.ta, fi" 7- rana, a zali1 V ka ,a 
tl9c. . Ow . 



v BAR. 
BARBOTE. Lipiel7, ryba 

!":! '~zI1a, w ktorey wąt~obka 
je!!. wielka y dfłlikatnn, ~i~-

,nie bąrdzo smacznę, ikra 
-ł'llr guie. 

(J ARDAl\TE. Łopian zięle 
z ci iego przedtym ro
lli t o ITlafki,' tegoż l~ścia 
. l"~ . Jl1ęgo mi węgiel uźy
.·ai mi pąrchy. 

AH.GE. Ptak wodnv, 
~{to' ego Egipcyani~ i::tdaią , 
11 y iak ~Qziol, w nocy 
z ,~ i fi~ rybąmi. . 

t\RRIS: . Pa~r~ jlOlŁ'a! 
O (mg, Olltcmg. 

APTAVELLit. ](111'0-

BAR. 
mieyfca na mieyCce podIa .. 
tUle poty, pold za fobą da
lekQ nie ocłprowad%i myśli
wego, filbo p~a; a potym wy
bi\yfzy fię w gor~, leci cią
giem, y PQwJ'8ca do ~ziecL 
Kuropat\.vy Cl.crwone młode 
są bardzo trudne do wycho
wani~, potl"/cba ie l~armić. 
mrQwlmmi albo mrowcze 
iaY}i:anlj, y cz~flo OdJ11ie ... 
wodę· \V f'zcść tygodn ' l 

PQzwoliwf-;.y im wyleci~ W 
p.ole, wpadf(ją \V chorobę 
ł'az!iv{ą, w ktorey puch!'?o,) 
pragn !enie maią W jełkie. 
, nASi ,.LT ~~. Lampart ka
mień złotniczy, ktprym pra
buią b'uścc, ie[t porpo~ity V( 

Et) opii, C-' ~se:n tym imie
n~em n~nywqją fituki ka~ 
mienia nażwane pO: Pav~ ·,i, .. 

fłe Gea.7ztJ. Patrz tego jlowa. ł 
BAS~LLA~ Rośliną w~ ... 

r.zy ~'na w Gwiney, owoc 
wydaie farb~ czerwoną, ~t9:-: 
re y uźywaią Murzyni. 

"BASSIN DE.S OS. le.fi: 
część Skicletu taJ~ n~zwaIla 
dla swego kfzhłtu; W Skie
lecie mll n"i~n ięfi: mnieyfza, 
ił w 11i?loglowfkim więkfza, 
aby Plod miął rpieyfce do" 
rozraHania fię. 

BASSORA. Guma tak 
nazwamI, ktora pfzych zi 
rlo nas z porto.w wfi,;hodnicn. 

Far-

13 AU. 
Farbierze y Cukiernicy w 
południowey EUi'opie uźy
wai'l iey zamia{l: Gllmy A
rabfkiey y Adrag.~l1tL1. 

BATA TE, Ielt rodzay ia
płek ziemnych pod Strefą 
gOl'ąc;l, li.tor~ mai,! smak po
dobny do l~ afztnnow, Robią 
z nIch 1f fOc hrnal , ~.hleb, pu-
• 0"0 \~ I I·ę 

!, Y ~, I ~- , ~ l\ v; ~ 

n TA u L L:'. Palrz. fi0 1fl1l: 
lll"Ui' r-C du Bamuu::k. 

.B DUROlE. Pairz jowa: 
, ,t'?iO!lŻllo de mer 

IL\ 0 1\1fI: d' AI\lERIQUE. 
patrz (Jowa: .f3aumt: de Tolu. 

BAUlVJ~ du ĘRESIL. 
patrz {lowa: BaZLme de Co
palm. 
. EA UIVIE du CANADA. 
jJa{ji.;;r/J ](anadyijki. IeR: źy-

• , ~· \.Vic~ cielda, przezroczyh:a, 
bez 7apachu y koloru. ciecze 
z ~Q~niny w Kanadzie y y 

'\VirginJi, Ttm balsam sma. u 
'terpci1tynowego nie cz:rni 
obI'/' ydzenia, zażywaia go 
fklltccznie ną wrzody e 'I' 
wętrzne. 

'. BAUlVrw de CQP..A CHU. 
BaIJam czyli sok źy iozn y 
ktory ciecze z drze ' Ol 

wnego w Brezylii, ktor 
lluźy do farbewania , y do 
wysadznney roboty. ~bie
'Tają 6 0 częścią prze; zac~
~ię drze wa, ~z~ścią p • .zez :ą-

BAU. 77 
Fzenie. gałęzi. Pierwfzym 
fposobem zbierany ma smal~ 
gorzki y zapach lwrzer..l1 r, 
z razu ieIł rzadki b. po im 
gęflnieio; drugi z~ś ma za
pacll mocny terpentynowy. 
ma l1~O(! ś.cifkania y c/.y
fzczenia. Zydzi uży~vaią [:;'Q 
po obrzezaniu dta zatamo
wania lO'wie, Wc\vncltr.l Z[l 

źywany, urynie dai~ zap~ch 
fiałkow y. , 

BA UME de JUDEE, 'El;!"" 



BAU. 
g ~.1 kości ciaia. Tr~eci ga
t ł :k ltaiu fię z powtornego 

, '~Hznn;a tychźe liści y 
kto!' y pofpolicie 

I"' J, ,dal ;!, y w Aptekach 
f:':n yduie liS; nazywaią gą 

I 't:nem białym, ten nay
I'/. Y ieH; p~ki śwież y, \tV pn-

'I' ,f~y kika kropel nil wodę 
..v:l po wierzohu, a dawny 
l% opada na do ł. Balsam 
:JW('kI . l1 ł e prawdziwy za-

. mo.:;na pO.lnać ze smaku 
,np -lc!w, , 
L\Ui'iU~ du PEROU. Bal-

BAL. 
balsan'i twardy, y balsam fu
ch y. Ten b:'dsam ief1: ~oI~ 
żywiczny, lepki, zapach ma 
Benzoinu,smak i10dki y przy
iemny, czyni też same iku~ 
tki co y balsam ż ydowJki, 
Ciecze z pewneso drzewa. 
w Ameryce poludn lowey. 
Miet'zkańcy Talu zbieraią. 
go łyżkami z wo1ku czar .. 
nego, y zlew~i'! w banle. 

1 " J' rF~ rCRO, ou DE 
Ci L n, . 'fsmn zielony . 
DrzC" \!; j z k rego, ten Qal
sam p yn' " ~ )Snle w l\Tada
gą tJ r na ') rp~r'h Filipiń-. 
fkich, y na wy t'pach Fran.
cufkich, P0d tlwodl,ieltvm 
fropniel11 El{ wpt::>ra ten ba~~ 
s.am z(iadą (i\? y kruCzy, a 
m)nąy\::l./' y (~wo,d,z ie1t:y, ltatc 
fię rzad ki. . l 

aAXEJ-\, Chodaki" left · 
gatqnek obuwia, k,to.ry nie, 
o)uywa no .. ..;. ty!ko fię okr~-. 
ca fzmu'kan;i ; t~lkiego obu;-. 
wia u/.,ywa!.i ur-wni Fil oz 0.

fO,wie. PowinJ~ią źe robiono 
ie z liścią pa,lmowego. N.it 
RU,(i chłopi n,oJzą po~ol?ne; 
z lyka . 

. ~nE-LLIUIVL. G,uma, kto-
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giii, mięso ieil: twa'rde ' y 
czarne, żyte rybami. 

IHi:CASSE. Konch~1 z ga
tunku purpurowych, rożni 
iię d wOlako: ta ktor;t nie ieH: 
ko!czy:bl nazywa flę '1'ete 
de B::ca(se, koiczy[ta ; ... ~ś iea 
bard~~o - pi~kna, ~kt'ucha; y, 
fzacowna U cjekawych. 

BECAS ,:1NE. P;rdwa, w 

ktore l mitso ieO: bardzo de
likatne. Te ptaki po'f'poli
cie zna yduią fi~ na b latni
fł:ych łąkach, źyią robakami, 
l{tOl"ych fzukaią dziobcrn w 
błociej ' ci~~ko ie wlot H:rze
lać. gdyż: węży Jdem latai,!f 
podlatuiąc; odz ywaią fię. 
B~CC~ ONGA. fVero

,tźka . wodna. - rfa roślina ro~ 
Śnie ponad ilrumy kami, ieff: 
lekaril'wem od· fzkorbutu: 
sa łata z njey Buź y na ,tem
perament suchy. y S'ol~ący. 

BECHARU. Pati'z /1o~t'a: 
Ffarnand. 

BEGHE. Patrz {lawa; LI-
sctte. 

BECMARE. Te rC'bnl"i 
zrpy~ui~!lę na kwiec'ic o-se-
towym, na Gr.abiriie, y po 
h\,sach, . różni,! fię od rabacz
kow · w zycIe pl'o.Ue 'i noz
KU i llie zakrzywIónerni. 

B N~. Ryba podobna 
. ':! fi ę ZllU y

j(;,ons,. na 

BEC. 
wyfpach Francufldch w A4 
meryce; ieH: bardzo śmiala 
y zarłoczna, za Jednym cię .... 
ciem zębami ucina nogę albą 
rękę płynącemu w pbw. 
. Smagley1'za ieU: ed ps~ mor
!kiego,' y dla t~go dzioy łu
dzie nie śm;cj~! nacierać na 
nil! z noźem, iak czyniC} z 
infzemi r~bami. \-V -sma~kLt 
~H: pódobna dó Szcząpaka" 
prtyprawla o śmierć, ' gdy: 
fię n~~t· OWOCtl z drzewa ia
dowrtegoAh1ery kańikiego, 
albo ślirnakow ktore powierz;,'" 
chu mcrza zawrze ptywaią; 
co łat\va moźn:l pomiar ko- ot 

wać z wątrobki, ktOł'a ot! 
takowego pokarmu itaie fi~ 
gorzka. 
BEDEGUA~, Gfbka ~ 

ro~y pof1lel), czy li nadro.G:e~ 
czerwonawy, letlkl, g~bcza

ity y ol'obltwy dla swoich 
żyłek, ktory znayduie fi", 
czasem ml roźy polney. Ro-< 
dzay much n~zwanych Cy ... 
1zips, wtyl.tl'ią floźl i \V gU4 

łązkę, y ll-;,ladaią tam ia y ku; 
sok z drzewa. śei:~gu fię obfi ... 
cie do tych dziurek, kto
tym robac;zki wy'ląglfzy iif2 

. żyią. KonI ktorą gałązka 
icH: okryta, rozfzerzona ob~ 
fitością saku, powiękf'za ii'GI' 
rosciąga, y formULe' gęb~ . 
W tym gniazdeczku robaczki 

fi€dz:v 
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fiedzą, poki fię \'II muchy koniec ogonka maią żołty, 
nie poprzemieniają. ci GronoHaie czarny, czym 

B l:!: Llf.1VINlTJ:i::S. 1(amżelb fię ied ynie od fiebie roźni~. 
palcz,afly. Początek iego ieCt BELIER. Skop. I2ft ba4 

niewiadomy, ani mOźna na- ran samiec nie czyfzczony • 
znaczyć, czyli to ieH: m.ine- To zwierze domowe daleko 
rat, czyli petyfikacya z p~- odrodziło fię od pierwia[~ko-

. nowania zwier7ąt. Nay:. wey fwoiey natury, ktorą 
dłuźfze sl! ml ośm calow, ' moźna rozeznać z Panem 
a naygrubfze na cztery; Ruffonem w Baranach dzi ... 
Znaydują fię w zien i. 'Ii kich. Patrz nowa: MoujloT't. 
~u, w marnie y w We trzy lata dopiero zda-
niach, przy ktor tny ieH: do zapłodzenia.Skop 
są y ikorupki, a mocny może zadosyć uczy 
da trzyma1ąca w lu... nić 25, albo trzydzieitu O 
lłlzo, alco Cynober: wcom. Woda Oonay makucl 

BELETTE. Łajica. leO: z ficmienia fprawuie w nin 
to zwierzą.tko i ywe y prę- fpofobność do zł~czenia fię 
tkie, po Folwarliadl wlelkie z owe,! w ]{aźdym czafie . 

f fzkody robi, wypiia iaia. To zwje·~7,e durne nie ma 
,/ . moźdzki z drobiu bardzQ ił tynktu, tylko do iedze 
.- h,1bi, porwa wfzy kurczęta y nia y do pomnożenia ro· 

o .. przepiorki.za łepek, zębami . d;wiu swPgo, mięso w Sko-
ucina," a poty m po iednemu pie śquerdzi y w smaku po
do iamy znofi. Goni tr.kże dobne ief1 do kozła. Rozu
fzczury, krety, y ptaki. z mieią:że Skop gdyby fi~ 
ktorych krew wysysa. Sa- zł~czył z kozą, mogłby z 
mica na wiosnę rodzi czworo nich wyniknąć nowy rodza~ 
albo pięcioro Dl lod ych, fe- fpofobn y do płodzenia fit 
tor od łaficy ieH: mocny y Liczoo obrączek mi. rogach 
nieprzyremny, zawL~e ied: u Skopa, oznacza liczbę ie
dzika y nie daie ii~ nigd:y go 1at. Powiadai,! że po 
ułafkawić. Chc<!c ią cho- [kopie chooiaż zupe.łnie bia
wać,. potrzeba w klatce po- 1ym, iagnrtcta rodzą fit-pft~~ 
łożyć yviązk~ ldakow, gdzie- ieźeli ma naymnieYf3rPla4 
by Cię mogła ukrywać~ Kie- m~ mi lęzyku, albo n~ 0-

ktore łaiice W zimie bieleją, dniebieniu. Naypi. . fze 
K kopy 
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fkopy b yły fprowadzone z 
Barbary l do Hifzpani i, do 
Anglii y d0 innych Kl'o!eHw . 
W dna z tych owiec ieCt 
bardzo f'zacowrta y mocno 
ią zakupl1ią do rabl'y k. Z 
Indyi wi'chodnicn owce ma. 
Hollana ya y F'landrya, z 
ktorych wcIna nayprze
dnieyfza. 
Bl~LLA -DONA. Psitzki 

ziele, 'ktcre rOśn ie we Fptn
eyi m:okolo lasow, pod AlU

reifl, y pod plotami . Owoc ie
go ielt śrniertc iny, y dZIwne 
jkutki fpra\'/uie; ziadłl'zy go 

/' albo", icn1 vzłowiek, 'zaczyna 
fię śmiać nłezl11:"ernie, l1:..a
]rać, roź ne z naki fznleńltwa 

pokazywać , na rct'ztę wpada 
w smutek, z~(.hllnienic, y 
śmierć. Leknr!ł:wo n{\ to 
naylepfz~ ocet winny, y sok 
limoniowy. Z owocu wy~ 
moczonego robi Gę' farba 
zielona, ktorą mięfzJllą do 
Porrtady, ktorey Damy 'Vlo-
:fkie uź ywaią do bielenia 
twarzy. 

BELI ~ de N.UIT.jalapa. 
Ieft roślina ktora pochodzi 
z Peru. lnviat iey w dziell 

na i10'ńCLl, zalet" wa pię
swoią, ' A v nocy 0-

fię· , 
Orzechy An;dJjkie. 
f M , 2; L tDt7 ch ole -

BE 
iek z pomadi zmięfzany, 
wfzyfl:kie z twarzy fpędza 
krolty' y piegi. Egipcyanie 
z I.:'ac L: 11 Y hnndel z nich pro
,vac.hą. Perfurt10wnicy znai~ 
tię dobrze na \'I tafności tego 
oleyku, z:1prawui 'lc go rpi~ ' 
l'itu em Zi kwiat0w pachną~ 
cych. . e śrzodku na~ 
'Czynia kładą n.tko, na kto· 

'Ul. rozście l ::tią kwiaty pa-
chn:ł. y przykrywaią te 
bp/ I zmaczaną wole y ku 
ż • yc l migdalow, do 
ktorcy zgromadza tlę wfzy
ilelI zapach z kwiatow, tak 
aby nic nie ewaporowało, 
potym WyCio.Cllią z bawełny 
óleiek, ktory zapach ma. 

, tych kwiatow, ktol:e były 
w śitku. . 

BENARI. Ptafzek pewny, . 
ktorego zwyczaynie Orto- ' 
lanem nazywaią. znayduie 
fię w Langwedocyi, mi~so 
w nim batdzo smaczne. 

BENJ OIN. Benzoin won· 
na źywica z drzewa od 
SyamczykC1w nazwanego 
Belzot. Ta ktol'U nie długo 
na drzewie zoitaie ien: nay· 
pięknieyfza, y ma kolor 
brunatn y, krucha iefl:, za
pala f1t;;, y pachhie pięknieJ 
znżywnią ie y h.l dychawicę 
y lcnfzcl l<0111ki, d yH:yllowa
na , .. huni Chil11iczney, nuży 

na 

BEN. 
na Gangre nę , rorpu lzcza fi~ 
w SpirytuGe winnym. Kilka o l:.ropel tak rofpufzczoney 
wPllściwfzy W wodę " robi 
uę pClm:1th na~ vana: lute!:,) 
Pa.7Lie.'fjkie . ktorcy Darny 
l.}źywai( prz y Gotowalni. 

B I~NOITE. ZL!rz'!1~ a 
albo Ęened y kt ziele icH: po
fpolite, korze!'t ie[~o warzo
ny fprawnie poty, pokraia ... 
ny w kawałki y \~' LlI .~y 
qo beczl\ i, z[!<.:hov\ ie . \vo 
od kwasu. Tyz::u 11, b tJ;Q 

:;;iela, ierl: bardzo (l-t:tc 'zna 
~~ rany. 

],)EQRI.Patrz ilowa: Da.nte. 
Br~PO~E. Pn,trz newą:. 

Nimbo. 
) H~l(BE. 10lt rodzay Ko-

r . tQW \V Afryce w Pomorzu 
zloty m, bardzo są łasę na. 

: ,"viDe) czyli sok palmowy. 
J?~-:::'RĆ.E. Pątrz Iłowa: Rozt-

ge -p,·orge. 
Hł~KC1~ . Ba·r(:!.cz ziele, 

l'osn te po.nizinac·h. dc..bre ie.fł; 
din krolik ow;; w PoH'1.0Ze u
l1od,~ y lu :;b:ie go.tuii so.hie 
Sl1p~ z liści i ego. 
B.t~RGAMOTE.. Pcrga-

~wfkc" grufzka bardzo dcli
katnfł smakiem y z:1pachem. 
\Ve \V lorzech iefc gatunek 
C Ttryn tak nazwan )'011, kto
l'y<.:h Hwrkami w yścicłaią 

RF.R. 55 
BERGERONNF.TTE. 

P/~r~hr. . ptnCzck pofpolity po 
na~ r zekami, ŻVi e rob'lczka~ 
mi, malo laca, 'częiŁo odpo .. 
c;;.ry'wa" y l.łltrn:i e znie ogo
r.em ru{'z~L Sami ca robi fo ~ 
bie gn I L.do w zboiu z liści 
y wlona, poldada iaY4,11lb 
5, ktore są; n<l,krapiane bru
natno. 

BE~RICHOT. Patrz nowa: 
n ode/et. 

BILRNACLE. P4tr~ fio
,'a: Conque anafdcre. 

BERNARD l' HERl\lITĘ 
oa LE SOLDAT. Tak ....... .. 
ZV\~'a fię żotw, IdQry 
z~ayal1ie w blo<.;ie po ad 
mor:-;cn ; z wierzchu r.1U 'I ~ 

ri.lp~ f.... pod fpodem gcly. · l!;t 
ozego che' c {lę ubef'piec7 I Ć, 
~rvie fi~ W proiney j ,,:0-
we> fkortlpie; gdy pod r rta 
p.·zymufzony byw~ w

ol 
niść 

z 11 i "y Y rl.U }(2.Ć. i n ['Z 0 , II/' 

ktore:l'y G ~ m .~i po ie
śoić. C'I-J~e,n gd y f1ę d\ och 
~ ~lzcm zcydzie fzpkaląc ,aw· 
rupy, wydaią s0)ie Ż vą.W·", 
batati(~, y ktory kto go 
zwycję~y-, przy tym ze' ·ai 
{kon.lpa. Zyie ryb~Oli r
baćlwen,l, za n ~);'mniey ,/...'m 

fzeLeitem 'J,.;,'yi.e . Gę do 
i.ey ikorllp y",'biorąc go 
kę wrze{'zczv y rp 

~ude tka na Bor~ ill .1 f 1 n, ó~p 1 ;, chC' r .t.cłŚ W'J.)Y w.y'" 
K2 lazl 
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lazf ze fkorupy potrze-ba i~ 
przygr~ać z wierzchu. By
wai~ y ziemne, ktore ż,'ią 
Jiściami, pt. trzebmą także 

fkorupy iako y morJkie. #.J.Ą..
merykańilde są długie na 
trzy lub cztery cale: \Voda 
c/-y,ia kil.ora znayduie t1ę w 
iego ikorupie, goi kroIły na 
ciele, ktore fię robii od soku 
i drzewa pewnego iadowi
tego w Ameryce. Dzicy 
Indzie tłufi:ości z nieSlo za
źywuią na Rumatyzn;' y ło
manie w kościach. 

BERYL. Nazwifko ka
mleni~ dl'Ogiego, ktory N;'Y
wyżfL.y ]{apłan ży'dow{ki 
110fil na Napierśniku1 w 0-
smym rzedzie. 

RESTEG .. Ziemia tłuaa 
w lwIorac h, ktora ol.nacza 
blif1~o' Ć żył lu~u' cowyc:h. 

BETEL. Ziele pe\. ne In
dyifkie, ktore rodzi zi~lrka 
nakf'ztałt pieprzu, Im vTimie 
uHawicznie go żuią dla u
twierdzenia żołądka y za
chowania 'dzj~seł od {'zlwr
butu, a Niewi~fty dla, wznie
cen1a w fobIe fniłości Tak 
7aś pofpoliclC użY\" aią tego 
,icla w Indyach wfchodnic:h, 

I( u na\; tabak i; lH'1f!r;h Z 

ak m ły \V) c J od;;.i, że 
prLy :h~puje do Pa-

te ... r1~yc· , , 

BET: 
w gęhie tego ziela; y gd 'f 
fię ieden z drugim Leydzie, 
zaraz fię nim cLęCtuią1 o~ 
wfzem podczas odda\~'ania 
fobie wizyt, od tego wrzel~ 
kie zaczynaią grzeczn.ości.· l 

To ziele c/:yni ślinę y wargi 
czerwone,co pl ,7, ynofi obrzy
dzenie CudzoLiemcom, a In. 
d yanie dla ufruwicznego za-
ż wania, tracą z~by we ~5, 
roku. ( 

HETft~ PUANTE de LA 
LUl'SIANK Zwierze pe
wne śmierdzące w Luizyanie 
powoli chodLi y nie ucieka, 
tylko wyp.llCZCZft urynę. kto
ra ttik śmicl'dzi, y zadurza, 
ze nawct zwien:ęta zatrzy" 
muie; z tym wfzyfrkim nie 
żyie, tylko ziarnem y owa .. 
cami, 

R}1~TES ROUGES de la 
l\lARTINIQUE. RobaElwo 
czenvone \V Martynice. \V 
Iefie befpieczne [chronienie 
od tego robaćł:wa, na polach 
zaś gdzio ich ien: pełno, ką
snią ludzi y zwierza; ul .. ą/ze~ , 
nie fprU\vi,lio' inflammacyą y 
swicr/'blcnie,po l(torym dra
piąc robi 'i lię wrzod y. Zw ie
rZ'2ta fKrobią lię o drzewa y 
fkały; dla ludzi naylepfze 
lekarHwo gorzał1<u y,j.$ok 
cytrynowy. 

..J c _ 7:1.!kze: 'ca ziele, 
l +-ore 

" . BET. 
które poki ieH zielone za
pach ma przenikaiący; tak 
dalece iż Ogrocln icy twier
deą żemoźe należyc:ie upoić. 

HETTg, Cwik!a. Roślina 

'warzywna, którey głąby 
. iecl7.4,.. sol< z n ich fprawuie 
kichanie. mocne y niehefpie
czne. Pew."l o 'ob miała 

__ od tego cj liżki boI głowy, 
tak dalece że icy głowa fpu
chła. ·P. AJargn'd' z gł'lbow 
Cwikły, \vyciągną! praw' . 
wy cukier, gdyż mi. 

f<JOle Hoo yez D fi. h"a-alną. ' 
BETTERAVE. Burak. 

Burakow ie[t dwoinki rodzay, 
b'la! y y czerwony, używaią 
ich GO ilotu, z mtod ych za-

I pnl'.vuią sałatę d el i katną· Po
w iadaią że po bu rakach czer

. won ych robi Hę uryna czer
wona. 

BEURRE de BAlVIBUK. 
]\Iajlo Bambuckie. Tę ,tłu

{tość z pewnego drzewa w 
Senegal zbieraią przez za
cięcie; owoc ma subftancyą 
podbbl1ą do łoiu, ktory po
kraiawf/-y go. y włożywfz~ 
w wodę gorącą wyptywa m\ 
'wierzch; IHurzyni zażywają, 
go zamiaiŁ maiła, smak m~ 
podobny do Doniny z przy-, 
iemn. 'm kwarkiem. 
: BEZOARD. Kamień, Ido. 

ry fi~ fvl Ul .~... T" ("zno 
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śc'iach Zwierząt, we środku 
tego kamienia ieH: jądro z 
włosow, z drewna, albo ze 
Homy. Kozy dzikie Egip
fki daią Bezoard wf'choclni, 
Kozy PeruaMkie Bczoard 
zachodni, a kozy domowe 
bezoard pofpolity. Powia
daią że ten ktory fię for
mUle w kozach d;;~ikich, po 
zabiciu an ych zal az fi~ w 
proch' rozsypnie, y dla tego 
potrzeba dobywać go.w tyn.1 
m"mencie, iuk ko;;;a pofl:rzc~ 
lona upadnle. Bezoarct \vfcho
dm ien naydrozfz y, a' zJeża 
bardzo rzadki."' \V Hollan ~ 
dyi przedai~! go po 6000, li
wrow. Portugalcz y lwwie no
fzą pr~y fobi~ Bezoard za 
lekarawo od czal'ow y za
razy. ~ye Fpmcyi , maią 
Bezoal·d bardzI y dla clelm-

- wości, niż z potrzeby; im 
są więkL:e bezoardy, tym 
są aro' fze. Umie ią też ro
bić y z!nyślać podobny 1(a
mielI, na czym fię ł~two mo
ina poznać; gdyż ' fJnn.'i'dzi
wy rofpu,fzcza nę w woJzle, 
albo w Spirytufie winn ytn; 
lJotym że natarlfzy go luy
clą pociągn'~ć po papierze, to 
zofrunie ak zolto-zielona 
wy, ,albo olIwkowy. 

BEZOARD 1\T1NE~ L. 
Be.., c 



BEZ. 
'więkfzy wywoźą z Sycylii 
y z r:owey Hirzpanii, robi fię 

' z d rODnego' pialku, lub ze 
fkorupok śljm~~zych, ktore 
b~d:~(; zap~d!~ane od wiatru 
al bo od fa I i mo.rfki e y na 
m~C'yfc;a nifkie y wilgotne, 
ol\ rywaią fi;o warf'ztwami 
ziemi, pod ktorą formuie ' Gę 
ten knmiel1. 

RIBBY. D.~'zewo, Amery~ 
]"alliJ-ie naokoło otoczone 
lwicami, na samym tyLko 
wierzchu m~ gałęzie y li
ścia. Dl'cwno ie{r czarne v 
tW~1l'2e; z owocu wycif'Kai\ 
oleick, k1.torym hę lnd-yanie 
Si111l' l! ią y matuią pr~ymię
f7.a\~, fz ( kolorow, Z mło
dego cll7.cwa sączy fię sok, 
ktorf kitka d,ni poIbwf%y 
fillż y 7,a nupoy, Jndyanom. 

BIElON. I;'atrz' Howa; 
l\loU'.:he clIJ S. l'tJarc. 

BiHLIOL ... TE. Patrz ilc.
wa: .F:e.!i.'Ues. peir'ijies. 

BIC!-iF' . ""~ aj:J,ia, l' o go.·.v 
nie t. , oś mie{ięcy 1'0-

dLi 1'" t l 'r . t) Uw J-elanka y 
sama g .:(.Lvwuie, UC7,ąc 

jak lIla lllll ~L Ć y uciekać, 

. przed nu ymnieyfzym nie
befpieczellthvcm, zwlaf-zcza 

",y [ję on przez ciekawość 
y lłodość piochą. polhzegł-, 
fzy y chce naraźać; na 
t n z[ t li..z c_ c <.!.WU ., 

Inc. 
ażeby fpokoynie na mieyfcu 
leżat. Gdy widzi zbliżaią~ 
eych fię myśliwych, zofra
wiwfzy ielonka, wyc110dz~ 
naprzo.ciwlw n~m, y l1cieka 
p~·zed niemi, ~ w y rtl.kn ąwfz y; • 
fię potym gładko z pogoni A 

pownlca do niego. J elonel\ 
tak ien: pl'Z)' vi,,!z~ny do, 
J'vlatl\i, źe 'iey nigdzie nie 
oclftępuie, litorego Matka. 
dopierQ p~).dcl::as gekowifka. 
odpędza od (i"bi~; m.ię~o 4 

łani, ieH: dosyć smrczne. 
BICHE. jelonck T'ąbak. 

Patrz nowa: C(nI ~·olq,nt. 
BICIIQN. Fiesc.k mały, 

l(tol'ego rodzo.,in juź więcey 

nie widnć; DGl.'!lY go pl'zed
tym bardzo l,ubil y) dia i ego. 
rna!oś(;i y y,(lo.so.w dll.lgich;. 
pcJpoli_clC nofil y go wRę" 
knwkach, 

Bh~VRE.Rodz<ly Kaczek, 
ktore mocna pS~lią ry 9-Y· 

BHi.:VRE. Tym nazwi~ 

:fk~em ;"-:0 :vi ą B.obrJ E1uopey.:-. 
f~iego' ktor y z y ie 114 oso.· 
bności, mi(>r/,j.;nni~ kopie fo
bie w z.iemi nil Srzegu, wo
d,y; ta iamr! bywa 'czasem~ 
dJuga na 100, hop) n~ wierz
C~1U iamy robi robie piątro 
z. drzt;wa, na toryn Oj fiedząc 
zażywa dwo l razem ży 
wi.ołow pow ietrza y wody, 
d li. . 

JUS. 
przez uczęrzczulii~ do iamy, 
>vyciera na fobie włos, y 
dta tego futro 7, ta.kiego bo
bra, nie iefi: tak dobre, iak 
z tych, ktore źy i~ w fpołe~ 
c~ności. Ale obydwa te 
gatunki są podobno iednego. 
rodzaiu, albo\;iem bobr wy
rzucony raz ze fpołeczności 
innych, za iakowy wyH:ępek 
przeci wn y iego przyrodze'" 
niu, at bo poO~rarżon y od lu
ci!.zi, traci dowcip y hl.łenta 

flużące fpołcczdlfł:wu, y frft
je hę durnym na ofobności. 
Patrz jloU'./a: Caflor. 

BIJON. Ieft gatunek ży
wicy iasne y bardzo y prze
zroczyftey, ktorą zbi-eraią z 
Sośniny w Prowancyi. 

BINODE. J.VeJ~ 'rybia. 1eft 
• mał y robacze k wo:1n y, \V 

rzekach bardzo rzadki, ry
bom ofobliwłe morikim wpi
i-a fię, y fsie ich rurką, ktorą 
ma w tyle; pcdobny ien: bat'-
dzo do Rak?. IVloluckiego. 
ktory fi~ zna yduie po Ga
binetach. 

BISET. Gołąb dziki, tak 
nazwa n y części~ dla piol', 
częścią dla mięsa, ktore ien: 
podobne do Torkawki. blr
azo trudny d nłafk:awienia, 
gdyż wielce t)kni z utraco
ney wolności 

BIS1VIUTH. Mark~zyl cy· 

T' ~ . '7 
nowy, albo rudu cynę \V so
bie trzymaiąca, Gormcy na
zywają go fkcrnpą srebru, 
bo od niey srebro niedule
kic. Markazyt kopią VI C ;~, e

cllach, w Szwecyi y Saxonii, 
w kolorze pDdobn y do piol' 
pod gardłem, u golębia chi
kiego) łatwo [i~ topi przy 
świcy, łączy fi~ ze wf..;y
Hkierni kruścami > o}jrocz 
Cynku albo ołowiu bjrdci~O 
y lśniącego. Pobicia miedź, 
cynie doda ie t~gości y brzę
Jw srebra. l\brkazyt ro
fpufzczony w kwarie sale
trzan ym robi atrament sym· 
ratyczny; takim atran~en· 
tem pisan,ia czytać nie mo~ 

żna, bez wylania [jarki ro
fpufzczoney na papier. If~!l'''' 
kazyt rofpufzcz'Ony wlawfzy 
w wodę, . Gę bleywas 
markazytowy.. tł'';!.. jlolf-'a: 
te blanc de Bimwth. lVb r .. 
l{azyt przybiera mi fieb io 
loźne kolory; blady podo. 
bny ieH: (10 spehra niewy~ 
Gzyfzczonego, bł.fl(;~ niebi .. ~ 
fkich użvwu' 'ł. do przyozdo
bienia Facyaty na" Pa a· 
cach, czent,:ony świeci fi~ 
bardzo, ale nie tak kof"to
wność metalu ol\a~uie, ir.' 
bardzie y tr'uc'lZl1ę, j~tor 
do niego przynJięfzana. i~ 
także roźne ~olOl)r M-in ~n'l 

za' 



l . 
I'" '1 :-,ą flar/- i, uderzony 

o Ha! wyrzuca iJkry, wrzu
con V w Serwuser, wre. 

Bl. 0;\1. Ban'ol albo 1'0-

.Q!.ily wo!ow garhatych, l~to
re lifc roźnią od wOfow Lhi
kich, z ktoremi fig Llczą, 
znaydulą fię w {tronach po
lud n !owych. Garb ich ieH: 
karw~L~ mięsa, ktory waźy 
do ..s ° , funtow, smak w nim 
ieH:, iak w ięzyku wolowym. 
Tego rodzaiu b:1V'/oł, ktore
go pokazywano w Paryżu 
R. 1769, (prowad,wny byŁ 
z kn.liu Illillo:fJ Z Ameryki, 
miat lat 4. zdawał fi~ dosyć 
Jokoyny. Ci ktor~y go 
gl:1da1i, dawali mu ie~c z 

l ~ki, Y świadczyli że n:gdy 
n ie Uyrzeli iego ry ku, ży
. iIi go Ctane'l11; z pl Lodku 
).(ryty był d.Qbrze, z tyłu 
(lŚ miał wełnę cienką y 
miętką, ktora co roku fpada 

odnawia {;e, bard . .-:oby fi<c 
ć do F'nbry k. 

qUY(U;!u;. K,?yż 

/C ' Ql\tIlIlll;CzłQn-

t'l 'le n~ 1..1 c.. :{~} rocl l:cnill są 
ba rdLO fzcz~, przc~~ kto

czasem okazyw::lł znaki 

BIT. 
ten/)ed wab daie fię prząść: 
\Ve \Vłot'zech y w Korsyce 
robił z niego pct'tc.'.ochy, rę
kawiC/.ki, y suknle bardzo 
Clepte, al:;! ti aCl luih w far
bowaniu. Patrz, Jłoa;;a: Pin .. 
ne marin '. 

BI~SUS. Ziele pewne, 
ktorego nie znayduią. ani 
korzenia, ani liści, ani kwia
tu, ani owocu. Każde ko
lanko oroono rośnie iak aar
Iw. P. Ad.a7~rC·~ miał ie lł 
flebię y rozmnażał. 

BrSSUS lVIINERAL. 
Patrz ilo'"a; Amźanłe. 

BIT T. ~Vt}.ż kosmaty y 
f tra {zny znayduie fię na wy .. 
f pl_e Kuba, r~uca Gę na dzi .. 
ka y WOłll, ktore pożera. 

BITU~1E, !Oey. ieH: to 
subftancya duHa y zapala- • 
iąca ue, ktor4 rozmaicie na
z;rwaią podh;g iey gęfl:oścj-. 
lub ciekłości. Początek tey 
mnteryi przyplsuią fIltrowa
niu fi~50ku w ziemi z roźnych 
r-o~lln, y zl:~czl;!niu fię z kwa
sem mineralnym_ 

IHTU_ 1}:i; des ARABES. 
IcH: pornięCzani2 soku mlne" 
ralnego z ziołowym. 

BITl'.Ji.VIE de .r U D E E. 
Patrz iTowa: A/pita/te. 

BI~~A. Drzewko kolczy
fte w Brezylli, z łyka robi,! 
powrozy" reWJlO białe y 

tak 

BLA. BLA. 89 
tak twarde, źe uclerzywfzy' fzami polnemi y ptafzkami" 
o ił d I ifkry sypie. Ziarka ktorych nazbleraw[zy przy
czerwone w wodzie moczo- nou dzieciom na pokarm. 
ne dui.! kolor karminu; T:! Lubo borsuk iefł: bardzo 0-

farbą Amerykanie malui:t Li~ chędożny, iednakże podlega 
dla ozdoby Y. piękno:';ci. parchom, ktoremi zaraża Gę 

BLAIRł1~AU. lior.'ill!?-, włos od psow Taxow wchodzących 
ma na fobie fzarawy, pod do iego iamy, ktorym uę 
ogonem wiśi worek, w!..:.tory żwawo broni. Gdy go cz~
ścieka wilgoć ~ld1\.~. śmier- sem psy napa-dną mt rowni
dząca, ktorą lubi wysy- nie, wywraca fię do gory 
sać. To ZWIerze dzikie ni- brzuchem, y bronifię zębami 
gd y hę nie daie ułafkH wić, y pazurami, zadaiąc rany 
chyba z malcilkiego wycbo- głębokie; ieżeli zaś ?apędzą. 
~al1y, i1U ten czas chać\zi za fię za nim do iamy, tak za
człeluem il1k pies; z nat'llry raz zasypuie dziurę zi.emi~. 
11ie ie11: żarloc7.nym, przc- .Jednakże gd y są psy dobre~ 
fiaduie na orobno~ci w la- gwałtem go dobywaią, na
mie, ktorą fobie ko}.; ie w fzczekuiąc w tę aron~ w kto
gęfrym leue, lcgowiil-: o ieg o 1'E'y Cię znayduie; na ten 
ciemne, ale zuwf%e c'i;ytte, czns myśliwi odkopuią 10- 
napail:uie go czasem lis w żytko, y chwytaią borsuka 
iąmie, chc'lc go zagryść. [1.- klcfl.czami, y kładą mu ka
mica' prawie zawrze ofobno ganiec na pY'fk ażeby nie 
mieCzka, kt :'Ą w lecie tj' ie kąsał. Bo_suk iefl: wielki 
alb.o czworo ma t reh rodzI; śpioch, mięso iego nie złe, 
przed porodLeniem na kiH.:a fkorę wyplawnią y o fz y
dni gotui e dla lichie .; dla W~llą nią chomonty na o ... 
dzieci :lożyfko wygodne: nn- nie, albo pod o~.Loże psom 
zbierawr.~y _ albowiem nil ku- dai,!_ 4 

pę trawy 'y zlela, . ci.!:ga BLAIREł U P U A T 
przedniemi nogf\mi do Ja- Borsuk śm,ier"dz(cy, znaydu
my. Dla pożywienIa dzi~ci ie fię w Przylądku Dobre y 
gdy podro,sną, wycnbdzl w n~dziei, X.Ja Batpow'iada 
nocy: y f.lu k gniazda Of3, że ten zwierD. niefiycł 
ktorym zabiel'u miod,' albo trzeCzczy, y urynę śn r 
ugania tlę za ko ikami, my- d.zą;c ,! puflcza, tak d lece-że 

DyJ~c: Tom L ~ 



BLA 
III e marz zw te rzęcia. smro
dliwfl..cgo na sWlecie nnd 
niego.Tym srnrod.em w[tn',y

muie y oddala od {iebie nle
przyiacie!a swego, ktory Hę 
za nim ufs-an1a . 

BT..łANC de BALEIN. Ol-
brot rr~ subi1:ancyą wyci;l
gaią ze ft..piku y z muit.gu 
wielorybiego, iett wyśmie
nitym lehadhvem na pierlI.. 
Narody polnocne podlegle 
dufL.ności bal'(L~o '-t'icle go 
uż ywai+ Z olol'otu robi~ 
sw lce daleko pię knie y fze 
n iż woll;:owe, alSowiem s'1 
przezr08/.y8~c, y nic plu:ni ;t 
materyi, g ly Cl..uscm k:1pnJ~ 
św 1(;<1. I hrot g adzi n~ur<;; 

na cieL.; 
pr,~ydni:lc lWI worKu, ale za
puch wofk~ y. kolor brudn y 
wydaie fellCz 

BLANC de RIS~,'IUTH. 
I("da 1-J.żj;::p.llij1~a. Ief to 
wapno wyciągnione z .M'lr
kaz)" tu rofpufzczonego w 
kwaiie sal.-.trzan (111. Tf3go 
\ . ,' na kr'uścow o dobrze 

zywaią Da-
. ni. Damy: 

~J'e 7.aźywaią go do biele
'1. twarzy, maią fię wy}ł:rzc

r I exhahcyi czoft]ww ch 
t'ewetowych, gd yż zar-!l~ 

. o' ~ przemienIa lite w CZUl·

o:ć. To bielidlo iako y 

BLAT . . 
wfzyftkie inne rumienidfa 
bardzo PSU!ą twarz młod ych 
Panienek, {l II H:arych nie 
napraWlW! marfzczkow.Nay
leprze wdzit2ki naturalne, 
rum!en ie:.: wltydu Puniel1-
lkiego, uśmiech y przymi
lenie na twarl..y, ktore lku
tecznie y fzy powab cL.ynią w 
młodych Osobach, niżcii 
te vI'zyfl:kie p:eluzydla; dla 
twarzy 7aś j~arych nie maCI.; 
nic lerfzeso nad rozum y 
oświeccrw:. 

BLi\TTl1: de CONSTAN'
T l N O P O L~, Pokrywka. 
Przcdtym D~my używały 
tey Pokrywki do Faierek; 
twierdz;~ niektorzy że były 
robione ze lkorupek ślima
kow wonn yC'h, ktore {ilG 
znayduią w Jr:dyi. 

BLATTE. Py:!-ak . Iell: to ... 
dz1y robaćhva tak nazwany, 
l{tor~ iię pof'poiicie znaydu
ią po liu~:Jll1ia(;h; 'ten robak 
biega pr~tko. ucieka paed 
światłem, y nie wy JR7,i z 
swoiey dziury tylko w nocy, 
iedne z n 1ch lataią, a drugie 
maią tyU~o kikuty nu zydeL 
Po obvdwocil ib'on,;ch otwo-

.I 

ru w tyL~, S'1 d \va pgcherz y-
ki dosyć .:n~czne, żywi:! {ię, 
mąl\ą y l{()r,~ onk· mi 7,iol. 
Tego ihvot·l.cnia roJzav po
dobnI ieIt '0 lławnych" Ka' 

kefla-

BLE. 
kerlaque na w j {'pach Ame
l'y kallikich. Patrz nowa: 
](,?kerltu/llt:. 

RLIT.D. r.fzeilŻCCt. Ta 1'0-

ślllla ielt znaloma w catym 
ś\\ iccic przez swoią użyt e -
c:l.ność. \Ve l?rancy i ko
r/.cc icden pfzenicy pallany 
na naylepl'zey roli przynofi 
IS. korcy. Pl'zenica w ie
fieni Gana daleko ieL1: plcn
nicy [za, niżeli na wio~nę, y 
~atwiey iię w ym lac.a. Za
raz y pl.{.cnicy I są te; rdza, 
0t)aJn ienie l-;:\viatll od ' zimna, 
czarnuchC1. ad ktorGY ziarno 
c?:crnieie, morowIpl, y 'nieć. 
RJ/u robi {I..~ ze zbyteczn ych 
upalow floń"ca, y ze srz~nu. 
Kwiat fpad1l. przez wiatry y 
defzcze . gwalt()\oyne, ktore 
opILi;mi~~ z kwiatu pył za
pbdl.aiący. CZ4rnucha przy
rifule fi.<z plcsni y zbut\"v ia-
{o(,ci zi, rna pClrtanego. 1\10-
rowka. l~torcy pr/yc7. y na 
J)ie ~ell: wiado nR) hywa za' 
J.'~ ·;;ą wielką dl.l .~i~JrI~at gdyż 
od niego r i1}'\c zdrowe 'ń( 
~.t,pikler,m Intwo zarażai,! 

fi~. Sni~ć ktol'u częił:o zna y
duie Gę w pC'enioy, robi fię 
z defzczu, albo z ugryzie
tlia przez ro.baczki. lVrąka 
z.e śnicejem ' fpxm,vuie cho
roi '6 ~11~ a aUt S. Ant ", ', egO. 
Qufp darze t ro :.E\\!l hrOl ji~c 

BLE g1 
pfzenicy od rd/]" v czarnu
chy, płuczą i~ w wodzie wa
picnncy do (ip.wu; łl1~ ie

dl1'lk z Alka Li ier\: !1mte
cznicyfzy. Przymioty pl'ze
nicy piękney Sl: ~ ' hy hyła 
do) II/ala, sucha ~ t\! . wieża, 
waźna, twarda. żoitawa, y 
świetna. PfLcnica we Fran
cyi naybardzlCY rodzi fiEC 
na wyfpie Francyi, w kraiu 
Uryaceńikim 111 i~dz ~y Se
k ,\,un 'l y Szampan i.!, w Hrab
fiwle \Vexyner,n'lJn, y w 
kraiu nazwanym jJf:aucc.NRy

gło'vnicyG ni'cpr '7,y iaciele 
pf7 enicy po Ctodołach y Szpi
]den~ach ~ą: Ą'Dlki, ' mole, 
ri,y!>y polne, fzczur',~ ,/ my
f.t, y domowe, a \V p'11u wroble, 

BLEO d' ABONOL NCE. 
Zhoźr~ ohjitolci, inilczey 20-

\~'le (J~:'ZboiE' dzi\,\'ne, 7bo, 
że opntrznOScl alb, zLnżt! 
~)Jnj rneitl},. le. To " . i <~ 1','\0 ie fi: 



9~ BLE. 
BLED de TURQUIE. 

PJzenica Turer;!(a. To ziarno 
fie ią we wfzyftkich czterech 

. częściach świata, lubi rolą 
pulchną y tłufl:ą. lVlożnaby 
~ łodygi wyciągnąć cukier, 
gd yby można potrafić uk 'y
il:allizować sok, ktor y fię W 

niey zRw"iera. W l, c yi ie
ana kukuryza wyde ie 700. 
ziarn. Kolor żolty id!: nay
fzacownieyfzy, ma takźe 
y inne kolory, iakotc: nie
bierki, fioletowy, hi~. l y, Y 
czerwony. ChI b ~ pf'ze
nicy . Tur8cJ~i y pom i-:: f',,:a-
vrzy z żytnią Jll ;lk:~ !e .t do
syć smaczny-k ale na żoładki 
niezwycza yne, cisżki. T.Jrob 
naylepiey wytucza iię t. JI1 

Zi n'nem, y mięso w ]l ich nu
Licra smaku. Amcr\r k~llie 
okrttf'zywfzYr"ziarka ~ lldki, 
1.11 oc' _ w wpd~ic, z czego 
robi (jt:; trunek zawl'aonj~lcy 
glo vę, możnnby z nit'V 0'0-

• D • 
rzał"e prdić. Ziarka iefzc7.e 
nie doyr7.ale sr.naźone w ort-o 
cie, u)'dą 'zCL'l(ó nifzpny do 
sabty. 

BL.~NDE. 

BLE. 
rożne cienie. Ten ktory 
ieH: kryfbllizowany, tak ieR: 
przezrocz:rfry iak srebro 
czerwene, ale ieH: rz'ankĄ. 

Ten minefal przomienia 0.

ło\'~' czerwony w 1TI0fiądz, 
j~k Tncya. . 

BLlf.U d' E11AIL. Patrz 
ftow~: Azui'. 

BLfi~U d' INDE. Patrz 
{lewa: Ipd,igo. 

BLEU de l\fONTAGNE. 
lVlodrqk,. ien: minerał, ktory 
formuie fię w ziemi z kom
pozycyi miedzi, lętki, kru
Gb y, y dzilrrkowaty, li za 
tym do poloru nie zdął fi~, 
kolor swo y tl' ~H.!i w ogniu, 
proLdnl z niego używaią d9 
farb . lJrzcclaq także Mo
drak robiony z~ fiarki rofpu
fzc:-:one y y gryfzpanu w 
prech ob-oconege. lVlodrak 
Pru!li ie[t kOITIPozycya, nie 
min era ł natural n y. 

BLIGU d' OUTRElVIER, 
Patrz now~,: Lapis lazuli. 

RI.. 1UET. Patrz fiowa~ 
Ai~·el!e. 

'HL UItT. l\Jod,'zeniec albą. 
C/Wb,T 'Ziele, z kwiatow ie
go d yfl:yl' uią wodę, ktor~ 

<zaprawnią f'zklo ąo ekula
row, takowe okula ry oświe~ 

y za atenie W 
wiai:,. Robi~ 

. a+-kow atra-

BOB. 
BOBAQUI~. Bobak małe 

zwierzątko. na brzegach 
Dniepru, kopie fobie w zie
mi iamę iak ·kroii!: , w J te
rey 11 bda 11:1 7.irnę ziola fu- ~ 
che Jw pożywieniu, ;.,ebra
wfzy Gę \~. kupC2 wychodzą 
nit rOWfl in tG dla prdzy, 3dz' e 
za n~) mnieyfz ym f'zeiettem, 
ten l<tory HOI mi Hraży 

gwiźdz", co Oyf"awrzy ka
źdy lllnyka do Rwoley j3,my. 
rro zwierząt!·o nlal1\:awione, 
c z ynI roźne umi7.gi śmie
fzne nakf'ztałt ma1py. 

BOl~U F. "lVot ien: by k 
oC7.yfzc7.ony. To zwierze 
domo\re fpokoyne, zdaie hę 
n'~e poznawać mocy swciey, 
~e {i~ daie we wfzyCtkim pe
'tvod-ownć c.:złowiekCiv/i. Na
patrzy~ il~ można nie raz 
jako gromadne t l'i'..o d y Ou
obai:! g t(jsn iedney niewia
iły n~bo d;,',ieclgcia, iako idą 
~a nit1, t:,sJ! fię, buiaią W 

oczach swego. pr zewodnil(a; 
iako obh~J ' ane czasem po 
krzatach zwracaiCl fie do ku
py, y i ą ipel~oynjJe do Obo
ry. \V polu dzielą prace 
swoie kn\ aWt:; z człowie

kiem, ktory niemi robi. Te 
to bydle lcft njeofz~H'ow~neJ. 
l~tore n elm llpr~w ia rola, od
wracą woln ym krokiell g lę 
be'kię nu lyA g l' e żniwo, 
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zwozi z pola urod zaie, y 
v,,-fz yftkie swoie prace y fd Y 
łeży nń pożytek cz-Iowieka. 
Cliod ma wolny y ciccżki, 
ufrnie czasem pod pracą, b
twiey znoh zimne niżełi upał 
Doneczny; moc y !ił~ ma 
naywiQkf'zą w głowie y w 
żyłach kartkowych, y dla 
tego. nie używaią go. do 
dzwlfsnia na fobie cięźa
row, tylko zaprz~~~aią co 
jarzma. wr trzecim roku 
przyuczają de roboty 
fporobem 1agodnym z eier~ 

pliwością, gdyź gwałt y bi
cie cZCGftokreć pruie go y 
narowi. Zaprawł.lilic go. do 
iarzma potrzeba mu mięfzać 
sol z obrekiem. poddaiąc VI 

pocz~~tJ..::ach częfto y dofta
tkiem. \tv dziefiątym reku 
biorą wolu dO~ylJi na opas, ... 
fi w .rpaf1fzy przedai~. "Viek 
u wolu poznaie fię z zębow, 
j(tore z młodu są; długie y 
biale, a potym n,a itarość 
Hnią {lę nie rowne y czurn·e. 
Ve trzy lata' /rogi fpiidnią, 

C7WaI'tego roku wyrafl:aią 
infze, na Je l'yeh co 1:ok 1'0.

hi hę obrącżka ł (terych licz

b~ ozn~cza _ lata b-ydlę~~ 
k lect Y . 'ma- w y gOlec, 

fZ'edć Ni n;r'..1 no~ Tfk li,., · 0 , 
y icit gęfra ml~tL ; ~et 
cnę W ąfz ie ze . 

Za 



nOE. 
roba. Pokazał y G~ na ię
zyku pęcherzyki białe z 
razu, potym czerwone, a na 
ofl:utek czarne, letore gdy 
ilę rozCzerzy-ty 1m korze
niowi ięzyka, bydle zdy
chać muLInło. NayIepf.t.y 
fporob ratowania był, gdy 
ktore bydle zachorowało, · 

zaraz mu ięzyk fk;robuno 
blafzbl srebrną w z&bki wy
cinaną, pot ym nmę zalewa~ 
110 50rąco OLrtcJll zaprawn ym, 
czosnkiem, sotą. pieprzem y 
ziohmi mocne~nj , naofbtek 
okładane. kop.er'.'las,em Cy
pryilkin).. !' y loby dłu~o 
wylic:dlĆ wf'/' vil:kie. chorohy 
znraźliw c, I: tor2 traiict ią fig 
qliędz: y by \.Uem, ale, na y le

piey \V toy mierze k~idy 
poradzić fię moźe kfi~LCk 
dobrych y doświztd~zcnia;, 
~~a tu ty I ko, namienię o fpo
fobie ilJ.o/;:L1~izr.cy i, czyli ;~ą
fzczep!'~1l1i<', cho~'ohy bydlę
tom, kt,)lcgn używajC!: w 

Anglii. l'hvprzod po.trzcba 
pr.t.ygotowa·ć byd'l.ę pr?ez 
l\11.wi pui'zczenie y przcla
xpwanic d\,:a ~Ji.bo trzy razy: 
P.otym. w wolll w~fząc yll"\ 
pod) fz y ią pr~erznąć dziurkę 

Wł.0;:YĆ w ni,! lda,k prz~
ązi wa ~macz;:lny matc.: yą" 
'ktOl'F! pb r nie'7 oczu y noz-

d O b, l~cia. vVe 
dwa.. 

nOE. 
t1wa lub trzy dni odkt·ywa 
fic choroba; na ten C7.as wy
g~ać potrzeba bydt~ nh łąkę, 
poddaiąc mu czasem otręby 
parzone, w kilka dni cho
roba przefila Cię, y humory 
zmnieyfzaią fiS odchodząc 
nosem y oczyma; na'1[tateJ~ 
bydle wychodZi z niebefpie
c/.eI1fl::wa. We wl'l.elkichzaś 

chorobach zaraz1i w y ch po
trzeba ftarać Cię odłiczać 
bydło chore od zdrowego. 
'Vol nie żyie d tużey iak 
lat 14- lub IS. od lizaniafię 
li (J W icznego robią fię w żo
ł :~d (U gałki nazwane: Ega 
gr@pite: Patrz tego flowa. 
We IoFrancyi woły nay le
prze y naypięknieyfze wy
chodzą. z Arwernii; z Hrab
.fl:wa ~aś Piktawikiego są 
fpokoyne, ale płochliwe, y 
łatwo Gę zhukać mogą; gd y 
fię czego zlękną w drodze, 
lec:! co tchu r oślep nie uwa
źaiąc na nic, y nie dad;;ą 
nę wH:rzymać, po ki fię nie 
umorduią. lVlożna .fobie ro
.zmaite czynić uwagi nad 

, . J . 
wojem) iako fię nleZffil('rnle 
rozmnaźaią. po całym świe
cie, iak wicie ludzie co
dziennie migsa wołowego 
wypotrzel1uią, y iak wielkie 
pożytki z I niego człowiek 

od'b;era ~1.1 woie" v. 'g ' d;. i ""~ 
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To bydle tak mocne y pra
cowite, uzbrr i'-':~e ci "oma 
rogamI pr/' y ,v y kn't'" lZ y 
przez całe ż yc:ic dp i l' l/.ma 

y nic voli, Ulvl.da mdwnlec 
od ręb:R zeźni1~a w i~t;\ aC:l , 
za powtorzonym pliki ud,,
r%enicm. W wole 11 11j'1T1nicy
f%il l ' Z CCZ iluży hl ij OŻ . ::1"0-
wi, lakoto: ;;ięso~., fk orćt. 
rogi, żyły, y chr7(lilki. Z 
rogow y km·ci robi ,: latn
nie, pudełka, grzeb ·cnie, 
fztucczyki, y inr..C! drobiaz
gi. Slwry tprbal"u~ wypri1

-

wuja na obowie nnylCI icy 
we Flandryj. Zol ć c.h:ie ży
wości kolorom u l\'Ia:ar/o v', 

y wyciąga tlufte pinn1 " z 
sukien. Zolć ta\Źe / Iili,~

fzan z Spirvtusem willl:· m, 
fpęd' piegoli z twarl'y. "p~
trz.ay jlow: TaU'yea'il, V (he, 

. Veau, 
BOEUF de MER. Patrz 
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Szczokę ma o fobliw fzą w 
kt~rc y s~ cztery zęhy d łu
g ie y oCh'e, ktore kryie y 
wy.Ławia iak ko t pa :lry. 
Lata iego można racho\ rnć 
z ko leczek,ktore S'~ \V OS -
nie, y ktore nie bręcz~ 
tylko poki żyie . Nie może 
1i~ y rnl'zyć. żeby go fiy
dać :lie było, y dla tetS0 
pod:ożny lIl) f7iaWCLy ten 
br~~k. Llcie k:1 co t' bu. l' a 
rowninic czolga fię po (JE, 
ale na jl;::a łach y. 'IV wad Z il.: , 
nic mu nic moźe wyl'ownać 
iego fzypkości . Rzuca fit;; 
naypr zod . z prę'tkoś!!i:! na 

klad okrętowy, potym 
z vinąwf.l.j fię w ld-:~b Haie na 

';onie, y wlkoczy\:. zy na 
Frzod o l 'ętu" w mom ~n >ie 
j -dnyJ 1 .Kąsa 'i ucielHl. .J.\lie 
fzc :t."sl iwy t en cz io 'vick na 
k orego napad 'ł e, ~dyi u I(ą
f~ ~nie iego la:r~ klTdzo ia
dowite, a osohli ~, ' e v t' 11 

czas kied v defzcz da, albo 
ż e ie t s·fo y. Po "jq['x(>. 

niu zaraz, c l y cz10 vic!, pu· 
chnie , a. ofobliwlc i,::'~ k, 
t warz. (i.Q rofp'~ l ~13 l -

ni e ' wielkie ./nu)TJun ~yf1a 
,kropla ~o y pow ię l ["' iI 11 ~ 11-
t . trucizn y y śmierć pr /. )':
śplef a. Uką.f.6enie t ego wę

l c " jJ fzykł dUl',p na 
", ro oia an ~ g~ow~ iego, 
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albo smaruiąc powierzcho
wnie, lub dałąc zażywać ma
no, oliwg, y soL Nayl;:pize 
ZClŚ lekarl"wo nit to. \V sżo
trud zie lI.! Amerykrtńl1- i e, od 
ktorc~o \ęże ueiekuią. Po 
111~czcnl11 icCtdl.k zawrze 20-

Han'l znaJ... i f~1 ~~ilnego przy 
padku. y puchlina n-a t\varzy. 
Tll1.: lhaf'zn y w(p~ trac i ie'
dnak zycie za naymniey
fzy.m uJerzenicn rozgą; po 
grzbiecje T e węze n ie znay
dni:! fi~ na tych mieyfcach 
gdzie ro~n ie Poley ziele. Nie
prLyiaznyc:h fobie ma, y./~ża 
d ługiego w kraju Inka"cl\v, 
y zwierze iedno Ind yil1, i<! 
mt7,Wane: CocliOn nUJ.1·on , 

j<tore go pożeraią. ,-,r zi
~ie tr acą swoią Sl'OgOŚĆ , y 
zgroJ1ladziwfzy {ię razem do 
lamy, albo między rof'pad li
liv ikał zamjcrai<ł.. lnd ya
nie pod ten czas ~vvfzukuią. 
ich y iedz:1. lV[i~s"o z nich 
powiadają że nie złe, ale ie fi: 
trucibną , ieźeli będ1c w za- ' 
iad ło~ci sam fiebie \v<1ż uką
ilI. Te vtGże bardzo s ą łas e 
na wiewitl1'k i, ktore ;ow i ą 

tym fporobem: okr~ciwfzy 
li~ w kolo dr7.ewa wąź, ni e 
fpufzcza oka z wi .. ewiorki, t a 
poitrzegłf'zy go , poczyna 
wrzei'zcz r ć y [kakać z gal P7 i 
ml g' ł~Ż, niloftatek zmoldo

wa\ fzy 

BOI. 
wawfzy lię upada na ziemię, 
lt \\tąź fpuściwfzy fię z drze
wa, poźera ią;. 

BOlCUAlBA. Wąf długi 
Amery-kańfki w 1uaiu Inka
sow, ktory poźera " węże, a 
ofobliwie ze dzwonkami. nla 
tego iednak nie ma w sobie 
trucizny y in d yanie iedzą 
go befpieczn ie. 

BOIGUACU. Wąż Me
X y kanfki nie je!t bardzo ja
dowity ,t wyźfzą; wrtrg~ ma 
nakfztałt piłki. Ind yan ie 
{korą; tego węźa bki'ywaią Gę 
y j edzą go, 

ROJ OBI. W cd bardzo 
piękny na wyfpi"e Ceylan, 
Ż ofobliwfzym pyfkiem, wey:.. 
rzenie ma fh aCzne. Pab'z 
jlowa: Cobra. 

BOlS AGA TIFIES,Pattz 
ilowa: Boź ;; folsit~. , , 

BOIS d; AGOUTY. Drze
wo ml wyfpach Francuikich 
źwane, albowiem owocem 
iego żywią GfG zwiel'zęta te· 
go nazwifka. 

BOlS d' AICLE. Drzewc) 
wonne z rodzaiu Aloesu, 1e
tkie nie smolne;' y gdtikie, 
do tokad1,iey roboty bardzo 
zdatne. W mexy ku tób i ą 
z nIego roźne f'przęty y 
,paciorki. 

BOlS d' ALOES, Drzewo 
' A!oesouH~, t ak nazywa 

Dykc: TOi1~ l 
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gor yc7:y, ktbi'ą w sobie ma; 
ru żn,1 li(e od ziela, ktore także 
Aloesem nazywa {i~ . Ro
Śli ia 11 :" gorach niedonępn ych 
w r ochtl1chinie. Gdy fi" 
iuż drzewo zefbrzeie wy
pu('zcza obficie gUmę z s ę

l\ow y pn ia od dolu, zbIe
taią tę g umQ odcmaiąc wraZi 
z drze we m, ktore kawałkl 
Ind y anie nazywają Calam
bCfJC czyli \.vonny.m cli'zewem. 
Gatunek nayrzadfzy ieft 
t e n, litorcgo (hc wno smolne 
y mi ~tki c l Olpuf'zcza fię w 
Ó311.iu j ~k \J;'o lk , y wydaie 
zapac h bardzo ,\.dz i ę czny. 
Pano wie Chińfcy y J apoń
fey ważą; go rowno ze zło..: 

tern, nżywn iąc tego kadzi
dła tylko do Kościoło v V 
do p~lb{icznych ceł, mo ł~. 
Ten 'zaś gatu! i'!k , tory! 
hand ll1ią Frq wyJ H! t 

twardL'..r ęce y na w 
fobie ' . ... wa n J ż 1 y, za4 

pach i - ak d syć miły wy 
dn i v k dzeniu 

BOI - d' ALI S. Patrz .0-
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bowie ulywaią go zamiafl: 
cukru nazwanego: rrabaxir. 
Cukier ktol'y wyciągała z 
g~łązek m!odych, LeJ<at'ze 
oryentaln i bardzo rzacui~!, 
w Arabii przejaią go rowno 
ze srebrem. Papier ktorego 
w Chinach uży\vaią do Dru
Karni, nic infzcgo nie ieH:, 
tylko fkorka z tego drze\ya 
zdarta. To dr~ewo lubo icH: 
twarde,Jatwo Gę iednak daie 
łupać, Indyanie buduią so
bIe z niego domy, H:atki wo
dne, nnc.;zynia, y inne fprzę
ty domowe. Chcąc rol"pnllć 

lullit;: z tytit.mem, wziąwf~y 
dwa kawatki tego drewna, 
trą w ręJ.m ieden o drugi, 
y podlożywfzy liścia suche
go wfkrzcfzaią ogień. 

no l s d e BA UME Dn~.eum 
Bah'aH1owe, z li tor~go zbie
raią balsam "fydowil\i pod 
czas kanikuły. kwiat ma pa
chnący, znayduie lłę wogro
dzie ~\r. Sułtana, y ktort"go 
Hrzeg~l J ancznrowic. od za
wojowania 'przez Turkow 
z~~m i źydowfkiey. Pab'z 

- 11owa: Halane /de fwli:c. 
. BOIS nr~" OIT. Pah z 

·fiowa: Satin'B. 
BOIS BLANC DE LA 

GUYANf~. 

no l. 
rożne naczynia, bardzo l~ ... 
tkie. 

BOlS de RREsIL. Drzewa 
Brezy{/hie.To drl.ewo Ame· 
ry kal11ki~ zaprowadzone do 
wfchodnich krajow, dobrze 
utrzymuie fię, nazywa fię 
BrezyUkim od kraiu w l\to
rym rosnie. Kwiat z tego 
drzewa bardzo pięknie pa
chnie, drewno icH: twarde, 
biel iego nie zda fię do ro~ 

boty tylko sam rdzeń. Ta 
drzewo w Fenlambuc ieft 
naylepfze, warl.one w wo .. 
dZlC daie kolor czerwony. 
Robią z niego farbę Carmin, 
przydnv,' f/y troche alunu. 
\Vlasności drzewa Feniam
buckiego s,~: źe ieil: ci"źkie, . 
smak ma euJ .. rowy, y far
buie palce. 

BOlS CACA au de l\lER
DE. Dr:(;cz/:'o .lmi.t:rdz.qce, iefr 
bardL.o wielkie, rośnie w}{a

y::ln, w ziemi prętko proJ 

chnieie. Rąb iąc go wydaje 
smrod przeraźliwy, ktory 
zar1źa powietrze. 

l~OIS de CAl\rlPECHE. 
Patrz nowa: Bo's d' lwic. 

BOIS u C.\NON. Patrz .. 
Rowa: Snncno1dhL 

BOlS dl.' CłłA~DELL1~f 
BOIS dc' .I !\~:\'\lN, BOlS 

le'n: dr.~ewa 

BOI. 
nach Ameryki, kwiat ma 
zapach J aSmlnll, drewno ]{O

loru cytrynowego iefŁ circż
kie, smoine, y g€[te, kto
rego Ind yanjc uż ywaią za
miart świcy. 

ROIS de la CHINE. Dr%IJ
wo ClzhiJlGie. Ze wf.;:yfł:kich 
dr~ew do wysad/-anla jen: 

. naypi~knieyrze, alc Gs prę
tko pada y blakuie, Gadeł' 

ma niby marmorowy , tak 
zaś ieil: gęfi:e, że flę daie po
lerować ia.k lloniowa l\ość, 
robią z niego fkrzypce; za
pachu nie ma żan.nego. 

llOIS de CHYPRK Patrz 
Clowa- Bols de RoJe'. 

BOlS CITRON. Drzewo 
Cytr!}7Z01l!/(j tak nazywr1.lą na. 
wyfpach to dr~ewo, z kto
re~ Ind yanie robi,! sobio 
śWIce. 

BOlS COULEUVRE. 
Drz.~u::o wgiowe. To drzewo 
tak na/: ywaią;. ozę' oią dla 
J,~ory na nim p!1:rev, cześcia 
ie rany k~Cl;y od "lI!qL~~ni~ 
wężowego; przywożt go do 
nas z wyf'p '['imoł' y Sfl nzOi' , 

, f t" . owoc ma nUI\ z alt t~uclzny 
wronie oko ll:lZ\\!aney. Za
żywai~,c go weWllitrz fpra
wuie drżenie V durnote. 

BOIS de C·RABE. Patrz 
{lawa: Ganelle . 

.6015 de DENT' 
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I~fl: trzciml podobna do ko-
rone/\' ktore wypuf/-cza Z 

pomiędzy kory y bilu, wlo
kno z niey ieft cienkie, bia
łe y moc~e. Damy na wy
fpach FilipińJkich y T"hnd
H<.ich robi:! z n iego kwefy. 

BOl~ ~i El JlVRi~R LES 
POl~SON. Fatr~ l1owa: Co-
nem? 

BOlS d' EBENE . !Jrz8U/o 
heba11()lf)B, icH: trolakiego 
koloru: czerwone, zielone, 
y czarne. Czerwone na
zywai:~: GJ"enadifle, ktorego 
używai:! do wysad.lunin, ie
dno z navpipknievl'zych 
drzew, ktor~ sąv na ś~viecie, 
ieCwze lepie y daie Gę pole
rować niź czarne. He ban 
zielony rosnie na wyfpach 
Antylfkich, \V Madagajlł.ar, 
y w rra,bago. Czarn y he
ban ieIl: dr~wo wielkie y 
grube, sok z kory fprawuie 
poty, w 0óniu wydaie za
pach m~ły, Heban im ie(l: 
czernicyfzy, im waźnleyfzy 
y hez bitu, ty/n też droźfzy. 
Powiadaią że '''y I'piarze 
pl'zy,dąią temu drZQ\llll czar
ności, 'zako-ntlił~ gr) w zi.emi. 

r ~" J 
\Ve Francyi t'l.c!,niesJ!nicy 
od sa~l:enin y Ilebanll ,. gru
f~kowem l lub inn ('mu tw::tr-



yoo BOI. , 
~ależ y na tym aby drzewo 
ł>yło dobrzą umaczane w 
lnkawuście wrzącym, y wy
tarte fzczotką twardą, wofk 
zaś dodaie poloru y glansu. 
Heban zielony czyni wielb~ 
cień przez gE,;Hość liści y ga
łęzi, pod bilem dopierq iefl: 
drzewo ciemno zielone, ma
łące ' ~'zase~ 2:y~k~' żołte~~ 
parqzp i~ft tłpH:~ Y 1~~w~ 
do zapalenia; w ziemi nie 
k~n~e~·~'u'ie ~'ftę, ' k~iat '. !eĘ~ 
purguie iak S~~~s, To dre
wn o potarte Q kamie!'l, dnie 
mu b)lor' biękftn' y ~ f~'rhc '~ 
ni ""0 'robią przt::z f1ę 7.ielo~~ ~ 
łn Y<1; lli obią z n)ego pC;~ 
'~gi, BogQ~~ 'y' ~,e.rl~ d~~ 

')' w. . 

BOlS. 
inn? drzewo kolczy!te, ale 
mnieyfze, ktprego drewnp 
ieH twardfze y żoHe; robi,! 
~ niego kolor fzafranowy ~ 
to drzewo ien: l~karnwem 

czyfzcZ~CY,l11 ~la dzil(lch A
~erykanow. 

Bols um FER. [JJrzezfJ=O 
i,ela%n~, t~k ' naz~Wił fię dla 
~oloru fblow~gq; ieft wie~. 
kie drzew~, rośnie. '{'I Gwa
yanie , P~'ZY~9żą go d~ 
francyi 'y u~y~v~ią do Sto
larfkiey rob9~Y . dla twardo
ści, że fię daie fatwo polero
\yać, Rzecz · dziwna ż~ 
to drzewo tak tward~ 

y gęfl:~ po~ p~d~ ' tpezeni't1; 
~ob~kowl ydla tegq ~ni na bV~ 
?ow1ą, ani na po)azdy uży
te być nie może i kora ni~ 
~a ża

1

dnego' zapach~, utarte', 
~? ~ror.t.ek za::?: ywa)ą Ind ya-~ 
~lie, n~ .P~t~. ~hińczy k?
'y ie maj':! podobne dr.t.ewo, 
z ktorego robią kQtwice do 
Okręto\~ woi~nnyc'h" Tego' 
rodzaiu . drzewo znayduie d~ 
v Ogrodzie, Kro,la Francu: 

ikiego. ' . . , 

" BClfS de FERNAlYIBUC~ 
IJatrz n~\vn: Bre~il, 

BOIS de I3'EPOLES.Patrz 
L,lowa: SatiTzI!, 

BOIS de FiEVRES. Patrz 
~owa; Ouillquina' ~ 

ł301S a FL.AlVIBEAU. 
p 

BOlS. 
Patrz flowa: Bois rouge. 

BOlS FOSSILE. Dr;!'el~o 

r;ninera/lle, c:;: yli w ziemi kp
pane, ~tore znaydllie fię ~e 
wnętrznośt:iHch ziemi uKry
tf', przez ro~_ne }l1'.Gypadki 
zdarzonf' nil okrt;; gu zien1-i. 
Czasem zn;1y d ui i~ (;;:d y las w 
ziemi ukryty, ale plzeięte 
;.vfkrQś SOl\lelrl rarkowym 
y ldeiow y m. zacllowaty w 
~at9ści kl';.t ::l !t drzewa, y 
~abyły V(ilt l\r/.~y gęD:~ści, 
ił przeto zachowane zolrały 
od zepfucia, Ur/('\vo minc
~'alne, kton: b'LeL~~ oE;leń, 
ieD: dr'G\'meln ' a"-aty~ówii-
, ' . D 

pym, Ją . re: znaydUle fię w 
rzparąc~ piar('':~.t.yItych. To 
ktore zn!lydlllC iie w zie:-- l 
~ ,. ., ..., . 
1\'upienne y, burzy Hę VI k wa-
fle, Paf .. ;!.) tO!y': 1;oi.l mil1ei'a, i " - ,'. .' 
/su.s, y bo;.\' f"~ 'nfes. 

1/ HOlS de FUST~T Dr%t 
' fI';O ji.·rrl~u:r .. l'ie, To dr/.ewo 
,'~,vy\~o*ą z'.J~lI1aiI~i,' z ",łoc~ 
y z Pl O\\. ;ncyi P?łndni?,
~ych Fl'an<.:ulkich, Rzę ~ie

. $lnicy cd 1kri"ypc:ow y h~.-
~~1nU ptzcJdadaią ba~dzie y 

'te ktore icH: zo)ciey~e y 
fladrowate: farba robionawa', . 
z , t(:!,:5'o cif/.ewa leLI: nlę 

trwała 

HOlS GENTJL, THY
.l\H: L~, -'\II~SI~~RO:J, TR lCN
TANJCT, G~ĄR0U. kVilcz~ 
luko . . tu . 

BOI. ID l 

. de rośnie w kl'aiach gorą
cych, kwią.t ieg<;> nl? czer
won y, drugi raz biały o
znaczą wiosnę; owoc doy
rzały ieIl: czerwony1 tey 
wielkości co iagod y mirto
we, fQk z nich s;wdtOWillC 
purguie, ktorego nic uźy
\vail! tylko w 'Purczech. 
Ptail:wo a ofobliwie kurop4 
twy bardzo gą lubIą: MJ(~
dzy roinemi gatunkami te
go drzewka i0ft naylepfz~ 
te, ktore ma l1a fobie wło
kno, w Aptekach n~zvwa 
fię'ecorcu du, GarTu, ~IŻY
waią go do Apteki, F~r '" 
bierze nie uźywui::t t eraz t e
go drzewa1 kt~j"e z' prZ)
mięrz~niem lnd cht u dR
walo ~olo~ zielem l ~tb . 
ż~łty. 

BOlS ci ( 
:floie!a: Ca

B 'I~ de 



IO~ BOI. 
Gwayanie, robią z niego pro
ty, gdyź ien: koiczyfte y 
W{!to. Mllrz yni używaią go 
w SQfwaferze za lekrfhvo 
pa LQlądek . Nazvwa fię drze
wem n~ieśrniertelnym, bo iefi: 
wielce llżyte~znym y t~wa
aym, . 
. HOIS d~ INDE, BOrS de 
J AMAIOUĘ, ĘOIS DE 
C Al\lPI3.!Cf!Ę. Drzewo Anw
,'y,~ąnfo,ie bardzo fpofobne do 
farbowąnia, y sadzonęy rQ
boty; znaczny handel z nie
go prow~dzą we Fr~ncyi, 
drewno ioit twarcte,lufl:rowne, 
ggfr.c t y tt~w [l. la. W farbo
wailiLl dale kolor czarn y, fio
letowy, y Czary. Poki fiIG 
warzy· ma ~o.lQr żolty, po
tym {t~ie fię sząrny i!'\k 
atrament . Farbiarze w 'Se
danIe W Szampan4i ozernią 
nim wfhźki axamitne. \Va
l'ZąO go ·przy·da,,~fzy ałun~, 
daie l\.olor iasno czerwony:. 
Rzemieślnicy od Dcrzyp~ow 
y hebanLl bardzo wiele go 
uŹywai~. . To dl~zew{). rodzi 
korzenie p"l'zyiemne do po
tra\ liścia \1* ywą',~ 
prttwy SóSow, . leo też y 
na(Je'1i~ .... p'itc ~ce o ktore W 

, Anglii . nazywaią: de gi'c/'źlZe 
:des 9ua~n:s ipices. Te ziar1ia 
JlRtn 7 \ ' I ~/. V f, gó e;, 1 .~. 

(' - I • I w' W r " , ' b i ! i e 

BOI. 
likwor pachnący, smaezn.y 
y żotądl\owy. 

BOIS de LETTRES. 
Vrzeu:/o CI.arakterne. Tak 
go nązywaią źe 16ft nakra
piane niby literami. W 
Gwayanie maią dwoiald ro .. 
dzay" tego drzewa, żołty, 

l . \ Y czerw9ny,na -;:raplany,liro-
pkami czarnern,i y żołtemi . 
Te§o. drzewa nie uźywai~ 
tylko rdzeniu, z ktorego 
lV[urzyni ro.bi ,! so.bie hdki 
'iotte. Obydw~l gatunki flll
źą do mcblow, a ofobliwie 
mi poręcze uo krzeseł . Rze .... 
mieślnivy od hębanu radz~ 
go zalwpl1ią" gd yż iefi twar
de y polerowne. Znayduie 
fi~ y w K<.' yąnio, y iefi jedno 
Co drzewa nązwane: Boź$. 
tapirQ. 

BOIS LEZARD.· Patr~ ' 
nowa: Bois d' Agouty. 

BOIS MAI~BRĘ. P~tr~ 
.(lowa: JJois Satme. 

BOl S do l\H~CHE. Patrz 
'now: JCtratas y Quaye. 

BOJ S dę lVIE.RUE. Patl'Ą 
flowa: Boi.> Caca. 

ROJS 1\11 N ~lR A L 15E. 
Drzeu:.'o: mżlU:rali:;..ou/cme . Z na y-. 
dują c-zasem w ziemi drze
wo. p.r.leięte wIkroś sokielU 
kruścowym y mineralnym. 
Czarem pory iego bywaią na 
pełni.One rof,puczonym kru.~. 

{cem, 

B'OIS, 
łcem, albo rudą zapchane. 
Drzewo mineralizowane 
przez Ałun, ieit letkie y 
łatwo zapala fię. Potym 

.przemienia '{HG w krzemień 
prze/. materyą !iarczyfr.ą y 
koperwafową, ńle takie rzad
ko znayduie Gę , Drzewo. 
na pełnione rudą albo glin
ką, ieft pofpolite. Drzewo 
mineralizowane to ieil: na y
drożfze, ktore zachowuie 
fwoi ~! formIG , tak że go mo
źna pozn-nć iakiego iei!: to
dzaiu. Bywa y to, źe nie 
e{łłe dl'zewo, Me kawałka.:. 
ini mineralizuje fię . 

BOlS NEPHR~T1QUE" 
Drzewo nerkowe, Dla te go 
tak naźywafię, że go.uży
wai:~ za lekarfiwo od bole
nia nere]c Przywożą go 
ż Nowey Hifzpanii, nie wie
le pożytku przynofi w han
dlu, y cz~fro przedają;cy 0-

fzukuią, przedniąc nam bil 
z Gwayaku RuropeyIkiego. 
'1'0 dtzewo. mo.cząc w fzldan
ce, woda z wierzchu wy-

• dilie nę być źołtn, a patrząc 
ze fpodu fzklanl\i błękitna, 
do te y wod y wpuściwfzy 
kilka kropel kwasu. gin(~ 
obyd wa te kolory, A Iraie 
fię ' kolor naturalny ~dy. 
Tell przypndek nad ~'\ ,: 
c'zayny explikować 

BOt. 105 
przez ułoźenie czą!ł:~k }(O

lorowych y jeh fpalunie lię 

z materyą folną. Unas w 
Europie drzewem ner ko
wym może być nazwana 
hl'zoza, gd yź tez farne n\.~ 
tlił czyni co y tamto, 

BOlS d' Or du CANADA, 
Patrz nown: Charil1t1. 

BOlS de la P A L~ l L ~. 
D1'zeu,:o ](olk071)e. ~rak na ... 
zywalą kolki letkie, y bia ... 
łe, ktore mi efzlo1ńcy u:: Port .. 
Saint maczaią we krwi fmo
cey, to ieft w klei u rof'pu
fzczonym z drzewa Amety
kaitfkiego tak nazwanego., 
W guropie tIŹywrtią te go 
drewna na utwierdzenie dzią'" 
fel y czyfzczcnie zębow o 

BOlS de PALIXANDRE, 
J efr. drzewo pachnąte, kto
re wywożą z Ind y i, nie 
bardzo twarde, y" pory ma 
fzel'Ok ie; Hollendrz y wy
ptowathai:! go w wielkich 
klocach; n .. ydrożfze ien to, 
kto re ma y lki l1akfztałe 

SzaC na kfiąź..: 

y inne fprzęty ł 
wy fadzail! tym 



104 BOlS. 
ktore {tr'tci t y pOCZ'ltCłJc fwoy 
wodn y, mulilty y fmolrt y ; 
n~e zoH:nwiwfzy tylko czą
H:id ziemne y żyłkowntc, 
do k+-orego przez pory wcho
dzi materya piafczylta y k::l.·
rnieniila, nie odmieniai,!c w 
nim kfztal tu dp:ewa, przez 
co tei fl:ale!ił6 ciężkie y gę_: 
ile. W Niemczech zna y
duią takie drewna obrocone 
w marmor y Agat kamień. 
l{awał1ti na yciekawfze w 
tym rodzaiu r,~ te , ktore ra
zem tr.lymai~ fiłę rtlsnienia, 
y minernL Pani Bandevilte 
ma kawałek tego drewna 
Agaty7~')wdnego, ktory it 
iedne y ihon y uderzon y ("I 

fhil, fypie ii1<ry, ' a z dnr
gie y ibt zdatny do zapale-
nia Gę . • 

BOIS de' P 

,BOJ. 
wnd~ą. . brewno f.lme len: 
fęko\',ate, twarde, y fmo!.;. 
lic, moźe być tDŹ famo co 
y drzewo cytry.nowe Patrz 
Down: B()i~' de Clu:m,delte. 
Perfl1l11own icy fi orobliw ie 
w Hollnnd y i z tego drzewa 
dyflyllLlłą oleiek bardzo pa- . 
~hnący. Z.f Rmaiki drzewo 
żadnego nie ma zapach~l, tyl
Iw v ten czas gd y fię pali 
na faierc;e'. Z Gwaiany wa'
rz~ne w wodzie, czyni tru
nek pr/-yiemny, fmakiem 
podobny do cynamonu y cy
trvll y. Teg;oi.: li kworu uźy~ 
w~~ią" Lamirut leWIeli ochła
cl?a!ącey. To drzewo w Chi-
1!ach ma plękn y fiader, 1'0'..0 

bją z niego rożne fprzgty,. 
daleko kClz€ownieyf'ze ocl 
pcrk~ltdwc.tn y.c;h. . .. . \. 

BOI ROllOm OU BOI~ 
d~ SANG. DrZt'7f/o czerwo..: 
;113, ieH: b~rdzo clrdgie, ro~ 
śnie w Ameryce y bkold . 
kayany, kolor iego blednie ... 
ie z czafem, rniefzkal1cy ,u'
iywaią go do farbowania. 

J10is SAiNT. p'att Ho\Va; 
Gay~ 

BOIS de STID. LUCIE. 
D.'·:::'CIC'O % wyJpy S. Łucyi. 
To drzewo lell: z rodzaiu wi ... 
f/.eh dJ~ikich, kwiat iego 
~i,!cy ilę w gorę ie(t ozdo" 
hą; W. ogrodach na wiofn~' 1 

o'wa:,. 

BOI. 
()W0CU nie iedzą. Rze
mieslnicy od hebanu uźy
waią go dla zapachu y kOtoru 
pi'ikncgo nad rnwatego. 

BOIS SA Tl Nffi. Dr:<.;e:r,'ó 

Atlasowa. To dr/-ewo P.'t;;;i:e 
y wielkie, rośnie na wyf'pach 
Antylf1~ich y w Ka ya~ i e. 
Drewno iego fladł'owate, p -
fpolicie ieH: uży wane do \r.,' y
sadzania, za J .. ażtJym uci~
cieminfzy koiol' pokazuie, 
l1<'ldteż y nazwirJ{a 1a ro
zmaite. 

BOISde sAXAFr AS. 
Pat'l'Z {jowa: S.~/G (~f]'a:;. 

EOIS dc ~~i~INGU~, 
łe[t drzewo hardzo wy!'t)kie 
y pro(ł:e w Pro\\' ihcyl Q;Lifo 
\V Ametyc;e, drewno it:d: 
~giętkie, letkie, y zdatne do 
'tobieni'a ;1ie w lelki Jri<tt'z
łow; z tego drzewa zbierai~ 
żywicę fprężyHą. i)ah~ no
wa: Rejiitf e!aJU ]Zle. N ... zywa 
<tę -dla tc;;o f} ł(ężytr~, źe \\ 
pewnym kraiu Am~ł y~\ail
fl~im Nlic!'zka I ey r~i5ią; Z 

'niey huL"t::lki 11a formę gru
fzki, do ktorc y U Wl~fzcht1 
'Wpr~wllii rU"I,f,;; te b:..!teiki 
z·a ści~!lieniem wysą('~/;al~! 

trunek, kt'ol'ym są n:tlaoc:; 
iefrto zwyczniem grzeczno
ści u nirh, że przed. ka"idyrrt 
'z gości n<:~\V iaią tak{ uCltelkęl 
,łtorzy wziąwfzy 

Dy k!i , '~rom 1. 

BOI. 
Jetką enemę. i1adaią do 
dla icpr.~ego appety tu. 

HOI.S cle TAC A"..\T AQUE. 
TLłkrmza:u?ka dr/-ewo len: 
pi~ki1e, wielkie, y pachnie, 
ulywnią go do budowania 
liuckow wodnych, y robią z 
niego tarcice, Z tego drze
wa. zbi~raią i ywicę nazwaną 
p ~/ille T'acamaque. Patrz. te
go flolca. Bardzo go iefl: 
wiele W nowey Hifzpahii y 
.W lVTndngafkar . . 

BOlS TA:PIRE. Pat. u 

Iłowa: JJois dt3 letti'es. 
BOlS Vf!~I.NE. Tak .fi a

zywa tlę j{oncha z rod niu 
SznrJntow, (lIn kolortl. 
. B01S VERU. lert kr za c 

nie wielki, ro~nie w OW:ldrt
ltlpie, kólol"u zielonego b~ ' 
.dzo pięlchy, tlŻywnią go o 
farbowania. 1'0 drzewl z 



noI. 
mera y JIerod'Ota; hyła 
przedtyn\ w wietkim ufZ:l

nowaniu, y wiei-c czyniono 
Ceremonii, nim i~ z ziemi 
dobywano. Popi przypifu
i';ic ie y cudowną moc lecze
nia, wiele na łatwowiernym 
pofpoid:wie zyfkiwaii. Potym 
lVlonarchowie chcąc iefzcze 
więcey pożytkować z niey, 
dali ic y roźne lw!oi°.y, y 
swoią piecz~cią pieczętować 
kazali. Z rqżnych Krniow 
wvwoża . tę glin ke, ir:koto\ 
z oIArr1~t:~nii, z Le~i1u wyfpy 
P!'ly!1awnieyfzu, ;; lVlnfty nie 
daleko Li~bony &c. przypi
s~li~ icy moc leczenia Rnka. 
Z Peru powiadai=! Że N'ie
wiafł:y czyni plodhemi. W 
Niemczech ie~zcze do tych 
czas wide' wiary maia. w 
tey' glince, aie ;e fi"ra~cyi 
iey niezażywaią. Patrz jlo
Uia: Ten'e de Patna. 

BOlYL leB: wąż w Kraiach 
Angoli y Brezyłii, ktory 
czyni wielki fzeieG: czołga. 
iąc fię· 
BO~IBAR1JIER. 

BOl . . 
tem dym błękitny barJzó 
iasny, Przez uCIechę mo
żna go wziąć y ukłuć fzpilka. 
dJ.a doswi'adczeilia. J eżel~ 
można wierzyć Panu Rv
lanaer, ktory naypierwf.:l)' 
to obserwował, że ten f o
bHk móźe trzashą'ć do dwo 
tlziefru razy raz p~oraz, przy 
otworze ma p~chetzy k nie 
wielki, ktory mu nuży za 
Arsenał. Broniąc fię nie:. 
przyiacie!'o\\'i sweint~~ to ieft 
ChrząfzczQwi infzego ro
dzaiu, lt1tłfi oo1'ctzo częii:o 
ftrzelać z swoiey Armat:y~ 
go y bowiem fię zh'lordule 
uciekaiąc, wywraca fi-ę przeł 
nim do gory brzuchem, a 
1k'Oro tamten go d'Otknie, 
n-atychmittit wylhzela, tak 
dalece że nieprzyjaciel ucie:a. 
kać mufi, a on tym czasem 
do iakieykolwiek fzpaty 11"

myka, ieżeli zaś iey nie' 
znayduie, fiaie fię łupem 
swego nieprzyiaciela. 

BONA DEA, była Bogirti 
tl Rzy~inn, ktnrą czciły sa:.. 
me tyrko Damy. Krot ieden. 
'V loild maiąc ionę piiaczkę, 
kazał ubić rozgarni, pótyn1 
~ałuiąc tego mocho, wyiŁa;a 
wił iey ołtarz y Jcazał czcić 
za Boginią, bo acz hyła 
:fldonna do wina, cżyLtość 
iednak wiernie dochow)': 

. wała 
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wąła, ni~t Z hl,ęfzczyzn, ie-y Są, dwa. p\ol'a z biat~go got~
twarzy nie- widział, opro<.:z bla prz yf'z y te., ń p,r;,: y nIch . 
l\1ęża. Sw.ięta y o~ary iey ra/.cm, 'j w ~dk".: ryby więc 
&a,me ty.lko Panny' Wę(i:al- pothzebłL~ y te pio i-'n zb!e~ 
~Ąie cz y-n ił y, Ka·ph,t;l.i byli gcl;lą ti~ Y polyjU'uą \V~ciki. 
Qd nich odd:1leni, l\1iano Na mQr,zu, A/zgolI?- Lto.re iię 
lą za lV;tamkę aachusa, lb.- zn.nyduią, Set tJ; llciztlC~. Ivlu
wiano na oltlitrzu Czafzę rzyni na. POIC'lO,l'/,U zŁo.tym. 
wina pełną, na pam:iątlq; ze ied/.~ ie bei'liiecznic. 
g.o bardzo lubiła. HONJTON. Ryba modka 
, BON.ASUS. Rodzay Tl1- bardzo delika~na, \~ lecie 

l.'Q,W albo wo1o\~ d,z~ki,cłl. IeH wycho(h~i d'O rzek fi"'rancu
podobiei:Iih~o Że są tegoi lkJch, dla fzuka.nla ~ywności. 

, J;'odzaiu y na,tury, co y D:-d.- BOOBY. Ptak grupi z 
woły, pó.wietrze tyl40 y pięknemi piorami.1 tak ich 
<?pmienność kraią czyni \JĄ ieil: \\(iele na wyfpie Tabllgo 
nich rożnice. że iede-n czło.wietc moze ich 
. BONDREE., P~trz nowa: ztyfiąc na d'zjerr Uł:OW1Ć. 

1)use. BORA1\fr.:TS. Patl-'~ no-
BO.NDUC. Patrz fio,wa: w.~- Agnw:-Schyticus. 

Pois de ten;e. BORAX. J{fey złotnlczy 
BONNET: (te NEPre-UNE JeIt thvoiąl\l, ied'en stlro\~' y 

l:cfł gt'7.yb morlki podohny a. drugi wY,ł)orerow :tn y,. pici' 
do cz.anki, ien: dziełem PI)- wfzy k012ią w zil=mi y przy . 
lipo-.v; .., zna yd Llią -Podo~l~e WOż~! n:lm z tnd \' i .ie.H: twar: 
~r7.yby y w ziem,i, {~y, c;sifzy y -niebiefk::l.\V ~ 

HONNF:T de PRETRE. chciawfży go l~nfpuścić; pc 
')latrz Howa,: l;':usa;n. tl:ze1:)a ażę') y \'.:oda w.aż y{ 

R01Nf1'!i'. ~~ b bO> d 
c. l'-y ,l ar 'zo. 2q, raz-y wi~cey od 111egc 

iorpolita VI morzu 1\t!ą-l1- lubo moźe fię 'puFzcz-ać 
.. tyckiJTl .. , kolorem y smakiem w ogniu: P'oftJ:zchmo. l'rzc 

podobna; do "":rz~cien~cy ry- Chillli -'(! fie tr.~tadc z Wqc! v 
by morfkie y. '.re ryb y p.t y- z sol i ~ ł l< a.lf, y~. k WflSU 1: 
waią !:;T0l1k1~la!lli. 1:l1y ł1 !cy perwaso\,'''eg. ""Kipy ~dOth 
na Ok.ł"~cie lowią,ie- t y m fpn~ v1.y \'1/ ypo-terewnn y" bi:t ł \ 
f,pbern: f pll fzczai1 z o !o'ętu 1'obią w W enec y l Y W Al. 
~Jo,tno, przy ~OńC~l kt;orego f.:lterdam-ie,. m:~ia .... r . t . 

N 04' ~ lz'C/ 



JOS BON. 
fzczeg\llny sekret, do kto
l'ego podohno wc hod7.i ług 
robiony z niegafzanego wa
pna, . \V goruch SZ\\'t1y

carikich znayctuią sol pewnjl~ 
ktora ma wiele wbfr~o.ści po.
~obnych ąo tego klt"iu. T!Jł~
kat lnd yiild wfchodnj, ie1ł 
t.akźe gatu.nI~iern. z!otniC'/'e
go klei~1. 

nOSTRICHE,. rak nn:6y
wa fię robak, dla togo. że 
ma na fd.biE.' z, włoso\v n ioy 
~lrys letki., ktory p ,~'zez 

tJrob!l.owidz wyd~i~ Gę f~'Y' 
i1Qwany, ten roil,uk 9tr,d/o 
ic;~1: r7.adl\i, znhć źe w lesie 

BOtf. 
nOue. J(oziol aUlO Cap, 

ion: samcerr\ kaz y. n .,voia .. 
ki ich ien: lod~av, ie.den dzi .. 
]i;id~, d!'L1~i dom~a~vyl:!. Q.li
kie zn~yrll1i'l lię na Alpach, 
są więkL-:e, m.o.cnieyri.e y 
~eh,rze od dQl11owy<..:h~ zowią. 
ie GtjJ]F. mnż, p,rze!t<:1 l..tąią mI. 
wie.rzc0oUC.U gQf okrytych 
śI>.iegiGI11 In!> lodei11,. ktory 
nig,l y nie t0tlnieie,. Dla 
temper~mcntu zbyt gQrą;
ccgo., nic, mog,! byc. chowa
ne' nu żad'n y,u mie y ten, bez 
l:tr~ty oczu.; przelkE"kuią ze 
f'r;;:dy llafk:).!~.agdy- im ulG 
noga pO,winie fpaduią w p!~ze
pahć na rO f.l;i be/- źa.dnego, 
!'zwunlm. \ Na, gQl'ach. albo, 
CZ::l,sem 118, row:ninie rZL1cai~ 
fię na myśliwych .. ale g,dy 
wpadną w fie.ci, tracą od wa
gę, y łatwo daią; uę brać .. 
l~l'ew z Kozła dzikiego , 
s.zwaycaroW,:ie biorą; na poty,. 
l<:tor~ zbierai~ W pęcherze 
y drogo przed,aią. \V ldzią.· 
n.,0 rogi z J<;ozła dzikiego 
ważące 9d l,2. do 15 funtowo 
i\~ i ~~so ], tf')!' e ch lo P i częfro 
ied:!.:l' dodaje, im ' {iły, Y 
lllnac·n.ia v.:- nIch nosi y uda. 
\V zg.lędem Bózonvdll ktory 
z ni.ego wy illhlją; Patr%Jla
'/{ia: Be-z.oard. }{ol.ioł do
mowy śmir:rd.li, tak zaś ieft 
gorący y mocny, źe ieden 

w frar-

BOU. 
wyftarczyć moźe fru plę
dziefią;t kozom, y dla tego 
ftarzeie fię y llabieię ,y pią
tym lub fzo~tym r,oku. Ro
zU,mieią źe może p~rkocić 
fię z owc,,~ Y wydac. płod 
mięrzany . l\c.zły z nie 
wiel1~ięmi rogan)i 11ie są tak 
l"ofpulrne 'l niehęrpie~:6n.e, 
y dla tego S :~ leprze do trzo
(ly. Rogi z lwzla Ąngur
{kiego są . k~l.tRltu osob!j
wfzego, można ie widzieć 
w Gabinecie koperfztychcw 
K!ola Francu!k,iego. Ęrqcl y: 
z ordynaryjnego kozła za
żyw~iPI!.: do ropienia Peruk .. 
flwl'y SCł,;. tak ąobre, iak z 
Danidi, wyprawuią ie na 
S.zn.fian. ~oiq uźywaią do. 
r~11 y do świc rohienia~ 

BOUCAGE, ou PI,MPRE
~E.LLg: Biedn:,eniec. Po; 
w.i.ad~.ią źe VI ]!iek~ol:y'ch 
kraiach 2na ydul<! fi.ę na ko
rzcniąch tego zieta zi~1rk(l 
czerw.one, nazW,a!).e:. Szar}a-. 
tem leśnym. 

BOUCLTER. Pt!kleT-z.lefi: 
l.:odzay taki~h, 'robakow,. 
ktor~ . są , nakfztałt Tar:czy 
dawnych, od czego teź n~
zywa,ią hę. re robaki pr~a\ 
wie ze w {;Zad' Slo okr.vte lurką, 
biegaią bp.;dz~ fzypl{o,. ź y,~ą 
ścierwem,. y w nim zło~y
wIzy iaią wyl~gają fi~.' 

BOU. 1°9 
BOUCLIERS. Tarcza 

II Dawnych była broń od
pOl~na z drzewa, albo ~ ~i
tek pleciona~ oIu~y~a . .a~Qny 
:ll.bo iakim metalem. ~e 
tarcze. bywały l:OZ!:Juitey 
formy y wielkości, od <.:zego 
też roźne nązwd'ka rr-iewql y. 
Bywały y tak wiel1~ie, że 
ca ł ego cz1owieJ<,a ł1)ogł y: Q

~l!yĆ. Zołnierze nQCtJ fię 
na. t.arczach, od~l.ewali iię 
nięmi, franąwfzy raz('tn cZY
niU pokrycie p'ulderzowe 
pod k~orym przyii~pO\yal! 
do dobywania 111L1.l'OW, Te
raźniey(i ma~%, natoJTliact 
Rondele y maie puk,lerzy ki; 
łlifzpanie narzą ie. wr~z z 
pałufze.rn, gdy idą po nocy. 
. BO,UCLIERS VOT1FS, 
Tarcze pośwź§cone, naz y
wano te, ktore zawierzano 
po. KościQła~h na" parpiątkę 
zwycięfhya o ni~fr0pego, aL
bo Zw:ycięscy. .Bywały 
srebl~n.ę al~o złote,. na kto
l~ych, fztychowąno zna
qznieyfze dzieła. Hjfzpanie' 
ofiarowali Scypionowi (za
wdzięczaią.c ' ';Vfrrzemieżli
wość ię~ okazan~ w, pe
wney okazyi j-steql'l:ą tar
czę ważącą J~ grzywien, 
ktora dziś ieH:·"w Gąbinecie 
Kroin Francu(ki eg9, 

BO O lLLON .: I} AL T Q t , . ,'" \ 
. JJl:ie-



:aou. BOU. 
D;deliJa;m~. Z;iele {lużą~ na to.waw.fzy ~obrze h~czk.ę. 

. pluca y pierśi; chlopi zbio- }!zecz zaś dOS-W1Ud( zona :Ze 
raią liRki, y rohią z nich brzoza u fpod _, ad l\orzenia 
()leiek na rąny święZ;O, za- zacięta, wydaie sok c.-:yH:y 
daAe. al .ę. nie sma.czny. Z liśGi. 

BOULEA,U. R,·zo~a. To ~Tzotowyeh robIą farbę źo!
d~zewo piękni,e rośnie-.m~ ni~- t\. do maLowa.nia, al~ naypi'd
zinach, kOl'a z niego, pra- ]{nie.yfza farbą, z. brzQ-z y czar
wie nigdy fię nie pfuie~ Ka- ney, ktura n,$nie VI Laponij 
Jlad:yicz~kQ.:w'ie. z niego ra.:- RP,ULE:r <te. CAN,O[\(. 
bi~ sobię ffa..tl{i ~odne n:ł- W ]Cąyanie nazywa qę drz~
z~ane: Eiragues. Sz. vedzi wo p~w~e t.y,m i111i.<=ni~m dftł 
~ ~ap~l~~zykowi.e prfykt:y- tegQ, ±'f> m~ o·.,~oq okrągły 
Walą. mm. domy. M~e[z.ka,.. por1l)bny do, h.:i al:"l1atney. 
iący nil AlBach robią z nie.:- B~IC.y lpd.zi.o. biU·dzo lubią 
go pochodnie, ktorerni fo;- ieść ten CJNoc. P~rtugat
hie przyświ~caią., VI k:lż~ czy kQ·.~ie . mai,! 4- fieble t~. 
d'Jffi_ kra i l': l'ouią. z gatęzi drze.:wo, y. nązy·.~ aią go S~
miody, korz..yk~" y.kobialki~ titn. l{tor~ nigdy nię; gniię. 
ił z drzę~a kle.pki f.!a n~r ROULETTE: Patrz fia:
c.zyn..ia . dre-wnia.ne, y. korki wa: Alyp.um. . 
do. tl'zew'~ kow. Na wiosn'G BOUGU F:1:JN .. Pa.trz fi 0'" 

te wfzyfH:ich drzew.ach po.- w.a: Rou.c saullage. 
ufza {i.g sok; ą. ofobli ~ie W BOUIUJAINĘ, f:],:~et po{-

bv~ozie .(:: ktorey prź~z dzień . uy. To drzewo roinie nan~~ 
wie. i-lacieo so}<u do IQ. zina.ch, dre\~:no.. rp~tone r~ 

• 10 to w: za-ci(ł vfzy iak~ gał" vięgieJ ieO: suchę y. l~tkie" 
'. { ~ ~ 

'"ź·.."g 'l1bą; sok zaś t~n . icfr ~ bardzo go wiele uźywai:! d? 
w~1kowaty y · pr.zyięJP:ny. fabr~k.i perpc'low. ~re Fran
~[łe1··~e pofpolicie: zbier..aią cy i Sup"'rintcndcntowi get-

") dla 'ugafzenia rag H~nia neralnemu:; nad p.rochami,. 
)dcz'as upą.łow., 1~ O.l' r7.cZ· wolnf> rąbać to . drzewo każ;
rmsnt~ nabJ .. l' zapa- dego, czasu w hIsach Kro-

ilU' . winn.eg y. sma-ku. Mo.- lewJkich. Podłng P. Duha..
lfl. go kOnSerWl9w.ać prz€z me la z. cetnanl tego drzewa ... 
lly ro~ wlawf~y troch'e powinnQ być 12. f~mtow 
. WY, na w.~erzch, y z.afzpu~- węglj,., Z. g~łą.z~ (obią far j

b2. 
~ dQ 

ROU. 
do farbowania pfutna zie
łono, kora wydai'e fal'·b~ 
źolta. 

BOURDONS. Pntrz fio- ,
Via: AbDitles h07J1,'do1?:s. 

BOURDONNEUR. Patrz 
{lowa: Co!ibri. 

BOURG-KFJNE. Patrz 
iłowa: N~;pnt;t . 

BOLJRSł~ fi PASTEUR. 
Y'af:.r.nik aUJo Iwldki, zie!e 
po l'po li'te, tak nazwane z 
przyczyny formy owocu. 

. łcit bardzo dO'bre na ran y) 
, przyldach'l iąc liści-e świeźe, 
~{rew z~fbnawiai:~ y zacho
~/uią od inn::lIn~H~cyi. 

BOUSIER. Krcwi31ziec. 
Tak Cię nazywa robak, że w. 
snoin byd·tęcym znayduie 
fię, rolni fię 'od Chrząfzcza. 
SJdnda ikrę w gnoiu gdzie 
sobie óbiera mięfzkanie, tam 
fyie y wY[FZga fię· 

BOUT~iLL}lJ ELASTI-
Q..UE rfttrz Dowa: R~fille 
ł!ajlique. 

BOUTfS. Ielt: rodzuy 
fzczurow d;~lkich, na Które 
S,! bal"dzo Jasi lVIur·zyni w 
~omol'zt1 zk;t) m w Afryce. 
Niezmiernie pfuią ry'Ź y 
proso, i~den f '::CZUf tego ro
dzaLU wi~c(' y f7,.kod y uczy
fli .ć może w zbo:':u, nih,l1 
fio fz-cztlrow n~f/.ych~ gdyż 

Z1~; to popsute 

BOU. III 

HOUTON d' OR, Y ROU
T·ON BLANC. Patrz iłowa: 
In'Zmortel5e. 

BOUVIER. Patrz Iłowa: 
Gobtur de 111:f31!clzes. 

BOUVfER. Peteuse. Rosi ... 
ere. Ryba rzeczna, ktora ma 
na fobie lufkę perłową y 
srebrną, konserwuje fię w 
naczyniu fzklannym. . 
BOUVREUłL eu plvot 

NE. Gil Na wiosn~ fen pta '. . 
VI i el~ fz kod y 1'0 b i po sad·ad ' 
zrywaiąc pączki z drzew 
ktore 1ię maią pękać, dai , 
fię ułaikawić y chować 
klatce, uczony na fleci -k 
śpiewa pięknie; powiadai_ 
nawet źe y samica śpiew-i . 
co zdaie fię być przeciwna. 
porządkowi natury #. 

BRADIPE. Pah'z fiowe . 



BRE. 
BR'ANCHE - URSINE. 

Patrz tiov;a: Acanthe. 
fi? ASSIC:::AIRES, ou PA-' 

PIL"LONS du CHOU.l1.~Łrz 
iłow a : ·Ch.;:n.iile au ChOH. 

BR~BlS. Patrz ilowtt: 

M otd:cft. 
'BP rr.rvlE, Le!zq~ ry ba pó

fpolita poławi~ Hę w iezio
l':lch ,y H:awach błotniH:ych, 
'tni ęso rni.~tkie y tłuIle n ~e 
bata/.o s~naczne. W Elbi~ 
potnwia ·fi!G gatunek ltCz
:ezow bard/o smacznych. 

BR1~1.\1E de MER. Lefi~
'łże morftie. .Załnwlaią· ie 
kupami.po naa brzegiem I!TIO

'rzn, 0 ::t5 ~iiwie podcza.!\ 'na-
wałności; na ten czas r.y
bacy Hottenoccy ,y. ~ Lli'O

lpeyscy ziłciągaią. ie fieclami. 
'Czasem wyćhódz,! z nrórl'.a 
do bnn~ich iezior, z&\vfze 
iednak blqter:n trą.cą, 

13R ESILLET ,:Patrz'fłowa: 
130is duo Hi·e/fI. 

BRl 80-NES, OWbC pe-
wn ~ w Ind y~c..'h wfchodl lcih, 
po w.lr!rzchu 'czerwqny', gd,y 
'doyr/'ew vfraiEdfi~ ~arnym1 
\f/e roclku Ieft purpurowy'; 
'mięki~zu ktory ie[t kwa -n.;, 
·uiyv{aią. do rę.rbowania, y 
'robi :{ z nieg.o Oct!t. 'Rzadk-ó 

go · iedzą· , 
l ~R-QC HET. ·Szczupak 

, Ryb~ pdfpoiita, ' W ·fiawttch 

BRO. 
rybnych wici Iq fzkodę robi 
w r v bat; h, ktorą polknąwl'zy 
od . głowy, prL.ez potowę 
trzyma w pyfki,l poty, po!;i 
pie:'wi'ze y [IGłowy nic !l\·a\~i iJ. 
ił t8 ih;H(· jwfzv, polyka r~
fJ:tę.... Cheąe ~as ycić swoje 
źar l octwo-, I.nknul a Gę Czasen\ 
y c zatuie przc ~ ~wko wodL:e 
na ryb ki 1~"c.1 W ii~li ~ce fię at)y 
ie poźend. OkĆlnia zaś dla.. 
koko\V' l'lie bic;' Le od g~o .. vy, 
aie go \V po t chwyta ydlJll. 
'Bardzo lubi ikrę kal'piową 
\V ikrze tzc l,upa kowey na
rachow a~o iay 148000 . Z 

kto:'emi w mica gdy czas 
nad chod zi tarła, oddah {i~ 
'na u[1:rcmi e: abv ochroniła 
swoich G./.ieci ';od. poźurci~ 
~amca,2I bo innych ryb 
N~ypięknieyr;.;y fzczuptlk 
móżemie'ć t1'z y"sąźnie dŁn- , 
gości. Z y ie bardzo długo 
czego dowodcYtl ielt 'Ow 

'fzc, .'..lpak F:-ydcry ka n. Ce" 
sar .. u, kCOft'gO zalowion'o z 
obr4.c.Llq.. mćA1~żną, na łcro
're./ by'ło wyrazono, ·źe iuź 
-mlaŁ lat 262. Szczupak ze 

wt'zy[t·kid1. Tyb {loch ma. 
nay w iękf l.y. .za cz{t~{)\V 
l{nrol~. X, w Ltlw'rze byt 
fzczupak i'eden \"/ fadz:awce, 
na 'kforego fkoro kto z·awo" 
łat: L UjJule, l:upule, tak za
'taz v::ychcdził na. wierzch, 

dla 

BRO. 
I dla odebrania chleba, kfoty 
mu rzucano. Sprawiedli
wie przefrrzegaią ażeby pta
fiwo wodne nie pływało po 
frawie, w ktorym fię trą 
fzczupald, gdyź po1trzeżono 
nie raz, że Gęsi y Kaczki 
wynofzą z sobą z wody ikrę 
wytart'!, ktora im przyle~a 
do pierza. l\1ięso w fzczu
paku ien łupkie, ikra pnr
guie; gdy fię w iet~nym fzczu
paku razem znaydnie mlecz 
y Ikra, maią go za herma
frod y ta. W ieziorach y 
rzekach porpolicie fzcznpaki 
są naypięknieyfze. Można 
ich długo konserwować w 
Sadzu, dodaiąc żywności. 

BROCHET DE lVIER. 
Patrz ilowa: BeC'Ll11e. 

BROCHET de TERRE. 
Szczupak ziemny. Ieft ia
fzczurka na wyfpach An
tylfkich podobna kfztałtem 
do fzcZl1paka, przefiaduie w 
Jkałach y bardzo wrzel'zczy. 
Rozl1miei~ że to ieH: rodzay 
Salamandry, 
. BRONTIAS. Patrz Oowa: 

Pierres de t0i1ne1'Ye. 
BROUSSIN d' ERABLE. 

. Patrz Oowa: EJ'ab/e. 
BRUA;~T. GJ'abołujk ptak 

obowany w klatce śpiewa 
pięknie, y wywodzi Gę w 
domu, ź" i "! naH iem 

Dz,' c: 1,"om l. 

BRU. 
pian. -1 Y 1 cnopny n , .san1ica 
znof 4. albo 5. iay. 

Bl~U HE" lelt iaty 0-

bak nie ychanie ź, rłoczny, 
gryz ie fiano li~cia uche. 
zioła, v 2wierz'tta cho ~31 e 
w Gal;in c t,lcł l:U1e. Kbk 
iaki Cle i y niętki, nuź y 
mu do ~,Tlęg . efli fię· 

BRU L T. prtrz llowa: 

Betes 'rouges. 
BP. J~TTE~ . Tollendrzy 

naz\\- li tym in icniern l ic
ktore ko chy pię1-n , z 1'0· 

dzaiu nUZlI,\' an y <:h: OliveL 
B U,~QUE . P~tr.z ilowa: 

Geneft t' lleux. 
BP lJYI!: RB ... lVr~o, zic e 

pofpolite po lasach y such ych 
polac~h. \Vłoś i z. w Z05U 

robi,,, miotły , k wiat i go 
nakf6tałt d7.. onko ~r" v dła 
tego oJr ..,' ich mi .; o • y 
nie rtk h.two ewapol !et 

przcz ły z niego ńa y ... ię
cey zbiersłą;. o . fąbry l~nch 
na gałązkach ~ 1'Z05 .vy 
iedw bnc l·obacl.ki n ią ie 
dwab . 

BRYO I ", 
ktor fi 



I . B~ 
brzyd2' nI T n rzeA 
wło·źywfzy w u h T p. ck, 
po ki ku dniach 'lrzybiera 
na frebie Ofl ę dzi'kną. zar
lef:lni przcdni~ go :/, Po
klłzyI' "'j lińl ~i. 

nuc ROS, Z,'emia iecze
tOlf)cma,zn:1ion\a w ~ 'ortngałii 
y Hlfzpanii, p~Chr1h; • !ęt nIe; 

róhia z Iliev naczvni,. kto\'o 
ud7.i~irtią s \'ego ' zapachu 
ttulkon v nic nalanym; 
woda v t:l om rHlc.t:ynm f'zu-
ni, ktory f~lim uLi:' -:! z 

CZH en, y p zet. po y S'ęb

c~:a te tego mf! erynhl ewa~ 
poruit~. J n n.' Hifzp. nfkie 

BUR, 
obłączafry otwor z wielki~;, 
mi brzegami. Przedziura
wiwfzy tę j{onchę, moźna 
ić. y używać zamiail: trąbki. 
Pbw miefzk ·iący w nie y 
daie kolor purpurowy. Patrz 
jlOWCł: Pouipre. Te ślimaki 
wyiąwfzy ~ wod y zaraz usy
piaią, a chociaż są mi~dzy 
niemi sarnce .y samice, ie
dnakże nie łączą fię z robą; 
tak, iak 'porpolite ślimaki. 
lYloźnn widzieć w wodzie 
gTomadę ś!imakow n1zem 
polączor:ych, ktore pelnią; 
pDwinnośc samca y samicy, 
będąc po trzech razem złą
czeni, dwoch zaś ktorzy s<! 
na końcu tego wieńca, peł
nią iedną tylko powinność 
samca, albo samicy. 

BUCCINA. Trąba, In
fl:rt1ment woyfkowy, J(tore
go uźywano do dawania zna
lww Zółnicrzom, gd y po
trzeba było zaciągać Wartę. 
Bywały zaś albo z rogow 
wolowych, albo z konch 
morfleich. 
. ·BUC:CINITES. , Konchy 
w ziemi kopane. 

BUCKDEAN. Rodzny 1m
niczy.ny błotney. Liście 
z tego gatunku koniczyny 
Angielikie y dobn~e wysu
fzone, tychże są przymio-
"O' . "o ,;J l f'_"7_ 

BUR. 
z niemi robić pi.wo zdatne 
do konserwacyi, dla. gory
czy rrzyiemney, ktorą VI 

fooie te l~lt:ki maią. To 
ziele r'.Jśnie na ziemi wilgo
tney, y podlegtey zatopie
nin; ieaen kawałek korze
nia długi na dwa cate z pącz
b~:n dobrym, wy(l:arczy do 
ro/,mrtożenia tey roślLny. 

W yrzn...,!wf'zy rL.tllk.~ d.arniu, 
potrzeha w łoź yć ko .. ·.zell na 
cal ieden w ziemię, y przy
kryć tymże. da.rniem.. Chcąc 
mieć więcey li~cia, potrzeba 
zrzynać wf'zyfł:kie łodygi., 
ktol'e wydaią kwiat, a gdy 
liście dobrze filC rozwiną. 
potrzeba ie w-cześni6 tkofić 

y wyS.~lrzyć iak !la,no na 
mieyfcll suchym. Do piwa 
Jlie potr.leba więcey kłaść 
nad os.mą cz~ść chmielu t 

B(]FZL1~. Bawo:-' To by
<ile ie.{t porpolite w InJyach~ 
w Afryc-e, iŁ od riwo:..:h wic"Y 
koW" we \Vlol'zech y w ca
łey Europie. Bawoł cho~ 
ciat Z natury ieH: śl'ogi y 
uporczywy, przeo!el! lud.lie 
przez fiłę y przemyll uczynil i 
go powolnym y fpokoynyn ~ 

,We vVłof'zech dwa bawoly 
'~yle uprawuią roli, ile u na.s 
d.w i~ pary wołow zdoła.ć mo -

B UF. lIS 

gą. Powoduią ie na obrączce 
żel·azne y prze.wlc c20ney 
przez nozdrze, u ktor,:,y iefł: 

uwiązany fznul'c>k cienki, 
zamian: cl1g1ow. Al.e w nie
ktorych Prowincyach \Vio
!klch na pograniczu Tofka
nii, bawol y są przez połowl2 
dzikie,. a przez pJlowę ofwo
ione. Rolnik ChCił;c ~e za
prządz do pl.u.ga~ daie znak 
psu {'w o i e Ji1l,ll ten bieźy do 

f 
la,Sll, y p rz y prowulza ba-
wołu za ucho. do P,ana, tego 
nim, chłop zaprz~że do plu
ga, pies biel y po drugIego 
y tymże ('pol'obem pnyfra
wia, Po. fkończone V robo
cie fkoro rO!Plk \",'-yprzęże 
ba .,,0 t y, tak zcl;az' idą do 
l.ąc:.'l na parzą, a plf'S it~ razy 
Pan ich. potl'ŻC~)., j(' tyle 
raz y f 1:·" .b."' !11 
fprowfI /'. 
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biiaią. Ind yanie y Murzyni 
wlazł fzy na drzewo fi:rzełaią 
do nich z łukow,mięso z nich 

• twarde y śmierdzące iedzą,' 
handluią; fkorami y rogami 
bawole mi , z ktorych zna
cznie Francya profituie; te 
fkol'y wyprawuią; iak wiel
bł-}dzie albo ło(ie, używai~ 
ich dla żołnierzy. \V Per
syi bv.wolica daie mleka 22. 

kwart. 
fi U F FONITE. Patrz no

wa: Crapaudine. 
BUGLOSE. lVolowy ię

z!Jk albo 1\1iodun/w .. To ziele 
mu wCzyftkie wła{'nosci bu
Taka, 1iście palą fię iak sa
letra, kwiatki gotowane w 
wodzie z ałtlnem, dai~ pię
kny kolor zielony da L r-
bowania. .. 
BUGRANDĘ. P~trz no

wa: Arrete-Baeiif· 
BUlS. B-ukjl-pan. To 

dr?-e'wko ozmnaźa fię z na
hen ia y Z. korzeni, lubi cień, 
tlŹ y.\~ąią go na płotki, y do 
obsadzania kwater w ogro
dzie: li§' . e na ni,m trwaią; 
vi ~cie y w zimie. ~ li
ftkow, wyciśniop y sol, far
~l!ie papier niebiefko, drze
wo 'ftar,te na profzek Huży 
na p'o~y.; K ore go daią; za
mia(ł: Gw'ayaku drzewa In
dyilkie\o .. Robi1! z bukt.lpa-

BUL 
nu olcie k y Spiritus tęg·. 
Tokarze naywięcey drzewa 
bukfzpanowego używaią, 
gd yż iefi: twarde, ci~żkie~ y 
bez mleczu, Bukfzpan w zi
mie dodaie ozdoby wogro
dach. 

BUISSON ARDENT. 
Krzak ognifly. W Prowan
cyi iefi: drzewko, ktore za
wrze zielenieie, y o\V'oc na 
nim czerwony trwa przez 
zimIC. Podobieńfi:wo nazwi
fka podało falfzywe rozu
mienie, że w takim krzaku" 
pokazał Gę Bog Moyżefzowi; 
ale to podobno dla śWlatJo
ści owocn, tak go nazwano. 

BUKKU. len: ziele pewne 
w Przylądkn dobrey nadziei, 
z ktorego liścia suchego ro
bi fię pro[zek źołty św je.;. 
cący. Hottenotowie l{torzy 
nie bardzo dbaią o ozdoby 
w [troiu y o ochędo{two, 

przecie iednak tym profz
kiem w losy posypuią;. 

BULITHE de BOEUF. 
Patrz nowa: Egagropile. 

BULLJE. Gałki bywał y 
srebrne, złote, lub z infzego 
kruścu, ktore przedtym w ie
fzano dzieciom na fzyi; ro
zumiano że miały moc za
chowania od czarow y złego 
ducha. Same tylko dzieci 
Patrycyufzow mogty no1lć 

gaIki 

# BUL. 
gałki złote. Takowey gałki 
uzvwała nayfi:arfza z Panien 
~I ~Hałfkich dla dyfty.nkcyi, 
ił. niel,tore Damy RzymH"ie 
dla ozdoby. 
. BUMBOS.l{rokodyl A/ry-
katjki bardzo pofpollty ~ 
l'zece Ga1tŁbra. J\1UfZ ynl 
przedtym boiąc 1ię tego Kro-' 
.kodyla nigdy nie kąpali fię 
y nie przepływali przez tę 
rL.ekę, ale teraz przez bia
łych ludzi ośmieiilifię· Chcąc 
przeprowadzić swoie woły, 
dla parzy na drugą H:ronę 
rzeki, czekają poki woda 
nie opadnie, na ten czas 
czterech lub pięciu fiadaią 
na łodź. cjągn~1 wolu powro-
7'lmi, ieden za rogi drugi 
za ogon, a Pop trzymaiąo 
w ręku rofzcz kS wfiada na 
wołu, modli n(~ y pluie n~ 
p. 1('gO, zaldinaiąc żeby mu 
krokodv l nie fzkodzif. 

RUPRESTE, Pajlmdnik, 
robak iadowity, albo chrzą
f7.~zyk zielono-zloty, do. 
l\r.ntal'ydy podobny; śmier
dZl tabaką. śmierdzącą, ukry
wa fi<G pod kamieniem, alba 
rni~c1zy kupą ziela zgniłego 
y po mieyfcach mokrych, 
w (' grodzie pfllle zioła, uC'ie
ka I'zypko, a nie konteritu
iąc fi~, że 1lę ugania za in
ncmi robakami, ieden dru-
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.siego poźet a. Ten robak 
żarłocznym ieft, nic tyiko 
poki robakiem, a~c nawet 
gdy iuź ieH: w franie lata
nia; iedne albowiem z nich 
otwartym boiem Ug iłl1HIJą 
fię za robakami, a d rug-ie 
zakradaią hę pr~y d:~iur2e 
robaczka, ktoręd y \vy ·bzi. 
Na wiosnę bywa ł urdzo 
wiele tych robal;ow po 
mieyfcach suchych y. pin
fzczyfrych, dziurę fobie ro
bią; perpendykularnic w zie
mi; chciawfzy ht.c'l rego z 
nich złupać, potrze ba wc
tkn~ć nomk~ albo ore\v'!cJ1: 
Iw, poki fię nie oprze, po
tym odrzucić ziemi~ ',owo!!, 
poki fię nie doLiCl'zef'z co 
iego fiedliika. '{{olGl' 11:1 nich 
.ied: świecący y rriby złoty, . 
nte mai!! w sobie truciznę, 
potrzeba ie brać otlrożnie, 
częścią' aby nie ufzczypnął, 
częścią; aby nie prysne-b h 

niego materya ' diliCta •. na 
twarz albo na r ~~, k,tora 
nie niey iefr fzkodli,: ) ia
Jw y kantaryd. Nie ie!!: 
ie cze rzecz 



BUR. 
zi~ lon~. Palkl1dni~ robak, 
l.tore8~o. nazywaj:! Bomba1·. 
dż;,., ieft osobliwfzy: w SWQ

~lU rodzaju. Paty;~ tego jawa. 
BURGAp. Pław Amel'Y

kań!ki, czyli ~Iim.ak z py .. 
ikiem okrągłym, z ktorego 
robil piękne kolory. Ze {ko
rupy iego ma,my perłową 
macic~, d-aleko kofztowniey
[;-':1. niżeli ien: porpolita, z 
ktorey 1'0 bią roźne galante-. 
1'ye. Tego ptawu naywię
krzy rodzay iefl: ten, w kto
rego fkOl'llPrc można wlać 4. 
funtX wcrly. Przedtym vi 
takich Jkoru,pach konserwo
wano oli wę, y o,la tego po 
Łacinie n~zywaią filC -Olearia" 
Ten Phw za naytnnieyrzym 
fzelcLł:em llffi.y ka do .fkol"u
py, blonka ktQra zamyka. 
wniście, iefr bard'zo. cienka . , 

BUS. 
AUSE. O"'zel morJkl dr& . 

pieiny,naywiękfzy ze wfzy
fr~ich ptąkow drapjaźnych, 
porywa k.lll"Opatwy, zaiące 
y kroliki, ktore wynionrzy 
na pcwietrze, poty noo .. 
poki nie, znay.d.zie. mi.eyfca 
fobie fpolwynego do po.
żarcia. Gd y nie. doltanie 
tey zwierzyny poźera pta .. 
ki, fzczury- y krety a cza
sem, y robak) ziemne.. Otzef 
ten ozm~cza swoią surowość 
przez otwarcie pyfka y 
wywief:lenie ięzy ha. 

BUSIEł.\OLE. Patrz fio .. 
wa: Raifin d' Ours. 

BOTUA. Pab'z nowa: Pa-

BUS. 
trzcinie." \V J efieni po za
chodzie fl011ca wylatuią w 

gor~, y obrociwfzy .fię w 
Jwł ko \' rac ~lią na swoH~ he
d)ifko. MIęso z bąka ie1t 
czcrwon, we , y ma smak 
dziczy zn y, Bąk cZl1ba~y 
led: nayrnnieyfzy w SWOIm 

l"odzaiu; w Krolefrwie Kon
go-, n~zywaią; go ptakie m 
Krolewikim. 

BUX-HAUMIA. JeR: .ga'
tunek lvtchu, tak nazwany 
od iedncgo Botanifl:y pul-

CAA-APPIA. Korzeń te
go ziela pokazawfzy wężo
wi ze dzwCłnkami, zagłufza 
go, y id!: doświadczonym 

l~l{adłwem na ukąfzenie od 
węża, y na rany ~ od Hrzał 
ładem napufzczanych .. 
CAAP~:SA. IJatrz (łowa: 

~yan{) a glaoer ł' ~gu • . ', 

CABARET ou OREIL-
.... E d' HOMNffi. Kopytnik 

#.aele l ktore laxuie y womity 
'> wałtowne fprawuie; trzeba 
-)' 0 używać z wielką ofrro
.l Bościa; do kichania takźe 
b~rdzo ~ pobudza. Konowali 

. żywaią go na choroby koń
n'ćie. 

CABARET. left ptafzek 

BUS. 1J9 

nocnego, rośnie na pi;:dkacli 
niedale Iw AIl:rakanu, w y
:chodzi z zieJ'nL llvl( fzt:dt 
iain y otwi'C'r-a flę hOl'yzon-
talnie na po lowę, wicr;'cl1n ia 
~zęść fpada na ziemię, a ze 
fpodniey wyrafta głow ha na 
pięć linii wysol~a, l{t')ra fi~_ 
okrywa ż wie,rn:hu, to przy
krycie gdy f'padnie, poka
zuje fie jwsmatka nnfienna 
wifząc~ na nitce. l\fow i,! 
Że tego g-attlnku mech ieit 
samiec y samic'a, 
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żera ie; zyie takż~ zbożem 
y owocem ze trzciny cu
kro we 'f , w nocy chodzą 
fraclami, nie oddalając lle ie
dnak od wody, a !koro" kto 
nadchodzi, rzucaią llę w wo
dę y zanurzają.. Mięso kru
che ale nie smaczne oprocz 
glowy. To zwierze naturę 
ma łagodną., y tak llę przy
swaja, źe na głos do czło

wieka przyfł:ępuie. 
CABOCHE. IeIl: 

CAC. 
na ~vielu Amery kaAikich 
drzewach. We środku tego 
owocu są ziarka z ktorych 
robią Szokolad~; te ziarka 
przedziela subftancya biata, 
kwafkowata, y przyjemna, 
kawałek tego owocu wzią" 
wizy w ufta, u$mierza pra
gnienie, nie potrzeba iednak 
zębami ścifkać fkorki z owo
cu, gd yź ieH: bardzo gorzka; 
od końca owocu idą drobne 
kanaliki, ktoremi ciągną ź y
wność iąderka dla fiebie, kaź
de z osobna. To drzewo 
prawie przez cały ruk 0-

, kryte ien: owocem rozmai
tey wiei kości, ktory ied-en 
po drugim doyrzywa. W 
czaCie zbierania owocu, co 
IS. dni . wysyłają nayzdol
nieyfzych murzynow, kto
rzy tyczkami obiiaią doy
rzały owoc, nie tknąwfzy 
an! tego, ktory iefzcze zie
lony, ani l(wiatu; Potym 
::en owbc rzucaią na kup~ 

tak leźy przez tr.zy, luh 
cztery dni, przerzucając go 
cz 'sem aleby naleźycie zfer. 
m ntowa!, gdyż im lepiey 
fl~ z'~grzeie, ty m lepfze fraią 
fi .. ziali a; i~aczey zawfze 

cą surow l1:ną , gorycz 
{ ~ bic wielką maią, y wy-
·aftni1:. Kakao naylepfze na
z r ilil fi~ Caraque; a lubo nie 

mafz 

CAC. . CAC. l~l 
marz więcey infzego rodzaiu wolnym, potym upraźywfzy 
tego drzewa, iednakźe przy ziarka, przydaią cukru, cy
Uaraniu y u{ilno~ci moźe namon~ y wanilIi, y robi% 
mieć ofobliwfze przymioty. marsę, ktorą potym w ta
Kakao z wysp iefi troch e bliczkach przedaią. Wiele 
gorzkie, ale go moźna cu- iednak zaleźy od dobrego 

'krem ofiodzić. W Hifzpanji upraźenia ziarek, albowiem 
y we Francyi przekładaią gdy nie są dopraźone, Szo
nad inne Kakao, nazwane kola da gęści humory, a gdy 
Caraque, w Niemczech zaś nad to, na ten czas krew za
lubią z wyfp. Caraque ie11: pala; nayzdrowfza iefi do 
troche płafki, na wyfpach ktorey nic nie wchodzi procz 
AntyUkich więkfzy niź w cul.:ru. Bywa to źe fałfzuiCJ, 
Jamaice y w }{ubie. Przed Szokoladę, kładąc w ni~ 
przyjściem Hifzpanow do pieprz, imbier, co mocno 
Ameryki tobiti fobie Ame- . rofpala krew. Na wyfpach 
ry Jeanie z Kakao y mąki z '1Francuf1~ich robią mafsę z 
Tu rcckiey plzcnjcy, truilek samych ziarek Kakaowych, 
zafarbowan y 1- ziarek dr/,e- gd y więc kto chce zrobić 
wa indyiikiego Rocou. Ten Szokoladę, trzeba ią utrzyć 
trunek nazywali Szokoladą, miałko y przydać cukru, 
~tory tak był nieprzyiemny, cynamonu y kwiafu poma

·że ~eden z źołnierzy Hifzpml- l'ańczowego według upodo.
fkiph powiedział, iżbym ni- . bani~~ SzokoIpda ma żapach 
gdy nie mogt do niego przy- bar~zo p·t'zYiemny . Z zia
wyknąć,gdyby mig nic przy- rek ' kahao\\ ./ch . ,)'ci.fka,i 

uCił do tego nicdoItatek oleiek g~fły U'l2. 'ly= 13ci"~'e 
'wina, zwlafzcza że ieft tro- de Coraa r n' gdy ;,~ 
che lepfzy od wod y. Hif'z- ' . bo arz 
panie y Francuzi z tego 
'Kakao·~ przymięfzawfzy cp

~<:fll; 'lanilIi , y cynamon J 

zrobili Szokolad~ fpecyoh1 Y 
łh1p-Oy, ktorą pofpołicie re .. 
b!ą tym fporobem: Obie' : 
nayprzod ziarka ze rKl 

y pl'a.źą w naczyniu na o 
Dyk,: Tom 1. 
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zęby, naywięki,:e bywal~ 
na !top {to długości. Wi
dui~ le kupami ptywai,!ce 
na mo·rzu .p0łtlOcn ym. Po
fl:rzegłfL:Y okręt z ta~im im
pe~1l1 wyrzucai~ wodę przez 
dzil1l'e oddechówa, żeaź 
okręt" trzefzcy, fzelcił zaś 
wytryfklliąccy wody wy
dai e Ii" iakby bito we dzwe
n,y. Jedne Z nich. maią 
cza,[zkę z twardey kośoi, ił. 

drugie z błony mocneyale 
mi~tkiey, Z muzgu robią; 
Olbrot czyli Sperma Celi. 
Patrz tego iłowa: Ehmc dl;} 
Ba/łfine. Dla f'zyph.Dś c:i z 
kt01'ą, 11ę po morzu llwiiaią_ 
trudnievfl.c s:'\, GO łowienia 
niż ,~i€!ol'yb ;. 

CACHICAlVIE. atrz Iło-
wa: TateJU. . 

. GACHIlYH(NTIER, len: 
dl>,zewo pewnt>, kt.ore rośnle 
na wyfpach A.ntyln~· i(;.h, kt~~ 
rego . . ~ą TP ~ne rodza~e, l-akQ 
to: 1{J Coeur de boeuj, te [Jom
'JrI.ifłY 'd~ .panelle, le petit Co-o 
rnfl'o(·y inn~ z . ktor ch 
owó~ n1Z fi-ę Cachi'Jilen~, 
ien: b lId"o smt\c" qthła

lowa: Ate. 
leH: Mafsa 

imac·zna. do k~or V wcho
dzi kley 'Pachnąc z drze- \ 
\lila pewliegó Indyiiki~'go _y. 
]\Orzenie.P.atrz Dow:a:Cacho~b. 

CAC. 
'CACHOU. Kley pac1lną

cy z dnewa Indyiikiego 
ktory ku.pey nie w la~ciwie 
nazwali Ziemią .J ;!pońfką. P. 

:jufsieu po rożn-y-ch doświad
czeniach pDkazał. źe ten kley 
ien: Gumą; żywiczną ;vyci~~
gnioną z Yłare korzecna 
lnd.yifkiego naz·wune.go .!ll'e
ca, ktory ie1l: podobny do 
d·rzewa Palmowego. 'te ziar
ka poki są zielone kładą w 
wodę, y w::!rzą poki fię n'ie 
zrobi marsa, ktora fię nu
zywa kleiem pachnącym ., li 
cJlclC iey przydać smalu\ 
kł adą cukier y korzeni <ł. 
Patrz nowa: Cachonde. In
d.yanie t!G mafsę uitawicznie 
żuią) y pod czas wizyty 
częH:uią fię tal -, iak zjelem.Be
tel. Po .. tr% tego jlOI"'a:Ta marsa 
gdy ie(tcz y Ha, rofpu rzeza ł 
fię w gęb-ie, fp1'awtti'e od
dech ,przyiemny, y wzma
cnia żotądek; l'of'pu[zcżona 
w wodzie bardzo ie[l: fkute
CZhfi na dia 'ryą, wpuściwfzy 
iey kilka kropel do herbaty 
daie zapach bardzo miły, 
j(tory ma podobieńH:'wo do 
fial kow, z~pra :vuią nią 1'0-

. źne likwory . . 
'CADMIE FOSSILE ou 

·NATURELLE. Po poln;;u 
Tucya. Pat'i"-z jlo1l"a: Cala::. 
mine. 

CAFE 

CAFE. KaflJlTr • . To O'rze
':V0 pochodzi 7- Arabii fzczę
śtiwey, y ha.rdzo iefl: pofpo
lite W Ptowinoyi nl.zwn,pey 
Temell. Zaprowa.dzono go 
do l~tn,wii, do Sllrynam, 
Q-o .J awv, Rtll:bonu y wieltl 
wyfp ArnerxkaJllkich. W 
Oranźeryach F'rancufkicl) 
J)ie grubieie wi~cty nad 
dwa c;le dyametrll, y nię 
trwa tylko do lat dzieCi 'ęciu 

~lb ciwona1l:u. W tych kru
~ach gdzie rośnie, dochod'zi 
czasem. wysokości fl:op 40. 
d yametrll. za~nie bywa. wię
~y n~d cztery IUG pię~ ca
low. To drze\vo prawi~ W 

każde,y Borze. roku okrrywa. 
~'ę kwiatem y owocem. Po 
lpvięci,e. k,tory iefl:podobny 
do .bsminll, nafr.ępu.ie owoc 
z ra,zn zielony, a potym 
ady cłoy:t:.l eie ft.aie fię CZCl:

wony;. mię(ilto~ć OWOCq nie~ 
smac~na y ślifkociąg I'U, za
wiera \1l fobie zLarka, ktore 
my ~.azy\~a.n;y j(fl·Wą. 1"Q 
ziarko hyle hy lo św.ieźe, 

włożyrzy. w ziemrę wyrarta 
!;lo fześciu ty godnia<::h, zkąd' 
por\azuie Cię fałfzy:we. nie
ktorych mniemanie, iakoby 
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tezy od po łożenia krain w 
ktorvrn rośn i e . Kawa 7. lVIo.
ki i~n: naypl'zednie y fza, po
znać ia. można z kolOl:U ż'ot

taweg~ y za pachu prz ri-,,
mnego, Obywątele Prowin
ey i 'Jellum.. corocznle prze
dai~ za. kilkanlścic milionow 
kawy; gatunek iey ie1l: tro~ 
jaki:· naydrożfza nazywa Ci~ 
Bach1lri, ktorą chowaią tylko 
dla Su łta!}a y SlIltał)ek . Po .. 
d'leyt'za nazy\va Hę SC!.ki , albo 
Salabi, tę przeda ią do Per
syi, Armenii, y Europy .. 
Trzeci. gatunek zowie fi~ 
Burbon, a ten ien: biala.w y, 
pod tugowaty y bez ~Rpachu. 
Kawa zaś z\f vsp ie1l: zielo
nawa y m~ z:?~a(;h . zi~'łowy. 
tHyw~ . e ~{Uwy dziś tak 
powfzechne,. iedni -przypisu
ja p '1; oźon ml.f, ·. ifl n go 
1{'lar~tOrL ,kto':,. I z· at zy-
·vd;..; · .,' i n ~ l' ł ~. ( Z • rt • 

VI l'·z~7.i J' z, 
to\\' Ć y plL .,\'/1. i 
aten fi '" mog ; ł~t 
b" {de ( 

~awę mipno. wprzod warzyć ~ przed ł s, 'o 
łub fuCzyć, ażeby fię po in- fiwo cllut~o:v (; Z tym 
fzych kraiach nie rozmna,~ . wfzv"ftł . cOLko1 iek b~ z 
~·d.a ~ Gntur1ek kawy za- to pe n ~ p'r~~cl wi J{.' l. 

P" led 
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siedmnartym nie znano y lię wznieca, że oślep lecą do 
nie uźywąno kawy. Gotui:! .. Ptafznika na głos wabika. . 
kawę roźn ym fpofobem, albo ktorym. udlie samicę, a na 
całkiem surową iak iefl:, albo ten czas gd y Gę zlecą, pta-
ią palą y mielą, albo teź fpo- fznik przy krywa ie połami. 
sobem nazwanym: ci la Sul- Gdy czas minie parzeni~ rię, 
tane.l\awa iakie 'fkutki czyni, nie idą na wabi}" ale ie 10-
każdy są.dzić moźe pod1ug wją roziazdami, albo iłrzeJai :! 
swego temperamentu. z fuzyi przy psie legawym, 

CAGARELL E. Nazywa ktory do nich !taie, nad ktore 
fię ryba pewna w Marsylii, polowanie !1te mafz nic mil
ktoq pof'policie nazyw~ią: fzego. Od y 51 dud:c ~ie 
lVlendo!e. Patrz tego }łową. mog:l bardzo podlatywaĆl y 

CAGNOT aLEU. Ro- na tęn czas są naysmaczniey -
oza y ps.ow morIkich. Pt:tti'% fze . 
flowa Chief" de mer. CAILLE AQU ATIQ.UE. 

CAILLE.Pr%Bpiorka.\Vła- Patrz ilowa: Acoiin. 
fność tey ptafzy~y idł, źe CĄILLE,LAłT ou PE
ma pazur zewnętrzny złą- TIT l\~UGUET. lYIleczne 
czony htonlq~ ze ~rżednil11, ziele. ~ońcc kwiatkow tego 
ni do pierwfzego c~{onka. ziela, maią t~ włarność, źe 
To pbft~o przylatuję do włoźywfzy ie w mleko Ood
Fl<.ąncyi z pewnym w'i~trem, l~ic, zaraz fię zfiada. Pl:ZY
y kryie fię po zboźach, .gd yi . ldad~L!; i.e b-ardzo fkuteczn le 

przelatl1i~ Z kt-ai\l do kraiH. na fparzeliny y roźe. "Vlo
Samica znoli iay 15. !t.ib· l.6. żywfzy W nos zatr7.ymui~ 
nakrapian h, fkQro fięmate -płynienie krwie . Korzeń 
wy-lęgną zarć:/.z 4iegaią. Snmce .~tego ziela iako y Ma~z~ny 
sfi bCl,Ldz~\gorąlł.e y odwaŹ))e, farbuie czerwono lwśc~ zwie
bii · ~ mi ~zy fobą Z ,t(~ rz ~ce, ' mierzając do traw y, 
zai l ś 'ą co y j{q'gllty. ktoq fię J\armią, ofobliwie z 
Prz~tym w Aten Nea- tego ziela ktore )<wi.tnie 
polu zbiegil 10·' fi - żołto, y ktorcgo iefr bar-
cielqnvości inklla 'd. wjfk.a dzowiele w Piktawiniźfzey, ' 
Szel'mi~rJ - e, gdy uę d.wa·. łodygi y liś.cla nie czyni~ 
samce z sob'!.łlotykały. Chuć , te'go fkutkq, y db tego błlG
mi łosna w tych ptakach tak dnie pifzą niektorzy, że kro-o 

wa 

CAl. 
wa naiadrrL.y uę tego ziela 
daie mleko czerwone. Czer
wieniec y Szarłatowe ro
baczki chociaż są obfite w 
kolor, iednak kości zWłe

r7~ce od nic.:h ni.e farbuią Gę. 
Kury od tego korzenia przy
mięrzanego do ich iadla chu
dn:l. a przeciwnie tuczą fię 
bardzo. kOl'zenie~n ziela 0-
Itrzycy . 
Ci\ILLmLOr~ ~eIł: 1'0-

dzay J;y~ baźantow morlkich, 
':\: smaku bardzo de!.ikatny 
:Ę!qt1"'.t.,: jowa: Tu'rboł. 
~AILLOU. 1eft lHatery't 

fzkl ifta, znayduie 1lę a.lbo 
VI ziemi w więlkich' bry
bch 'i. \~arfztwami ' . alho 
klwnl i .. ami na wierzchu zie
~i< tu y. owdzie rozrZ1JCQ-, 
nemi, by'wa ;"''1ś . mniey lub, 
więcey oczy'fzczona. 1\10-
źna poniek.ąd dOlnyślać Gę 
że poc:zątkownie by la w fra
nie' cjcldości . Podług fto
pni oczyfzczenia tey I)iate
l~ yi fl:aiąJię kamieni.e drogie~ . 
1"e lctore nabieraii kol0.t:.u 
pr zez su~fiancye k.ruścowe, 
na~ ywaią hę: Sardyk, Sar
d077ik,. Rubin, S%mq.ragcł &~'. 
a z tych nayczyftfzy dyn-o 
mcnt. Taż sama m,atery',a •. 
wydaie liC;; pod rożnym 
ld"ztałtem; ta l\tora ieIt 1'0-

zwią.zana na pierwfze SWOle 

CAl, 1.45 
początki, zdaie hę obracać 
W glin~, inko widzieć fi~ 
daią rofprofzone po roLach 
lmmienie ok ryte po w ierz- -
chu ikorllp~t hiatą, ktora zbli
źa Cię (O nntuty glinialh:y. 
lHoźe to być że z rO i:w i:iza
ncy tey materyi bioq fwoy 
począte~ kami.enie 'TC!~k y 
Am/ant; a nawet taź sama 
matery~ ~}oże fię formuie z 
glin y Ul utwOl'zen iem natu
::y. Tak to \~ u}oźcniu świa
ta, iedna. mat~~ya w drusą 
zamien,ia fię, a. nakoniec 
J?1ięfza fię. -

CAILLO{)X d' ANGL~-
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C t\.tLL,.oUX d' EGYPT'E. 

lefi: gatunek Jafpisu. PatrZ! 

Jlolt/~l.· /2,fpe. 
C AKĄTOXĄ. Patrz fio

wa: CaLzcou.l. 
C-\LAMB.QUq oU CA

LA.IB AC. Patrziłowa;Baj-,: 

li Al(),es. 
C~\Lj\MINE, Tucya.ko:

pana i,en: kamień" k.torego 
suultancya kruścowa. zawi~-
1:::1 w tobie- żęl~zo oznaczone 
koloreJn czerwonym y Cy
nek, kolore!!l fzal'ym. Tu .. 
cy;a prL\ymięfzana do mJedz~ 

. obraca rr~ w moficld.;?;. ren 
k~mic}l.zl1uyduie !lEC około' Ar: 
~lf)i,\'gm:l!u, Lim]Jllrt{H y pq 
i.nn ych "mieyfoach \V, Euto-
12ic':' Około Namur,doby
waią go z niezmiernl- prac,!. 
,, ' CAL, AMAR-.· leO: pta-

fi'w,o wodne, w Brezylii pły
~a ł ttadąmt po mo!,zu; , g~ y 
J~rążą. blifk~ okr,ę taw; pewne. 
oznnczai~ ucifz~ni.e mt5rza. 

CA LCEDOINE. Kal~ff

~C)7~' ~all1ie~ drog i k.rz~lliie 
l1i . ~ J ' biaJawy 'ieft w rzę- . 
4zi l .. a.n eni n~pld rze-
zroczyH:y:,c.h~ , chodnie. 
K31ceaon~ , S!! l1ayfz~Go;, 
wnie:yfze, gdy ź kolor maią. 
ż.y wfzy y czyścieyfzy, twat- ' 
d.v ieU: , ja Agat· -Ropią z~ 
niego pierścionl(j, pieczątki, 
y. trzon~iJ dą noźow, nacz~-

CAt, 
nia z tego. k.am~enia są- Har .. 
d,zo rzadk,ie" gdyż bardzo. 
rzadko znayduią fię W. wiel
lcjch

j 
fZ~l1kach.; 'bi qlośQ w" 

tym k,amienill, wy.daie fi~ 
przyćmiona,. Ten k.olor cie
mno-bia I y ia}co prrZ yt:fui~, 
piECknoici Kalcedonpwi, tak 
W. innych karujen1a~h infze
go. koloru ieil: wadą, iak..oto; 
'W RtfbiJlach, Granatach, y 
innych, y dla teg.o na ten 
c~as nazywają i,e K.a.lcedono, 
weml, lJflluią iednak zaQubi~ 
w. nich t,e plamy pr-:::ez rznię
cie iednych żtobkowa~e, ą 
dl'u~ich wYp'uld~ . 

CALCUL. l(amień 1Zer-~ 
koze;y" Pod, tym nązwilkiem 
nazmkzaią wiele kamieni 
natury Bezo.ardu, ktore . fię, 
znąydulą w l'o?nych zwie~ 
rzęta.p h, y w, J'ozmai t y ch.:, 
częściach ciała., ifl){ię są ka-, 
my ki z ryb, 4 rakow, ze; 
zwierząt WOdr.lOzi!,!mnych, 
czwol'!1,ogich y z . ptakow. 
To,. nowo kamfell: bar<4iey; 
fłuźy do, wyraź'enia., tych 
k~mienj" ktore fi'~ formui~ 
w. p~cherzu y w, nerkach' 
czyn p.ęcherzy ku w ktorym, 
iefł:, żołć u Gzło.w,ię ka. Ten 
wyroft~k w, nerka~h podo
bn y ieft do owoou 1\1orwo~ 
wego, zkąd nazyw,aią.go k~
Ql~~ni~m mOJ.·,Wuwym: . Ka-

~lę{llę 

~AL. 
mien i-e ludz"kre są 'tozmaite.y 
ntltnry; prz)"cz.yny z,aś ala. 
ktO'tych 'llC formuie w czło
w:ieku kamień l}ie sad'obrze 
wruuome-. 'Uważai<l u ied'nak 
~e 'W czvfie petryfi'kacy i., 
zl'I::l\du-ie fobię zawrze iakieś 
CIU io, ktore i11U. nuży za ią.. 
~ F J ero. atrz jłoiva,.' /Jezoard. 

CALE'I3ASSE d' HERBE, 
Fatrz ilewa.' C01.lrge. 

CAL'EU.A'SSlER. llania 
db~:ewo ,Amel',y kailfi<ie, ·kro
r 'e .za.prowadzol1'eieft do 
Afry ki y 'bttrdzo dobrze w .. 
claie fię. Miewaią go w'Oran
ż~r.yach w ziemi letkiey-, w 
CIeple pamiernyrn .y częfł:o 
polewarą. \V t.ych Kniiach 
g~zie ł'oś'nie~ ma!'l; z niego 
w'lclką w_ygod~;, gdyż z owo
~u maią y p,ożywienie y ro
zn,e naczynJa domowe. Owoc 
ieH: nak I'-:::ealt nafzych Bań, 
~e środlm t'rla miękifz sma'" 
klem poaoblly do piernika, 
z tego mi ę kifzu rofpufzczo
neg,o v.: w.odzie ro~i Hę napoy 
wysmlenlty, fmażą z niego 
Syrop w {!ukrze na laxacyą, 
ktor'ego w.y'fpiarze zaż y waią 
powiel'zchown<ie, teraz zaś 
y de Europy ,go fprowadzai-ą' 
p~d itnl'eni m Sil'op de Ca
iebaf\'e-. SJwra z tego owocu 
ielt drzewem bardzo twar
dym-. Dzicy lu~zie robią z 

CAL. 1 27 
niego talerze, polmifki y 'i 'n
ne 'naczynia lnlCheIU1e, J{to:. 
re k ladą na źarze 'prz ys y-
p'anyin popiołem . Po Ga- , 
binetach między i'nnemi of'o
'bliwościami chowaia tako we 
l1aczynia przez dzikich lud/t 
rznięte y malowane Ind ych
tern y farbą ciemną czerwoną 
z ziarek pewnego drzewa 
I'ndyi11.iego.Karaibowie dzi
cy ludzie na wyfpac h An
tylłkich te banie wyd'rążai:r, 
kładą w nie kamyki dl'obne, 
y przybrawfzy w piora, daią 
ie fwoim Kapłanom 'nazwa: 
nym Paigis; ktorzy okadzi
wfzy tytiunem y p01l}l'ncza ... 
'wrzy nad niemi, pO~Wil; i 
t~ nacz,ynia, ktore,-po ... :ym 
ghip-i {udzie czczą za wyj l, 
a gd y niemi trz~są. r .~. 
mieią :ze od'bicraią o .Jrc'-· 
wiedź od swego Bożkai r (), 

pan. 
LENDRE.Pattz Cowa'; 

Chardtzson. , 
'CALLITRICHE ou SIN· 

Gtc VERO. Małpa' ';'ieio'H-a. ' 
Ród~y ,tych ~ał~n:lyłUie. 
fię DA wy(pach Zielonęgó' 
lłr~ylądk 'r SE\hegat, y ,'V 

Man,r.ytani,i , :Nie są 1~loru 
ziełone.g<!>,aleftę tak od Przy'
lądku nazy~aii; źy iąw fpo
jeezności,łaźą z-wielki ch yb
ko.~cia. a~na wierzch drzewa~ 

ż,tańp· 
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ztamtąd fpufzczaią fię z ga- sadzeni na to Poilowie wy
łęzi nu gałąź w takiey ci~ norzą ią do taktu, trząsaiąc 
chośc i, że przeieżdzaiący piorami y wyśpiewuiąc piosn 
nie oo(trzegaia ich, aź w .kę lulki. Ta Lula ieLt tar~ 
ten ~zas gd y ił;ną na ziemi. czą, z litorą można pr~e
Polowanie na te zwierzęta ieH: chodzić wfz-ędzie beśpie
htwe i bez niebefpieczeńkwa cznie, gd yź unich nie mar.~ 
Strzelania z fuzyi nie l~kai,! nic świętrzego nad ni:1. 
fię, gd Y s ~~ ranione nie wrze· CAL US des OS. Odb't: t. 
fzczą y fpokoyn.ie patrz,! Dzieła rtatury we wCzyLHini 
na padaiących swoich kom- są przecudowne. Gd y fi~ 
panow; ieden tylko ogie 'ń człowiekowi kość złomie, 
gwałtownie rofpałony za- umi~ietność Felcżedka na 
HraCza ie, tak dalece że tym zaleźy, aby i~ na 'rwo. 
fię i~9ne kryią za drz:ewa, im iniey-scu nałeźycle u fa
drugie lkupiwfzy Hę zgrzy- dzil, y br.ndażarni iak nay
taią ty łko zębami od złości, lepi~y L1 k'r~powat. .J ednakźe 
dyź inl'zym fpofobem bro:. natura naywięcey czyni fa-

'ni ć He nie umieią. ma, Soki ktore źywią kość, 
Qr\' LlV~AR. ltHlryba 'nlo'i':" .y płyną [woiemi meatami, 

fl a' z r9,dzniu tych, ktore zhieraią fię w to mieyfce, 
Jzywaią kałainarze~m,gdyź gdzie te kanały czyli żyt

l ':l dwa otwory w brzu~ł~u, ki fą prze-rwane, przylega
\ oremi, wyrzuca . \\,ilgoć ią, zfych~i1 flę, y tak twar
czarn:t,; ktora mąci wo:di y dnieią iak fama kość; y ztąd
daie lm fpofobnóść d,? ~'e to ieil, że wtym mie y felI 
kan;a przed willciein mor:" gdzie bywa ż{omanie, for;. 
ikiiu" y:, innemi 'ryba~i, l(to :. C 'muie fię. nierowność czyli 
're "12111i' żyią.. Patrz ,A - gnizoł nll1ieyfzy lub wię-
wa: 'i/che" . krzy, im doikona!fze było 

.ALUl\1.ET. kosei 2łom~ney wprawie-
ka . ·i·d'zmaici'e. zy l'anu, . nie v fwoią klubę . Te od-
1\ tOI:liy 'dzicy ludzie uży~! tręt'y for!11uią; fię prawie 
wai~l' Ppaczas zawierania na wfzyflkich kościach zło .. 
przylazm:, prezentui:t t~ · nianych, \V książce pod ty
lulkę uib'óioną W piora or- t'u1em: Tranjaf1ź'ones Phi/o ... 
h?, na znak pokołuj' \vy- jiophi'lues c""ytamy, że w i ... 

dziano 
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dziano takie ofoby Z kfo;. jeden ż nayciekawfzych dla 
tych iedney wyi~to kość z ąehkatności koloru. Roźni,! 
l'~kj, a drugiey z nogi) kto- fię od Peigncs, gdyż nie 
re były potrz:afk~ne, na maią ufzy, od Tellines, gdy! 
rnieyfcu zaś'tych kości, u- są krotfze, y od Ofhygow. 
formowały f~ odtręty tey- gdyź obydwa brzegi zwie
ie twardości co.y kość; tak' raiące fi~, są rowne. Dzielą 
dalece że w 'ręku y VI no- i«l na okrągłe, a te są pra- ' 
aze 'taką mlał~ władz~.y w'dziwie nazwane Cames. 
filę, iak gdyby kości nigdy potym na owalne regularne, 
nie były wyjmowane. Co y na owalne nie regularne. 
z'a cuda pokazuie n~in na- Slimaki' w tych konchach 
tura! W lJabinecie Krola przebywają zawrze w piaiku. 
Francufkiego pOKazui,! lwść Gdy czas ieR: piękny y mo
'z ręki, ktora byh złomana; rz~ uf'pokoione wypływai'l 
ten chory nie pozwolił fo- ha w,ierzch wody, y oJ;wie
bie wkładać nazad kości, ani raią ieden brzeg, ktory im 
bandażami obwiiać ręki, ałe fluży zamiaft źagl'ui,a drugi 
choć z bolem wielkim po- zamknięty zamiaft łodzi. 
woU począł rurzać ręką, y Skoro tylko poczui-ą zbliźa
tak fi~ wprawił że mogł ią i'lcy, fię okręt, albQ~ burzą. 
zginać w tym mieyfcu gdzie zaraz zamykaią fię y fpu .. 
była złomana, W tym przy- rzczaią na doł 'w wodę, Znay ... 
i>adku soki defrynowane do dui,:! fię' te ptawy ,w Ame .. ' 

I uformowania udtrętu, dały ryce ' W S. Dominique; . na 
Foczątek artykulacyi, a bło- morzl,l. tŚro,dz,i.emnym .. y w 
na twarda gęH:a, y zwrotna, i~C'~. Nay?,jęknieyf~~ 
fiuźyła na mieyfcu banda- z , ~ic' ńnz w : . fi.tt: L4 
źow. ' 

CAMAGNOC. Ieft ro
ślina, ktora w ~a yanie ro
śnie, podobna do Manioc, 
oz y li chroau Amery kall
iKiego, z ktorego korzenia 
chleb pieką, y kafzę robi~ 
Pan'z. jłowa: Manichet. 

CAME. Ieft rodzay konch 
- m I. -



CAM. CAM. 
naokoło Paryża dziey fi~ lubi bawić na drze .. 

wie niź na ziemi. lVlurzyni 
Przylądku de Nlonte maią; 
fzczegulne ufzanowanie ku 
tym zwierzątkom, gdy bo
wiem pofi:rzegl! że złażąc ~ 
drzewa chwieią fię y ledwie 
hie upadaią na ziemię, 'przy! . 
biegają żaraz do nich nara':' 
tunele Samice niosą iaia 
okryte błonk~ miętką y 
połączone z sobą właśnie 
łak na rznllrku ~ Te zwie .. 
rzątka ofobliwfżą maią \\;ła~ 

sność, źe fi!G przyoierait! vi 
rożne kolory, przezco S\ 
iywym wyobra,ieniem pod~ 
cłile!Jco\v. W edhig hiekto~ 
rych Naturaliftow każda paf.:. 
sya na ikorze tego zwie
rzątka wyni:!a lzczegulriy 
k9lor; y ta~ w radóści frai~ 
fię zielon Y iii iak Szmaragd 
zmi~fz,ariy Ż pomat a6czo- _ 
wym; przez ' ktory przebi
laią fię prążki fzate y czarne; 
W boiaźni 'blado-żoltym, li 
W gniewie ciemny~ . okry
wa fię kolorem. Drudz y 
zaś przypisuią t~ ódmiaI1~ 
kblorow odbiibiiiu światła 
od otacżaiących iego ciał; 
ktore i1ę na cienkiey iego 
bardzo 'fkorce odbita, 
CAM~LEOPARD. Patrz 

iłowa: Giraffe . 
.1.,11 l~ Q T3.k nazy-

wai. 

CAM. 
waią fi~ konch y w ziemi 
kopane z rodzaiu Cames. 

CAlVI0MI~ L'E. Rumia
nek. Roźne s'~ rodzaie tey 
rośliny. Rumianek Rzym
fui ma kwiat dub~ltowy 
biały, . y • zapach oardzo 

. przyiemp. Te kwiatki u~ 
~mierzai~, rozwaln,iaią, y re
zohv"'1ią. Piią ie na kolkę 
hardzo fk.utec~n, ie . Robią 
ta~ze z, nich oleje~ koloru 
fzafi.row~gp., kt(~ry; czyni 
tenźe ~~ltek . ~~miane k 
psi czyU śmierd,ząpy tak 
ien: o,lh:y" ŻE} Chłopi ,~ pe
wn ym.ll!ie y. fcu,nazbi,era,wfzy 
go na,.ft'i(zyti, na zimę a gdy 
po,tym~ pa,~~li nim, dla og~'~a
Via. Gę, mieli. l:ęce całe, okry
't~ pl:yfzczami" tak v{aśnie 
i,'.lk l bywaią od fparzelizny. 
Ale na to doświadczone le
ka,rfl:wo,: wziąć' mąki, żytlięy, 
9 li,wy troche y wina, zrobić 
~ataplaz~a. y przylożyć~. a. 
natychmiaft q~mierzy ~ol,. 
y prętko fię zgoi ., 

GAMPAGNOL.! Są zwie-o 
r~łtka nąkfztałt my'f~y pol
nych, ale dalek~ , gorrze y. 
fz~odliwfze od nich, tem
peramentu s.~ mocnego y 
mogą źyć we wfzelakiey 
ziemi, iakoto w lasach, w 



CAN. 
źy od zarazy powietrza! 
Kamfora fkutek znaczny, 
czyni ' w 'Affekcyach nt:r-
wo,wych, rorpufzc~ona VI 

Spirytufie winnym zac ho
wuie od Ganb'ren y. Kam .. 
fora tąk fi~ zapala, że y pod
wodą pali fię, y dla tego. 
uźywaią jey do faierwerkQw. 
W yciągal~ także gatunek 
},amfory z kory y z ~o
rzeni cynamonowych, iako. 
y z korzeni Cytwarowych, 
ż Rayfkie.y trawy Arab
fkiey, 'z Cząbru Włoikiegąl' 
z lauru, rozmarynu, Szołwii,_ 

. y z kamfory ziela. 
. CAMPHĘEE. KanifOl'C!J 
ziele znajome ieft, przez za
pach kamfory,ktorą pachn i e .. 

GANARD. Kaczka. Ro.
dzay tego ptaftwa ien ie.
den z naylicznieyfzych, rOi 

zmaitego. kfztałtu 'y pior ., 
Powfzechnie uważaią ~ żę 
'maią nogi iak u gesi, ła
będziow, y innego pta{ł;wa 
wodnego (ktore fob\e fzuka 
poźywienia plywaiąc) bIi-
1ko kupra, y dla tego z 
trudnością chodzą po ziemi 
y chwieią. Hę, ałe ~a to z 
wielką łatwością pływaią po 
wodzie, J{Rczki zanurzai,! 
lię częścią dla pożywienia, 
częścią dla fchronienia fię, 
Si! bardzo żarłoczn e, ale Vi _ 

iadIe 

CAN. 
iadle nie przebieraią. Mo
żna ie poczytać za ptaki 
wodnoz~ernne, gdyż dosyć 
długo mogą zoHa wać {lod 
wodą, co przypisać potrzeba 
osobliwfzen'Pu· ułoźeniu gar
dziela. Gdy nadchodzi bu
rza y nawa{.:ność z defzczem, 
(1 yehać ich częfl:o wrz~fzczą
cych, 1kr-zydłami ~łuką. y 
igrar~ pa, wodzie, co, ieft 
fkutkieJl'\ u~odobania W fio,
ci.e ., Samice -DarZe domowe 
Jliosą iay 15. dó dw<?dziefi:u . 
l\liędzy kaczkami nay~n:l
cznieyfz~ S.C!. Kaczki u
(:howe, kton; daią puch cie
pty y let~.i}. y k.aczki dzikje~ 
ktore na, zi~~ odl:ątui:t do, 
cieplych luaiow. Stll.do. 
na powietrzu bywa ufzy ... 
kowane na dwie ~olu)11ny,. 
przed- ktoremi pl:zodem leci. 
iedna, y prowadzi fi:ado; ~a 
gd y flę - zmorduie, idzie w 
tył kolumny" ~ ta co była 
w tyle idzie na ptZ09, y 
tak porządkiem p(owadzą flę . 
Ku wieczorowi Strzę1cy 
zwabiaią ie na wielkie fta
wy udając glos kaczki 9,Pł.ą~ 
kaney, a zwabiwfzy dopiero 
ftrzelaią; mięso z nich bar
dzo smaczne, a ofobłiwie z 
wypiorow c~yli kacze1, mło
dych. Gdy wiosna nad
chodzi powracaią do sWQich 
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kraiow, zofi:awiwfzy kilka 
par na mieyfcu, ktore gnieź
dzą; flę na drzewach blifkich 
bagna, do ktorego młode 
]{aczęta po wylęgn ieniu fpu 
f~czaią fię. Mięso w kacz-

,kach lVIofkiewfkich trąci pi
źmem y ma smak bardzo 
przyienmy.Panowie Szwedz
cy chowaią ie u fiebie po 
Folwarkach. Rybacy w Chi
nach ofobliwfzy mnią fporob 
łowienia kaczek: klaBą; fo
bie na głowę wielką ty
kwę w niektorych miey .. 
f<:ach podziurawioną dla od
dechu, y aby widzieli co fi~ 
olfoło. nich dżi.eie, tak uftro
ieni pł'ywa.ią :?wolna p6 wo .. 
dziej kaczki przyz wycz~i
wfzy f.ię cz'CftQ .. patr.l.yć. na 
te tyl{wy pływa'i ące, ni 
my'ślą 'Q żądnym ni br'e .. 
czeńH:wię dla. 'fi b:e te 
ilw-rQ zb[iżai~ ~F ci n ich , 
·ybac.y chwytaq' k zki za 

nogi, \ y aby ib . ych n i 
f,płofzył.y, zanurzaj ą \\ wod~ 
y jcarki ukręca,~ . 
• CANARD: a UVE: 

d' SLANDE. Kac~ka ·iJit
ckO'l//a' I11a~dzkQ. C7.)' ta~nf 

uwa c~ nad. IHŁory~ 
N:.a~l1~arną, ~ey wy y, ·źe 
te kaczki: baI;dzo fi p. mno~a 
lslaI,l~czy kO:~i~ 'wj~fki czy
nią frarania d<?l rofp ad:zania 

ich, 
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icll, 3d yż z iay y. {>uchu 
on ycn Lnaczne ódnofz,! po
żytki, y dla tego robi,! dla 
nich umyślnie mate wyfepKi 
(Ha łatwieyfzego im fchro
nienia, owCzem naraią G~ 
ich pr.t:yswoić ~ aby blifko 
dOl1low sWQle gniazda robiły. 
Samica zrobiwfzy gniazdo 
wyścieła ze śrzodka puchem 
fzat'ym, ktory fobie wyfku .. 
buie z pod brzucha, y .w nim 
znofi tu;y łub czter'y iaia. 
MieCd).ąńcy zabierąią puch 
y iaia, J\.~czka nie tt-acl!c 
serca znowu wyfkubuie fię, 
wyści~ła gniazdo, y; no.we 
zno(i. iaia" ktoxe. ~slandczy
kowie fobie na, pożytek 0:
bracah. Z tr.zecim razem 

t sa~ icu~ n idl . nia, '~l~ iui 
~.y:ści'eł~ .. p~: 

'chem, kt ry· ieft bia}y,' y 
miefzhmcy ~go I:lie tYk.ai% 
pewni .' c" że. nall:ę1mią-
cego r - k~l • {ode, w :l'k~ł.fzy 
ft~,ta sobie z ło~~ fi diW-o, 

CAN. 
źyią w morzu, :l drtlgie \V 

rzekach, łowil! it~ około fkał, 
w błocie, w piatku, y po no
rach. Niektol'e sa bardżo 
dobre do iedzenia, . iakie s~ 
raki pofpol' e, raki biegusy 
nazwane, y raki rzeczne, j{to
re są bardzo delikatne, umo
rzywfzy je wprzoą w mleku. 
Czytay niżey rodzaie ra
kow, o ktor!lch hifrorya co 
tylko moż~ być ciel~awego' 
opisuie. . 

CANCRE CQUREUR. 
pu CĄ VALIER. Rak. biegus. 
Te f!<-ol:upiaQ:y ~jaw biegą 
bąrclzo fzypk.o l , y !ęil: po 
częśqi :z;iemnow:9pnym. ,~ 
południe \~y'chopzą Z. O?orzn, 
y Kupami . P .;zec~<?ązą 51ę po 
ńad br?egię\l1 '. a. za nay" 
mni.eyfzy.fil fzelefie.m. y nie
pefpieczeNł:weIlł r~u.c;.aj<! fi~, 
w wodę 

. CANCRE OURS_ Jłak 

niedz~iedzie~. n~~y'wa "lii 
dla. tego ~ że fposope!J1 ieg<? 
;r.asypia, to. ięfr ~flfioniwrzy 
oc?-y p:~zedn.iem~, nog~mi, 
I=.tore. mu ąlJŹ,ą. za brpń za
ązepiJą, y og p~rną" y. ku 
wfzetIdm, łl)l!ym p'otr~e~o~ •. 
Mieso iefl: nie&maczne. . 
. 'CANCRE' PARASITE. 
Rak p~sor%yt T~ ·rnc7.k~ I 

drobne są roźnego rodzai~, 
"ł fZyfrh.le ~ąn"'k fkorupk~ 

CAN. 
mai:}; tak cienką. y delikatną, 
że za naymnieyfzym do
tknieniem mogą być !anio
ne, y dia tego przez inftynkt 
natury ukrywaią ft~ w !ko
rupkach ślirriakow niorIkich, 
OH:ryg, Kl'ęglow, y innych 
Plaw'ow. Z liczby .. tych {ko
rupiaH:ych p1awow ieft: Ber
",a"'d l' hermite. Patrz tego 
jlowa. . 
_ CANCRE SQUINADE. 
Ten rodzny rakow ieft 'Sma
kiem podobny do raczkow 
modkich bez nożyc, 'Oso
bliwie pod pełnią 'miefi:tca~ 
wfzelako iednak kafdego 
CZ:t '~l sa niesm~czne. 

CANCRITE Tak haży
\vaią fię raki fpetrvfikowane. 
I?Ctff'Ż jlO'!.iJct: Pełł'ijicatżon. 

CANDELBERY. Jcil: Ro
wo Angielfkie, znrc:.zy drze
wo \.\'offi<:hve. 

CANEPHORES. tJ Gre
j,ow był y dw ie Pa'nienki do~ 
twego urodzeniu, poswi~cóne 
ku ćzci Minerwy, ·ktore 
pOtkzas solennych ceremo
ilii bbgato przybrane niolly 
'ha głowach kofzy ki z kwia
tami, ,Y zt:td nazywał y fi~ 
·Canephoies. Tymże irnie- . 
niem ńazywano Panienki 
doroile, ktore wchodziły do 
Kościoła Bogini, niosąc na 
gło1vie kofzyki wyszy~"ane 

CAN. J55 
własnemi rekami, okazl1i~c 
przez tEG ofi;rę, iak ' im było 
przykro źyć w bezżeńlh~ie. 
Powiadaią także że Panna 
młoda w wigllią wesela po
winna oyła nidć jwfzy Je mi 
głowie z podohnąż ofiarą, 
oba\Jliaiąc fi~ aby l\1inerwa 
nie uraziła fię o to, źe ' n li ała 
swoie PanieMtwo utrnc.:uc. 
Potym z czasem 'Arcr.itekci 
Greccy chcąc przyozdobić _ 
swoie frruktury, uż )rwali 
wyobrażenia Panienek trzy
maiącyc)1 na głowie j~ofze 

• z kWIntami. 
CANELLE BLA TCHB'!. 
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Cynamon goź.cłzikowy, nazy
wa fię dla tego, źe ma za
pach podobny do Goździ
kow. OWQC Z tego drzewa 
nieprzyzWOJCle nazywaią 
goździkami. Kupcy złego 
charakteru fułfzuią goździki 
do potraw, tłukąc ie.y mie
fza.iąc z tą koq, ktora iefł: 
daleko błllfza. Drzewo z 
ktorego tę kor~ zbieraią 

. rośnie w Breżylii, w lVrada
gaikar, y w Prowincyach 
Gwayany. 

CANNELIER. Dr~eztto 
Cynamonowe. Rośnie na wy
{pie Ceylan, fpodnia kora 
z trzechletnich drzew iefi: 
Cynamonem, ktorego roz
maite są gatunki, podług 
fraroścl drzewa, y 'roźn ych 
iego części, z.ktorego zbje
raią· Tę kor~ kraią w ta
bliczki cienko,ktora zesechł:. 
fzy tię na 1l0ńcu, zwiia fi~ 
w tr~151{~ tymkfztałtem iak 
do n s przywożą. Te Iw
tze Je są iedne z naydell
katl\iey fzych. W tym kraiu 
gdzie ·,cy.namon zbierają. d y
it łlu.i1ą' olei'ek z m1dae ko
ry, gdyż ze frarey być nie 
może, ktory tak ieft drogi 
że '.za iedn~ uncyą potrzeba 
dać czasem 7o.1iwrow Fran
cufkich; bywa to, źe go fał .. 
fZl1jąprzymi~fzawfzy oleyku 
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z rnigdałow Arabikich na
zwanych Ben. , Przyłoży
wfzy go mi z~by uśmierza 
boI, ale wYSUfZ'l nerw y, za
pach iefl: bardzo przenika 4 

iący. Swice wolkowe po
smarowane tym óley kiem, 
na~ełniaią cary pokoy za4 

pachem bardzo miłym. Z. 
Kory korzenia cynamono
wego dyH:ylluią kamforę da4

• 

leko przyiemnieyfząod kam
fory ordyńaryiney, zapachu 
cięźko rozeznac od kamfory 
y cynamonu, Jekarfł:wem iefł: 
bardzo fkutecznym na ru
matyzmy y paraliż. Z owo:. 
tu cynamonowego warz~ 

subIhncyą tłufł:ą y tak gęft~ 
iak łoy, z ktorey robi~ 
Hollendrzy świce bardzo pa
chhące ' rtazwane ; Gire de 
Canetle. Sami tylko Hollen
drzy handluią cynamonem~ 
iako też rrlufzJiatowemi gał4 

karni y Goździkami, gd yź 
oni tylko pofiadaią te kraie, 
gdzie rosną tak drogie ko~ 
rzenie, ząobywfzy . ie na 
Portugalczykach; Pi> Wy
darciu wyfpy Gej/an frali fi~ 
Panami kraiu lVIalabar, w 
ktorym bez względu wy
cięli drzewa cynamonowe, 
ktore tam rofty. Portugał. 
czykowie przedtym korę z 
Malabarfkich drzew przeda" 

wali 
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wali poą nazwifkiem: Ca- łatwe, gd yź posadziwfzy 
JUjUe sauvage,' albo Ganelle pręciki ze trzcjny w ziemi 
grise. Wfzyfrek cynamon, przygotowaney, z kaźdego 
ktory fi~ expensuie w cn- kolanka wyrafta pręcik no
lym świe~ie, zbierany ieil: wy, ktore gdy iuż są doy
przez ręce Hollendrow, w rzałe, obieraią' z nich liście, 
rozległości na mil 14. ponad kruCzą y mielą we młynie. 

,. brzegiem morJkim na wy- z tey mąki robią napoy 
fpie Ceylan. Cynamon aby OodkI y lipki nazwany: miel 
był przyjemny, potrzeba go de Canne. Sol efsencyonalna 
uźywać w miarę, y bardzo ktorCl w ,fobie zawiera ieIt 
ofzczędnie, y dla tego Hol- cukr~m. A źe ten likwor 
lendrzy aby na nim nie tra- podlega fermentacyi, nie 
cili, zachowuią tylko pewną mogą z niego robić cukru 
liczbę drzew, a refzt~ wy- przez kryfłallizacyą, ale mu
cinaią, do Europy nie przy- fzą używać innego fposobu 
wożą wilCcey nad pięć lub do zgęFtnienia. Ten likwor 
fze: ć kroć fio tyfięcy funtowo leią w kocioł y gotuią na 

CANNE. JONC. ROTIN. ogniu, przylewając częfro 
Trzcina, ktora rośnie w In- wody wapienney y ługu z 
dyach ieft letka, giętka, y popiołu~ l<tory gotuiąc fi~ 
mocna:; bywaią z tey trzcin y czyści, zliada, y kryfralli
laJki lakierowane tak kofz- zuie lię w grudkach; taki 
towne, że HoIlendrzy prze- cukier nazy'wa fię JHoscoau
oaią ie po 50, albo 60. Łui- de czyli Faryna. Ten kto
oorow. Używaiątakźe tey ry zoftaie rzadki y z niego 
trzciny do robienia krzes ścieka, nazy.\va, lię ,N ClaISf~ 
y innych fprzętow. czyli Melis. Z tego l wo-

CANNE a s UCRE. Trzci- ru gd y sfermentuie, pędz~ 
na cukmwa. Ta trzcina na- wod kę cukrową nąE:waoą: 
turalnie rośnie wIndyach Ta}}ą. Fary~ pła\fią VI. 

na wyfpach Kanaryiikich, y wodzie dla przeczyfwzenia, 
w kraiach gorących w Ame- y powtarzają po kilka razy, 
ryce. Lubi ziemię tłufią y z czego robi fię Gafsonade, 
wilgotną, utrzymuje hę tak- czyli cukit;f gruby iefzcze 
że y w Oranźeryach, za- nie pławiony, ten dopiero 
fzczepienie- iey ieft bardzo idadą w naczynia glinianć: 

Dykc: Tom 1. R -' .' . figury 
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tigl11'y koniczney u wierz
chu przedziurawione. potym 
leią z wierzchu ziemię bialą 

· przeczyfzczoną w wodzie; ",ił 
woda ściekając y hltrL1ląc 

Karsonadę, oddziela sol es
fencyonalną cukrową od 
wfzyfi:kich innych cząfl:ek 
miodowych, ktnre ią ota
czaią. Powtarzai'!c tę ope
racYą po kilka razy, przy
chodzą do tego fiópnia, że 
fię fl:aie cukier b.ardzo czy
ity y iasny nazwany: Sucre 
rOTjat, czyli Kanhr nayprze
dnieyfzy, ktory ieH: suchy 
y świecący. Powiadaią że 
trzeba 1200 funtow cukru 
pławionego, chcąc mieć 60. 

funtow Kanaru przedniego. 
Cukiernie gqzie cukier pła
wią, są po rożn ych !d-aiach, 
a nawet y w Osadaćh. Ga
tunek cukru rożni fięmiey
fcem g lobie go pł::nvią y fpo. 
fobem; tak cuAicr z Aureli
ańf1(e'y cukietni, chociaż 
nie le(ł tak biały iak Hol
len rDei, iednakże iefł: fza
ca riieyf ; gdy:ź nie b!C
dąc- bardzo uC.lyfzcz y z 
czaCt"ek miodowych, iefr da
lel;o Ooorzy. Cukier Bre
zylfki nie iefl: bardz\1 biały, 
ale tluścieyfzy niźeli z \vy
fpy S. Domiilika. Egipfki 

ieH: daleko r~y,y fzaco-
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wnieyfzy niżeli z Ameryki. 
Cukier ktory" (i~ ,sam przez 
fię kryfl:allizuie nazywają: 
Sucre candi, albo Kandys
bro~ iednakże go preparui~ 
rożnym fposobem według 
upodobania. Używanie cu
kru z pomiarkowaniem ielt 
bardzo użyteczne. Po fkOll
czonym obiedzie zieść ka
watek cukru, ułatwia dygę
fiyą,rofpufzczony \'fi gorialce 
iefl: wy 'inienitym lekal~(twern 
na rany. Robict t<1kźe cu
kier ze trzcin y Eamt.hisb
wey y z .Jawom Kanad yi
lkiego, lubo iuż nie ieO:: tak 
przedni . P. Margra.fJ opi
suie fposoby wyciągania cu
kru z rożnych nafżych ro
ślin warzy\vnych, iakoto: 
z marchwi, palterhaku, ' bu
rakow y grld'zck białych y 
cze twon ych. 

CANNE BAMBOCHE. 
Patrz fłowa: Bois de Bambou. 

CANNE ou JdNC :l 
ECRIRE. T't'zcina do pisa:.. 
nia. "re wfchodnich kra
iach z gaturlku te y trzcin y 
robią pióra fpofobne de> pi
sania ha p::1pierze lub na par
gamulle. 

CANNE d' INDE. Patrz 
ilowa! Balifier. . 

CANOPUS. Bo:f.ek Egip
jki, ktorego wyrażano w po

itaci 
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:aci gąfiora, albo dzbanu, Narody polerowne z prze
a ktorym by,la głowa m!C- myiłu. Robią oni te łodzie 

fzczyzny, niewiarl:y łub in- z kory czyli łubu z orze-
ego iakiego zwienęcia, y wa, ktore nie będic wcale 

niano' go za n ;lypotężniey- ł:lco\Vn~, ba.rdzo s~ wywro
lego z lbgow Sąfiedzkich tne,nie 1<Glulią f'te ied.nak tego 
ego wfpotbraci. l\liędzy gdyi wyp)łdHzy w wodę pły
:'gipcyana~l y Chaldeyczy- waią. podnofzą barkę, wodę 
{ami wfzczęła fię by la l'prze- wylewa i'l, \~ wtlad trzy w nią 
cz ka o. pi.crwfzeńJhvie fwo- z~owu pL~r~czaią fię· Niekto
ch Bogow; zgou'zono fię 1'zy za.ginaią łub na przed, J . 

I u,ty m" ~by i,ednych prze- y WYl'abiai'! nakfztatt G'!I
~ iw'ko. dxugim wyfl:awić, a. duły. Te fl:atj,i nie mai~ Wl ę
ktory ~torego zwycięzy, cey iak dwiE lub trzy [Łr,py 
'en będzie miał pierwfze~~" fzerokości, a dwanaście lub 

wo . Chaldeyc~y k.o\~ie <:!zci- ~zteJ·ną.~.ci~ długości y 
i za Boga ogień, więc ten, bardzo letkie. Dzicy lt d . .ie 
atwo. \t.(fzy~.Ióe inne Roży- płynąc gdy pofrrzegai· . fp3.
'zcza, k,tore były z dr.lew~, deJ~ wody z katarakty, rzy
~e ztota, srebra lub, inn,ego. bi.iui·J 0.0 brzegt,l, a. WZią fzy 
,'ruś"c;u po~hl.onął." gd y przy- barkę na plecy, przenofz~ ią 
:zła k.oiey na Kanopisa, Ka-. z;a ka,t(1,~·~ktę. y daley płyn 
)łan obrotny, n~czynle ]\Turzyni Gwineyscy w ra
~.tore reprezentowało tego biaią łodzie z całkowitego 
'1ozka, bardzo subtelnie po# drzdw;,w ktorychmieścic 11ę 
hiuFuwił y pozalepiał wo~ moie , ośmiu ,. lub dzi fięCll 
'"kiem. G~ y włoL.ono w 0- ludzi n~~dem;' trzymaią :1<a'l., 
gień, wolk fię rol'puścil f a d y w ioGo; płyną zaś z t I n 
\yoda ktora hyla w naczyniu r;ypkością źe ich bate do-
~alatfl og,ień; zaczym Kano- gonić nie podobna.. )r. 

yJS ogłofzon y zwyci~żqą utk\~iÓn y' weśr6dku iluż )' in 
Nf~yftkich Bogow. za Mafzt, a maty ple'cion' 

CANOT de S AUVA- ze trzciny za żagle. i"> 

GES. ou, PIR.OGUE. Łodż fzkaócy' w Przylądku JI". 

~'l.yli Statęk wodny" ktorego robia takie łod.zie ktOT€ pł . 
llźywaią dzicy ludzie maiący ną b~ardzo let~o, y nic m('\~ 
~owcip z pottzehy, iak inne być nigd y"-zatopione.; I 

R2 ClOn 
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cione są z pręcikow, okryte y złoty. Te muchy pofpo-
fkorą z psa morfkiego, na- litfze .są w Prowincyach po.
kfztałt kufra długiego fpi- łudniowych niżeli W innych. 
czafł:ego, w pośrzodku iefi: Ten rodzay Kantdl:yd, kto
mieyfce w ktorym. fiedzi ie.. rego używaiądo Aptek, ~Hu
«:len, opiąwfzy fię tąż sam\ gie są na 9.lub 10. linii, lw
fkorą, ktorą łodź okrywa hę, 101'u iasno-zielono-lazul'owe
Fływa po wodzie iak pil ka, go. Mnożą fi~ H:rafznie, ia-. 
maiąc dwa wioaa, ktoremi Gę koź ie można widzieć lata
kieruje. Na takich lodkach iące rojami. Fetor nieprzy
nacierai~ śmiało na "Vielo- iamny podobny do myfzego 
ryby z ~ofzczepami, ił. cho- smrodu, wydaie iOO gdzie 
ciaż wieloryb samym ogo- fię znayduią; zbieraią z nich 
nem y człeka y łodkę prze- • znaczną prowizYą corocznie 
wroci, oni iednak znowu na do Aptek. Gdy fię zefchną... 
w ierzch wypływają bez ża- tak są letkie, źe 50, ledwie 
.dn ~go fzwanku. Podobne iedno granum za.waż~. Po

oc ki widzieć można w Zbro- żeraią liścia z drzewa, ił. 0-

• o Ini okrętowe y w Amfzter- sobliwie z Jafionu, ktore bar
am~e, y w Museum. w Lon- dzo lubią. Smrod 1<tory z 
.me. nich ewaporuje, leG: bardzo. 

• CANSCHY. Ieft drzewo fzkodliwy ... y dla tego pOo: 

~ ne, ktore rośnie w Japo- trzeba ie zbierać z wielką 
11. Tego drzewa młode ga- ofrroźnością, gdyż trafia Gę, 

hz 1ó zbieraią y warzą,· a gd y że ci, ktorzy ie zbieraią pod 
a od nich od'franie, sufzą czas upatu golemi rękami ... 

i "mielą. potym rOfPrawi- albo zasypiaią pod drzewem, 
~' 7.y wodą robi fię mafsa, z na ktorym . ten roy ofiada, 

Je - re'y robią Papier. dofraią zapalenia uryn y, y 
;ANTHARIDE. Kanta- moczenia krwią. Kantaryd y 

r' -::l. Iefi: wielka moc rod za- zapładzai'l fię w samo połu .. 
. ow tycI) much, ktore fię dnie podczas naywi~kfzego 
oi lią od fiebje wielkością, upału; w tym gatunku much, 
f.l.tałtem y kolorem, wfzy- iako y w niektol'ych innych, 

{t -i _ iednak przecudownie samice same fię pl'zymykai% 
natLl ra przybra.ła w kolory: y samcom biorą mieyfce w 

je},jefki,zielony,lauzurowy, złączaniu fi~ . J aia ikładail! 

~ na 

CAN. 
na ziemi, z ktorych robacz
.ki wylę~łe wprzod są czer
-wem, nim franą fię kantary
dami. Tych much na pro
fzel{ ftartych używaią do 
\Vezy katoryow, ktore W 

niebefpieczn ym razie ro
~rywaią, h~moJ;y. Ci kto
r~y zażywaią tego profzku 
dla przywrocenia sobie chuci 
c~elesnych, y ognia miłości 
wy gafle go, sami fię zabijaią. 
gd yż fiaie fię trucizną gwał
towną. Na to naylephe le.
K.aritwo ien mleko,oleiek mi
gdałowy~ oliwa, y kamfora . 

CANTHENO. Iefi: rybą 
p~wna m~)J1k~Ą ktora prze
fiaduie po fzparach W porcie. 
tTIodkim, przy Vściu rzek, 
y po mieyfcach ~v ktore falą 
z~ll1ofi plugafrwą - y śmięcia., 
Poławiaią ie czasem na mo.
rzu Srod~ieJ1ln ym, zn:;Łna ieft 
w Rzymię y w Genuy,- smą
~iem podobna do ryb ~a
zwan ych : Sparailląn ~ y 
Sargą. '. 

CAOLlNt Patrz fi9Wa~ 
Kaolin. 

CAOUAC. leO: ziemia, 
żoltawa, gliniafł:a,. y twarda 
n4 ktorą, powiadają że s:t
bardzo łakomi Murzyni Kc
raibowie, ktora ich 1:labawi ~ 
niezmiernych boleści ~ołąd 
ku, a lubo im opey ieść zą-
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kazuią pod surową karą, ie 
dnak tym bardz ie'y wfirzy
mać fię od niey nie mogą. 
Ta ziemia będzie podobno 
taż sama, co y .J apońfka, 
albo lVlaf'sa preparowana z 
mąki Manżoc z korzenia A
~erykałlikiego. Patrz flo
wa: Mani!~ ot. 

CAOUANNE. Nazwifko 
źołwia mod1\:lego bardzo 
wiei kiego, l~tory fię mocno 
broni nogami y ogonem, 
chcąc przyil:ąpic Z bllrka do 
niego.. Skorupa y mięso ie
go nie iefi na ylepfze, tłu
itość tyll\o iedna ieft bard~o 
dpbra do larnp. 

CAOUT-CHOUC. Patrz 
fiQwa; R~fi1Ze elafliq ~le . 

CAPELAN. Ryba mor
fu,a znaioma I l\1or's) lii y w 
W ęne"" i. iefi kn cha y s 1a
~zna ; ... ie r)O ą . 'Gę niz 
Śt:, aj t mor/J. 

e IVER. r o l 
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kow iert bardzo wiele y ro
zmaitey piękności, wielko
ści, y koloru. Nogi ich prze
dn i e d łllgie y kolankowate 
w ty l podane, są znakiem 
po ktorym moźna ich po
znać. Nlektore maią zapach 
miły, y dotknąwfzy fię ich 
wrzef.wzą, poki są w ftanie 
robakow, toczą drzewo. 

e A p R I E R. Kapm'Olt'e 
d1·:"!.t:lf; ko, lubo ien: b:udzo de
likatne, w Prowancy i iednak 
utrzymuje fice. Rozmnaźa 'fię 
z gałązek y z nafienia. Ka-. 
pary ktorych zaźywamy do, 
potraw, S.ą pączki kwiatow, 
kto re zbie,raia wprzod nim 
tie r07.winą: v s;11aża w Oćtcie. 
NVaydrobnie'yfze., - l~tore są 
trwalrze nu.z·ywn.i'l: Capres 
capucihcs. tym są l,17prze, im 
zieleńfze Po,windaią ze cza
sem daią im. ten kolor ma
rynuiąc w naczyniu mie
dzi::mvm, albo ldp.dą.c w ocet 
pieniądz miedziany; iak cza
sem m~rynu.i.ą kprnifzony St. 
Omerfkie y' F.tan.drlkie, , ale 
tako ~ y. fporoh byłby bar
dzo-/niegodziwy, y mebe
fpieczny .. O używaniuko.
rzenia kapal'o~'lego wcale 
zapomniano. lubo TrQT1,f(Mn 
utrzymuie,_ źeJłuźy od wia-_ 
trow. 
CAPUCIN~. Nafl'ltrcy'Um~ 

CAR. 
Ta roślina początkownie po
chodzi z Peru. łatwo fi~ roz
mnożyła w nafzych krajach; 
gatunek dubeltowego kwia
tu, rodzi bardzo wiele zia
rek, ktore smazone w oćtcie 
mogą u yść za kapary. Ta 
roślina pn te lię do gory y 
przyozdabia ogrod swoiemi 
kwiatkami. 

CARA CAL. Ieft zwierze 
czwornogie po \vierzchu po
dobne do Oftrowidza, rożni 
fię iednak obyczaiami, y po
~oźeniem kraiu,. w ktorym 
przemi~fzkiwa. Pochodzi z 
Afryki y z ~zy'i. Razem 
iefł: bojaźliwy y żarłoczny, 
biega za Iwem,_ ab~ ~erzty 
pozofł:ałe po nir:n z,ia9ał; 
phodziłb'y y za RYfięW. gdy
by mógł łazić na, d;zewó. 
'Lubo 1eft dzikim' . lJl9i,ę nę; 
iednak ulafka,~i~J · ZV(..h.r2q~.a t 
z maleńka wziąwfzy, moźnal 
go przyu~zyć do p<?low,~. !ia" 
acz nie ma o~wagi , tylko . nń, 
małę zwierzą, iakoto : kro ... 
l,iki, ~aiące; y ptaI{j d~-apie< 
zne, ktore łowi z. w ie!k~ 

. , . - - \ 

~r~ąznqscl,!. 

C ·A RA C O .L t Krufiec . 
~i~fz~~y ze sreb~'a, złota 
y mi?dzi; . Karaibowie . w nim 
zbytkują" wiefzuią go na n- o 
fzach, nń , wargach . y nofie . 
. CARAGN,E . . Karana klex 

z drze-

CAR. 
z ,drzewa pewnego Amery
J(ańfkiego bardzo drogi, kto
ry mi'2fza1ą do kompozycyi 
POkOlEU Chillfkiego zmy
ślonego. 

CARAQUK Zwierze pe
wne tak nazywa Gę, ktore 
ma wL~yil:kie przymioty 
S ·"r ifzcz:l. P('Ltr~ jlowa: Di
dt:ipha. 

CARANCRE. StP Ame
'ł·ykai~Jl~i. lIiL~pani w Lui
zyanie, zakazuią pod karą 
na 'ciele, aby nikt hie ważył' 
ft ę tego S0p:l zabiictć; dla 
wdnego y ciężkiego lotu, 
r/-a~k.o bile pt~ld 'Ź,ywe, ale 
bardzJey fzuka zdechliny, 
a ofobliwte iubi ścierw z 
wołu cizi li te go, przez co 
zachoW'Llte ń1iefzkańcow od 
źa r'a ~" i \vegó powietrzrl. 

'CARA NGU E. Płafzczka 
ryba bi.ab rnorilca; poławia 
flę \i;r 1\'Ia i-ty nice, y na wy
I'pach Anty Ifkich, tak iefi 
mocna y <.;hybl{a,zc fię częIto 
ż węn y y rąk rybackich po
trafi wynd~n~!ć. Do iedzenia 
ieB: bard~o smaczna. 

CARAPAS. Iefł: drzewo 
wielkie, rosnie w Kayanie, 
bardzo zdatne do buduwli, y 
do robielJia fprl-ętow domo

wych. Z owocu. ;y'lS.iJka):l . 
w prafte, albo trzymaiąc na ' 
nO/lell,Oleiek gorz.hit bardzo 

CAR . J43 
użyteczny, l{tory 7ncl owu-
ie fprzęty, y oluęty od rr.O

low, y toczenia robaKow . 
Murzyni idąc na polo\Vnni~ 
Smal'lI1ą fiS tym ol~ y i\i em, 
przeciwko pewnym roh~(%
kom na wyfpach AntyW\.ich, 
ktore gd y lice. raz ,~piią za 
!korę, nie zaraz ich można 
wytracić. Indyanie 111 ię
fzaią go z farbą ClemnO-Cv.er
woną, z ziarn pewnego drze
wa Ind yiikiego, y fnl bl/ią 
twarz, włosy, y cnle ciało 
kolorem żoltogorącym. 

CARAPULLO. Napoy. 
z tego ziela, ktore rOSnle w 
Peru, fprawuie przemiiai 'lc'e 
fzaleńfł:wo. Ind yanie drlią 
dzieciom ten napoy, aby fi.ę 
poknza-la w nich natul' r, lna 
ikłonność~ y dla tego J.: ladą. 
im przed oczyma rożne in
ftrumenta flużące do 1'ze
mion, do ~torego z ty ch 
weźmie fię Qziecie, do tego 
też potym-one applikuią. 

CARCAJ ou. To zwie· 
rze pochodzi z Ameryki poł
nocney" samica Jodzi po ie
dnentu, y dJa tego ieH: lntr
dzo rzadkie;' fchwytane alqo 
ranione, wydaie glos ry ku. 
Z natury drapieżne, powol
ne w biegu, y dowcipne tak 
w bronienit~ .fię, inko y w 
fzukaniu Rożywienia, gdyż 

f . unika-
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unik:liąc fidel, wyciąga po .. 
woli pon ętę y poźe ea. U ga
nia ii~ za Bobrem, a nie mo
Słc go dośc ignąć mi lodzie, 
zakrada Gę na zasadzce, gdy 
on wi~c do swoiey chałupki 
powraca, ni ten czas go 
chw) ta. Los moglby mu !i~ 
wymkn ,~ć s woią chyżością;, 
ale go zd radą podchodzi; 
wlazl!'zy. albowiem na drze
WO, n\01'o L1t1atrzy {ofia, fpu
f.tczu (f~ mu na kark, y u
czepiwt'zy G~ mocno tłucze, 
nie zważaiq.G nic mi to, że 
loś wierzg; y ociera fię kolo 
drzewa, chcąc go zgnieść. 
Łoś inaczev nie moźe ra
tować {i'G. , "chyba wikoczy
w {'z y z nim w wod/G. To 
zw ierze podobnieź pafsuie 
1ię ze Zwierzęciem Amery
kańfkim nazwanym: Caribou. 
PJtrz tego flo·va. Czasem 
fobie do ko:npahii przybiera 
liCzkę, id ,~c na polowanie lo
fia; ta bowiem poH:rzegłfzy 
węchem trop io/ia, idzie za 
nim y drażniąc go swoim 
fZC4e k?ni m naprowadza pod 
ci rze wo, n~ ktor ym na za
sadzce fiedzi ie y kompan, 
ten w momencie Jkoczywf.ty 
duG za gardło. a pofzarpa
wszy go na fztul r !, udziela 
też cząltkę y ltfzce za prac~. 

CARCAPULLl.left drze
/ 

• ~'t"-' 

CAR. 
wo pewne, ktore rosnie b~r,. 
dzo wielkie w Chinach, w 
Siam, w Malabar, y w Cey
lano To drzewo przez za
cięcie wysącza sok biały ia k 
mleko, ktory potym na 
flońcll gęG:nieie, nazywa fię: 
Gomme-gutte, uż ywaią ie y 
do malowania, a Ind yanie 
na purgans. Owoc z tego 
drzewa nazwany: Codda111-
pulli dodai~ appetytu, uła
twia d ygel1:yą, pomnaża po
karm w Mamkach, y pl'7.y
wraca fił y f tracone w nie
pomiarkowan ych uciechach. 

CARCHARIAS. Patrz 
{łowa: RequŹ1~. 

CARDAMOME. Karda
mon czyli Ray1kie ziarka, s% 
troiakiego gatunku; przy
wożą; ie nam z Jndyi y z 
Afry ki, maią; zapach y smak 
cierpki, y są; mocnym kor
dyałem. 

CARDASSE. Patrz {ława: 
Opuntia. 

CARDINAL. Dzi§ciol A
"2erykańjh, koloru ie1t plo
mienifrego, y głos ma 050-

bliwfzy, śpiewa gwiżdząc 
tak wyraźne tony, że ieB: 
wielkim ukontentowaniem 
fłyfzeć go śpiewaiącego w 
lefie, gd yż w pokoiu nie 
każdemu podoba fię dla tę
gości głosu. Powiadają; źe 

ten 

GAR. 
ten ptak nie splewa w zi
mie, poki fię wprzod nie na~ 
piie, ale gardz-iel nafzych 
SpiewGlI\.Qw rad temu zwy
czaiowi VI l..:ażdey porze ro
ku, Ten dzięciot ilrz~myślny 

I zbiera przez całe lato ZIarna 
ku pożywieniu, y ildada 
w fchowaniu, ktore sobie 
wprzod rob i z gałązek, a po
tym przylnywaliściami, zo
ftaw iw[zy iedną dziur~ do 
wniścia. 

CARDINALE. Iefr ro
bak czerwony kolo;u pro
mien ifłego bardzo rzadki. 
Przednie nożki po iedney 
firanie ząbkowate formuła 
niby ferdepufz, ktory m~ 
przydaie ozdoby, Znay
duią go w J efieni na płotach. 

CARD.JTES. Tym na
zwjlkiem nazyw~j ą Llę kon
chy w ziemi lwpane, z 1'0-

dzaiu nazwanego: Coeurs . 
CARIAROU. len: rodzay 

ziela pnacego fię w gorę, ro
śnie na wyfpach Antyiikish. 
lV[iefzkańcy zbieraią liście y 
robią z nich farbę karma
zynową, ktorey używaią do 
farbowania swoich łożek wi .. 
fz ~!cych, y ca ł ego ciała. 

CARIHOU. To żwierze 
czwornogie w połnocney A 
meryce ieH: mocne y fzypkie 
do biegu tak po ziemi, jako 

D:Ji\" .J. Ił 1. 

CAR. ] '45 
Y po śniegu, przemiefzkiwa 
w lasach, w j(torych robi 
fobie ściefzki, gdy iuż iefł: 
dobrze okryte. Nieprzy .. 
iaciela dla liebie ma zwierze 
nazwane: Carcajo7l. 

CARINDE. Ieft ptak A .. 
.merykańfki bardzo łafkawy, 
lubi przebywać okota mię
fzkaniu dzikich ludz:i o 
ktorych czasem na noe 'chra
nia 1ię, zwłafzcza gdy !lfG 
obląka. Dzicy ludzie po 
trzy)ub cztery razy na rok 
wyrywaią im piora piękne, 
dla okrycia swoich tyłkoW' 
y przyozdobienia broni. 

CA:ROTTE. Marchew ieIl: 
dwoiaka,. polna y ogrodowa; 
używanIe ogrodowey wfzy- . 
frkim ieft wiadome. Docie
czono niedawno, ż'e l wiat 
y naSienie marchwi polney 
przedziwne czynią flmtki na 
kamień, ktore potrzeba wa
rzyć y pić pak ziołka. 

CAROUHIER. Ie1t drze
wo śrzedniey wielkości, kto
re przynosi owoc nazwany: 
Chleb S. jana, albo Rojz-ki. 
Rośnie w Prowancyi, W 11HZ
panii, w Neapolu, y w Egi
pcie; kwiat iego samiec y 
samica kwitną udzielnie, dre
wno ieft twarde y zdatne do 
:wfzelkiey ~boty. Owoc 
nakfztałt ftrączkow gdy ,doy-

rZCl 
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rzeie, iefi bardzo przyiemny, 
do iedzenia. porpolicie nim 
żywi1 (i~ ubod/.y , prztdtym 
robiono z niego wino prLez 

fermentacyą. Egi pt.:yani~ 
wyciągai~i z niego subfr~ncyą 
miodową, ktore y zażywai,! 
zamian: cukru. y smJ.żą w 
niey Bukiew TlIrcd:ą" da
kty;e le ś ne, y inne owoce. 

CARPE. ](arp. Ta ryba 
konserwuie fię tylko w ie
ziorach, H:aw~cl , y rzekach_ 
w morzu je y nie ma, Od 
natury wody y poż:ywi€nin, 
zależy delikatność y smak 
mięsa; w \Vj~de, w A ·· ~trzet 

VI Sekwanie, a rindewl:zyitko 
w Lj'{er7,~ S:~ bardzf) SJ11U'; 

czne y zqchwulone, nawoWe 
zaś Si w smaku podleyfze. \V 
iednym tylko itawre nazwa
nvm CZ!iiimieJ'c nie daleko 
R~lonii, chwn l:~ że 5:1 fpccyal
ne. Z::tlawiaią w !ltektorych 
rzekacn karpie na pozor po
dobne do ?rd ynary in ych, Łl-le 
mięso w niuh iefł: czerwona
we y podobne sm':lkiem do 
Sumn, dla czego nazywają 
Ilę (/arpes atmw7Lllres. Ryby 
pot'po lic ie nie bęrtąc wyila
wiane odniianom powietrza, 
naczynf:l ' lch nie lwfł:nieią 
tak iatwo, inko innych zwie
rząt zicmikich, db tego 

"obli bu -
f 

CAR. 
pIe, ktore czasem ai siwiei~ 
od [taro~ ci, iak ich moźna z 
uJwn"tentowanicl1l napatrL y ć 
fię w kan~dach Chantz'lIi y 
FOif.(.ażntJb!uu. Ta ry ba tak 
ieH: oitrożna y pr7{~myśina~ 
źe ią ciężko :dow)t. chyba 
fpuściwL~y wod~, fkoro albo~ 
wiem poltrzega sieć, zanu
rza gło\rcc w błot0, y nie 

wyłazi ztamtąd poki sieć nie 
plizeydzie. ROLmnaża: lię vi 
proporcy:! fwoie30 zepfucia; 
Snmica w robia mn Ikry nie~ 
zm!ern:~ moc, {tarano fi~ ie .. 
dnak wfzvfi1\' ie iayka pali .. 
czyć y ~al'D.(;how·ano .s4. ~. 
tyfiącp. mn-iey lllb wi!2cey, y 
dla tegonie dziw źe tak wiet.J 
ka liczba H:aic ue ź vrem in
nych ryb; Cz;se~~ y po.s 
wietrze pom~ga Karpiowi 
do nabran ia de li!ut tności mie'" 
sa. \V Anglti, Hollandyi y 
we \V łofzech, ażeby Karp 
był tłuścieyf'zy y smacz~ 
nieyfzy, zawierzaią go na 
chłodzie w fleci mchem wy
Haney, y ka"rnią chlebem 
pfzenn ym w I11~C ~tl maczu
n vm. Powindal'l': e J\arn po
d;gry kom nie ~lllŻy, gd yź 
wznieca boleści. l\'llecz z 
karpiu tak nasyca y tuczy; 
źe nie ieden ni~ suchoty nim 
uteczy;l liS . Z.ołć k ~\ri')iowa 
, .... ~s 

CAR, CAR. 1.1 7 
rycz, ściąga tufzczkę z oczu. BA TARD. J(rokondbo ; ';:. a-

C A R P r,~ FIQG L\NTE. f~'ai], polllY. T 'i: ro~ :;l t.' po 
Fatrz ilL.w'a. P/g n' wielu Prow incyach We F' i' n~ 
CA KPOL1TE~. Tak na- cyi fiej;). w U i Lq1a.n i i, y we 

Z) \\ ~i ą OWI ce korPTlP w Zle- \Vłof'7ech. K wiatl-nl farLtli 
mi, t o;;' aroo l1a~wifkD daią i'edwab ponsowy y wi 'zuio: 
.kamy k .m ale nie vdaściwie, wy, y piera do il roiu. '~ p _ 
{tore t(;{;ząc fię \V pialku ~u tych kwiatkow rob . far
pr :: C'z wal r mo.lh e ; }J1'Zy - h~ n~lzw3ną P O'!,lge, albt'\ l l"e-y,. 
b ~ c r ni~!n {t iie:bi e tl'7.h:dt o,vo- milion (~. EJJlC.lglld, alhl) "u -' 
cow, w czym w'scey ieH: que de Can:ame, D~my ~('go 
imaginacyj. niżeli prawdy. ruźu \.lżywai1 do malo \'8tlia 

CARRLCLE1' . Patrz Ho- twarzy, Ziarka tey rośliny 
wa: Plie: nazywaią: les B"raines rles fJe-

CARRET. len: gatunek roqlleb;, bo ie Papugi ardzo 
~ołwia morlkiego, ktory fi~ lubi,! y tyi:~ vd nich, lt.d7iom 
znayduie w AntylI ach y mo'- nużą mi purgal1s. , 
rzach Europeyfk;ch. \IV Ro- CARYA TIDES. T ) In na 
.ku 17S2.. z:ow iono i(:di1e5~ zwiJkiem m\z yv. aią t l ę, ka
w Dieppe dł'uga~ci mi 6. ii:op, wałki pitkne Architt ',tu r y 
a dyametru -+ waży I zaś do dawney, o ktorey CZ) tam y 
doq.luntow,]Jr;,yvieziono go w Hifł:ot.y!. Obywate;~ mia ... 
tło RO?ziahzeiJlau y }lCJkazy- {ta Karyi fprzymitrzyl i {1~ 
~ano. Skorupa z t8go, ŻOI- by:i z Persami, o co inni 
wia ien: iedna z naypiękniey- Grecy rozgniewani <::hcąc 
fzych y nayrzaco\~' niey- ich zdrc:d1G Uli: c.trac , mia o zra-
kych, robią z niey pudełka, bowuli, m~fzc:/,yzny w pień 
trzonki do brzytew y do no~ wycj~li, a Niewia1l:y dnc
źow, tabakierki v inne pi e... go urodzeni~ zabrali J nie
kne galanterye. "Tę ikorup~ę wolą, przy kazuiąc al '.l u
miękczą w gorącey wodzie, knie dłuS' ie 'y inne o.d\ by 
potym ią biorą w prasy że- swoie pozrzucały. A rc li te
lazne, z tych wyiąwfzy daią kci chcą~ uwiecznić r mi~ .. 
kfzta łt inki chcą. poleruią y . tklC zdrad y y tak har 'cbnE'y 
przydaią ozdoby ze srebla kary, reprezentował ie na 
łub ze ,dobl. Gmachach publicznych ob-

CART ~ME,ou SAFRAN ciążone ci~żarem, l{tory był 
S~ obra· . . 



3 CAS. 
azem ich nędzy, y bez 

i' , Ale teraznieyfi Archi
(' ';:ci zapomnieli te y zdrad y 

I . 'yiczykow, przybierając 
o. e iak naykfztałtniey, y 

' ~dobiąc niemi Sale y Przy
onki. 

CASCARILLE ou CHA-
p ~ .... L r~. leO: kora, ktorą 

"ol:~ nam z Paragway. 
j . ią także: Ouinqui

'1!l.! ll'O '.lii que; uta rta na 
p-rc ch r' ~mi~fzana z tytiu-

. ' enia,odraża smrod, 
.,.le nadto wsypaw[zy prę-

/.cy upoi, niż tytiun. Ta 
J 'a leczy febrę iako y 
lo kina, pomaga na d yfsen-

p 'yą iak Ipecacuancha. Wię
oe y daleko moż~a z niey 
'yciągnąć Spirytusu, niżeli 

.0 wfzyiłkich innych plo
O v ziemn ych. 

CASOAR ou CASUEL. 
efl: ptak wielki mało co 

m ieyfzy od. S~rufia, ktore
go pierze Iia weyrzenie zda
ie fi~ być z wlosow; oO:rogi 
t t ore ma w fkrzydłach, ikur
cz l y proauie, w potrzebie 
b r(mi fię niemi. Nie lata aLe 
bn ~dzo fzypko bjega, wy-

u {'z,cza parę, czyli oddech 
! ll'odliwy. 

CASSAVE ou P AIN de 
M DAGASCAR. Chleb, 

tory robią z korzenia drze .. 

CAS. 
wa Manioc nazwanego. Pat7'Z 
}ł0wa: ]\;1 ani/zot. 

CASSE. IeR: owoc z drze
wa rosnącego wielkości na
fzey Orzerzyny, rośnie w 
Afryce y wIndyach wfcho
dnich, teraz zaprowadzone 
iefi: do Ameryki, a miano
wicie do Mexyku, Brezylii, 
y wyfp Anty1fl~ich; u nas 
takźe po Oranźeryach znay
duie Hę. W ogrodzie Kro!a 
FrancuJkiego ieft dziewięć 
gatunkow tcgo drzewa. Ten 
owoc rośnie w {trąkach dlu
gich iak pnIki, ktorych bę
dąc wielka moc podrze wach, 
za poruL:eniem wiatru taki 
łof.Kot czyni1!' że podrożne. 
go nie raz frrachu nabawią. 
Miękifz oddzielony od Hrąka 
y ziarek nazywa fię: Pulpa 
Ca/,;ice. Owoc daleko doiko
na!fzy ieft ten, ktory rośn ie 
w fwoim kraiu, iako to w 
Afryce y w Ind yach wfcho
dńich; Amery kańfki zaś nie 
iea tak dobry, y dla tego 
Kafsya wfchodnia ieft nay
droźfza. Owoc ten ieft le
karfhvem na przeczyfzcz e
nie żołądka bardzo lago
dnym, smażą go w cukrze, 
et przydawfzy do niego po
marańczowych kwjatkow, 
wdzięcznego nabiera zapa ... 
chu. Przedtym W Ameryce 

sma-

CAS. 
smażono ftrąki iefzcz~ zie
lone, co było potrawą sma
czną dla samych ~~uropey

czykow, ale potym żydzi 

wygnani z Ameryki wywie
źli z sobą ten fporob sma
żenia. 

CASSE EN BOIS. Ieft 
korn z pewnego drzewa, kto
re rośnie w l\lalabar, w .J u
wie, y na wyfpach Filipiń
:fkjch, wchodzi do Dryakwi. 
Rozumieią że Zydzi przed
tym używali iey ao kom
pozycyi Olein Swiętego. 

CASSE GIROF'LEE. leO: 
taż sama kora, ktor~! nazy
wają: Cannelle. Girojlee. Patrz 
tego ./łowa. 

CASSE PUANTE.Liście 
tego drzewl{a orobli\vfzą cie
kawość poka;;mi,!, albowiem 
po zachodzie HOllca uldadaią 
fię iedne mi drugie własnie 
iakby zabierały fię do snu, 
nazajutrz z rana znowu ro
zwiini,! fię. 

C A S S E NOISETTE. 
OrzecllOlomiec, ptak z rodza
.lu Dzięciołow, pięknie up
frrzony, nieco więkfzy od 
kosa, orzech'!mi fię żywi, y 
iak Papuga gadać fię uczy. 
.Bardzo ich iefr wiele okolo 
Swefsyonu y Fontai71ebleau.. 
Gnieździ fię na lefzczynie,. 
y fldad orzechowo tamże 

~ 

CAS. 149 
miewa w dziupłu, do kto
rego wniście glin,! zf-!lepia. 
Bardzo zabawna widzieć kie
d y orzech rozbiia, ktory 
wtoźywfzy gdzie w fzpar" 
nogami utrzymuie, a dzio
bem go tłucze y ziarko po
lyka. 

CASSE-I TOIX. Orzecho-
10m ptak znayduie fię VI 

Laponii, dla tego tak ·na7.y 
wa fię że orzechami ży iE' . 
Po\';:iudaią źe iefr tak śmiały 
iż gdy Hę homu zdarz y ieść 
w polu, albo w lesie, tcd .. 
oślep prz ylatuie, y co n~'
padnie porywa. 

• CA~SID~. Jeft rcdza 
rouikow tak nazwanych, 2P. 
głowę cbowaią pod wygi 
tość fzyi, nakfztalt f'Zyf'Zf' 
ku. Z zamodkich luaio 
przywozą nam ie w pięlmych 
gatunkach. Te ktore w e 
Francyi znayduią Gę, maiiJ.. 
te ofobliwosd, że z exkr 
n;entu ich robi ftę niby pa
rasol, ktory ie okrywa G 

Hońca y def'zczu, ten gd y fi c 

zeschnie, opada, a natomir ft 
robi fię infzy. Ten roba l~ 
po kilka razy odmienia rwo 
ie odzienie, pofpolicie prz " 
bywa na Osecie y na wierz 
('bolkowatych ziotach. Id!: 
ieden rodzay ktoręgo Poc~ 
warka w ydaie fie jal{ hl1'c;; . . 



ISO CAS. CAS. 
herbowna, Z ktorey potym hią tylko wodkę żołądkową 
fiaie fię robak nakrapiany, CASSONAD~. Patrz ilo-
y ie[l bardzo ciekawy,znay- wą: Canne a Sucre. 
duie Ciec łch wiele ppnad Hą- CAS ' UMMUNLt\R ou 
,vem na Olfzynie. GAS1VIlNAR. IeCt korzeń 

CA~SINE QU TIiĘ de la pewny, ktory Anglicy przy-
lVlfCR du S;UD. Ind yanie wożą z Ind yi w l'chodnich, 

y Obywatele Karoliny p~- maią go za poprnwę kinkiny. 
tl/ ch c~a'3Qw: wychodzą na ' C A S T A G N E U X OU 

l z"g morza, zbietuią ji~cie Z0UCHET. leG: ptak wo
.z t: ~SO ziela, gotuią w l\Otle dny z rodzaiu Nurkow, ży
.mi dZl 'an yn;~ fiąd<1i~ na olca,. w~· Gę Mazynetami czyli 

o lllCgO 'f piią w \cley paiąkqmi morfkiemi, rakami, 
l:! fiiiżanką wielką ten y drobr.emi rybkami, nie 

apoy, potym wQmitu'ą zlatuie z wody chyba z wici: 
~ L: r;'cy ~e,~ boleści; tak ted y ką trudno~cią, podniofilzy fię 
lec,qc' lit przez trz y dni" po- na pO\vietrze bardzo długo 

-r'lCc.i;l do dc,mcw swoich latą, gnież\,h~ fię na bagnie 
ąc'-jcażdy z sab:~ Psc;zc.k bli.lko pagorl .. a, mięso iego 

t e l' ziela. Hifzpani w Li- ie[t tłu[te, y ~1~1a,k ~,~ ?-."Iię
J l p~ią z cukrem te zi le~ rzyny. 
przec;ec..hiw f 7Y wprz'od przez CASTINE. Ieft ziemią 
1311 ;'zl~!c.;ze l;, pctym n& też mineralna, 'żelazo w sobi ., 
n ~ z!alka przylewaią wo",: trzymaiąca" ktora wrzucona, 

rl~ r (piią. Utywanie. tego w Jc .. : źnicę gdzie fię topi że. .. 
n.. . u ie!i: bar4zo 1kuteczne lĘZo, t r.a w:i k\Wls- z siarki~ 
pr /- eci\ ko zm (i:;d~wylU ex'7 ktory' fię znayduie \f kru ..... 
11al cyorr~ z Szyb Peruań- ś-cu, y czym go kruchym. 
k i h , L' apa/clIine, iefr ga- CASTOR, Rob,'. lelr zwie-

t un e k tegoż sameg.o ziela. rze. z· emnowodne, fpokoyne, 
rAS 'IS. lei~ nie wielkie ale nie cierpiące niewoli, u-

rze wko rośnie we Francyj c.ieka daleko ode wsi y ukry
Jrodnch,miano go przed- wa he na orobności z towa

ty za p'owCzechne lekar- rzyfz;mi swemi, y znayduie 
.fi ~ ') na wfzyG:ko, ale pa- fiodycz VI takowym życiu 
tylll zar.zqcano o nim to. Republikanckim; lam dopie-
, niemanie, z o voc~ iego 1'0- ro wydaie fi" w nim fpra- . 

wność, 

C I. 
tvnośc, dowcip y inne talenta 
fpołeczności przyzwoite: 
Gd y robie z~tJdadaią uedtifko 
na brzeg?ch iakiey rzeki, 
zgi'omadzai'l; fię w liczbie 
dwocbset lub trzechset. Po
fpolicie wybieraią mieysce 
~Ha swoiey Osad y nie głębo 
kie, a b~dąc przymufzeni żyó 
częścią w wodzi e, częścią na 
wierzchu wod y, maią razem 
y Archite]{tow, y robotni
kow {'woiey fabryki Ce
lem ich pracy na ypicrwfzym 
iefr, Dobro porpolite fzczu
pIey Rzeczypo!"politey, dla 
ktorey zalożenia na yprzod 
buduią groblą tym [porobem: 
Upatrzywfzy drzewo zdatne 
~ad rzek~~, rzucaią ft~ wfzy
fcy razem do roboty, iedni 
tną zębami drzewo bd [pod u, 
tak rniarkuiąc aby fię moglo 
wywrocić w poprzek wody; 
ku temu maią cztery zęby 
bardzo mocne y oH:re, ktore 
im ilużą ~a pił~ y topor do 
oorabianiu drzewa. Gdy 
drzewo zetną obcinaią gałę.:. 
zje, aby :łatwiey fp1 ynęło 
na wodzie. To gn y Gę dzie
ie, drudzy idą do lasu y wy
cinają pale proporcyonalney 
wysokotci, y f'prowadzaią ie 
wodą, CiągiląC zębami kll gro-

'bli; tym czasem inni zanu
rZ~T wf/-y fię; kopią ndgami 

8ASl I5 1 
ctoty mi pale; ktore perpen ... 
dykularnie zabiiai~c, prze
plataią gałęziami; fZ!1ary zaś 
z~lepiaią gli!1ą gahC:Jrl "ą, a 
to ogonem ktol'Y im nuży 
za kielnią. Aby zaś to clzlelo 
ze wfzelką przezorno 'cią 
było wy]wnane; y aby groJ. 
bia utrzymowała fię od im:. 
fletu wody, robią ją ~ poch y:. 
ła, daiąc {'pod fzer01ti n~ I~ • 
ftop, na wierzchu zcś grobli 

, zbfrawuią dwoie wrot, kto
r~dyby woda łatwo prze
chodzIła. Po zaltol1~zeniu 

tego dzieła, BOBry rozdzie
laią. flę na łwmpanie czyli 
Osady ~ naymnieyfza f1duda 
fi~ z [ześciu lub o~IPiu, a 
riaywiękfza ze d wocL~ iafru, 
rowną n1 ai',.c liczht n1i~d/y 
sobą. samic v samco\\'. l\"u:i.da 
ko~patiia buduie fobie cha
łupkę na iednym z palow 
grobelnycht w ligllr~ owalną 
albó okrągl~; matcry~dem 
tych chałup iefr di'ze~o; gli .. 
na, y kamienie, ścian y są 
grube nń dwie H:opy, zwierz
chu fklepione. VI l<ażdey 

chałupce są dwie d· iur r, ie" 
dna na wode, ktora {l Ż v za 
okno, w kt~rym fiadaią "'t;pu
fzczaiąc fię do połowy w \\'0" 

dęl a druga idzie na dol ku 
ziemi, ktoręd y fchodzą lHa 
pożywienia, Niel~tore 

tych 



152 CAS. 
tych chałupek bywaią na 

. d'wa lub trzy piątra, ktorych 
d yameter będzie czasem na 
dziefięć {top. Słowem cała 
ta fabryka zrobiona ien: z 
taką grllntownoscią y kfztal
tem, że przemyl1 bobrow ro
wnać fię moie z dowcipem 

ludzkim. Oproc: t;god\~ ~a~
:dey chałupce lelt u ZIemIe 
zrobiona z kory dr.lcwa, Spi
żarnia na żywność. Te osa-

r d y bobrow i1dadai<l fię cza
sem ze 20, lub 25. chalup, 
w ktorych wfzędzie póEiuie 
zgoda" iedność, y dDbre za
chowanie, tak dalece że ni
gd y' j. den drugiemu krz y-o 
wd y nIe czyni, {mi cudzey 
.żywności nie ziada.Gd y nad
chodzi nieprzyjaciel, wfzy
rcy razem fi~ o{h'zegai~, o 
niebefpieczeńH:wie przez u
derzenie ogonem w \\ ' odę y 
uciekaią w g1,!b rzeki. Gd y 
im my liwy albo fala pOprUle 
groblą, cala osada zbiega fię 
do naprawy' oney. ~ami(;a 

zawrze wierna swcmu sam
cow i nosi cztery mief1ące. 
na iosnQ rodzi dwoie lub 
troie młodych, y Ż \\)elkim 
{bralliem ie wychowlIie; 
samcy pod ten czas rof'cho
dZi!; Jię dra zażywania do
brych cz.asow, od wiedzniąc 
iedllak czasem samice y 

CAS. 
dzieci. Gd y iuż dzieci pod
rosną, y są w franie chodzenia 
za matką, wyprowadza ie z 
chałupki na łowienie rakow 
lub ryb, y ogryza.ie kory 
młode y, llC7ąC ich razem iak 
fię maią zabawiać na ziemi y 
na wodzie. lVlyśliwi polui, 
na bobry pofpolicie w zim ie, 
albowiem w ten czas mai,! 
włos naypięknieyfzy, za~ 
kradł fzy w fiQ krzakach frrze
laią do nich, fidła frawiaią, 
albo zburi::ywfzy ich mię04 
fzkaniu, gdy pouciekają bo
bry do' wod y, wyrą,buią dziu ... 
rv w lodzie y zdaleka zasa· 
d~aią Gę; bobry źe długo w 
wodzie przebywać nie mogl! 
bez powietrza, gdy ' wyidą 
na wierzch,chwytaią ie. Kie .. 
d y ich wiele wybiią, żę filG 
znacznie' zmnieyfzy osada, 
tracą umyLi y ochotę do 
mięfzkania w fpołeczności, 
rol'chodz3

G 
fię w {trony, y ro

bi,! sobie iamy na brzegu 
wod y ż y iąc na osobności. 
Bobry lubią f1ę mnożyć w 
kraiach zimnych, znaydui,! 
fię na obydwoch lądach, no
wym y da'vvn ym, zacząwfzy 
od 50. itopnia fzerokości 
pułnocne y, aż do fześćdzie;
fiątego y dtlley. Im są w zi
mnicyf'zym kraiu, tym włos 
maią. czernieysz y, im bar ... 

dziey 

CAS. CAT. 1:53 
dziey zaś 'oddalaią fię 'od poł- położonych pod brzuchem u 
nocy, tym ieft wtos czer- bobraj iefi: troche rzadka, 
wieńfzy; w kraiu Illibow są zapachu Srnierdzącego y 
Homianego koloru; . Futi·o pl·zehikaiąceg~. Kobiety dzi
bobrow~ ma uwoiaki \vłós kich ludzi w Kanadzie uźy
ieden dłrrif'zy, y ten iellna~i- waią iey za pomad~. Umo
pięknieyfzy, Q drugi nifki czywfzy troche bawełny w 
niby puch gęfty zóitaie przy efsencyi bobrowey, iefr do
Ikorze, z obydwóch \vłbsow świadczonym lekarfiwem na 
tobią 1<apelufze; z fzerści z dzwonienie w uchu .. Takźe 
pod brzucha robią kapelufze uinoczywfzy gębkę w Dćlcie 
białe, ze grzbietu czarne~ zaprawnym tą efsencyą y 
a z bokow l~tora iefi dhiżfza, podetknąwfzy pod nos, ro- . 
przędą y robią porlCzoch y; fpędza letarg przypadaiący 
szlafmyce y i"ękawiczki bar- cżasem 2! zagorzenia od ro
dzo cieple. Kanadyiczyko': fpalonych węgli, albo świe
wie dzicy okrywaią fię 11<.0- zych murowo 
h.mi bobrowe mi, obl~ociwrzy CASUEL. Patrz fłowa: 
futrem dd ćiała, ktbre wy- GaJdar .. , 
cjąga w fiebie pot, y ptze- CATACOUA. len: ptak 
chodzi wfkros tluH:ością; Ka- piękny~ ktorego przywożą 
pelufznicy takie futra zaku- nam z wyfp Moluckich, fpo
puią do fabryk, gdyż liaią fobny ieH: do nauczenia fi~ 
kley kość y tęgośc , fzerści gadać isk Papuga. 
sltchey. ~itarze tobią sita CA T A)RE ou HERBEl 
z~ fkory bobrowey. l\1ięso aux CHA TS. Ko że ziele, 
bd głowy aź po nerki, ma ktore ofobliwfzym f ofobem 

' smak mięsa twierzęcego, ich nęci do fiebie, napadHzy 
refzta zaś zanurzóna zawrze albowiem na nie, nayprzod 
prawie w wodzie, podobna przewracaią fię y koziołkuią, 
len: smakiem do ryby, ogon a potym narohiwfzy ro
wydaie fię iak ryba wifząca żnyc{l żżymania y kacefsow 
w tyle zwierz"cia czworno- ziadaią go. 
gie.go. CAT APHRACTUS. Ielt 
~ CASTOREUM. Bobro1P!f ryba, ktora poławia fię w 

flroy. Ta subfi:ancya znay- Vtriu zeki '~.' , ~ ';r- śll-
duie fię we czterech workach m. karni y r . u 

Dykc; Tom 1. T 
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w niey fiodkie '.i delłkatne .. 
UlublOna ied: od Hollendrow 
połnocnych. Anglicy i~ na
zywaią li Pogty:. 

CATAPUCE .. Patrz no..; 
wa: Epllrgfh 

, CA VIAR. Kawior, ieIl: 
ikra J euotrow a, ktOfą. Hol
lendrzy wyci~kclj.ą nakfztcdt 
syra. Nałowiwr/',y a~bov~lem 

do ita t ki e m .J e fiOtlioW, pi atail 
ie~ y ikrę wyimuią, ktor~ 
wypłuklwfzy p~ęlmie w Wł
Rie bIałym, y ochędożywfzy 
z plewki y błonek w ktore 
fię okrywał sufzą ią, ił potym 
:fklad'lią w naczynie drobno 
podzlllr. .ł ~n Jok!,. y gn'jotą. 
aby w l, i a w-i!goć z niey 
wyc.~:~ L f1", poki fię nale
życie nie zG:~dzie. Ten Ka
wior Hollendrzy pakuią w 
baryłki, ./ znaczny handel 
z J1lego prowadzą, naywię
cey go lubią y expensuią 
Mofkale, podczas swoich 
trzech iekkich Pofł:ow,kto" 
re ściśle z~ehawułą. 

CA VILLONE:. Ieft ryba 
z rodzaiu Barweny. Pat,·z 
jlaroa: Surm7l/d. 

CAUMOUN. Ie/1: rodzay 
Kapuft:y, ktora fię rodzi VI 

Gwayanie. Dzicy ludzie 
liściem iey przy krywaią fwo
je> ,...J.-ą)ll\1l.i . Z;'lrl(1 ohrane 

CAV. 
prat'ie, tlałą efsencyą pocłó
bną do oliwy; Łuprny go
towane y rozbite w wodzis 
czynj~ kolor y gęi1:o ' Ć po..1 
dobną do Szoko1ad y ł Ame~ 
rykanie dzicy bardzo lubią: 
pić ten napoy. 

CAURIS. Patrz iltywa ~ 
Pucelage. 

CA YMAN. Iefi: rodzay 
Jhokocilylow naymoemey.6 
fzy y naywj'ękl'zy f iakie 
zna yduią Gę na w y {'pach An
tylfkich n~ brzegach }'zeki 
Amazonu, w Afryc-e, y mi 
wyf'pie Ceylan, ktore maił 
długości na J 5. fł:op . Skor~ 
z wierzchu ma, tak twardą_ 
że lię kula nie irnie, ChCąd 
gE) zabić trzeba mjerzyć pod 
brzuch, gdzie m~ fkorę mię
tką. Po ziemi biega bardzo 
fzypko w Hnią prol1ą, chcąo 
uciec przed nim potrzeba 
uciekać wężykiem albo w 
koło, gdyż mu (ię bardzo 
ciężko zwracać. Do fil y kto'" 
rą ma, przydaie czasem ch y'" 
trości,. przymrożywfzy al ... 
bowiem 0CZy wywraca fi~ 

na Vlodl2, y płynie gdzie go 
impet wody nieCie, tak da ... 
lece ze zda~eka zdaje fię pły
nąć kawał iaki dr7.ewa, a 
gd y fię człów l e k na ten czas 
przybliży do n;ego, bd razU 

z~bami wyrwie udo, lub inn .. ' 
CZ~Ś~ 

CAV. 
część c-iała. ~1 o tu -zaś albo 
krowę, gdy piie na brzegu 
ł'zeki, porwawfzy za mordę, 
zanurza w w.l3dę, topi y po
;Zera. Bywają Murzyni tak 
odważni, że nie maiąc w 
i~ęku tylko kawał drewna, 
śmieią attakować to zwie
rze, a utopiwf/.y drewno w 
gardle, zatal~ iaią go. l\lięso 
~ tych Krokod ylow ien: twar
de, trąci piżmem, iako też 
y iaia ich, ktory to zapach 
tak iett: mocny, że go o fto 
krokow zwietrzyć' 'można. 

CA YOPOLLgN. Iofl: rQ
~zay fzczurow n;lzwanych: 
f]idelphe. Pa~rz {ego flowa. 

OEDRAT. leH; rodl.ay 
drzewa cytrynnwegq. Patf'"'(' 
'owa,; Citronnier.. 

C~:DRE. Cedp drzewo 
rośnie ną obydwoch lądach, 
flle tylko w' krajach -gorą
cych, kwiąt samiec y samicą 
l",vitną na iednym~e drztł
,wie. To dr7.~wo rośnie 
bardzo P11ętko y lubi ziernię 
kamien\fł:ą y fl chą, drewno 
iefi: snwlne y pachnie, ni~ 
podleg~ toczeniu robakow, 
~~'yborne do. budowli domow 
y olo-ętow, łetkię iefi: robią 
Z niego {toIiki y inne fprzę
ty. Anglicy konferwuią 
poncz y inne lil{\~ory mo
~ne w beczkach takich.., 

CED. 1~5 
ktorych potowa ldepek ieit 
cedrowych, a połowa z bia
lego drzewa, gdzie trl1n~k 
nabiera srna1<u bardzo przv-. " 
lemncgo. 

CEDRlA. Gzmw cedrowa, 
ktora albo sama płynie na
t\lralnie z Cedru, a(bo przez 
zacięcie. Egipcynnj~ uży
wają iey do bah,amowRnia flit. 

CEl BA, ou SEiBA . . left 
drzewo z l'odzaiu lVlalw, ro
śnie w Ameryce y v.l\ t'ry
ce do iłu dwodziefi:u ftop 
wyfokości, pieil iego miewa 
12. fl:op ci y ametru. \V Se
ne~jal y w Kongo rohią 7-

niE go itatki wodne n, 50. 

lub 60. fi.op długie, ' fzero
k ie na dr:ieficcć, moie uę w 
nich mieścić po 200. ludzi. 

CE1NTURE des SAU
V AGES. Pr,zepajaJ'lie dzi
łiich ludzi, dla okrycia ich 
n~gości, ktore fobie robia z 
pior pt,J1\Ow jak naypvię_ 
k.n ieyf>ych kolorow, iakie 
są; z GQsi Amery ka {kich, 
z Papug rozmaitych, y 
innego ptafi:wa. Czasem te 
przepasan ia robią z płotna 

albo z kory z drzewa, y 
garnierllią fzponami zwie
FZąt. Dzicy Amęrykanie 
na znak polwiu y przyiaźni 
daią przepasanie oblnmow. 

rnufzelkami IClfr l ' 

kto 
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ktore nazywaią~ f~~ce.l~ge: 
Patrz tego.floZf!a. 
CEI~TURE de V~RG~ __ 

NITE. Pas PanlenJk~, ial~i 
-Rzymianie dawn~ m~ewa~i ~. 
białey we~ny, z\\,iąząny \ztu
cznie węzłem n~z~any~ 
Herkules~, luba nie mar:ny 
żadney wzmi~nki w ~ifro-:: 
ryi, do ktoregoby z dziet 
Herkule$O,wyeh mog~ być 
frosowany tCĄ węzet: Mąl 
pierwfzey nO,ey wese\a,. ~q.
związYWa{ go swoiey lH~ł
źonce, pewn ym będąc *e. od
tąd samo przywiązanie, u
przeyme Zony, ~iało, być 
firoże~ ley ~ierności: D.~'iś 
II niektorych Na.ro.dmy iefr 
ten zwycza y, że nązaiutrz 
po weselu zazdrośn~ M~zo
wie daią w prezencie tako.-

'. wy pas Małżonkom swoim, 
trzymaiąc p~zez dziką zaz
drość, niby za kluczem cno-
t~ ich. ' 

CELERIN, ou HAREN
GADE. Iefr gatunek bar
dzo delilmtny Serdeli,ldore 
w ·morzu Srodziemnym da
leko są smacznłeyfze, niż ~ 
Oceanie Atlanckim. 

CENDRES BLEUES. 
Projzek bl§kitny, iefr to wa
pna z miedzi, ktare znay
dl1ią w Szybach miedzianych 
nakfztałt j{ąmienia1 ktary fi~ 

CEJ. 
łat~~ w proch a,braca. . ~ 
~ąią go l do malawania de" 
1WF;;t9Y i 1'eatraIn ych, ' łatwo 
go, ~ożna ro~.eznać. ad fArby 
uiĘ!bie:{kiey z_ lazu~u r{l1~':~ 
~ki. e.go , 
9ENDRĘS de. SYRIE au, 

dq LEyANT. ' Papi.oł z 
pewnego., ziela morikiego, 
nazwanego,: RO.quette, ktare.-: 
gO. prz~~ty'm, ~lży\V~no do 
l.'o.bienią. fzldą y mydła, nim, 
wyn~lezi9~o. Potąź. Sa,l~ 
nie. wiele ma w fobie. 
, CEOA-N:. Ieftptaklndyi- . 

:!ki, I~tory powiadaią że, n,a,
ś/aduie gla,su ludzkie.ga, y 
lubi {a~ać za przechodzacemi. 

CE~Pl~US. lefr ptak wa~ 
~ny, kto,ry umie ;>ózy~kQ,-: 
wać z prżelęknieI,1ia rybek 
matych u~iekaiących przed 
Tunczy kiem rybą mori}<ą,. 
ktoremi fię żyw. i. Tak ieH: 
boiaźliwy,' że gd y zagrzmi, 
w ten czas kied y ' lęci, ~~d y 
iak nie żywy upada w wodę. 
Mięso w nim ięfi: dosyć dobre 
oprocz kupra. 

CERAUNIAS. ł'atrz fto
waj Pźerres de to~~ne~'re. 

CERCELLE ou SAR- I 

CELLE. Cyrauka. Znay
dują fię te ptaki wodne w In-
d yach w Amerycę y w Eu
ropie, są w niektorych luu
iach bardzo smaczne, iako 

w POI-

CEL 
w Polfzcze, we Francyi, w 
Lui,zyanie, y na wyfpie ~{a
yan, gdzie ze. wfzyrt~iey 
zwierzyny, ta iedna ięl1 de
likatna, inne zas są thln:e, 
h~a~'de, y piimem śmierdzą: 

C~RGERu.:LLE. Patrz 
tlq'vva:. puercere/le. 

CKH.EBRl TE. Patrz, {ł~
wa: 1\ Tęawirite. 

CERElBA. Iefi: r9~,zay 
~rze\~<1: Ąmery~ań,fkięgo. 
Pafrz Rowa: Alanglier-. 

~Ej~F. je1t!11. To zwiętZe 
n~e\.v~nne, y fpakayne prz~.
bywa na ofabności V( lafach, 
y/fzyitki~ '~rt:Jyriy ~~ . p~ze-
~yborne" Ql~o. dobre.,. węch 
~elik.atn:y y ~uch ~ięlki. 
" .cprzo,d niż wychodzi z lasu, 
pw'aża y upątruie mI wfzy-:: 
frkie Hrony~. ież~liby g9 c<? 
nie mogło, zmięf'7ać; łat\.~o 
fi~ ~a,ie . przyswaić, y na ten 
czas n~e. ucieka, chyb~by 
~y{ p.o.ganiany , rad fłucha 
głasu pif'zczałki p~fi:erikiey, 

. ktqrą na ~et. y Myśliwi gO.. 
ku fobie przywabiaią. Sa
mica zQwie fię Łun~a, l'Qdzi 

" co rok iedno tylko. młode. 
Łeb \.l.Jelenią bardziey zda
ie fię być. przybrany W r()g~ 
niźeli llzbr.oian y. ktare rosn1 
y w ypufzczaią fię ia I~ ga lę
zie z drzewa, na kOtlcach są. 

miętkie, ale z czasem tw~r~ 
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dnieią. Sko,fa ktOrl Je okry
wa w tych mieyf(~ch ~kąd 
wyrafiaią. odfhie iqk kO"il 
od drze.wa. ale dopiera w ~el1 
czas ~ak fwo.te y pory rog~ 

. dorosną. J elell chcąc Clę r9-
gOw po~byćl oc;era i!ę głowl 
o, drzewa; ~ogow gat~ll1el~ 
iako y r~śli_n zależy od ~Fu -
tu czyli zi~mi; V( trai"~~ 
iyzn ych y rl10krych :s;~ V;' -el
kie, letkie, y miętkie, ~ fi 

fuchych y nieurcdzaynY r'h 
twarde, kratkie v ci~żk e_o 
j elell zrz~lC~ ragi ~it w~osn ę. 
a na to mieyfce . ir\lle . ~ 
wyraftaią,. ?l?;UCn zr.ś nie ra
zem al.e po, iednt;J1,.u w kilką 
dni ieden po drugim. lm 
walnieyfza hy' wa zima, tym 
prędzey .l e~enie ~ogi zrzu-. 
caią; ażeby im przez lata 
odroOy wyehooząna porę~y~ 
czyli ~asy ,-,ycięte , gdzie 
zn:llazHzy dobre paftwiiko, 
nabie r.aią ftł y mocy, ktor,! 
w źi-fnie utracili. OHitość. 
pafzy', czyni ich -aż nazby~_ 
fpafobnemi do mi)osnych u
ciech. ZaczY"Hl;'l l-'el{Qwil1~oJ 

, na poc{:ąH.u· " . rzC'Śnia, be-. 
cz~ g-to~em więl,k im, t~l1kl! 
{hem ° drz~\, a, y iłaią; fię 
srog'lcmi, we dnie y w nacy 
nre leżą, tyL\o, chodzą, bie
gaią bli,~ ti~, a inni uciechy 
zat:ywa ą. Na ten CZ;IS Ry-

walo-
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watowie z fQbą potykaią flę 
v ciężko fię ranią rogami, 
~zasem fi~ obydwa na wlkroś 
pl'zefzyią ~ ń nie ... mogą.c fię 
wyp11tać~ od wllkow poże
rani bywąią. Pofpolicie na y
ftarfze Jelenie - są panami są
miC, gdyż mlodó'i chyba u
krad k ierą Gę dOt~ywaią y to 
pod fi:rachem wielkiq1. W 
ten czas gd y fię ftarz y po
tykają z robą q c.wyclęCcwo, 
~~lodL.i \1(fkączywfzy na la
hnią, oąbywąią' fię y co tchu 
ucieltąią: 1'0 be~owifko trwą 
przez tlzy tygodnie, przez 
~tore ta!f fię' umorduią y 
wyohudną~ *e po.trzeha zną
~zne o czasH n im.~ nabior.ą 
nQwych fił. ~iektore Janie 
folubi\yfzy fQbie. ktorego ~ 
miod ych .J eleni~ uoiekaią 
:fkrycie wgłąb lasu; ci mło
dzi Amanci r~ywaią ftate
cznieyfi, niźeli Ihwzy, 1,tQ
rzy maią po ~Hk~ lań razel1J: 
W czafie bekO\~ifka nie ra
dzi w fpołec.zności źyią, ale 
~a zimę zgromadzaią fię dQ 
lwpy; w Grudn.iu albnwiem 
~fzedtrzy fię między łQmy, 
leźą pra\vie ieden na drugiflł, 
y wzaiempie fię ogr.zywaią 
swoią pa ·,ą. Jeleń żyć może 

łat 35· c1Q 40. tak ieft letki 
? mI fk lłow mocllrych, że 

pr.oleJ ' oże parkan, 

creI. 
albo mur wysoki wj~cey niż 
mi Itop 6. Daią fi~ ulaika .. 
wić y przychodzą mi gfo~, 
mianowicie chowane po z~vie
r~yńcach_ Pl'obowanQ raz 
czyliby nie moiną było Iią. 
nie wliadać, ale gdy lUŻ ie
dnemu włożono rnufztuk y 
flodło, obiecuiąc fobie na nim 
pewną wygrał1~ do mety, Je
leń polożył fię na ziemi, y 
nie chciał iadnym fporobem 
przyiąć nĄ fiabie ieźq z9a . W 
Chaniilly by~y dwa Jelenie 
n4 fł:aynł, ktore wktadana 
do zapt'zę~u, y to nie udał'O 
fię. Patr:~ JlOT,fl; B~he., Faon. 
fJagud. . 

CE!RW du GANGE oq 
AXIS. To zwierze zdaie 
fię byo poplięfz~ne ~ J ~\en~f\ 
y Daniela, a lube tylko zn~y~ 
duie Cię W ~raiach ' gorących 
w Azyi, rozmnaża fię iedn~~ 
w Menażeryi We.fsalfkiey~ 
d0klld ien: fprowadzone~ 
Chcąc doświadczyć, ieże}' 
ten rodzay zwler.ząt ieą 
wcale inCzy od Jelenł y Da ... 
nielow, potrz\i!baby one w 
czafie beko.wifka im podfta" 
wić, a dopieroby fię pewność 
okazała; lubo to p.ewną że fi~ 
te zwierza mnożą tylko w 
kraiąch go,rącycb, a .J clenie 
y Daniele W zimnych "':! 
"miarkowanych. 

CERF-

tEt' 
CERF-VOLANTljelonek 

rbbak, znayduie fię wi'zęd2ie 
y w naf'zym laaiu, w ródzaiiI 
Chrząfzczow ieden z nay
wi~krzych; rodzi fię nay
przod robakiem pod korą, 
albo w itarym drzewie; kto
re toczy, y w nim przemie
nia Cię w pocz\9arkę, a. z tey 
w J e/onka. T~ tobalii ź yi~ 
sokiem, ktory fię sączy z 
dębu, ciągnąc nos~m albo 
i'tzykiem, rogami fzczypią 
m.OGno. Samica fkłada iaia w 
frarym dębie lub JaGonie, 
albo we pniu fprochniałym. 
Z prz ycz yn y rozmaitego 
kfztałtu rogow, rożnie ie na
zywają, iakotor Łanią, Koz~ 
ka &c. 

J CER~-VÓLANT d' or 
des HOT'fENTOtS. Jelo
nek zloty Hottenvcki. Powia
daią źe Hottenotowie są w 
t~y zabobónności, iż tego 
robaka w prześlicznych ko
lorach czczą za Boga. Gdy 
fię traIl, źe wleci do mięfzka
rua czyiego,zabiia'ąmu wołu 
na ofiarę, tego.zaś czJow ieka 
ha ktorym przypadkiem u
r:~d~ie, za świętego maią, a 
choEby był naywiękfzym 
z!oczY{lCą, przecie mu oddaią 
honory, przywjązuiąc na 
t~;yi z wielhm ufznnowa
niel1)Jikor~ z wołowego brzu-
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cha; zabit~go nit ofiarę Boź ka 
nazwanego Efl'arbot, ten z~s 
pl'zyimUląc ikro lInie tęcześć, 
nou. fkorę na sobie poki nie 
zgniie, y sama nie upadnie. 
CERISIER. lVZf'L.nia d,'ze

wo. Z soku \vytii5nicnego 
z wifzeń, prz} mięfzawf'zy . 
cukru albo miodu, robi~ wi .. 
fzniak; truhek bardzo miły; 
ktory lię może konserwo .. 
wać przez wiele lat. left 
także drzewo wifzn :owe, 
ktore wydaie kwiat biały 
dubeltowy bez owocu, fzcze
gulnie fiuży do ozdoby o
grodu. Wifznie dzikie by
waią y u nas po lasach, te sa; 
iednak ofobliwfze, ktore nam 
przywoią z wyrpy S. Lucy i. 
Patl'% floUJa: Bożs de St. Lucie. 

CETERA CH. Zie/t: Sle
d%io7Z0We, ien: z rodzaiu ziela 
nazwanego; 'Vłoiki P. lUa
ry i, albo i1\.alna ruta, k tore 
rośnie po głazach y opokach. 
To ziele piiąc z raba nucz'" 
czo po dwie filiźanki, bardzo 
pomaga na kamień. 

CEVADILLE ou PETIT 
ORGE. jyc<unże;'z, drobny, 
ktory nam przywożą z Se
negal, obfituie w cząftI\ i o'" 
Hre, ktore wytępiają wfzy 
y gnidy. 

CHABOT. 1{źelh ryba 
drobna, ktora fi~ zna yduie w 

to .. 
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potokach y kamiennych rze
lach, prawie zawfze na dnie 
przebywa, zyie robaczkami 
wodnemi, ukrywa fi~ pod 
kamieniami, nie -łatwo daie 
fi~ łówić na w~dk~, porpo
hcie ią łowią więcierzami, 
główę ma wielką· 

CHACAL. To zwierze 
znayduie fię w Afryce, w 
Azyi, w Barbai'yi, w Persyi; 
\v Sycylii, y w Arwernii. 
W kraiu gOl'ętfzylT'; daleko 
ieIl: fl10cn ie y fze, w-' os ma JHl. 
fooie źotty; y dJa tego na
zywają go: Lbup doro, iń
koź cd dd na~Ul'y hźyh1a 
srodel, mi~dzy wilkiem y 
psem, ze Sl;ogościi! wiell\~ łą.: 
czy poufalosć psa, fzczeka. 
lak pies, a \vyie iak wilk. 
C hod zą gromadą we d wo
dzielł:u lub czterdzieIl:u, ił. 
czasem ich żbierze f1ę na 
dwieście ,. l<lpią zwierza y 
pta!hvo, pl-awie tuż przed 
oczyma człowieka; Te [tada 
łotrow nachodzą czasem ow~ 
czarnie, obory y fi:ayriie, 
y czynią wielkie Czko'cly; w'. 
nieJoH::ltkti bydlt1t rZllcaią 

. fi~ na fkory, chomąta, boty; 
ttzewi ki, y co tytko z rze;' 
mienia i1apaść mogą. Na 
mObitach umarłych murzą 
dobrze ubiiać: ziemię, y cjer~ 
niem przywalać, ażeby te 

CHA. 
wilki nie odkopywały y nie 
ziadały trupow, gdzle raz 
zasrhakowawfz y [chodzą GiG 
kupami, y dobywaią trupow 
żałośnie wyiąc. Podczas 
woyny chodzą za Obozem, 
chcąc fię napaść ciałem lL1dz~ 
kim. 

CHAIR FOSSILE. Tym 
nazwlfkiem nat;ywaią rodzay 
Amiantu,maiący li0;ki gnibe. 

CHAMEAU & DROMA
bAlRE. tVietblqd y Dro
mader. Te zwierza są iedne· 
go rodzaju, nie wiele lię od 
iiebie 1'02:n1'1, y mnożą fi~ 
cżafern razem: \V Roku 17S~ ! 
wIdziario w Paryżu Wicil
bląda samca z Dromadererrl 
sarnicą; ktore fię niezmier':; 
nie z fobą kochały, tak da ..: 
lece że y na moment iedno od 
drugiego dddalone być nie 
mtigłti, nakoni~c 5,amica urd
dzi~a m~de50 Wielblądkl:l. To 
zdarzenie tym ie[t b~~kawfze 
dla wftyH:klch, irti Bardziey 
prżeświadczeni iefl:eśmy, że 
zwierzęta w gorących kra': 
iach fpłodzone, tracą moc 
rozmnaźan ia 1i~ w zimrt ych, 
czego s~ dowodem Małpy, . 
PRpllgi Y inne zwierzęta. 
Wielbląd ma dwa garby; a 
Dromader ieden garb, natura 
bbydwoch tych zwierząt, ieit 
i'edna .. albowiem rbwnie s~ 

,fpo .. 
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fpo1wyni, odważni, y do l1yŚć ~S. lub 50. mil, go
dzwigania cięźarow zdatni, dzina iedna do odpoczynku, 
ktore gdy dzwigaią, lubią y wiązka pafzy, dof1:ahcz
ażeby z niemi poi!:ępowano n ym są pofiłkiem dla nich 
wefoło, gdyż przykre ob- na cały dzień. Wielbl~dy 
chod,~ enie iię czyni ich nie fzczegulnieyfzym fpofo
llżytemi, y długo to pami~- bem przywykly do kraiO\v 
tai ,!. Dla tego gdy idą w fuchych y gorących, w kto
J\.al'awanach 10 nieprzp.by- rych źyją, mogą fię obeyść 
tych piatkach, nie pogania- bez wod y przez dziewięć 

ią ich, tylko gwiźdzą, albo lub dziefięć dni wciąż, na
im przyśpiewui!. \V czalle wet w naywiękfzey pracy; 
mdości ibią Gę srogiemi, y co pochodzi ztąd. że oprocz 
dozorcę fwego iezeli im fię cztereh żołądkow C ial<ie 
kiedy napl'zykrzył porwa- maią wf'zyfrkie bydlęta żu-

. wf'zy za łeb uderzaią o zie- iące) maią iefzcze pi~ty, 
mię y zabiiają, Ale to po- ktory im !łuży za naczynie 
fpolicie robią te, ktore nie do wody, ktorey .razem bar
są pokładane. lVIteko wiel- dzo wiele piią. Gdy maią 
bLldzie ief!: bardzo zdrowe, potym F =tgnienie, albo chc1; 
ktorego używaią Arabowie zemlić swoy pokarm, wy- ' 
na pofpolite im choroby, rzucaią do żołądka troche 
iakoto: trąd, lifzaie, y par- oney wody z owego fcho
chy. Mięso ieft bardzo oe- wania. ~Vielblądy że są nie
likatnc. Te zwierzęta ro- zmicrncy wielkości, przyu!. 
żnią fię wielkością y iiłą po- czaią; ich do przyklękania, 
dług pol 'enia kraiu w kto- aźeby łatwiey było łado-
rym rodzą fię: iedne z nich wać; gd y filC czuią być prze
s,! wielkie , mocne, y nie- ładowanemi nad fił y, fzarpią 
zmierne dzwigaią ciężary, Clę y rzucaią łbem chcąc po
y dla tego nazywaią ie 0-' witać, ale gdy pomimo tego 
krętami ziemfkiemi; na gar- wiIGcey im ciężaru przydał,!, 
bach wifzą lwfze wielkIe, poc:zynaią ż~łośnie wrze
w j\torych moźna upako- fzczeć tak,że y naysUl'OWf7e
wawfzy fiedzieć. Drugie są go Pana mogą zmiękczyć. 
chude, nie wielkie, ale w Pafsya miło~('i fn ''łW li". 'v 
biegu fkore, moga na dzień nich u ... "".. J ę; ~poł 

Dykt:: ' Tom 1. ~ U S y-
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Styczn ia w czaGe gonienia 
li~, ktore trwa przez dwa, 
łub tr.ly mielJące. częH:o zie
wa y pieni ~ię uii:awicznie, 
fzypel W10S0W ],tory ma na 
głowie, zawrze ie!!: molo"y 
od potu, ryczy częfl:o iak 
byk, z pyika wychodzą cza
sem dwa pęcheue czehvo
nel traci hppetyt, chudnie, 
garby mu fię chwiei:l'Y fzerść 
opad:l, ktorą na ten czas 
zbierają; robią z niey roźne 
materye, tV Caudcbec wełn~ 
wieloiądzą mi~rzaią do kape
lu{'z0w. GJ V czaS ten prze
minie, vVielbląd nabiera fil, 
y prz yćhOtl.li do Ciebie, zia~ 
dai:l.c w ten CZf.<: na dzień 
po ~30' f4Ptow l~~n. Zyie 
blifko 50. lat. 
CH.!\iHO~:RO')l~ ... 'D {OS. 

Patrz flowa: Ol. go leth rOll. 
CHA "\101S, y S A R D, 

CHEVRr~ des A LljJ.1;S. 1(0-

~a dzika alho Giemza. Te 
zwierzęta dzikie lubią pl"Ze
mieLd(LWaC po ffiieyfcach 
przepaścifl:ych między fka'" 
lnmi. Znaydui~ fię mi: Al
pach, na gorach PireI1ey
lkich, y na Tatrach, są bo
jaźliwe, Ietkie, podeyzriii
we, żyją w (i:adzie" nie cier
pią wielkiego upału flonca" 
P' 't ,~ r ..:. l ' ml, 
ił to ty w f.le-

CHA. 
czor. W ten czas gd y 11~ 
fiacio palle, iedna z lwz itoi 
na fł:raży, ktora poftrzegHzy 
na rmnieyfze nicbel"j)łcczen .... 
{two gwjżdźe y ofl:rzega ca'" 
Je H:ado, ktore ze ikal y na 
fl~alę ucielm fuwaiąc y fka..l 
cząc. A choć 1116 ktorey 
noga osunie, tak maią. nogi 
i110cne, źe im nic nie fzko
dzi, gdyż zawlze na nogach 
utrzymują fię, flowem, w i ... 
d'z1C ie ponad przep~ściami 
fl~aczące, rOL.umia.thy kto że 
fkrzydla maią. l)olowanie 
na nich. ie[t bardzo niebe~ 

fpit:cZ1H'i, gd yż myśliwy za'" 
wrze ieft w niebelpieczeń .. 
1twie wpadnienia w przepaść~ 

y psy więcey karlww na
łamią, niż dogonić mogą,ł 

Gd y fię trafi, że myśli wy 
zeydzie kozę w ciafn ym 
mieyfcu, gotowa w ten czas 
rzucić fi~ na niego, a zep
chnąwfzy go ze fkaly, sarna 
ucieka, ieden tylkd fporob 
ratowania fię, polóżyć filO 
brzuchem na ziemi. Te 
'kozy na sol bardzo są ła.J 
lwme, przez co wpadaią czę-
fio w fidła. \Ve \Vrześfliu 
miewaią swoie belwwifko, 
samica noG przt'z dziewięć 
miefięcYi młodych nie wy~ 
prowadza na ikały, pold 
dobrze nie podrosną, y nie 

naq~-
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nabędą fil, z malcllka cho.. wne, mdłości; drz~nie wfzy. 
wane łatwo fię daią llłaika- {tkich członkov{, ct.1(~l\Vkę, 
wić. Nay<rło\.vnieyfzemi nie,:: gangrenę y ~l11i('rć. Na to, 
Ffzyiariqłmni koz są 01!:ro- nie m'llz ('porohu ratowania 
widze; z rogowo kozich ro- fię tylko iedne womity wcze
pią gaIki do trzcin, ze ikory śne; możn~ wzi,!,: ~oli 111or
zas ręl~awiczki; pończochy, n~iey rofl1Uśc:ić w wodzie 
y pludry. Powiadai<l 1.e żolc ciepłey y ' pić lak naywię
fptdza bilmo z oczu, y lęczy cey, potym pić mleko y 
Slepokurz,chorobc;: oczu ofo- przykładać katapla?my. 
bE wIzą, \V ktol:ey czIowiek \Vielkie y tod y trzeba oaro
p ząchodzie (lońca nic nie 7ncści w jedzeniu grzybow, 
widzi, tak ż~ go prowadzić ktorerni fię bn rdzo prętko 
potrzeba. moina Hl'Uć, y dla tego na
. CHAl\IPJG~ON. Grzyb. łeźy nayprzod zn::tć fię na 
przez dll1g~ czas nie ZDano rodzi\iu ich, potym mocno 
:patufY tey rośliny, dopiero gctować, a nadewfzyfiko 
przez obfel wacye Drobno.- W} F.O:l" dobrze wyp4ukać, 
wj.dzu~ pofirzeżono na grzy.. aby fię wyezyściły z cząfl:ek 
ha.ch l{\J;ia~ y nafieI1i€'. Grzy- z31'lzliwych, ktot:.ych mo
hy r;tiezmi.cirJlie rożnią Hę Sly w błiikości naciągnąć 
.klztnttę· ~1, kolorem, y wiet- od innych grzybow złego 
~ości~ a~e llaywrękfza 1'0- gatllnku. " 
inica ząchodzi w tym, że je.,·: CH Al\1PJGN.ON de MER. 
dne są ł':drowe y tiźvtecznel Gt'zyb l1u))/ki iert tym cie-
a drugIe fzlwd(r.we.~ Nie- kaw{'z l y dro7.zy, gdy ma 
ktore z nich są hll:dzo sma- korze n dziur~rł-y. 
~zn.e do jedzenia, iaI<je są~ CHANVRE. Konopie. 
grzyby prawdziw~, 1;marźe, -Tey ro&liny kWlat samiec y 
j{torę fieią w Infpektach,: samica rosną na orobnych 
pieczarki biale y rydze. Do źdźbłach, plerwfze wybie
tych s.ąpodobne inne kfztał- raią wprzod, y nuywaią fiEC 
tem y zapachem, ale z8wie- Plo/koilie, iŁ <ł lugie ktore 
nlią w fobie tr\,{.ciznę śmier- IDali w fobie nafienie~ Glo
teiną, y czynią fkutki rera": 1f/ath. Z przęLlziwa kono
fzliwe, iakoto: rzni.ęcie źo- pnego robią pfotna cienkie, 
~ąl1!\a, ,rragnjenie gwaho- lub grube, według gatunku 

U~ nafie-



164 CHA. CHA. 
nafienia y roli, albo wedtug gdynie potrzeba moczyć w 
fporobu urządzenia przędzi- wodzie biegącey, gdyż pruią 
wa. Zebrawfzy konopie wodę, V zarażaią smrodem 
moczą ie nayprzod w wodzie, fzkodli~vym, tak" dla ludzi, 
ktora oddziela kleiowatość iako y dla ryb. }{laI{i 7. 

:.łączącą włol{no z pazdz iorą, urządzon ych konopi moga 
]wnopie zaś są leprze te, nużyć do wyścieiania, y do 
ktore prędzey wymokną, przędzenia nici grubych, z 
potym ie fufzą na fłońcu y iakich robią drelich na wory. 
w terlicach mędlą, gdzie od- Liścia y siemie konopne zu
padłfzy paździory na 1tron~, wracaią głowę y Jatwo mo
zofłaie tylko w ręku. przę- gą upoić. Ktlry siemieniem 
dziwo wraz z łyl{iem, ktore konopnym karmione, nawet 
nie zaraz oddziela fię od y w zimie nios'l fię, tylko 
włokna, ale potrzeba go źe ich to ZIarno nadto tu
trzepać na grzebieninch że- czy, y po niejakim czaiie 
laznych, y fzczotkallli wy- nieść fię przertaią· 
czesywać. Ale naylepfzy CHARANSON. Robak 1f} 

fporob podaie' P.1vIarcandier, życie c:-:.yli lVolki. \V tym 
ażeby wymiędbne konopie rodzaiu robakow iefł:--" wicIe 
znowu mocilyć przez kilka gatunlww rozmaitey orobli
dni w wodzie, y wyżymać wości, jako: CJzaranfon tJ'um

le r~koma, gdyż tym fpo- pette) ktore maią nos dlugi; 
fobem zupełnje oddzielą fię Clzaranfo7I eeaittes vertes 27 
części kleiowate od włokna. d' ares, czyli robaczki z lu
Takowe przędziwo Będzie fzczką zielonł y zlotą; Clza
pięknieyfze, delikatnieyfze ranfon ca1'iisanne sam az!es, 
y miękfze, a co na ywiękfza, to icH: robaczki firefia{te bez 
prządl\i nie hędą podlegać f1<rzydel; y Charanfon Sera .. 
niebefpieczney kUl'zawie z . phulazre, ktore hę wylt(gai,! 
prz~dziwa, ktora ich naba-':, .na zielu nazwanym Trędo. 
wia dufzności y innych cho- .. wnik. Tych roJzaiow ro
rob. Konopie tym f'poso- baczki porpolicle znayduią 
bem urządzone rownaią fię hę na łąkach, chruścinach, 
do lnu przedniego, y tylko bluf'zczu, piolunie, SaWinIe, 
tr zccia część od nich od- mi liściach orzechowych, 
chodzi ldakow. J{onopi ni- wilczym ogo11le, bożyn" 

drzew-

CHA. 
drzewku, y inn ych ziołach. 
TaJ~źe głowki osetowe, y U 

karczochow bywaią podziu
rawione od larw tych to 1'0-

baczkow, ktore dość zna .. 
czne z)łraz z wiosny, ikoro 
fię wiąz rOZWinIe ohh::tdaią 
liścia y ildadaią na nich na
ftenie, z ktot'cgo wylęg:.u~ 
fię drobne robaczki, y WCl

fkaią pod zwierzchnią fkor
k~ bitka, tam nę W nim i y
wią, y wyfufzaią · to mies· 
fce, ktore zaymują. Znay
duii hę czę{to na lifi:kach 
wiązowych pęcherzyki, żoł
ta we, w ktorych przemie.., 
niaią f1~ w poczwarkę ń po
tym W robaczka doIkonałe
go. Ale ze wfzyH:kich ga
tunkow tego rodzaju, nIe 
marz fzkodliwfzych iako 
\Vołki, ozyli robaczki w źy. 
cie, y innych ziarnach la
rzynnych. \Vylażąc z jayka, 
wgryza fię w ziarno zboźa 
lub bobu, y rozfzerza fwoie 

- iiedlilko wyjadając wfzy{tką 
m·~kę z niego, me zo{taie 
tylko pLewka,w ktorey prze-: 
mienia fię w 'poczwarkę, ta 
Uawrzy fię robakiem wy
gryza hę z plewki, y dziu
l'awi fftne ziarno dla poży
WJerlla. Te wołki niezmier
niC rozmnażają fię w te na" 
dzici9' źe lic.:/ne ich potom-

CHk~ 
ftwo bedzie ue miało 
żywić Yw Szpiki erzu 
Hodole. Ziarka potoczone 
od nich,łatwo można po/,l1ać, 
gdyz fpiywaią na wodzie. 
Czosnek warzon y, ole yl ,y 
pol~ofł terpentynow y, 01'.1-
dzone fą za fposoby niefku~ 
teczne, dla uchronienia ii~ 
od nt{;h; naylepiey idl: ku
rzyć fiark~, od ktorey ~in~ 
w prawdzie, ale zboze prze
śmiardnie zapachem (iadd. 

CHARBON lVIINERAL. 
IVęgte mineralne. Ta SP b
francya zapalająca fi~. zło
żon~ ielt z kamieni::!, piafku. 
kleiu, v fial'ki;. m",,-żnn «~cizić, 
źe p;czątek fWQy lerzę 
z subJlancyi ro~Jinowych. 
Znayduią czarem ~nrfly wg- ' 
gl i JUineraln ycb, w ktorych 
widzieć fię daią cząH:ki d re
wnwne. Odmiany roźne 11~ 
Okręgu ziemi zdarzone, mo .. 
gły wiele lasow y drzew 
smoln ych zagrze bać w 
nie.,y, po rozwiązan iu tych 
drze~, materya onrociJa hę 
w ziemię, y przefzla sub-
,{tancyą kleiowatą, ktora 
zmi~{'zab fię z cząftkumi zie; 
nl1 mniey lub więcey, po
dług roźnicy węgli mine
rai n ych, od węgli j!amien-
11 ych. \Vegte kf-lmi'?nne za
raz na wierzchu ziemi pra~ . 
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wie znayduią flę, a węgle 
mineralne głęboko w ziemi 
albo ż v łami, albo warfztwa-
Joi od . d woch lub trzech ca
low a~ do 40. [top grubośc~r 
iakie są w Skan,ii. Pofpo
licie w kraiach gorzyfrych 
znayduią fię węgle mine
ralne; mieyfce ch oznacza 
woda czarną, glinka bia{o
Żołta. wapory flarczyfre t 

ziemia kleiowata. y blmie
nie, maiCł$ce w fobie papro
tnik ziele, lub inne rośliny . 

Do kOPlnią tych min robią 
dwie dziury, cLyli okna 
wfkroś przez warLdwy wę
glane, w 'jedney ofadzaią 
Fompę da wyprowadzenia 
wod y , < a drqgą dobywaią 
węglI; ~\t6~'e to okna potym 
pOl1l,noźone, są bardzo uży
teczne, gd yż gateryom pod
ziemn yql kommunikuią po
wietrze, tak potrzebne ro
hotni1{Qm, dla zachowania 
ź ycia ; czasami aŁbowiem 
w tych lochach panuią. 
śmiertelne wapory; ie-' 
dne są nakfztalt . grubey 
mgły, ci drugie niby paję
czyna, pierwfze obciążaią y 
usypiaią ludzi, y dla tego 
Gornicy W Lecie podczas u
p8łow, ikaro po,H:rzegą źe ich, 
j{:1ganiec ciemnieie, zaraz 
~ locho ,v tloiekaiąl lubo cza-

CHA. 
sem tak ich znienacka za1: 
padnie, że im ciężko trafić; 

do drahin y, y padaią za nie
żywych. Pr'zyfzedłfzy do 
fiebie, zdaie im fię, jakby 
byli ze snu tęgiego przecu
ceni, do śmierci iednak od 
tego cząsu, oierpią ciężki ka
fzet, y w suchoty wpadają· 
Ratuią ioh tym ' fporohem .. 
wyr.of'zą .payprz9d ' na po
wietrze y kładą l!a tr~wie 
twa r7.ą do ziemi, pqd glo.-
wą wykopuią dolek w zie-
mi, y przykJ;'ywaią głow~. 
trawą, paty m daią fię n.npić 
troche wod y y gorzał ki,. 
po ktorey wyrzucaią \~Icl~ 
z fiebie, matery ~ czarne y . 
:przyczyną tyc'h fl(Ut~ov( 
iefr powietrze zafr,an.o wio-
ne y obcjąwrre wiel:l <.:zą,
ftek kwa~nych y {iaJ:czy
frych, nie mai~c ż~dn.ey, 
fprlt:* yfrości ,Go.rnicy vqHzocf 
nim ~rzyfrępuią do roboty l . 
fpuf7.c7.aią fię trzymaiąc pq
chodnią, d/'a pomiadwwa-
nia gatunku powietrza, [' l:U: . 
gi,e wapory ~a nakfzi;ałt- pa
ięczyny unofząccy ft~ po.. . 
powietrzu, ł{tora dt bywa 1i~ , 
niby z fzumem z lochow y ;, 
fzp;r podziemnych, Robo
tnicy pofrrzegłfzy ią, chwy
taią rękoma, y gniotą, nic. 
ąo,pufzcząi\c do świat+a, ie-

żeli 
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żeli taś ley będzie wiele, 
źe nie mog,! dać rad y, ga
fzą ogień, y oitrzegaią wfzy
il:kich ahy fię na ziemi kła" 
clIi. 'ra pajęczyna flwro fię 
dotknie ognia, zapala fię y 
wydaie huk piorunu, kogo 
~a itanie froląpego, zabiia y 
kaleczy, leżącym zaś nic nie 
fZlwdzi; gJ yf. impet cały 

zawrze do gory dąży. "V 
Anglii y Szlcocyi przed za
?zęeiem roboty używąią ta
kowego fporobu: Spufzcza 
fie na dol jeden z robotni
k~w w lwfztlli mokrey trzy
mając świcę zapaloną; mi 
]Wt'lCU ty ki ·uwiązaną, a po
łoźywfzy fię brzuchem mt 
ziemi, przysuwa (lę ~ nią do 
tego lochu, przez ktory ten 
wapor przecifka fię y zapaln, 
w tym momencie fiaie flę 

hukńiezmlernie wielki po 
wfzyfrkich lochach, a prze
Gzyściwfzy powietrze, czy
ni wolny przyfręp do roboty. 
Szyby węgli lTiineralhych 
~zas~m zap<llaią fię, iako w'i
dziem y w M~snti, ktore inf' 

, więcey od fru lat palą fię. 
Tych węgli używaią za'
miaO: drew, gdzie o nie tru
dno, I Anglikom przypisui'1 

' wyfchlo5ć ciała z przyczyny 
tych węgli. Vaferius y IIo.ff
man twierdzą;, że Suchoty 

CHA. 16 
y mne choroby tego ro
dzaju w Azyi y Szwecyi,nie 
były tak pof'polite iak teraz, 
gdy , zaczęto uźywac tych 
węgli. A lubo z iedne v Uro
ny są fzkodliwe, z d;ugiey 
iednak są bardzo uż yteczne, 
gdyż gorącość w fobie dłu
go zachow!.l!ią. przez co zda~ 
the są do palenia cegły, wa~ 
pha; y w Jwźni do roboty 
Kowalfkiey y Slusarikiey. 
Mięfzaią ie także 00 rud y 
żelazney befpiecznie, gdy ź 
nie maią w robie cząftek fiar-
czyfrych anI kwaśnych, kto-
reby krufzyły żelazo. , 

CHARBON VEGETAL 
& FOSSILE. Węgitd z ,'0-

śl!n '!J kbpaiuf' Nic: laicko 
M'iafta Alim! w Frankon'ii 
y w Tofkanii, znaydui:! fifJ 
węgle fztukami tu y owdzie 
rozrzucone w 7.iehli tłu/ley, 
w piafku y w krydzie, i.edne 
są ]uzehlienifre, ił. drugie 
prżez połowę węgiel~ przez 
połowę drewrto zbutwiałe, 
dobyte z ziemi tracą wilgo
tność swoią y wagę, lubo 
wrzucone w wodę na fpod 
opadaią; ż truJnością znpa
lają flę, ale ogień bard :'o g-o .. 
'rący d tugo zachowtl ią,SIni \)d 
wydaią takiż sam co y \\ ę ... 
gle Angied1< L ,.h ~ 
raźa głow~ y rpa a 1 lt płU<'fl, 

) i ł 
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Poploł z tych węgli ma ko- lubią, częścią że rozumiano 
lor fznfranowy; początek ich Iż głowki tego Osetu, maią 
-potrzeba przypifać temu, że moc leczenia h'emoroidow, 
lasy będąc zsgrzebane w zie- mniemanie wcnte przeciwne 
mi rozmaitey natury, z cza- zdrowey FIzyce. 
sem pl'Zez ogień podziemny, CHARDON a FOULON 
fpuliły Hę y w węgiel obro- a BONNETI~R ou ~t CAR
cd y. DER. Sz.c"i::otka ziele. Siei,! 

CHARBONNIER ou SER- go umyślnie z wielkim Ha
PENT ~\ COLLIER, SER- raniem; używai,! go po Fa
PENT 'd' EAU, COULE- brykach do czesania poń
VRł~ Sr~RPENTINE, A~- czoch y sukna. 
GUILLE des HA.IES, Wąż CHARDON ECHINOPE. 
WDarty. Ten rodzay wężow Oset koJmaty, Z liśei tego 
wodnoziemn ych, daie !i~ po~ ziela robia bawełne, warzą.c 
znać po centkach. na fzy i ie w ług'~ z popi~łu łoz~
żołto-bia}aw yeh, w poł cyr- wego, w \Valeneyi w Anda
ku t w yi'ażon yeh. Od tt>go luzyi robil z te y bawełn y 
węża "ie ma żadnego nicb€- knoty, y hupkę do wikrze-
fpieczeńH:w'a~ owfzem dait> {'ania ognia. . 
fie litwo tiłalkawić, moźna C H A R D O N N E RET. 
g~ nofić w nGkl1~ Y powodo- S%c~ygiel. Te pta[zki pię
Wać. Zywi fi~ p'ofpolicic kne, gnieźdzą fię po krza
zioIami, myf.lami,l1afzczur- kach, nios<l:. po pięć lub fześć 
kami, y żabami; gdy' co po- iay, trzy ra6y na rok, w 
łyka, gardziel mu fi roz- l\laiu, w Czerwcu, y w Sier
fzerza, gdyż nigdy nie żuie, pniu; po fkończonym czafie 
mleko bal'clzo lubi,iaia niefie, parzenia !i~, lubią iyć VI 

w zimie zamiera gdzie pod , kompanii, y latai~ iindami 
płotem, w Jecie pllzebywa. po osetach, daią nę Jatwo . 
po mieyfcach nifkich y 1110- uluH;:awic, głos podobny mail! 
krych, z pyfka mu śmierdli. do kanarka, nasladuią ma-

CHARDON au.' ANES, lwlągwę y piegżą, gdy fi~ 
ou CHARDON HEMOH .. Ol- razem Z niemi w klatce znay- .. 
DAL. Oset ośli, albo henlO- duią, ktore pomi~fzanie, czy-

fię nazywa, ni w n ich ~piewanie wdzię
oRy bardzo czne. Powiadaią że w Przy-

I ku 

CHA. 
J~dku dobrey nadziei iefr ro
d~ay fzczyWglow, ktore w 

lecie są fzare, a w zimie mai,! 
piorka czarne upfhzone czer
wonemi; samiec z samicą tak 
iię lwcha ią, że iedno d rugie
go nigd y nie odfl:ępuie, ro
bi:! gniazdo z bawełny po
dzielone na dwa mięfzkania, 
w zwierzchnim iicdzi sami
mic.:a, ił. w fpodnim samiec. 

CHAREN«ON: Patrz jowa: 
Chara1'lson. 

CHARIVIB:. Grab. To 
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oglen z niego iasny y go-
rący, y dla tego używaią go 
do hut fzklannych. Robi~ 
także z niego węgle bardzo 
dobre. Rodzay grabiny w 
Kanadzie nazwane y : Bois d' 
O'Y, ie!ł ciemnieyfzy od na
[zey y daleko twardfzy, 1'0'" 

bią z niego kola y blochy do 
okrętowo Gatunek iego y 
pięJcność powinnyby zach~
cić Europeyczy kow do roz
mnożenia go u fiebie. 

CHAT. Kot. To zwierze 
drzewo po lasach rośnie zu- z natury ien: dzikie, znay
wrze krzywe, krotkie y nie duje fię po rożnych kraiach 
kfztałtne, ale za to udaie fię na obydwoch Lądach; oby
na naygorfzey ziemi, y w czaie iego chociaż są po 
nayzimnieyfzym kraiu, tak CZęSCl ułagodzone , cz~
dalece że to drzewo ieTI: mię- ścią przez położenie k a 
dzy roślinami, co Laponczyk iu, częścią przez wychov ' -
między t'odz~iem ludzkim. nie, zawfze iednak w' fob ie 
Ogrodnicy w ogrodach z gra- ma coś pierwiafikowey z o
biny wyrabiają roźne kfztał- ści; kot.. z natury ieft fp ru ... 
'ty, iuź wysadzaiąc Szpale- wny, ocbędożny, przyiaz! 
ty, iuż kolumn y y Arkad y człowiekowi tak dla in -
wyfrrzygaiqc. Na iednymże refsu; iako y ze zwycza. l , 

pniu kwiat wydaie dwoiald, nie vdzięczny, złośliwy, . 
Samca y samicę. Rozmnaźa czuły na głafkania, papę' . 
fię z nafienia albo z lWfzenia; wy na złe obeyście fi~ 
Drewno wyroOe z naiieriia nim, niebefpieczny w fwom~ 
daleko ieLt kpr7.e, niźeli prze- gniewie, ieH: to obraz m e
śadzane z korzeniem. W f'zczerości y zdrady.lnfl:y. kt 
niedoH:at.ku wiązll u Tol<a- natury fzczegulnie ma do ło ... 
rzow, Grab moźe fiuźyć do wienia Szczurow y myfzy. 
wf'zelkiey roboty, gd yż dre- na ktore fkrada fi~ z wiei ~ 
wno ieH: bardzo twarde, cierpliwością,ale ten inftY:ilkt 

Dykt: Tom 1. W w ni 
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w nim u{łaie, fkoro ieO: w Jó
hrym bycie, y dobrze kar
mIOny; gdy iaś ieLt w riie
wall wcale o nim zuporriina. 
WIdziano rilZ kota zuml'nję
tego z myfzą w iedney klat
ce, ktora chociaż ml1 fię uO:a
wicznie nawii::da, przecie ley 
nic 7.;łcgo nie zrobi ł. Koty 
Angiellkw maią ogdri pię
kny z d l ugiIU \v10sen1 y mię
tkim, a te Sl 1ayf/.acowniey
fze. r ot ~d y lepcze ięzy
kiem Wod.;; fiaJa nn zadriich 
łapkach; p'~ki mIody, bardzo 
len: zabawny przeż swoią 
fzypkość y swywol~, pazury 

. kI Y re,. Kt01;cmi fię <ti'Dpie do 
. gory. y:. knieci y w gniewie. 
Oczyfi~a ,nie· ·może patrzyć 
n;1 viclkie światło, błonka 
przeL.rnc~-: y fru ktora w dziel\ 
zdlarfia UlU ocz y, w nocy 
ot viel'<1 1ię; y dla tego w ten 
(!zas ch'/ćby VI nJ1~/Ię.jd'zey 
ciemności dobrze wiQzi, y 
\1 ania fi~ za zdobycz,-!. Do
cieczono tego ze kot ZElDU~ 

rzan y w wodzie ż g Ibwą; 
y wyll:awiony na (tońce, nie 
znnan ia zrzenicy tą błonką, 
O I·torey dopiero powiedzie-
i~nty. Szerść u kot~ \v cie

m. ości elektrYZLue. To zwie
rlf' w pierwfżym roku rodzić 
moźe, samica grzeie Gę mi 
w .. )fn~ y w iefieni, gorąpa 

CHA. 
ieft, y swoim' przet'azliwyrti 
miaukiem wyraża chuć czyli 
potl'zebę samca., Podczas 
złączenia fię z samcem cierpi 
dużo, częścią dla gwałto

wności sarnca, częścią dla u..:. 
łoźehia naczynia ofobliV' .. fze .. 
go, które podlllg doświGd
czenia z Anaton1ti, le[t 1ulfe
tone brodawkami t0giemi y 
kolącemi. W s(). dni koci 
Dę s~mica, wydaiąc pięcioro 
lub L~eśclOro kociąt z wielk~ 
boleścią; z ktoremi kryie {j~ 
przed ~:tmcern, aby ich nie! 
poż~lrł; gdy iey kto chce 
kocieta zaorać, broni mocno; 
y w~l,!wfzy' po iednemu w 
pyfk, pl'żcnofi na 111ieyfce 
befplecznieyf'ze. Pow iadai,! 
że w Londynie w idziITno 
raz inon[ti'um wyrażaiące 

polową kota, a drugą poło
wą fz<.:zunl, co pewnie było 
fluitldem złączenia dwoch 
to zaiaw fobie przeci,~nych 
y nienawiCtnych. Kot zr7U

cony z gory naywyżfzey, 
zawrze upada hft nogi bez 
tzwanku, nie ź y ie nad ~at l ~ . 
lub. 15- Egi~JcyHnJc ('zci i 
koty za Bozkow, lUli' a I i 1'11-

r'owO ktoby kota zabj{, \\ dzie
\tali żatobę y brwi golili, a 
kota zabitego nabalsamowa
wfzy policzali miSdzy Ha
gow. Draplą.c kota po ~rzbr~-

eie 

CHA. 
ei~ pod w·los wyfkakuiąlfkry, 
~o ie!ł n~utkłem elektryzą

~yi. Jedne tylko futro z 
kota ~10ŻC {ię pl':t.yduć; pa.
fpoHhyo c/~~em we ,,, lo
f/ech k~rlllią koty \V lwy
~nch. y pOWladają że misso 
je ~t podobne do zwierzyn y. 
~nHlęi.li fię tacy, ktorz y 
przyf'zli do tegq r;;;~lęitłtw~ 
frze~ upodobanIe w k9t~{;h, 
*-e na idl mogiłach nadgrob.
ki pisać l:azali; i~l~ Henryk 
~II. l\n~l H'rancLlfki, ktory 
~ie mogł y fpoyrzet na mq
gi ł r.; swego Jwta, b?z uczu
~ia w fobie ~~lu \' n1'1!ości. 

CHAT de RQCHI~R. IeCt 
tY t,~ l~lor1ka z rodz[~.iu n~
zwanego:. ~t;?Llfsett/J Paf,..;:,! 
~eB (I Ił f!1~·a.. ' 

·C·ąĄ T-HUANT. J?~trz 
fiow~~ JiilJQ?1.. 
.. CHAT-PARU. kftzwier.z 
srogi V{ Afryce, o ktoryn~ 
dawni rozumieli ?e r~ę ]'(~dzi 
;? Lamparta y kot k.i '. albp z 
kota y ryfia; ale L.o mn,iemu-; 
1;1 te upada. gd y pOJ'o\"'ny w a::: 
J;I1y wielkość międ~y sobą, 
t~ch zw ięrz~t, y czas, nQrZ~
Dla. 

CHAT-VOLANT. Patrz 
nowa: Chauve-souris. 
. CHATAIGNE d'· EAU. 

P~tq; nowa; Trźbu!fj f/t.quati
~lfe~ 

CHA. J7I 
CHATAIGNE clę N(f~R. 

Patrz ilowa:' (hl'r(in 
CHATAIGNI·ER. Kajz

tan, drzc\\o pięlple y uiy
teczne, ro~:n!e ~v JO'ai,~ch u ... 
miarkowunych w Europie 
ząchoJniey; z .kwiatu samca 
rodzi fię pWQC, y ofobno 
~witnie. od 1nviatu samicy~ 
lubo nu iednymże drzewie. 
Nt bifztan8c'h dzik ich rodzi 
fię owoc dobry lub rodle y
fzy \t ...... d 1:..1; gatunk li ZIemi 
na' ktorey rosn :c. Sadzol e 
kafztan) prZyDOrZą owoc 
piękny y wielk~, a na ten 
czas nazy\';ąią !lę J\1al'TOns. 
I\a,ztp.now we Fl}n\;y i rodzi 
!ię wiele, ofo~;i~ iB '\' Ddfi 
nacie. zkąd lH,zy.woią { 
L l lgdnnu, gd?,;ie przed",:ą " 
kafzcany LugduMkie. Z ' R

fzt3r.ow piekl! chleb J ale .. t 
l}i frr~." ny, y ci ktorzy '~ 
ledz "'.:1. źott(;\T cery. l 

te "z k8f>"tano~ ro r.ą. 
y g ~ui~~ w mleku, nil 

Z\~n:l; Clzatigna. albo But (J 

da. Gorałe, gdy kafzt, 
POpt f.7.~zai,ą wyrofrki. fv"'1j.~ 
ie, gei yź tym fpofobem ~'~ 
bardzo smRczne, moźm by 
nawet z kaf'zŁanow robii: y 
~iwo. Kafztany udaią fi ... 
na gruncle piafczyfl:ym y 
HOWt'!tyIl), ziemi zaś twr. . 
~ey y bagnifi:ey nie lubj~ 

W ~ Drze 
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Drzewo kafztanowe teraz 
bardzo rzadkie, Huż y do ro
żney roboty. drugie miey
fce trzyma po dębie, lubo 
dwa razy prędzey rośnie 
od niego, iell: twarde, nie 
prochnieie, trzafka w ogniu, 
y mało grzeie, używaią go 
do roboty Stolarikiey, Sny
cer ~'kiey, y robią obrgcze. 
Ług z popiołu kafztanowe
go farbuie płotno. 

CHAUSSE-TRAPE. Tym 
imieniem nazywaią konchy 
z rodzaiu Walcow, ktore 
zow ią także Cheual d~ frise. 
le ·t także y roślina tegoż 
nazwilkk;. ~ 

Cr-lA.UVE-SOURIS. Nie
d()p::r:~, przez połow~ len: 
ptak, a przez połowę zwie
l'ze c2:wornogie, ułożenie 
vC1vnętl'zne p'pdobne ma do 

z ~'ierzB, ieH: żyworodny, 
okrywa fię włosami, lata iak 
ptak, kofi:eczki w hoge.ch 
ma dłl1gi~, ktore utrzyrn.uią 
hl nkę fiużącą mu zamian: 
{kr7. ydeł. Niedoperze są ro
zm ite~o rodzaiu, naywię
krza l'ożnicu - bywa nosa y 
Uf7U. W Afryce, w . Ma
d gaf1~al' y 'na innych wy
rp r.:h Azyi południowe y, są 
ta w iełkie jak kruki, ie
dne nazywaią fię: Chiens vo
l llts, ił drugie: Roujsettes. 

CHA. 
Te zWlerz<ct~ , naciaraią na 
człowjeka ośl~p; wśrod dL:::-. 
ufiadlfzy mi. twarzy zadaią 
rany okrutne, zabiiaią pta
fi:wo y drobne zwierzęfa. Z 
rodzaiu Chiens volants, P0 4 

dobne są y w Ameryce na~ 
zwane: Vampires, ktore fię 
przyczepiają do człowieka 
śpiącego albo do innego 
zwierzęcia, y wysysaią z 
nich krew aż na śmierć. Te 
to same są, ktore około 
rzeki Amazonu wygnbily 
wfzy./lkie bydlęta tam {"pro
wadzone, gdzie fię iuź był y 
zaczęJ y rozmnażać. Ztl d 
też podo bno y dawni imagi
nowali fobie owe Harpie dra
Eieźne. Tego rodzaiu nie
doperz gdy uiiądzie na czło
wieku lub zwierzęciu, nie 
kąsa go,' gdyżby fi~ o
budził, ale powoli przy 'dmą. 
wfzy i~zyk ofrry podobny 
do' Troyzęba, wysysa krew 
do kropli. 

CHAUVE-SOURIS COR
NUES. Patrz nowa: Al1dha 
gUCłchu. 

CHELIDOINE ou ECLA
IRE. jajkolcze ziele. ien: 
dwojakiego rodzaiu, wielkle 
ma kwiat nakfztałt krzy
żyka, w ktorym ieH: sok źol
ty, ofrry y wygryzający, 
potrzeba go zażywać z wicl-

, k'1 

CHE. 
ką o{łroźnością, ftuźy rta u
kąfzenie od źmij, lub wśc:ie
kł~go zwierza, ale zaźywfzy 
go nadto, wprawll ie w rozne 
defekta. Jafko1cze ziele 
mnieyfze z kwiatem rozo .. 
wym, na maJo {ję przydaie, 
procz tego ied ynie, że Zlruę
fzany sok iego z winem albo 
z mailem, Duży na affekcye 
hemoroidalne J y dla tegQ 
nazywa fię zieleil1 od hemQ., 
foidow. 

CHELIDOINE. Patrz 
Iłowa: Pierre de Safsenage. 

CH ENE. Dab. To drze
wo ien: porpoli~te na nowym 
y na dawnym lądzie; rośnie 
pod Strefą l-lllliarkowąną, na 
iednymźe pn.ill ma kwiat 
samca y samicę, ale ofobno; 
a iako li~ dębina naylepiey 
rozmnaża z nnuenia czy li 
żołędzi, tak też ieH: wielo
raldey ro·zmaitoŚciJ y dla 
tego rach4ią dębiny na 40 . 
}'odzaiow, of'obliwie we 
\Vlchodnich Kraiach, y w 
Ameryce. W Wirginii len: 
rodz 'y dębiny z żyłkami 
czerwonemi. Chcąc roz
rnnoż yć dębin~ z żołędzi, 
potrzeba końce ponarzynnć 
y pozafzcz~piać ziarka owo
cu, albo ie yv mech pOt~w iiać, 
dla łatwieyfzego zeyścia. 
J eż~Ji chcefz wy fadzać llJiC~ 
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dębami, potrzeba wprzod 
źołądź fiać na piafku, potym 
one przefadzaiąc w ziemi~ 
dobl'ą,trzeba korzonek przy
cinać, aby poboc.zne korze
nie łatwiey fię puściły, wy
tofte pawet dają fię przesa
dzać~ ale nie pewnie. Tn'-a
łość y twąl'dość dębu jeit w 
proporcyą iego wzraLh1.J11n, 
y tak na nizinie prędze y. 
rośnie, ale drewną. 'w nim. 
ieL~ miękfze. ~na!ezio\lP. 
raz dąb tak fjiit~ro ~o, g' ł~ z. i.~. 
rościłS'aiący" że trzyitą c7.te
rech konnych" ~lbo 457 1 • 

piechoty pod niemi W CJ niu, 
\.lkrywa~ fię inoglC?,'. Vii 
dziano także yta~ie, l\ to 'e. 
miały dyametru s~m~go '?S. 
Hop, a w~ro~oścj, 99. J)~b. 
lo~źdy i~H: gniazdem n,i~ ~li 
czonych robalcow, ktore fi!;: 
ną nim źywią. :Pąb tt kte 
ży\Vl , y rośliny n'ck tol , 
~ul·ot6( Jemiołę na nim o .. 
spą.c~, mech, y Agary k. Dę-· 
bina bardzo iefi: zdatn . Co 
pudowanią okrętow, y \~ f el
kiey roboty. pębina f ll

fzczona w , czafie pl'Z y z oi
tym, wyfchła y zacho ·'v. na 
od fioty, mote trwac do 
fześciuset łat. Chcąc ~cby 
dębina była zielonawa, trze
ba ią moczyć w wodzie, ',to
ra wyciąga z niey zien~ ", y 

czy ni 



174 CHE. 
czyni drewno wv§mienite v 
. i~ podległe to~zeniu rob~
)ww.. Bit w dębmie iako y 
w innych drzewach na malo 
6ę przydaie, y d~a tego 
Rzemieśln' kom nie wolno 
go u~ywać; chcąc iednak u
Chynić go twaru yn" y ZCia· 

tllyI .~ do. ro.boty, potrzeba 
plzed ścięcie1n dębu choć 
im rO,k oj rzel'ać korę z 
drzewa. a. :0. w czuue tym, 
Je ied y d ll~e wa sok pu ['zczatą· 
Kory z dębu. uiywaią G.ar.
b~rze do wypn.wy f1wr .• 
ktora potym pr.z~ 2c ie hę na. 
gnoy do . 11~fpcktD\V. Po· 
oiewaa r -~iat d t;; bow.y ieft 
ardzo' ~'eti)~atny, dla tego 
'ol~dź. nie każdego rol\u o.h, 
adza, l{tora. gd Y. lię ZI'Qdzi, 

i .,(ł ~ar~zQ uź yteczna nh 
ty karmienie wieprzow, W 

' toryeh czyni HOI inę p 
'Y bo.m~. P.odczas 
. afia fię. że u booz y . l~-

. zi chleb pie ką, ale ia.ft nie. 
'mnc%ny y niezdrowy. . 

GHENlt VffiRD. Dąb ~ie,.. 
,my. Ten rodzay drzewa. 

: lfrpodobny kwiatem y OWO" 

cm do dębu, z tą roźnicą Ź~ 
i ście zachowuje ca.łą zimę 

z ielone, n,iektore z nich wy
~'a(l:aią w wielkie drzewa. 
Llrewno iefł twarde, uźywai% 
o na osi dQ wozow" y bloch r 

CHE. 
do okrętowo ROŚr1le w Pro.~ 
wanc.yi, \fi Langwedocyi; w 
Portqgalii y w Bifzpanii;. na, 
tym d '~ewie oproc.z i~nyc1;l 
prze.bywają robaczki nazwa
D ę: Kermes. PatJ % tego /łou::a. 
We Francyi sadz,~ go p~ Ga~~ 
ka,ch y rzpalerach. S:l takźe 
dęby zielone inne.go rodzą ... 
lU, na kt<;:>rych rudzą!1ę gał
lii nodkie, smakiem podo
bne do c.r4echo,~ lafi\Ow y ch.~ 
w HiCzpani~ pt:zedai.1 l.ę P? 
Ęynkach . 

CHEl ILLES. Ga:fie.nicB;-, 
Tych ro.bakow są bard-zo li-. 
czne. lOaro:; v; rachui<l i{:h do 
{tu piędzr~!1ąt rodzaiow ~ 
wrzyiŁkie ~cd']ak prawie nm
l\ iednei obycząie, przy
mioty y (porob życia. Nie-

, ktore maią fzczeguln y t~-: 
Le.nt y dowcip godny podz i
wienia względem ich trwa.
~Qści y potrzeb, z tych. nay'" 
fzacown,ieyCze s.ą dla poź y
tleu, kto.ry czynią Jedwabne, 
robaczki. Patrz jlmfJa: veł~. 
li !oże. GąGenice nie mHlą 
w robi.e nic iadowitego, ic.
dnaIde te kt()re, są kosmat'e 
mogą nahaw' ć świerzby, y 
dla tego trzeba je brać w· 
(ęce z o(łroźnością. Te ro
b,ąki połaziwfzy p.rzez i:1t\l 
czas pp ziemi zabierają fi.~, 
pO,tym dq inn.ego J;'odzqiu.źy- . 

. cia, 

CHE. 
cia, iedne zawiefiwfzy fię nfl 
noźkach g~ową na doł, okry
w:li~ ftę pJewlq nakfztlat ba
wełny, y ,VI poltaci poczwar
ki (ze k"a j,!' momentu prze
mienienia fi~ nowego. Dn.- . 
gie buduią fobie grób z ic; 
'dwL'blu albo z ziemi, w kto
rym przemicniwfzy lię w 
poczwarkę zo bią w tym lŁa
nie przez l~ilktl miefięcy. ił 
inne pi'zez I(ilka lat iak ni'e 
źyw'e. Jak pierwfze; tak 
drugie; gd y przyidz~e CZRS 

wy hltui~! 11otylami. Paći"% 
jłoifJa: Papilio12s. . 1VIbtyle 
przy brane w prześliczne y 
nayźy\vl'ze kolory, lataią po 
łąkach wysysaią,c i l{wia
tkow nliod y ugan łaią fię za 
sobą Z ChlH;i mUosney. Gą
fienice prawdziwe rDżni~ 
fię od nieprawdżi wych licz~ 
bą nog; te które mal~ fze
fnaście notek, albo PrL, y
haym!Jiey ośm, są prawdzi
we, y przemieniaią fię w 1\-10-
tyle; te zaś ktore lIwia wie
~e y p-iź 16, prżemiehi-aią r;ę 
w muchy z oftrym pyfkj~m. 
Przymioty gą(iennic także 

'oźnił fię Foding ich rodza
' u; iedne Żyją w Cnołeczno-
. • , ... • 1 

CI, a te r1cly\Vlęcey 11aln 

f'zkod y czynią; fźczęścictn 
p1'7,ynaymniey że ich familie 

. l1ie s,! liczne) dl'ugie ży ią pa 

ciłE. 17; 
o:obności; ~nn~ czułe na od~ 
miany pcwietrza, albo d)a 
uchror:y od swoich nieprzy.:. 
iacioł l'obi~ fobie rurki, w 
ktorych nę ~lkrywają rv cza
fie, poki są robakami; jakje 
są Mole; Pat;·z jłowa: Tei-
gl'ZeS. , . ' 

CHENILLES ił AlGRET -
TES, a BROSSES. Orjic-

. nice z c~ubamf, ai1lO Szc~o
teczkami. Znayduią fię G ·~
liehice z czubem na gło

wie nak{'z~a-lt pi ol' 1 łt inne 
ze fzczoteczkami w różnych 
kolorach. Te ktoł'c ~ą na 
kafztanach mail.czuh n~ gło
wie roźdwy, ń· to hieJdore 
z nich za trzec'ili w'y'Jen jr -
niem fie tev bzcl.ón" n:ib, -
walą. Z t;k pir:knych Ii :. 
fienie n'le .uwf'.le bywai. 
piękne motyle, iak:e s~: P",f: 
te-ete72d!~c. 

CHE ILI~.ES ARPE f_ 

T !:J~ES Tych gą!1en 
rod ~y ieft bardzo łiczn., · 
roźnJą fię kolorem, licz!'" 
bą nog, y łaźeniem brobr 
wym, ktorym zdaią 0ę, mi -
rzyć to mie y fce ktorędy l -
żą; zatrzymując fię na z( 
dnJch nogRch; wf'pinaią nę (1 

,g'dry j y oraz tbley pofl . 
puią. y dla tego nnzy'.\'r i 
fię: Arpei'Lfel~res, cLyli Ni (' 
nika~i. Ktore leżąc frokt 

nie 



176 CHE. 
nie trzymaią fię proA:o na 
tyin ych noźl<nch, nazywaią 
fię: ArperdYl!fes en baton, gd y 
nie łażą, zdaią Clę być nie 
żrwemi, l<l'oku zaś iednego 
n1e uczynią, aby nie cią-' 
gnę ty za robą nitki, ktora 
ich czętl:o zachowuie przy
życiu, poH:rzegłfzy albowiem 
jakie nlebef'pieczeńfl:wo, zsu
waią fię po niey nakfztalt 
pait!ka, y uciekają. Staną
wfzy na mieyfcu befpie
czn ym wyzuwaią, fię z pa
i~czyny, ktorą; byli nasnuli 
łażąc do gory. Takowe gą
fienlCl?, fpadaią częfto Da ... 
Jt1.om na tęce,·lub na fzyięi 
y nie mał .In itrachem naba ... 
wi.aią, lubo w ~amey rzeczy 
nie maią w fobie nIc fzko
dliwego, chyba. rozgniecio
he, mogłyby fprawić iako
we świerzbienie. Fo lafach 
liścia na drzewie obiadaią y 
W ogroda..ch jarzyny. Prawie 
wfzyfi:kie przemieniaią· {i~ 
w motyle. 
CHL~NILLES d.u CHEN~~; 

GqJienice na dgbinie. To 
drzewo iefr gniazdem nie
zliczonego robattwa y ro
zmaitych gąfienic; Nay
znacznieysze nazywaią fię: 
C .. (sil1;, od nazwitKa flaWne
go' Aitronoma, ktory uiŁa-
vicznie w gor~ patrzył, dl<1 

CHE. 
pofirzegania gwiazd mI Nie
bie, iako~ w rzeczy famey 
te gąfienlce trzyma ią za
wrze głowę do gory na
kfzta1t ~ltronpma. Gdy 
nadchodzi czas przemienie- . 
nia fię, f'pufzczaią fię z drze
wa na ziemi~, snuią komork~ 
y w niey przemieniają fię w 
lVlotyle. lnrze gą;!ienlce 
na dębinie w IVlaiu k~loru 
żołtawego, nim hę przemie
nią w poczwarkęł z ofobli
wrzą zręcznością srtuią pę
cherzy k nakfztałt okrętu 
przewroconego; inne znowu 
na gałązkach robią pęche
rzy ki, przeplataiąc lil1kami 
rtakfztaft lwfzy ł{a, zwierz
chu wniście zamykai~, a we
wnątrz wyście/aią jedwa
biem. T~ komorki tak fztu
cznie wyrabiane, po wierz' .. 
chu wydaią Gę nie pozorne, 
tu y owdzie przylepione do 
drzewa. 

CHENILLES du CHóD. 
GqJienice na Kapuście. Te 
tobaki w lhiert uktywaią fi~ 
we środ ku kapuH:y a w nocy 
rozłażą Cię po wietzchu y 
ziatlaią liście; y dla tego 
naylepiey w hocy przy ła
tarni zbierać ie_ chcąc za
chować kapti(Ł~ w całości. Z 
tych gąfienic rodzą fię mo· 
tyle białe; ktore po ogro-

dach 

GHE. CHE. ~ I77 
dach lataią z kw iatn na kwiat zg romadzaią fi~ na jedno 
y po kapuscie, H:rę fkla- mieyfce, y snuią razem .na
daji za Wtem knpuścianym kfz~ałt p~'czyny, w ktorey 
nie na ledn ym mie Y f ClI , ale robIą komorki, miefzcząc fi~ 
tu y owdZIe. \V niektore po pięcioro lub' fześcioro \v 
lata tak fię ich wiele mnoży, iedney, zofł:awuiąc dziurkę, 
że kapufi:ę do fzczętu ziada- ' ktor~ą na wierzch wyłażą.. 
ią· Spofob nay łatwieyfzy W .tych to komorkach ukry
wy 6ubienia ich, zblernć uil:a~ walą Clę przed notą, lub ia
wlczme, y kury nlemi kar- . kim niebefpieczeńfŁwem, a 
mić. potym wyłażą; y młode lifrki 

CHENJLLES CLOPOR- . zjadają,. Chcąc ich wygubić 
T~~S. GqJiei2ice Sto71og0u.:e, potrz~ba w zimie zbierać po 
dla tego nazy"" ai:! fię, że są drzewach lwfzyki z paią
tego 1dztaJ~Ll co Stonogi, czyny wifzące, w ktorych ' 
znayduią {ję na dębie, na i('~ naftenie za~iera fte. Tey 
chroścjnach y na brzezinie; palączyny · y~ocll. awfzy, 
maiąc fię przemieniać \V po- możnaby d ~z~go użyć, 
czwarki, przyczepia;ą Clę do iako doświv,';!zv P. Gw:t
muru w.irząc na nitce. Z tych tard, 1{tory "ni 7.r~bił 
gąfienic rodzą fię motyle na- papier do yć dobry, ty 1ko 
zwane: Argus f7 petits P01'te~ że nie miał białości. 
queues. CHENILLE a DOUBLE 

CHENILLE COMMU- QUEUE du SAULE. Ga
NE. Gqjienica pojpolda. Te .fienica na wierzbie z podu;oy

.1·oba0wo wiele czyni (zkody nym ogonem. Ta gąfienica 
. po wlJlnicach, y niezmiernie ieil: bardzo wielka, bardzo 

fię mnoży po dwa razy na rzadka~ y w fwoim . rodzaju 
rok; iednn gą;fienica prz~lie- osobliwfza. ~V ogonie ma 
niona w Motyla, fkłada czte- dwie rurki, z ktorych kiedy 
ryH:a iay, za powtorn ym chce, wypuf'zcza nitki pur
mnoźeniem fię, może mWieć pUl'owe, ktoremi jak biczem 
na milion potomfiwa. Tem- odpędza muchy, ktore. maią ' 
perament tych gąfienic tak tyle śmiałości źe chcą na 
ielt mocny, że y naycię:Hze niey ikładać iaia fwoie.Chcąc 
mrozy nic im nie fzl\odzą. widzieć te nitki potrzeba 
Te robaki wylągłf.lY fię, ~ lctka ukłuć ią. fzpilka, to te 

D!Jkc: Tom 1~ X ~.:r· l. 



I7S CHE. 
zaraz wyciągnie. Przy gło
wie ic[l: fzpara w poprzek, z 
ldorey za dotknięniem tey 
gą!ienicy~ wylażąna wierzch 
eżtery brodawki, w ktorych, 
zawiera fię wilgoć kwaśna iak 
ocet, l<tora farbuie papier 
niebieIko. Do urobienia fo
bie komorki uźywa wiorow 
z drewna, gdy zaś przyj
dzie czas że fię pr.lemieni w 
l\fotyla y chce wylecieć, 
wypufzcza kilka kropel [we
go kwasu, ktory rozsypuje 
całą fi:rukturę; . P. Geofroy 
naz ywa ta~iego motyla: Oue
ue fourchue. O obferwacyach 
Anato!nicz~ych tey gąfieni
ey, mnmy t'y TrRktat na
pifun y v przez 'P.l!l'La Lyo1217.et. 

CHENI~Lr!..S EPINEU
SES. Gą}enice ko!czyfte okry
wai,\ fię kolcami twardemi, 
ktore u iedn ych ,są gładkie, 
11 ~rl1gich rozdarte, ukłucie 
od nich nie iefr fzkodliwe, 
nąwet y nie świerzbi po nićh 
tak, iako po gllfienicach ko
smatych. Te robaki żyią 
w g:ornadzi~ na.p9krzywa~h. 
Gd y nadchodzi czas prze
wienienia fię. w poczwarkę, 
snuią fobie pęcherzyki na 
li!tl\u lub gałązce; potym 
zawief1wfzy fię na noźkach 
zadnich, nadymaią fię poki 
fkorka na nich. n~e Pł~knie, 

CHE. 
w ten ezas dopiero zamiaft: 
gą!ienicy fraie fię poczwarka 
piękna koloru złotego, z tey 
nalwniec wylatuią prześłi. 
czne Motyle mtz\vane: Pa .. 
pif/ons Paons, de Vulcain, f:;f 

de petite TortIle. Defzczu 
krwawego, ktory w R. 1608. 
w Prowancyi fpadlfzy, WfZY4 
ftkich by ł przeH:rafzył,prz y_ 
czyną by-ly te motyle, wy
ch0dz;tc Albowiem ze [tanu 
poczwarki, wyproźniaią fi~ 
z likworu czerwonego, kto4 
ry upadlfzy na ścianę, zofra
wił plamy, ił te wzięte były 
za krople krwie, y za wi'oźb~ 
przyfzłych niefzczęśliwości. 
Pan de Peirere NatLJralifia 
biegły dociekł tego. y urpo.
koił Lld prze'ękn,cn.y. 

CHENILLf\~S F A U S-
SES. Gąjiemce falJz1Jwe, Ła
two rozeznać można po licz
bit.! nog, gd yż zawrze wię-

cey maią niż 16. w czym 
rożnią fię od prawdziwych, 

, ktore nie wilGcee y maią iak 
16. a nie mnie y nad ośm. 
Rozmaite ich są rodz.aie, 
wfzyfikie zaś prze.mieniają 

fię w much y. Pai"ł:z jlou'a: 
Mouclzes et scie. l\1aiąc fię_ 

ptzemieniac, kryią !i~ w zie
mię y tam snuią pęChCf.l y fe i, 
w ,ktot'ych na boku zo{tawu
ią dziurk~ do naci.ągania wil-

goci 

··CHE. , 17C) 

goci z ziemi, poki są czer- ukrywać fię, poki fię nie Qd
wem. W ziemi bard'zo su- mienią w lVfotyle. ~V'Iait zaś 
(:hey, albo hardzo mokrey, t~ przezorność, że w nich 
te robaki giną, y wylęgać zofbwl1ią dwie dziurki nie 
fię nie mogą· wielIde~ pr~ez ktore pl'ze-

CHEN ILLE du' FENO- chodzi powietrze. iedne z 
UIL. G4(ztJnżca kOpr01.f/a. Te nić h zalepiają z ietka gumą, 
gąGenice -zna yduią iię na 1w- ktorą Motyl uderzywfzy 
prze włofkim, na marc.:h\vi głowką, otwi'era y wychodzi 
naCienney y na zielu nazwa- mi wolność. 
nym świnia wefz, koloru są CHF.NILLE des GRA
zielonego, w poprzek prze- INS. Gqfil:171.ica U'/ zbo1:u. ' Tf:n 
pgsane prążkami pomarań- robaczej, na pozor bardzo 
ezowemi, z wierzchu gIowy ma ty, potrzebuie wiell\ ich 
wypufzczaią dwa rożki czer- wzg/ędow z pr4yczyny f7 !w
wonawe, ułożone w literę Y; dy, ktorą czyni w zhozu, 
po czegoby nużyły wiedzieć iako fię przytraf1ło przed lat 
nie można. Te robaki w 40.W Prowincyi iedney Fran
J1iedofł:atku liścia iedne drl1- cufkiey nazwane.y: Angou
gich pożeraią. lVlotylę, kto.. 'nzois. Bie'g!~.N;tur~lifl:owie 
fe Hę Z nich rodzą, są bardzo rew iduiąp .Śt:piklerze tey 
piękne, kłAdą. le między n10- Prowincyj eocięldi,"źe to by
tylami nazwanemi, Grand$.- ły motyle ,pewne,przyczyną 
l?orte-'lueiws. tąk ftrafzney fzkod y w zbo-

CHENILLES des HAlES. :lu. 1)0 dtugim roirrząśnie
Gafienioe po plołach. Tę 1'0- niu do[zli J że te motyte sa
bql~i żyią w gro.\'l1adzie po me przez fi~ nie mogły pfuć 
płotach, koloru Ją granato- zboża, ~le przez r{)baczki~ 
wcgo, w tyle kosmate, snuią 1;tore fię z nich rozmnażaią. 
paiączynę ~ 'ied wabiu atlaso- Łąc.:zą fig z rob, w nocy, lub 
wego, z ktorego robią pę- w ciemności, samica zapło
cherzyki na gałązknch W dzona, fldada iaia 'kupkami 
pfocie, do tegb iedwabiu po zboźu tu y owdzie, w 
przymięfzywaią troche smo- każde y kupce będzie od 

' ły y \vofku. Pod temi 'Pę- czterech do trzydzieau ia
c'herzykami (ktore potym iek, tak dalece że po iedney 
twardnieją) mogą befpiecznie Samicy będzie na 90. iaiek 

)(2 tak 



CHE. 
drobnych, źe przez 

dziurkę zrobioną w papierze 
fzpilką wypadać mogą. \Ve 
,,~. 6. lub 8. dni, gąfienica 

wylągłfzy fię z iayka, dziu
rawi ziarno, y w nim fię 
zamknąwfzy pożera go; tnm
że usnowawfzy fobie pęche
rzy k {taie fię poczwarką. ci 
potym przez dzillrkę zofl:a
wioną w ziarku wylatuie 
motylem. P.ęcherzyk nie 
zaymuie tylko do połowy 
ziarka, refzta zawalona ieit 
gnoiem odchodzącym z gą

fienicy. Motyl przeui\\ fzy 
fil~ prźez dziurkę fobIe zo
fl:awioną. wylatuieJ.y krz::l;ta 
fię okolo nowego rozmnoże
nia, ktor.e 'zakqńcza lię we 
~ 8 dniach; ieźeli powietrze 
ien: umiarkowane, ~o roz
mnożenIe bywa pięć razy 
do roku. Na wiosnę picr
wrze pokolenie wychodzi ze 
Szpilderzo\v na rowninę, y 
tam na trawie pLlrzczai~ey 
fię, ikł&dai! nafienie, 'z kto
rego rodzą fię gąfienice, ci 
potym obracail hę w motyle. 
Pottrzeżono teź że pola bli
ikie Szpiklel:zow by l Y bar
dziey fpu1.rofzone niź dalfze. 
Po żniwach iui wi~cey mo
tyle ze SzpikIerzow nic wv
chodz<t, kaźdy Motyl źy'ie 
przt:z MieGąc; w dzień fiedzą. 

,CHE:. 
fpokoynie a w nocy okry
wają wi1croś zboże. Te roie 
motylow trzy razy do roku 
wylatuią, iedne n"a wiosnę, 
drugie w Sierpn iu, a trzecie 
w jednym z nafłępuiących 
miefięcy. Czasem o iedne 
ziarko zabijaią fię mi~dzy 
sobą, y ginic ich wiele, czę
ścią w potyczce, częścią z 
głodu, gny nie moźe łatwo 
ziarka przedziurawić, ktore 
razem ieft mięfzkaniem y 
poźywieniem iego. Ncltu
}"aliU:owic wyi1ani przez 1\11-
niftra. na zabieżenie b.k 
wielkim f,l.kodom, l~torc czy
niły te robaki, doświadczyli 
źe ciepło we 33.fi:opn iu przez 
dwa dni utrzymywane, mo
gło ie do fzczętu wygubić. 
Przez c,iepło w ftopniu 60. 
y gąficnice y motyle mogą 
w I I. godzin pofchnąć, nie 
fzkodząc ani uymuiąc moty 
zboźu, do wyrośnienia po
tym. Zaczym chcąc wy
gubić te robaki można po 
cZ<J~ci zboźe sypać w piec, 
zachowuiąc tylko iednofi:ay
nie !topielI ciepła. Ten ien: 
fpofob iedyny między in
fzemi na wytracenie roba
kow VI zbożu, opisany przez 
P. P. Tylteta y DuTzam.ęla. 

CHENILLE SURNOM
l\1E la LIVREE. Gtf.fienźca 

'1Za~wa-

CHE. 
'J'tazwcma pod Barwą, dla te.
go, że w prąźki biate, nie .. 
bielkie, y czerwone jefl: 
prz y brana. Te gąfienice 
źyią Vi' gromadzie, łażą po 
drzewach wfzelkiegQ rodzaiu 
y czynią wielkie fzkody. 
Przy luycie snuią fobie wfzy
ftkie razem, pod ktorym ży
ją w zgodzie, y wyjadaią 

wfz yftkie liście w bidkości 

będące. Gd y w iednym 
mieyfcu obiedzą, przenofzą 
!lę na inne, y znowu innę 
przykrycie fobie robią. Ruch 
w fobie maiąofobliwfzy, kto
rego przyczyn y dociec nie 
podobna; naiadlfzy hę albo
wiem gdy leźą; w kupie, gło
wki im hę do gory podno
fzą, z takim impetem, że 
przy krywfzy ie fzkla.nką, 
brzęk wydaią iak we dzwon
ku. Pęcherzyki, ktore fo:
bie robią, są koloru żołtego. 
l\10tyle z tych gą.,fienic ild'a;
daią. naGenie fztucznie, niby 
w pierścionki naokoło ga
łą~l{i, przylepiając go niby 
kleiem ialcjm, To llafienie 
w J efieni zł ożoQe tak iefr 
trwałe, że mu ani fioty, ani 
naycięźfze mrozy w zimie 
nie fzkodzą. PoH:rzegłfzy 
ie trzeba pfuć nie odwło .. 
cznie, chcąc unikn~ć fzkod y 
\v drzewach. 

CHE. 18.1 

CHENILLE MA«ONNE. Gft-
jienźca nazwana 1J1'tJlarzC112, 
dla tego że do roboty fwo
ich pęcherzy kow, uź ywai\ 
drobnego piafku, I\tory zbie
raią na murach świeżych. 

CHENILLE a MAN .. 
TEAU ROY AL. Gąjiłil1ŹC~ 
w plafzczu J(roleu.jkil1l. 1:a 
gąfienica iefr wyraz godno
SC'l przemiiaiącey, gdy~ 
przez kilka dni mJodości I'wo,
iey iefr brunatna, y ma na 
fobie mieyfcami cent,k i czer~ 
wane nakfztałt Lilii. \V 
pilGć Jub fześć dni te pię kność 
traci, ci natomiall: bi~rze 114 
lichie koąmac1znę d !ugą" od 
ktorey (nie cfrro:i~ie do ... 
tknąwfzy fię) ręka $wierzbi. 
CHENILL~' MA1{TE OU 

HERISSONI E. Gąfenicfł 
l(ojmata. Ten robak ieO: 
brzydki dla fwoiey formy y: 
ko acizny rudawey, łazi 
dosyć śpiefzno po liścinch 
wiąZQwych. w Sierpniu :da
zi 1)a trawę, obwiia hę w pę
cherzyk, przemienia fię \V 

poczwarkę, a }?otym w mo .. 
tyla, potrzeba iey doty'" 
kać ofrrożnie. 

CHENILLE de la MOUS ... 
SE des PIERRES. Gąjie11ic~ 
na mchu jkall1ym. Ta. gą'" 
Henica z rodzaiu nie wiel
kioh, pracule z taką zręcz'" 

ności'! 



JS~ ,CHE. 
nością Ok0ło swego mięfzka
nia, że iey ciężko dofrrzedz. 
"Zrywa zdziebtd ze mchu ro-

• sną,cego mi kamieniTJ, y wraz 
ze .swoią osnową robi bardzo 
piękny pęcherzyk, ktore
go ciężko doyrzeć, chyba 
przez to, że iefł troche wy
źeyod ziemi padnieflOny. 

Cr-lENILLE MI'NEUSE 
cle . Ffi~UILLgS de VIGNE. 
G .. ?ji,'nic{t na: liściu winnym. 
Ta s :~~ienica przcmiefLki
.wa we śrzod-ku liścia win~ 

nego, y ~yie fublbncy.ą z 
niego wewn~trzn,!. Gd y 
pl'Z ychodzi czas przemienie
nia fię, pr~e~ziela na dwoie 
swoie mi l~ rzkanic' y nim fi~ 

ok.rywa; . prz.ec:hodząc z 
micy!cu na mieyf'ce, wycii
g'l fię, Y snuie pęcherzyk z 
ied .vabiu, do ktorego przy
wi:!7.awl'zy nitkę, ciągnic go 
za sobą, y toż samo ooraz 
daley po\vturza. La iey 
wydaie flę przez gruzołki 
ciągnlce fię od liebie mi poł 
linii, jeden od drugiego. Ta 
gą!icnnica rz-emienia fift w 
bardzo pice cl1ego motyla, z& 
ikrzydlami czarnemi, l{tore
go glow~, ciało y noźki są 
koloru srebrnego. 

CHRNILLES a OREIL
LES. Gqjienice ~ u/zami na-
7, y \~ aią li tC dla tego, źe po 0-

CHE. 
hydwoch ftronach głowy 
maią czubki z włosow czar
nych; zjadaią liście na J a
błonkach y dębinie, czyniąc; 
wielkie fzl od y w}{ wietniu. 
W Sierpniu znayduią mi 
pniu ściętym fiatki ufnute z 
jedwabiu fzaro-białego, kto
re są. gniazdem nafienia tych 
gąfienic. Ile moźności trze
ba ie pfuć, gdyż na wiosn~ 
wylągłfzy fię, rozłażą ftę po 
drzewach y pfuią liście. lVlo
tył nazwan y Zigzag, rodzi 
fię z takich gąfienic. 

CHENILLES du PIN. 
Gq{Zenice na Sosnie. \V 
Kraiu nazwa n ym Gex, mię
dzy gorą jw'a y Szwayca
rami, poH:rzeżono te gąfie

nice, koloru. są rudawego~ 
żyią w gromadzie y prze
bywają iedynie ną Sośninie, 
gdzie snuią razem pęcherze 
iedwabne w kolorze srebr
nym,hk wie!lde iak melony, 
zatrudniaią fię tą robotą od 
wiosny aż do zimy. Ten 
iedwab zbieraią y nie zwija .. 
iąc profl:o zgniotlfzy w ręku, 
przęd<!. y robią pończoch y 
dosyć dobre. Te gąfienice 
rozmnożywfzy w kraiach 
sośniną okrytych możnaby 
mieć znaczny zbior jedwa
biu, zwłafzcza źe sośnina 
zawfze ieit zielona, y robaki 

mo-

CHE. 
mogłyby zawrze m,ieć zn~ey 
swoie wyżywienie . 

CHENILLES PROCES
SlON AIR~S. Gąfienice pa: 
finem ł:1żące, żyią razem y 
przebywai~1 na ,dębinie,gdz'ie 

snUJą fobie przykrycia, z 
ktorych w nocy wyłaźą y 
ogryzaią li~cie. Poc:hod ich 
ieH: bardzo regularny, gdyż 
żadne woyiko w l~pfzym 
porządku pofrępować nie 
może; ufzykowawfzy fi~ w 
rzęd y na czele woyfka, idzie 
iedna na mleyfcu wodza, za 
nią dwie, po tych trzy, po
tym cztery, a nakoniec pięć, 
za terni dopiero cara gro
mada. Czasem iednak ten 
porządek odmieniaią. ciągnąc 
fi.ę po drzewie pafmcrn, gdzie 
doHawfz y fię do liścia poże
raią ie, nie pfuiąc by na y
mniey ani miefzaiąc fwojch 
fzy kow. Po ikończonym ra
bunku, w dobrym porząd ku 
powracaią pod swoie namio
ty do gniazda. Gd y fię 
maią przemieniać, robią fo
bie pęcherzyki kaźda dla 
fiebie, ktore razem złączo
ne, wydalą fię z daleka i~k 

placek, albo nakfztałt paią
czyny dawney, lub grzyba 
przyroHego do drzewa. Gnia
zda takowe bywaią długie 
na·pułtory fropy; zepfuwfzy 

CHE.. IS~ 
ie nie ofrrożnie, zwłaf/.{ z 
gd y są dawne, zakurza fię z 
nich proch bardzo fuhtelo v 
ktory padł fzy na ciało, r Q

baw ia przez k iU~a dni mo 
cnego świerzbienia, a g 
padnie na powieki fprawI· e 
zapalenie oczu, ktore tr 
przez cztery lub pięć d 
Lekarfiwo ieH: doświadcza 
na to, oliwa, y pietrufz . • 

CHENILLE SPHINX . 
Patrz (lowa: Sphżnx. 

CHENILLE du 'f HIT l' 

MA LE, Ga/ienica na zj ~ I tt 

nazwanym: !Vilcze mleko. W 
Maiu y w Czerwcu te g:l le
nice obfiadaią to 'ziele, k to
re go liuki są podobne do 
Cyprysowych. . :Sok te GQ 
ziela mleczny y przy t 'y 
iefrdla nich\smacznym y u -

Jikatnym poży~vieniem. J Ii-
cherzy ki fwoie robią W ' :i.l ... 

mi, w "ktorych przemieni a'ą 
fię w pOGzwarki, a potym VI 

motyle przeclldney piękno
ści, na.z.wane: SjJhinx cpc .... 
vicrs. Patr% f101t:a: Sphźnx. 

Lot maią pr~fly y tęgi, fkła
daią naftenie, z l.;tol'ego !{ 

iednym roku wychodzą g'~
lienice y motyle. \V l i! -

dotł:atku wilczego mle l, , 
moźna ie źywić ziolem n .. 

zwan ym: Skoczek 1·n11l'r:.zl.t:-'!-y. 
CHENILLE a TUBI~:R

CULE. 
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CULE. 'Gqjienica z g'/.!~ik.~
d. Ta ~Hllenica ieH: bar
lO gruba, prLybrana w gl~

zih i nicbH:-fkie, nald'ztnlt 
~ 010l'l1 Turkusowego, z da
lel,a wyd,'tle -fiiC' iakby wy
sadzana kllmy karni . .Nie kto" 
re ,L !lich maią guziki żoJtc 
albo l'o.~o\Ve. Te ktore s:! 

guzikami niebie1kiemi 1'0-

, .~ p~Ch2l'Zy lu z I'.zarego ic
d iVab iu, na kt'.t.talt b~ beJllww 
c.~yli witcierzy na ryby, a 

dla tego aby l1leprzy la
( el niC wlud do nich, <1-

l. ot Y l aby 1atwiey L nich 
:vyleciat, zkądteż takowy 
. 3cherzyk. llazywai~! bltben- . 

em: Skoro potyl z PlC
l lel'l-yla chce wylazić, ni
tb z ied \v'abi"u ug1l1alą H<c, 
iakby był y na f'pręźynie, y 
czyni'l mu wolne wyisce. Z 
tych g_!ticnic rodzą fię mo
.:yle nocne wielkie, śrzedniej 

plale, na.zwane: p~ s, 
Cl-HCNILI.łF~ - PLA1J fE. 

cierzyc:t..ka ziele. O voc 
t··y ro&hny ieft zielony, o
kręca fię nakf'ztałt gą.flenicy; 

zez l1ci('ch~ kładą go CLa
s m do sałaty, dla pr.~ettra
fZ~'1ia tych, ktorz y 1i~ boią 
g_ tlenie. 

CF~E:RSEA. IVąź z 1'0-

dza'u Padalcow. ktorego uk~!
fz .n :e (prawuie l1:rafzliwe 

CHE. 
iklltki. CzJowiek albowIem 
od IlIego llkąfzon y, [taie iak 
wryty, ?npomina !ię, y serce 
w nim bile, potym zasypia, 
włos y orudaią, cZl0nl{ i 10-
do\v~lciei,!, ciało gniie, na
koniec umlera. 

CH~RVIS. Kuczmerka 
swoyJka. l\ol'.zenie tego ziela 
S:l. bn rdzo dobre do iedzenia. 
P. j\far~f'a.D· pokraiawfzy Je 
y nalawL·:.y Spirytusem, wy
cią3l1C~ł sol r.f~encyonalną. po
dobną do ellk fU. 

C~lEVAL, KOli. To by
dle lltbil!ce wolność, nie cier
pIące podles łoscl y bry ldi
wc, daie tlę iednak hbvo 
powodować y uieździć. D.zi
l{ic konie ż y ią i\:adami w 
zgodzie y jedności, na wey
rzenIe człowieka zatrzymu
lą ii~. Y patrzą ciekaw ie bez 
zalęknienia; potym ieden z 
nich wychodzi na przod z 
mln,! zuchwałą, y chrapną
w('.zy nozdrzami ucieka, a 
za nim cale ftado . wolnym 
krokiem po(tępule. C.z1owiek 
dowcipn y z natury, podbił 
fobie pod moc f WOlą to dzi
kie ZWIerze; z/owl\vfzy go 
albowiem na Arkan, uieź

d.r.ił, y fpof'obnym uczynit 
rożn~go cWlczcnia. Koń tra
cąc swoią wo1nosć, nie ftracI ł 
lednak zacności y fiły, 0-

w.L~em 

CHE. CHE. tS5 
wfżt';;" ~był wdziękow y dzie na konia,· y ściśnie ż 
ZIlI yslnc~ci. Uieźdzaią go letka nog~mi, natychczas pu .. 
dó parad y y do pracy, Hale [zcza !Ję lak ltrzała, y przte
fię łngodn y 111 Y daie powo- suwa płoty y rowy, ktorc 
dbwa~ r~ce go kienuącey. mu iię trafią na drodze. Nu
Persowie przed tym pr.l yu- midy lC~y kawie przedtj' m 
czali swoie konie do przy- biegali na koniach ·jł:oiac. 
kiękflnia, dla łatwieyfzego fiedząc, albo leżąc, ktore bez 
whldania JeŹdzcom. Wedzi- wędzideł y cuglow latały, 
dia y oLtrogi są hapltJ!c;m y wiłrzymywały ~,ę y zwra
bodźcem dla nlch. Kot} w ca'ły, fzczegulnie na jeden 
potyczce pe~en iefl: odwagi głos. Przymioty konia do
y ognIa, sam odglos broni, mowego, łączą lię z dobroci~ 
y Armat, zachccca go y za- charakteru iego; blk trafiło 
pala do odnieGenia zwycję- fi~ w pewnym mieyfcp ż 
fł:.wa. Na polowaniu takźe konie na frayni maiąc do'" 
niemniey iefł: ochoczym. w fratkiem obroku, podda ły 
pracy domowey nie tpraco- same, iednemu ftaremu ko
wany, podeymllic wraz z niowi, ktory tylko zic la
Panem swoIm upal y llone- iki żywił rtę. Chod natu. 
czne, srogość zimna, utru- raIny konia, je~ kroczo zła .. 
dzenia w podroży, y fatygę plO, kłusem, y galo"Jem, 
w ubieganiu Gę: do mety na truchtem zaś y przez nogę, 
wyśoigi, w czym naywięcey ieft nag~mny. Koń rże, y 
popifuią {ię konie Angiel- pokazuie zęby, wyrażają.c 
1kie. Wdzięczny za itarania glo radość, chuć po; ~dli
f\'vego Pana około fiebie, po- wą, y inne porufzenia Ot'fzy 
flufzny mu ieft we wfzyLtkim, fwoiey. U f'zy opufzcon , 
zna pu g tofie, y daie 'Gę gła- oznaczaią zmordowaniE' -
fkać. W Arabii l\Onie sy- dne ucho na przod, d rgie 
piaią w jednym. namiocie z w tył fchylone, znaczy -ho
Panem, znofzą żarty im wy- Ierę, Uf7y obie do gory r':ty
rządzane,nie śmieią y rufzyć ma w tę fl:ronę, z ktore 
fię w nocy, boiąc Gę ich obra- fzy iaki fzelefi:. Mord Zl

zić,a potym przez cały dzień rona, y plany W pyfku ~.n -
ftoią przy nam.iocie pod fio- czą zdrowie y temperr l e t 
dłem. Skoro Arabczy k wfią- mO,cny,. OC4y wpadłe. a bo 

y . 
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nie rowney wielkości,okazu
lą wzrok l\1'otki, ~ły y de
l-iJ<ntny, Zęby polo17uią te
g.eftr, czyli wiek icgo do 
ośmiu lat , Między roz1nai~ 

tym rodzaiem koni, naypier
wr~y y nnyfzacownieyfzy 
ieH: Arabfki,. inne zaś rod za
ie, s~ tyl1<o odminn1: pocho
dZl};cą z pomięfzunia rodza~ 

iow. Naypiękflieyf~~ ,ka
nie dd parad y y do po!o
wania, przychochą do Fran
cyi z Barbaryj, z Anglii y 
LemowiIw; pod ){awaleryą; 

z Hifz,panii, Z \V ęgiar, Z Da
nii y z Normandyi; ' do za
przęgu zaś z Neapoiu) zDa
nii ł HiTzpaóii 4 Holtandyi, 

'1~ndyii Bret~niii PiI~~ta
i , Burgumlyi y Gafkonii, 

S.: l' lią f1s mocno zawrze do 
fi, . dohierać pięknego ro-

hl KinGi:- y Ogiera, kto-
~ Tł.y nIc tylko miał zew.nę-

rlllc tarenta, alc też nat rę 
t CJb" ! Y odwagę· Na wiosnę 

~zas ftanDwienia koni, 
J "', '~ naywięcey zaleiy od 

II I~go ogiera.. Stanowią 
7:' t ym fporobem: Spęd:oi

, y Klacze l1a iedno O1iey,~ 

rc€:, ąyprowadz,aią nayprzod 
\ . ~ łr thn,. ktorego R1acze nie 
gr~ , iące hę; ze wfzyftkich 
IŁron kopią nogami, ]<tore 
n t n czas nie powinny być 

CHE. 
kowane! VI tym gdy Klac1J 
rozgrzana sarna fię iemu nad
ft.aw in, wałach f'ol'pnlorty od
porem tqmtych, nattzywfzy 
fił, gdy iuź fi~ gotuie wleśe 
na nią, poniewolnie odpro" 
wadzaią go do liayni j a na 
iago mieyf~e prawdziwego 
Ogiera ftawiaią; lftorego z 
ceremonim-ni dwoch fi!lien
n yc~ prowadzą na lin)nłCh. 
Stan~wr.~y na placu Ogier 
zap~la !ię chucią, ktorey 

. znakiem iefr rżenie; . y pry4 
!kunie nozdrzami . Drudzy 
dwayfinienni trzymaią Klacz; 
ieden Zl. uździenicę, a drugi 
pocnou ogon, a to z \vielką 
ollroźnoś:';lą; aby naymniey. 
fzy włos nie ranił Ogiera. 
Ten gdy hę oc1 prawi z ie
dnąf pufzczaią go do d rvgiey; 
co trwać mOże przez ttzy 
miehące, co drllgi dzień. Na 
końCt1 iederiafrego mieGąca; 
Klacz rodzi Hoiąc; :ti'zebi{! 
fsie dd fiedmiu mie{1ęey y 
dłuiey, . i1 gd Y tv ięcey nie 
tęfkhi do M'atki, Pl1f'zE:zuil! 
go na trawę, "V rtiedbftatku 
matki, karmią otrębami y 
przyttczaią do hana. Zrzebię
ta młode w lecie pfzez d'zień 
y na nac; tt7.ymilią na pa
fzy, aby' fię przyzwyczaialy 
do ttudow y noty, \V ośmna
ście miefi~cy,. albo ~e dwa, 

lRlh 

CHE, CHE. 
lub trzy lata, przyfl:ępulą ~do CHEVECHE. 
pokładania Zrzebcow na wio- wa: Clwuette. 
5ne albo \V J efieni. Zwiazn- CH[VRE. ](o:~u.To zwie. 
wt';y nogi J}ładą zrzebc:~ na rze domowe m~ 7.111) ślnośĆ, 
~iemi, otwieraią morznę, y chybkoś ć, a cza:,c m krn~łlw
wyrzynaią iądra, ił opatrzy- ność. Z trudlJo~cią z~ofi. 
wr~y dobrz~ ranę, puf'zcLaią zimno, lubi fię par;yć na 
wolil o. Fotrz~ba iednaI~ co- f : ońou, pl'zez tempeFament 
dzień przemywa~ wodą Iji- mocny nie fzkod7.ą mu źadne 
mną, albo serwatk'!, poki Hę zioła,/. ktorych naybnrdziey 
nie zgol. W czwar~ym ro~ lubi wilcze mleko; żuie iak 
~u zrzobieo iefr zdatn y do lrp v::t, parkoci Hę wieGeni, 
wfiadąnia. Wychowanie do- w pi<cć mie:ięcy okociwf'zy 
mowe y praca~ ktorą pod ey- hę, \yyr1aie na ~;wiat iedn'o 
muie, iefi: przyozyn" konio- albo dwoje Kożlat, a 15ardzo 
wi wieiu chorob, na ktorych rza~ko b 'Q4e' ł l~b c?wor~. 
fię poznawaniu, ien: n<luJ\a Koilęta fsą przez cztery 
l,ldzielna. Ko~ żyć może do lub pięć tygodni; mleko ko
~5, lub 30. lat, pa śmierci z i ę ien: Bodkio, letkie, y 
iego, cZłowiek ma w zyf1<ll z :l\vicl'a w fobie nieco sub
fk()rg~ wlo(ię~ y kopyta; z H:anc y l z tycb ,~io ł, ktoremi 
Włą[jfł rohią {jta. smyczkl do hę koza' 'pafie, y dla tego 
lnfi:pumentaw muz yC;ln ych, potrzeba mieć przezornoŚć 
poiazdy. krze(la, y pOdllrZ~i W }11'zepisywaniu koziego 
wypycj,fli~!. Siedlarze y Ry.., mleli:l a na uleczenie żoł~dka, 
m~rz e fl(or lwńikich utywn- gdyz zf\miafi: porpocy, ~czą
~ą da swego rzęn1~ofł<l, i\ z sem znrzt(Qd~i. \Vldziano 
~opyt robią grze blertiel raz źe koza ~l y fząc płaczące 

CHEVAL MARIN. Patr~ dziecie. opufzczone od matki, 
~owa: lIippocam]Js. prz y fł:ąpi ta do niego y kar-

OHEVAL d. RIVIERE. miła i~k swoie. ,V nafzym 
patrz nowa: Hippopotame. wieku we Francyi Damy 

CHEVALIER. leLi ptak niektnre powierzają Jwzom 
wodny Z rodzaru Łysek, dzieci fwoie, do wv karmie
~rzebywa na ł,~kach, fiawach nia zamiaft mnI11kl,~ y <.:zęfl:o 

~ y rzelulCh, mięso ma dełika- takowe wychowanie udaie 

t.{lQ~~ 'I załląch wd~i~(;zny. {i~. Z ko~iego młeka robł~ 
y~ ~el'y 
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sery dobre. )(ozy Angur
:lkie w Natolii, y Hera'kley
fide w Romanii, maią włos 
długi, biały, y bardzo mię
tki, mięso ich nie ma smaku 
zwierzyny; z wełny tych 

~ koz, robią; nayprzednieyfze 
kamloty. Welna z koz In
dyiikich, z Azyi mnieyf7ey 
y z Barbaryi, ieft bardzo 
znajoma Europe Y'cz y kom, 
gd yż ią zakupuią do fa~ryk 
materyalnych, a czasem mię
fzaią y do ln'tan ych. 

CHEVRE des ALPES. 
Patrz nowa: Chfll'11Ois~ 

CH 3:VRE a MUS}1~. Patrz 
iłowa: r;azf'!lfl, 

CHEVRE-FEUILLE.1(o
%i porooy wonny. ' To drzew
J{O moźna naginać rożnym 
kfztaltcm iak ' fię podoba, 
można z niego robIć ulice 
:lklepione, Altanl{i, y Arkady 
w ogrodach. Łodyga ro
zwesela oczy swoią barwą, 
liście zielonością, a kwiat 
przyiemnym zapachem y 

. pięknością. Ro!krzewia fię 
łatwo z wyroitkow y gatą
zek z kolankami, lubi cień, 
y okr~ca fię w koło drzewa. 
Z kwiatkow jego moźJla 

lnleC ukontentowanie od 
wiosny aż do iefieni, połą
czywrzy roźne gatunki; ran
ny kwitnie na końcu lhyie-

CHE. 
tnia, Rzymfki w Maju, An
gielfki binły y czenvony 
w środ l'vlaju. Niemiecki, 
ktory rośnie we Francy i po 
lasach, kwitnie w pol Cze r
wca, gatunek zielony, za
chowuje zieloność liści przez 
caty rok, y kwitnie od Czer
wca aź do Paździe rn i ka ; 
AmervkuIllki ie il: troche de
likatn'y, trzeba go na zimę 
przy krywać flomą. Wir
gińlki kwitnje od lVlaja aż 

do J eheni w kolorze rza rla
tnym, ~le nie pachnie. vVoda 
dyH:yllowana z kwiatkow 
ktoregol.:olwlek z tych ga
tunkow POWOIU, ieH: bardzo 
dobra na zapalenie oczu. Sok 
z tey 1'o'';[iny lluży na rany. 

CHEVRETTE SALICO
QUE CRr:V~TTE. Pażąk 

morjki . Ten Pław Ikorupiafty 
znayduie {ię w {tronach San
tonii I y po innych miey
fcach we Francyi, bardzu 
.ich wiele załawiaią w Ga
ronnię. Między temi znay
dui :~ czasem tak ie, kto re . W 

prz;d'nich łapkach trzymaią; 
ikrę z ryby morlkiey ię
zyczaftey, IH\ZWaney Sole. 
Patrz. tego flo~·a. Te paiąki 
w Garonie łowione, maią tę 
ofobli wość, ze ktore bLiźe I 
morza poławiają fi~1 w go
towaniu czerwienieią, a inrze 

biele-

CHE. 
bi'eIeią, chOCIaż pr~wie są ie
dnego gatunku. Przyczyną 
tego będzie zapewne albo 
natura Pławu, albo przymiot 
wody, w ktorey są gotowa
ne. Ten pław w rzekach 
czyli fpoczywa, czyli pływa, 
zawrze wywraca fię na płal1\1 
zawijając ogonem y nogami 
ku głowie 

CHEVREUIL. Sarn. To 
zwierze leśne iefr kfztałtne, 
wesol e, zywe, letkie, prę
tkie, chytre, fi:ateczne w 
milości, y ,I)ie odH:ępuie sa
mic~, ~':Vo.~~y towarz.yfzki, 
ktol'a wpot fzolb miel1ącaJ 
na: poozątku w.iosn y, rodzi 
d woie sarniąt, samczy ka. y 
S~l1uiczk~, ktore z pilności,! 
wielką wyohowuie. Te zwie
rzęta fpokoyne przywy kł
fzy do życia fpołecznego, 
]wchaią fię ściśle, y nie od
ftępu i:~ od fiebie. Podczas 
bekowilka , ktore bywa na 
k~llCU Października,· Samiec 
ociec' od pędza od l1ebie. dzie
ci, aby w ikrytośoi użył 
uciechy. W 15. dni beko
w irka, dzieci powracają do 
Matki, ktorych ona mile 
przyjmuie; tym czasem poki 
podrafł:aią przez zimę, źy ią 
po b.<aterfkrl, Ikoro zaś nad
chodzi czas bekowilka, wzią
wfzy fi~ brat z sioItrą, idą w 
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las na u!l:ronie, y itaią fi~ 
rodzicami nowego pokolenia, 
Sarn zrzuca rogi na końcu 
J efieni, ktore lUU przez zi
m~ , odrafł:aią, Jeleniowi zaś 
przeciwnie &ż na w iosnę. Tą 
roźnica pochodzi ztąd że 
Sarn fkromnie UŹy\.VR ('woich 
uciech, b. Jeleń do oi1:atniego 
wynifzcza fię. Na Sarn y 
(ktore zawrze na wyżfl-ym 
mieyfcu przebywaią) polu
i~ g011częm.i psami, ń źe 1;110,

cnieyfze exha!a9ye wypu," 
fzozaią z fiebie niż nlenle, 
ted y y psy wzi1.v. f7.y trop, 
Z więk[z~ Ż\ya\yości~1. " ocho-

. tą za niemi gonią Gdy iuz, 
Z blifka natrą psy l!il sarnę, 

udaie nę do wyl~rt;.tcw, iuź 
bowiem ucieka, iuż znowu 
powracn, już ·nakoniec wy
kręciwfzy (ię w 1{.oto, przy
pada brzuchem . do ziemi y 
uczaia {j~ tak, źe CZ3'lem 

. psy chodzą kolo nicy, u nie 
mog~ trafić., Pomimo iednak 
tych wy krętow przez aITe kt, 
Oycowlki ku dzieciom, dąie 
fię częfło ułowić; Myśliwi ' 
albowiem zmyśliwf:zy głos 
mlodego sarnięcia. przywa
biaią do [Iebie y ihzelaią. , 
Sarn moie hę dac u łatka .. 
wić, tak iednak, ie n'ie zą, .. 
pomina n;gd y o fwoley na .. 
t~ralne y d?ikości, z p~agnie. 

fil~111 
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niem wybiąia ficc na wolność, 
y dla tego nie trzeba llłU 
pigd y dow~erzać. Potr~eba 
ie chować wobr~ernYl11:z~ie
rzyńcu, ad yż samcy miewa
ia, $WQle chim~ry; upatrzy
wr~y f'ohie. albowiem coś qo 
niekto.rych o.rob~ rzu9aią fi~ 
na nie, tfuką rog:ami y ~o .. 
gam t dępczą. W pewnym 
z~ierzyt1cu chu"Yano samca, 
y lubio,nq fię z n~m piescić~ 
ale w czaCie bekowifka, ta~ 
(tę zro,bił dzikił~~ 'że iud~, 
kaleczy t, ń ofobliwie Damy~ 
](tot"ych cierpieć n~e mog:t~ 
~nuGano go wj~(', ~zyścić~ 
a,le iKora tQ uczynlonq, ~Q 
zrzucenIu rogow" iuż więcey 
inne nie odl'al1:ały, tylko f\ę 
ną tym Ulie y feu uformował 
lladron:ek bło.nifi:y, okr-y~y 
fzerścic! nakrzął~ pen1ki fry
zowaney, co potym uczy
~ito gu bardzo cjel~awym. 
Gd y ikro,b,ą<; fi" od padł 'mu 
j,ied y iak,i kąwałel\ z tego 
~adrO.ltku, ZCl:raz go. ziadał z 
~h,ciwo.ścią, a na wio5n~ ną
tom)ąH: inne wyra,fr~ty., Co 
za o,fobl.iwfzy zwią.zek mię .. 
dzy wyraD:aniem rosow, y 
~złon,kami rodzen.ia ~ 

C H E V R E U I 4 MUS ... 
QUE. p.atrz {lowa: qazelle. 
CHEUROT~N ou, PĘTIT 

CĘR~. Jelonek. To zwiQ .. 

GHE. 
rzątkQ ładne, ieH: bnrd ZQ de.., 
likatn,e, nrod y cipn k iey y 
\YyąfI1uide y, dąie nę utą·lku-.: 

. 'Yić, y ieit pl'zywi~zane dq 
~ZłQ\yleJ~a, biega za niril wy'": 
ikakuiltc y ~o.zioł kllią~~ ; fka-: 
aze z murq wi~cey niź ną 
l2. fl:op wyso~ości, ale prę- ' 
tka fie mol'duie. Murzyni 
{~pią SP w bł~gu, \yiel~oś~\ 
będ?:ie mł~dego zaiączka 1 
T 'emperament tal, śl~cznego 
zwierzCltka;, ieD: tak delika
tny~ ż; ąie może być prze
wiezione zą ~o.rze, ani żyć 
tylko ~ kraiu goqcy i1l~ 
Znayduią fię za.ś'V jawie, 'I( 

w Gey/an" V( Seqe.gal, V{ 

Co~go, y w lndyąc;h. J~
dyąnie no~ki ielonkowe Q

prawnę W z~ato>; rqzdaii W 
po.:łarunku. 

CHIEN. Pies.... To zwie~ 
rze z'pfi:~iące ~a wo~nof.;ci w 

pierwialtkowey natur,ze" źy-. 
te 'l{ k o.m,pon ii Z. drLlgiem,l. 
W krąiąch, dziki,ch znaydnlą 
ie, itadąmi, 'l ('prawne, śmiafoe,,, 

r. p.ryciśnt~ne J(otri.<Lebą, ł~
p,lą lwy, y lnn,e bed:ye c1Z{-: 

kie. T'O zwierze, teft nay-. 
'p'ierwfze z~ wfzyfl:krc.h, ktG
re fobie c.zfowiek przyswoił, 
mąiąc ro.scrągną.ć ' SV{O i e pa
nowanie na~ innemi zwi&i 
lt~ęty; w czym r:'I'ie,wie1e użyl 
t.f,~dno,ści." ~by g9 t.ozw1ó,"'. 

~zo,n~ ~ 

CHr.' 
tioń~gt) przywiązał do ie.:. 
dnego mieyft:a. Wpływani~ 
pOłOY 0 hia kr~ill, przyloźyło 

fię po cz\:~ei do odmian y ich; 
iako y innych Hrności nhtu
r y. Pies przenieiibh y da
leko od swego oyczyfl:ego 
ki-aiu . b:l.t·d~o odmiehia fię, 
gdyż plcmie iego wyradz11 
ilC, v hawet ld'zt::dt pdCz~::, 

tl~o\~' y odmi~nia. Toź zno
wu ple~llie przehief.1one gazie 
indzjey, czuie nową w sobie 
bdmi~lH~. Ztąd pochodzi 
()\va ni~liczona tozmaitość 

rodzaiu między psami, iaki~ 
są: Br~- tart~·, Duńfkie Char
ty, Ogary, Gańcze, Taxy; 
Pud ty. \Vyżly, POKurcze; 
Jhwdlc &c; Pod niektoremi 
Strefi1mi ikutek odrbiany 
bywa ofobliwfzy. Duniki 
pi~gek mały przeniefiohy 
do Ttlrcyi, w cztery latń 
traci, głos y f'zel'ść; we" rze;. 
nie y w ycle itla ftnutne~, Bo;; 
wem na nic Gę nie przydaie. 
W Peru pies gd y traci fwoie 
t~lenta y glos, fiaie nę po;. 
karmem tegoż fzacunku; C,) 
y z\vierz yna. I\'1urzyni y 
Kanadyicży kowie dzicy,ma
ią za fpecya t jeść pieczone
go psa; , \Ve Francyi y pd 
inn ych b'aiach, iedna ty lko 
fimfa ' ze psa iefŁ ui yteczna, 
robią; z nioy r~kaw,iczlti m~-
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fide y Białogłowfki~j Zdnie 
fię że natura, l<tora tak po· 
zwoliła rodz~jow i psow 10-

z1"od zić Cię; zabronHa iecnnk 
tnięfzać fię z innym zwie~ 
rzęciem; y tal! ples higdy 
nie łączy fię z W) drą, z w it
czycą, 1if'zką, ani bohrem, 
lubo te zwierzęta maią nie· 
iakie podobieńHwo do niego, 
co pewna iefl: z dbswiadcze.l. 
nia. Pies łącz y [Lę w l(~zd y rt1. 

czafie, fuka grzeie fię dwa 
i\lZy do toku przez dni lEJ. 
złączehie fiuie fię łatwo, ale 
po dopelnion yrh zaplodnic
nitt, z trudnością rozłączai,! 
llę;z przyczyny nabrzmienia 
członka, y dla te50 gwał
towne rbzcrv/anie hlOgłoby 
ranić, of'obll\.rie sukę. Sldm 
fzczehi fię we dwa lnieliące 
y in iewa pięcloro, rze~cioro, 
a czasem y dziefięeioro fzcze
niąt, ktora sama K,arhli y li
że cZ'ęścią 7. miłości, części,! 
dla ochędoftwa. Ze zbytnie
go ochędoll-wa; wypiia po 
nich urynę, y zhda łayna 
ich. Gdy l€>y kto z~hjera 
fzczt'ilięta, broni ,varcząc y 
poglądaiąc tałośhie zn czł(j .. 
wiekiem, porzucoh~ na zie" 
mi hi erze pb ieclncmu w pyik 
delikatnie.'y znno{1 da gni~. 
zda. Piei domowy nie iyi~ 
zielem., ty lkt> cLafem ziad" 
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'awę dla lekarH:wa, ktore go 

'plIrg llic. O rd y nary in ym ie
go pokarmem są odrobiny 
z itolu PUllikiego. ·Ł~ y no 
p(' e wchodzI do lekarfł:wu"na. 
ptl rgans, pod nazwilkiem _,J.t
lJ1' 1111 G'r{(!cum, na ktore nie 
pada żaden robak, y oftro
. ci ,! swoją wypala trawę. 

Pies nim hę układzie, obraca 
fię kilkn raz y w koło, spi:lc 
mal'zy,rurzu nogamt,y fzcze
ka przez sen; me fpotka fi~ 
z drugim pfem: żeby mu 
nie minł powąchać pod ogo
nem, C7..y to dla smaku, czyli 
przez grz~czność, nie wiem. 
Zęby f'pl'ochniałe y f'zedć 
biała, oznaczaią psa cHoro
witego. Pl'zcżywfzy lat 
n ywięcey 15. zdycha. l\ra
chotlletanie maią dla' psow 
chorych Szpitale, y nazna
czaią im ord ynaryą dożywo
tnią, za ich Uilllgi wiei·ne. 

o zwierze domowe". i e ił: 
bardzo użyteczne dla 'czlo-
\-'ieka, y fpdfobne GO nau

czenia ii~ rożn yeh fztuk y 
t· tentow; y tak kundle' y 
n:lCe, zalecaią Hę wiernością 
k , Panu, rtrzegą trzody, za
~ 'aeaią, naganiaią na iedno 
m eyrce, będąc gotowi peł
ni 1 rofkazy pafterza y bro
nić owiec lękliwych od wil
czey plfzczy. Ogary zaś 

CHI 

Y Chartv , w oczach sweO'o 
~ o 

Pana scigaią za zai:!ccm, sar-
ną, lub okrutnym dzikiem. 
Wyżły wiatrem wietrzą ro
zma'ite pta'itw,o, y . (~ O niego 
itai<!,.dai:!c roi.l;e znaki Strzel
com, bli1ko znayd Lllące y liec 
zwierzyny. GOl1cze gonią 
gtosem z:.liąca, lisa, y inne 
zw ic.rza. Duńikie biegną 

przed karetą, oznaymL1i 'lc 
przyhycie DogatE'go y mo
żnego Pana; ~low",=m pies, 
iefŁ to 1}uż .. !cy, pewny, y 
czuyny, zawrze gotowy do 
obrony od zlodzieia, lub w 
njebef'picczeJ1ll:wie życia zo
Iłaiącego Panu, za ktorym 
idzie wfzęazie y arsyH:uie, 
łasi fię. y llucha bez uporu. 
J eźeli w czym wy kroczy, 
uniża fię, a odebrawfzy karę, 
liże tę rękę, ktora go uka-

j rafa; nic nie może go od wa
bić od wierności, zawrze P04 
wraca do Pana, nie łakomi 
fię na [eprzy byt u innego, 
ale choćby mu było naygo
rzey, Duży Panu naygorfze
mu, y na yubożi'zemu. Ro
zmaity ton f'zczekania, ru
f7anie oczu, nadi1\.akiwanie, . 
y merdanie ogonem, są to 
wyrazy. ktoremi chce oka
zać swoie pl~agnienia. Przy
wiązanie, wdzięczność, tec
!knota z nieprzytomności~ 

• tfldość 
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radość z powrotu Pańlkiego 
s~dowodem oczywitŁymcha
rakteru iego, Nie gniewa 
fi~ tylko na nieprzyiaciol 
tak swoich ialio y swego 
Pana, gniew swoy oznacza 
najeżaiąc fzerbć, warcząc y 
wy{'zcl.~rzaiąc zęby. \Viado
ma ielt kaźdemu l~ifrorya o 
psie, ktory nieraz y miey
fce y zaboyct swego Pana 
w yd:.d. Pies podlega wielu 
chorobom, iakie są kurcz, 

. kamień, kolka, parchy &c. 
ale nie maC~ nic niefzczę
sllwfzego y dla niego y dla 
ludzi, iako wścieklizna, J\to
rey przyczynl bywa niecio
fratek pożywienia, a nay bar
dziey wody, czego ieit do
wodem zapalczywość ślepa, 
y w . .fł:ręt do napoiu, \V tym 
Hame będąc nie zna nikogo, 
uką[zenie jadowite, zaraża 
inne bydlęta tąż samą wście
kłością; ludzie nawet uką.
rzeni doznaią tych samyc~h 
1kutkow, a co więkfza, nie 
mogą. ratować fię źadnym 
trunkiem, gdyż nie wiem dla 
czego zaraz im fi~ wraca do 
gardła. Nayfkutecznieyfzym 
lekarH:wem na wścieldi -: nę 
dla człowieka są kąpiele zi
mne, zanurzanie w morzu, 
Lebiotka ziele, y maść z 

, merkuryufzu, Na psa wście-
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krego nie ma fporobu, tylko 
w łeb frrzelić, Gdy pies 
ukąfzony iett od drugięgo, 
chcąc doświadczyć ieże!. ieft 
wściek1 y, trzeba mu pofia
wić wodę do picia, albo Za
bitemu wytrzyć zęby ka
wałkiem pieczeni, y podać 
psu zdrowemu, ten gd y po
wącha y nie przyimie z uHa- . 
wiczn y m fzczekaniem, bę
dzie t~ pewnym dowodem 
wściekłości psa z ego. 
CHłEN CRAB . Iefr ro

dzay psow w Gwayanie, 
kfztałtem podobny do lIrow, 
a fzerścią do zwierzęcia na
zwanego Chaca. Patrz tego 
flaZl/a. Nazywa fi~ Crabe 9la 
tego, że lubi bardzo raki 
morflde y inne pławy w 110-
rupach. 
, CHIEN de MER. Pies 

m O1jk i. Tę rybę dzieJą na 
wiele rodzaiow, w fzczel{ach 
ma niezmiernie wieje z~
bow oIl:rych. Są bardzo żar .. 
łoczne, woynę toczą z' ry ... 
bami, częścią mocą, częścią 

nap"dziwfzy ie w ciaśnin~ 
pożeraią. SkOl"}) z tey ryby, 
ponieważ na niey ieft gro
fzek twardy, używaią do po
lerowania rożnych rzeczy. 

CHIEN VOLANT. Patrz 
flawa: Chauve-Sauris. 

CHIQUES" ou FOUX de 
Dy~&:· Tom 1. Z PHA-



lei1 rcb~cz(!k 
Inill y na wyf'puc:h Arttyl
lkich, ktory tak (J, wpl!e 
za ikorę albo paznodicć, 
ci~źko go wygubić, gd yź 
zOLl:aiąc w ciele, wyrafta iak 
ziarko grochu, fpl:awuie 
niezmierne h<:ierzbicnie, y 
nie zapo')ieglt'zy temu, j'o~ią 
fję wrzody. Nó. t1 na\-!e
prze iel,utitwo smaro\-~'flć ma
ścią z żywego srebra; Chcąc 
fię uch ić od nich, potrze-
ba (lę smaro\V Ć t Y tiu-
nem. 'l'e "obaki wpijaią fię 
małpom, prom, kotom, y in
n ym ~:vierzęi:Om. Patrz. jło
wa: '1 .... iqulfs 

CHOU. Kapu{ta 1 ~n: ro
zmaitego rOd~(ł·lll. Dawni 
prz y pisi.val i hapuścip ie1-
Joe prz ymioty. Kalaflory 
są smcrczne y zdrowe, ale 
Brokoie dei i katniC'yf'ze kto
re nawet ,za prawdzi ve mogą 
uyść, z wyroitl·ow na ka-la
fiorach, pozrzynawrzy im 
·wierzchy, iflk robią w An
glii y w~ "'łof'zech. ]{a
pulta w lorka ieft piękna dla 
nści fryzowanych: J armufz 
czerwonawy czyści piersi, 
gotl1i~ go . z rodzenJu:uni ru
chemi, y pilą śpiewacy y 
Kaznodzieie, na tdeczenie 
chrypki. ,Kapul1a surowa 
kwafzona, iefr fpecyałem u 
Polakow y Niemcow, 

CHI. 
~HOUAN. Są ziai'ka łot'. .. 

to-zielone, kto re przywoź% 
z Az i, l\lalarze ·v· fi arbierż'e· 
miefzui!! ie do k~rminu far'" 
by czerwoney. . 

GHOCCAS. CHOUCET
TE. Ka1f',~'a b dziboie y no
gach czerwon) ch nie wielka; 
gniczdzi fię po dz1tlrach na 
drze vie,. albo w murze, znci1i 
pięć lub 'fze~ć iay nakrapia; 
nych,źywi 1ię zim' lem, przez 
imtyn kt iaJ, iś chow::I. wfzy
Hiw, co jeJ wpadnie pod 
riog~, a leżel i trafi na ziarno 
albo na pien i'ldz, to go cho
wa l,]u'adJuem ,-v złemi, zkąd 
u,roHo przy1łowie w języl~u 

Francuikim: F ripoll c:omnz~ 
'Ll71e Chotlcette. 

CHOUCAS ROUGE, ou '
CORBEAU ROLJGE. 'Kruk 
czerwony, l{tory 11lezwy
czaynie wr:-:efzczy, prze
bywa na wysokich gorach 
w Arwernii y w Kornwaliii , 
mieso iego ieft dosyć dobre. 
Tego rodzaiu l(ruL Fjlipiń~ 
fkje śpiewaią wdzięcznie. 

CHOUETTE ou CHE
VECH E. SÓzra. Ten ptak 
przez cał): dzień iiedz! w 
dziurze na drzewie albo w 
murze, i~k tylko pocznie 
zmrok zapadać, wyl~tuLe·

pocic:hu y japie ptaCzki, za
iące y kroliki zdrzymane; 

iafzczur-

c I-H CHI. IQ5 

iafzczurki, żaby y innę, mnOC;Cl za(1on y, ktora ie z~!-. . 

zwierz~ta. paźera ie y i<li:1 l~rywą, y Qd" zadr:ct\yi nin 
wyplia, n~010 dźieó potym, - lub fui"zanin fię. B TWlli'l y 
Wluca fl~ do sw~go IOi.y11,a. t~kie p.o~'zwark,ł: kt~:-c laź:l 
9-dy fi.ę trafi,że flę w d-,.iell y bIorą zyW!10SC_ 1 e !(to
pokaże. , wfzyH:kie ptaibvo re iie nic rUfL.al:i z mley!'ea. 
i10zn'-{"Y1'zy fwego nieprzy- są ~lbQ z'\~1klli~tC' . w piche~ 
iaeiela, porl1l"za uę y hur- rzy ku ko 'rTlatym, albQ ~oł(3 

mctll blie na nią, y db togo przy kryte lili:kiem, cltbo \" 
iey gŁosem ptaLmlCy w:lbi1, fzparach \V <h'zewie, alpo ,y 
y towią drobne ptafzki. ł\:ie- zi~n;i, z tych niektore wy
~y ią C.zasem ptn.n:~o obfl\o- duią (i~ hyć z lltcgo złota, 
czy że l1~)ec nie mo*e, wy- pu,ez odbijanie romieni 
wnlCil Cię na ziemi do gOi'y świat'ł,a, I~tore {i~ obiia o 
brzuchem, y broni fię n; 0 .- grunt ghdki y wyglansL: 
cno fzponami y dziobem, wany P0(~z'.varki. Nn.yza
ptarzęta więcey odwaźne. niż r<:1zti~ fL.C wapory nie f'zko-
żhroyne, rzadko iey dać dz·-. pocz\Varko,~ \Vycią-

(l1.:Jgą radę. Pow iadąi<! źe gn i en ie powietrza fli ze;~ 
gd y pofi:rzeźe ptak,a d fapie- lnachln~ \Viatroc i;lg'U, zdaie 
inego otoczonego od pta.- flę pl?zekonywać, iź nie ['c

fi: w a,' pr~ybywa mu na. po- trzcbuią oddechu, ?- tym 
moc y broni. SO\yę mo- wf'zyH:kim zatopione VI cli
źna ułożyć do pola. y uźy~ wie gio1, owfzem nfekto~ym 
wać zamian: kota do fowie- d.osvc lcl1 tył zam~q:ilć w 
~iH. myCzy.' , oti'\~f ie; co oczywitty,m ic~~ 

CHRYSALJDF., FIr.VE, dowo em że potrzebują p 
AURELIIł:, NYlVIPHK Są wi;trzlI. N.ie wf'zyfł:kie 11 . 
to nazwifl~a, j{toremi na~y- czwrtrki obracaią fię v/ mo· 
waią ld'ztatt robaka, maią- tyle,. gd yż drugie są. co f:: 
cego !lę przemienić w Mo- pr.lerl)i.en iaią w mm:h y {, 
tyla albo W; muchę. Wfzy~ ctwoch łub czterech fkr%v 
ftkie Gąfienice y wiele in- dl·aQh, y maią p"QKrOwce. (
nych robakow corocznie ('zwal len co do k.rzt::dt~l, o;.,· 
prze·rt).ienia.ią fi~. Roźność bliwf'za iefi z rodzaiu n:-p:\" ' .· 
~oc:zwarek zależy od kfztal- nego Cafside. Paty'); tep;o :':. 
~u~ przezroczyftości l\lb cie- WU.. T~kźe pod imten' ( . 

Z2 COLVdlS 
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Coujins y Tipules są cieka
we. Rzecz dziwna wcale, 
źe robaki maiąc cząftki or
ganiczne tak fubtelne, y de
likatne, doznaią tak trudney 
odmiany! Plewka ktora 
okrywa poczwarkę iefi niby 
zalloną,pod ktorą robak przy
biera fię w inną fukienkę; za
nona pęka, aź oto -Aktor 
wychodzi na Teatrum świa
ta tego, grać inną rolą. 

CHRYSITES. Patrz }lo: 
wa: Pierre de toucJw. 

CHRYSOBA TE ou RUIS
SON d' OR. Je{!:' Kamień 
artyficyaln y z gatunku ka_' 
mieni. na ktorych sama na
tury r~ka, zioła, drzewa, y 
luzaki z wielkim podziwie
niem patrzących wyraziła. 
Robią go tym fporobem, że 
zamykają między dwoma 
kryfztałami żyłki złote, y 
przez ogień fztllcznie fpaia
ją. Używaią go do pier
ścion kow y do przyozdobie
nia tabakierek. 

CHRYSOCOLLE. Iefi 
ruda miedziana rozwiązana 
y przeift:oczona prze z kom
binac Yą, ktora fię czyni w 
ziemi. Staie fię z niey ka
mień drogi żłotym kolorem 
przyozdobiony. Tym na
zwiikiem nazywaią także 

]de y złotniczy nazwany:Bo
f'ax;. 
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CHRYSOLITE. Kry~o 

lit Kamień. drogi iefi tward
fzy, nizeli Tan:.ys. Szlufuią 
go więcey gładko, niżeli W 

figury fzybiafte. 
CHl<YSOMELE. Tych 

robakow wiele gatunkow ra
chuią; ktore rożnią Clę mię .. 
dzy fobą wielkością. kolo
rem, y mieyfcem gdzie prze
bywają· Znayduią fi" pra
wie wfzędzie, łażą powoI i, 
wziąwfzy ktorego W rękę 
wypufzcza wilgoć tłuJlą y 
y śmierdz~cą, W tym ro
dzaju naypięknieyfze są na
zwane: Chryjomele li galon$. 
y l' Arlequin do're, ktore są 
Itroyno przybrane; są z nich 
niektore, 00 maią na fobie 
pokrowiec cał~Qwity y bez 
ikrzydeł. 

CHUNGAR. 1eft: ptak na
tury Bąka y Czapli, ktorego 
Tatarowie na znak hołdu 
ulhoiwi'zy w drogie kamie
nie, Sułtanowi prezentują 

corOCZn1e. 
CICINDELES. Tych ro

bakow rodzay ieB: pofpoJity, 
rozmaitego gatunku; te kto
re maią Pcccherzyki czerwo
ne po obydwoch fironach, , 
mogąc ie nadymać y ściągać, 
nazywaią fię: Cicindeles ci 
cocardes. Doświadczen'ia po
wtarzane na tych robacz-

kach, 

CłU, 
kachł iefzcze nie odkryły, 
na coby fi~ mogły przydać 
im te pęcherzy ki, gd yż odią
wfzy ie, nie tracą rwoiey 
ruchawaści, ktorą maią. 

·CIERGE EPINEUX ou 
du PEROU. To rtrzewo W 

kraiu nafzym nie może kwi
tnąć, tylko w Oranżeryach, 
Te ktore iefi W Paryźu w 
ogrodzie Krolewfkim było 
wfadzone na początktl tego 
wieku pod dozorem P. Fa
gon, zaczęło kwitnąć we 
pwonaftym 'roku, owoc ie
dnak iego nie dofhlie; ale w 
fwqirn kraiu y na wyfpach 

. Barbadzkich, pl'zynort owoc 
nakfztatt grufzel~ Bergamo~ 
tow, przedziwntgo zapaohq 
y smaku, Miefzka11cy t?m
teyfi to drzewa radzą okoto 
oomow. Każdego roku nad
rofrek oznacza j{olankiem. 
Łatwo fię daie rozmnażać z 
gatązek~ ldore zerznąwfzy y 
podfufzywfzr przez dni 15, 
albo trzy tygodnie, potrzeba 
wf'adzić w ziemię;, to puści 
korzenie, Są y infze ga
tunki tego drzewa, iaki ie!ł: 
Cierge Jerpenti11', pofpolicie 
nazwany myf'zym ogonem, 
ktorego gałązki rozpinają 
fię, Y są ozdobą Oranżeryi. 
., C1GALE. Swżrfzc'Z polny. 
Te robaki znayduią fit po 
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łąkach y ogrodach, samica y 
samiec zamiaft pyfzczka,maią 
no~ zwiiaiący fię pod pier
fiami, ktorym wysysaią sok 
z liści y gałąze k, gdyż to 
ien: ich pożywieniem, a nie 
rosa, iak nie ktorzy rozu
mieją. Samiec sam śpiewa 

...nie gardłem ale nac7.ynicm, 
ktQre ,ma pod brzuchem; w 
tyle Dog u samca są dwa ka
pturki, ktore podnionfzy 
widzleć fię daią dol ki oddzie,. 
lone błonką, w pośrzodl<u 
zaś tych try anguł. Dwą 
mlłfkuły tęgie p dnorzą in
fzą błonkę, ł< tora fię raz 
PQdnofi~ drugi raz w Idęsa. 
Powietrze porllfzon~ tą błon
ką,udz,ela CIę mnyrn dołkom. 
y {prawuie melod Yą, przęz 
ktorą sam\ec 'pr~ ywabia do 
fiebie samicę. Te mufkuły 
rufzaiąc papierem w trąbkę 
~winionym, nawet świeżo 

zabity świerczy 1< moźe 5pie
wać., Swierczy k śptt'wa zra
.na y W potudnie podczas 
upału ilonecznego, ktorego 
głos przeznacza Rolnikom 
piękne lato, y ol fite żniwo. 
Na ofiatnim pierścionku pod 
brzuchem u samicy,ieH: piłka 
fkIadana lak noż, ktora fi~ 
otwiera według potrzeby, 
ikjada fię ze trzech czę~ci, 
z ktorych j{aźdą z ofobną. 

ruCza; 
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~ufzq; tego infłrumentu uży
wa do \vydrążenla dziurki \V 

gałązcę z ąrzcwa odciętey 
aż do rdzeniu. ~V tey dzill~ce 
{kładą do 4°0,. ia y; te po
mimo tl'oikliwości macie
rZ Yllfkie,y w zachowaniu od 
wfzelkic' go, niebefpieczel1-
{twa, bywaią ziadane od ro:" 
bakow żado'cznych. NIucha 
nazwan,a. Iclmeu11Io 1J" maiąca 
takźe . ofhy kolec, fkłada 
swoie iaia w poś ~oclku o
nyc'h ', ktol'a ie.lt dla nich 
na ywiękf.l ym nieprz y iacie.
lem. Z tych iay wylągltzy 
filC robaki'wyłażą na ziemię~ 
y wysysai:! sok ' z korzon; 
k,ow,ale, nie m,aia. at1l naczynia 
00 spie~an.ia, ani kolca do 
świdrowania, nogi prze.dnie 
maią; nakr~~att moty ki, kto~ 
remi kopią. dziurki w ziemi 
na "dwie lLlb trzy Ilopy głę
\Jokie, y V( nid fię kryią 
przed zimne!u na' zimę, zo
fl:aiąc w H:an,ie N1mf, czyli 
robaczlco,W woreczkiem o
krytych: Te ro~ac"zki łaź~ 
y -nosem wyciągat· ... so~ z 
korze!1i. G~l y fię 'maią prze
mienia.ć, wybżą ml drzewo, 
y tam oproeiwtzy Hę w 
Swirfzcze, napełniaią powie .. 
trze swoim śpiewaniem, do 
~torego ich mlłoś~ wzbudza 
y ~'ozmnaża rodzay_ Dawn~ 
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Swirfzczkow Nimfy iadali z~ 
fpecyaŁ, zna ydui ąc samce, 
s.maczn.ieyfze przed z:tpło
dnieniem, a samic,e w czaue 
fkła.dani.a na(ienia: J p~'zyH 
ptarzki y dzię cio ły bardz? 
te lubią. na ktore pofpolicie 
ie lowlą. Zacz<tpiwrzy swir
fzczyka wędką, prz wiązui·t 
na n'ici, ten gd y po powie: 
trz.u lata, ptalzki fpuściwfzy 
fię z gory, sam.e wpadaią w 
ręoe. Swirfzcze poltle ia
kie znaydui~ hę na okol~, 
P-ary2~, są trofzkę od-m)e'1-
ne, y dla tego nązywai :! ie:· 
P1·o-Ciigales. '1eft iel'zcze ro;
dzay S'Wilfzczow mlZ\~ any~ 

Ciga'e bedeaud8" ktorego 
czerw ok rywa {i~ na. w'lOfnę 
niby piąn~, j{torą w ytacz~ 
otworem sweg-o ęiał-a. Ten 
czerw porpolicie bj"ya '~ 
ka~ciku lii1ku i~~iego; ci 1\ to; 
rzy nie wiedzą, o 'tey i.ego, 
wlńfności, rozumie ią; . że to, 
ien ślina. pr~ywrzal'a do Ii
fl:ini, al-e naturalifta bieg I y 
odiąwfzy ~ pianę, znayduię 
robaqzka y ro?waźa . ie~o 
dowcio w utworzeniu fobie 
fiedhfka. Nurze S'wirfzche 
nie wIele rnaia trudności \; 
p~·zemieni.anil~ ~ fwoim; Nimfa 
albowiem chodzi" b-ięga, i1<:u
cz~, y ie 'tak, iai<: poty,n pq 
przybrania fkrz ydec. Wielką, 

. lt;ke· 
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rzkoda ~ ze dla fwoiey pię:. 
lwoścl y ol'obtiwosc;i nie są 
vię-!{ f:~C'. Te kL.ore zowią: 

te BTl~l'd. ~b1hle, te ,petit diable, 
V LI} dC1:li.d.iaUle, sa na v zna
j·omitf'zc. Z cU'dzyc~h k~'aiow 
przyw iŻ;' nam Swirfzcze po
Ha(;! n;(>/v'y'Sz~' ney, iakie 
~a: P(,de-!ant::.'n.U:. Patrz ttJrro • - o 
JlOlrct. . 

CIGOC-;NE. Bocian. Te 
pt.tb J'o l nią Gę kolorem, 
gdyż iedne są białe, a dru
gie .c /~2lrnc. zimuią porpolicie 
w A fryc·,:', oc1iatui8; y przy
jatuią il:adD.mi , gniezdzą Cię 
na w ierL:c:ho~ ka.ch drzew, na 
\vieżac h, na domach, y na 
Hoaolitcb: kleI oczą dziobem 
tłuJqc . edną czę~ć o drugą. 
~amica t'no!i d wa albo czte-' 
ry iaia, sClmiec zaw [ze Wler
n y swoiey małżonce, nigdy 
iey nie opufzcza. fzul'a po
żywienia y dZIeli iię z nią 
zdobycz} l\Ilode bociany 
wyL!3 trz y fiS nigdy nie po
i'zucnią fwoich Rodzi(' ow, 
przez upl'zeyme przywiąza
nie, y na Harosć ich żywią; 
ztąd pisało w1elu przedtym 
na pochwałę ich czyfrości, y 
-wdzięczności ku [woim go
fpodarl.':om, y teraz na" et 
wielce i e,. fzacllią dla wielkie
go z nich poź ytku, bd y ź 
czyfzczą kray wyiadaiąc ża-
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by, węże, iai'żczurki, y śli
maki. \V Tetsalii y Holl~,n
d y i podpadalby karaniu, kto-

. by bociana zabił. Bociarl 
chodz:~c po błotach ZllnUr%a 

dziob y fzuJ.dl poźywien!a. 
Ułożenie kości w bocianie 
ief1: d~~iwne, ktore sa twurd.: 
fze od 7.wi.f'l'zą,t c~v ' o;noglch 
y są przezł"oczyite lak f'zkio, 
robią z nich ~abil{] do wa
bienia ·ptaf'zlmw. \V locie 
ma moc y łatwość. ", kaź
dym jkrzydle m~ rp trzy 
cz10nki; fZtllką ofob!iwf~ą u; 
łoźone, gdyź ikoro -rz ,d la 
rościągnie zaraz fię podnofi 
v gorę, a fk.OfO ie fkbda, 

ted y (ię fpufzcza na dol. Bo
cianowi nieprzyiaźni są: Nie
doperz, Orzeł, nurek: y 
wrona. 

C1QUE. SI.dnia u;ef-;:. zie
le iadowite. Rzecz pev/nd, 
źe natura ziemi, y rożnica 
położenia kraiow, wpływaią 
w ciała, ktore fię w nich 
znaydują, iako z podziwie
niem wJdzieć moźna, źe to 
ziele w Atenach bv lo tru
cizną, j\tore w Rz;mie nie 
miaJo żadnego ~icherpie
czeńftwa w fobie; gd yż )'0-

wiadai~ źe w Lombm·a r;' 
Chlopi~ iadali to ziele w l~, .• 
ł a c i e . ' Jak o ź k o J w i e k l a ·U: 
nie potrzeba temu dowierz~.lć. 

Dwo .. 
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Dwoiaki ie[t rodzay tegQ 
ziela, wielki y maI y. Sw i
nia wefz nazwana: Perjit de 
I07lS, nie iednemu bylo to 
. ziele f:ltalne, kto go iadt; 
naylepfze na to leI...arftwo 
zażywać oćłu z Oxymelcm 
poty, poki nie zwomituie, 
A tubo to ziele h natul'y ieH: 
trucizną niebefpieczną. w rę
ku iednak Pana Starek H:aJo Hę 
cloświadczon ym lekarltwe lU 

na l'Oźne chorob y, potrzeua 
atolt do tego umie iętnoścl, 
gdyż iefl: rzecz niebe{'pie
czna. Swinia wefz powi~rz
chownie zażywana uśmierza 
y rezolwuiej zmięfzana ze 
ślim~ kami tłuczonemi y ltt!

ką, leD: bardzo lkutec·zna na 
wrzo~y, gangrenę, y s~ya
ty kto To ziele num pr7. y" 
pomina śmierć Sokrntesa w 
Atenach: ktory mężnym u
myHem wypił, gdy mu go 
do więzi~nia z roikazLI Areo
pagu prz y tlano. 

CJ(~UE AQUATIQUK 
Opiel;, ziele. Tym bard;iey 
potr%eba wyfŁrzegać Cię te
go ziela, im bardziey nIe 
Jednego zwieść może ~woim 
zapachem, ktory ieCl: podo
bn y do zapachu innych ziot 
zdrowych, iaka ieit trzcina 
k~r/.(-nna. Jadowitość tego 
Ziela, leLt [traCzna, gd yź f'?ar-
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pie y dziurawi błonę Ź04 
lądkową· Ratować fię ie
dnak można womitami, piiąc 
oliwę y mleko kwaśne. 

CINIOLłi::I~. Gtz'nka, kto
rey micfzknńcy Archipela
gu używaią zamiaCl: mydta do 
chuit y bielenia ma'"~ryi. 

CINABRK C!J72obt!r. Iefi: 
farba, ktora fię formuie w 
ziemi przez kombirtaeyą 

liarlci y żywego srebra, su
blimuiąc przez ogień podzie
mny. Rożni fię w kolorze, 
znayduie fię w Czechac:h, \V 

'\rr ęgrzech, w Sklawonii y \v 
Peru, nayobficiey iednak w 
Ni~tnczech y w Hifzpan ii 
Cynober utarty na proch 
[taie fię rutnienidłem, kto
rego używają. Damy do ma-
lowania twarzy. U Rzy-
mian zwycięscy podczas 
tryumfu,malowali fobie twarz 
y ciato cynobrem, ażeby Cię 
wydawali fhafznieyf'zemi, ił. 

podcL.as uroczyCl:ości nacie
rali Posąg .J owifza. Chcąc 
doświadczyć czyli więcey 

w fobie ma ten minerał fiar
ki; czy żywego srebra, po
trzeba kawałek rorpalić w 
ogniu, ieżeli ma kolor nie
biefkawy, przykryć trzeba 
kapelufLem fzldamłym, na 
ktory wyCl:ępuie wapor gę
fl:y,ktory fi" potym w grudki 

zbiega, . , 

~or 

zbiega. nakfztdt żywego mnym, ule.czyL1:ym y bef'pie
srebra. Cynober na~lIraJny cz nyn: od wf7el1\iey przy
na węglach ża,·zyfl:ych . wy- goLI yr, nic ma ruchu, aby illC 
daie plOI'lidl. nieb;efki, ie- 17'1Ogł przenofić z rnieyfca na 
żeli zaś czerwony, pewna ~ mle y {'ce, oprocz c.h~ och bro- . 
ieit, że ien: pomięf7::m v z mi- d~ wek na grzbiecie, ktore 
nią. Cynober ~Chi{;lki na- lDn fitC podnofzą y chow~lą 
zwany'Pclzw.:ha, ien piękny, podług iego wbli. Gdy do
cZv' ily, y ba r.:1zo drogi, ko- rośnie, przemienia Cię w po
loru nigdy ni l ' traci. czwarkc;. otwiera błonk~ y 
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CINIPS. [(omar. Ten ro- wylatuie na powietrze. Ko
dza y Robaka \V ieCl: bardzo mory na wierzbinie wylę
ciekawy dla swoiey formy, y gnione, z inIłynktu fzcze
inltynktu. T~lk mały roba- gulnego porzucaią fwoie mi.e
czek, a przecie op~trzony fzkanie, wprzod nim 5ię prze
ieft narzędzIem potrzebnym rnieni~ w poczwnr1d, y ukry
c.o życIa potrzeb, y uciec h y wrzy [jf~ w zIemi; filUią fobie 
w rozmnaL <!1l iu Cwego roc.łza- pęcherz y k, w ktorym po
iu, dla ktorf'go aby obmyślił tym przemieniaią 1l'G. SZl1-

berp'ieczeń[two, liŻ ywa wiele kaią czasem robaczlww na
przemyilu. Pod brzuchem z~anych P'LIce1'on~, y gąfie
ma kolec ukryty we srzodku, nIC W ktorych ildadaią swoie 
}..:torego używa iak na fprę- nafienie, z tego gd y {ilG wy
żynie; tym ko~cem świdruje lęgnie robaczek, ziada swoi,! 
dziurkę we śrzod ku liitka, gofpodę, w ktorey fię wy
albo w ciele ~nfie n icy, w kto- lągł, iak czynią poflJolicie 
rey P/dada Cwoie iaia, te zło- muchy nazwane: Ichneumon. 
żone mi~dzy ż y 1 !wrni liH:ha Trafla ' fię iefz~ze cz~sem 
fprawui~~ wy[tąpienie soku rzecz dziwnieyfzH, że robak 
na w ierzch. Y zt:ldto rodza Iclzneu11Ion pożarłfzy gąfie .. 
lice owe nndl'oH:ki, ~ nib5' kro: nicę, bywa y sam pożarty 
fry iakies na lIściach rOl-mai- przez robaczka komarowe
t .ego kCztałtu, \V ktorych 1'0- go . .~ego Iodzaiu komory 
bacze k w J l~g I Y zna yduie iedne zamieniaią fi" w robaki 
pożywienie y mi ę !'zKanie . fkrzydlaHe, pod fkorką; gą{je
.Zwiniony w t ł'ąbkę w tak ni cy, albo rob9czka P~LCl'rOn, 
ciasn y m domecL, ku y cie- y nie wychodą. ztamtąd, ai 

Dykc: Tom Jt Aa do 
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do wylotu. Drugie zaś P04 

l'zuclwf.::y mief~lfanie 7.gni 4 

le, nkl'ywaią ilę w lilł:ka~h 
maiąc Cię pr.::ernieniać. Są 
iefzcze y takie, ktore będąc 
w franie rohakow, nie L-::ukulą 
dla [jebie, żndncgo miefzka: 
nia: ale za to ich poczwarki 
ukryte pod !iftkiem, olay.L 
wai~ fię Jkorką grubą, ktora 
ich broni od wCzelkiev na~ 

tarczy\Vo~ci. Te liO~mory 
wyleciawtzy ha powietrze; 
tym iedrt ym Hę zatrL1dniaią~ 
aby rodzay swoy lak nay~ 
wi~Gey .rozmn~żHły ; ~<lmi.ca 
zaplo(ln10hA. t.1.l1 ka mley (ca 
do 'zŁożenia swoiego nalienia, 
do gtorego ią ltiitynkt na
tury prowadzi. 

ĆIR~ ..... ~ritl·z {lowa: Ga
teaux df) ch-I!. 

CIRON. Robaczek zafkor
ny biały,.: y okrągły. Tych 
robaczkow ie!! l'odżay ,1'0,

zmaity; iedne w piiai~l l1g lll
dżion1 'y zwierzętom,. a dni
gi~. :hJ;i<l na t'oślinach. T~ 
rob~czki wpiiaią hę za fkor~, 
y fpra:~ui~ gwałtQwne 

. świe\r?-hie_~. ie; y tak tocz'l; po 
za fkor~, iali krety w ziemi; 
pofpplicie przycze'piaią hę 
do rąk, albo do nogo Znay
dU,ią I Gę czasel,l1 w ft:rupach 
y VI zębach: f'pruchniatych, 
moźna ich dobyć fi.piiką, 
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gc!y wypadną, zdaią fię rtie 
rufzać, ale za chuchaniem 
roz.grzewaią Hę y biegal~ 

dosyć prttKo; 2:nayduią fi~ 
także y w odzieniu parfzy .. 
wych, ktorych fi~ potr.::eba 
mocno wyfrrzegać dla zara
zy. Zapach y tczgie y prze.;. 
hikaiące~ mogą iluż) ć na wy
gubieriie ich; Patrz fiozl'a: 
Tiqiu/s. 

CIRQUINSON; Nazwi .. 
11<6 zwierzęcia o ośmill prę
gach nazwartego ]"'atou. 
PÓii";::' tego /101;-a 

ClS'f'K -Ko~f!f.J7 . 'Pcgo 
drzewka iett \viele i-odzaiow" 
rośnie we 'Vłorzecb, w Hifz
panii, y ńa Archlpe[a/u, mi 
wlosn~ prżyozdabia fzpale
ty swoiemi kwiatami, Ten' 
f'odzay Kozilepll, l{tory ro
śnie w Kandyi, wydaie źy

wic'ę czyli sok. ktoi'y kozy 
zbierają. Patrz ,powa: Lab
dan'LlJ1t. Na kozim lepie ro
śnie Poroft. Pa,b-ż Jlowa: 
llippocifle. 

C]ST~LEi Ten j;dbak 

cho\va głowę swoi:~ niby 
pod. kirys, ktdry n~ sobie 
nosI. 

C1TRON'ELL~. I Patrz 
nowa: Melifse. 

'C1TRONNIER. jJrz,~:f;o 
Cytrynowe, j{tore 'pochodl.i Z 

Medyi 'y Afsyti, y ,u~aie fi~· 
bard.::o 
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bardzo d.obrze w kraiach go- nar 'pi kowaną goźct ikn'mi 
r !cych, iakoto: we· \Vło- cl.ęfro wąchaiąc. o\.tru H ża
fze,~h, V{ Portugalii, w Pro- raźliwe powietrze. Cvh· 
w~ncyi, y w Langwedocyi. clr.::ewo ielt z rodzaiu cyt~·y
\V Genuy z wielkim il:ar.a- nowych drzew. \V ~zy
ni~!l1. go utrzymuią;. y b:lr~ mie przedtym, i'obiono ' dro
dzo wiele ga.tllnkow· tego gi:= f} r.l~ty' Ż dd~' v,/a cytry
rlrL,ewa rachuiCl . . Te na l\to- n~wego, mał~~(~~'o ·'na sob~e 
fych nuyprzed~ieyfze rodzą wIele sęl~o\V. 
nę cytryny, rosną na polu CITRO=~ de TF:RJ.r~. 
11li~dzy . Pizą y Ljwurnem~ ratr~ nnw~: li aJ'ah'U, . 
\V in'zych Uranach zasa- CITROUILLj~ ' 'ou PA
dzone, {lie mail! tak deJika-:: ' STf~QU}i~. Ean;a albo jj!:J
tpcgo, zap~chll. F!o~'enckie 'nią. Owoc te)T rofliny nie 
fytryny' przedaią dość dro- doyrzywa dOił.unale, tylko 
go., y co naypięknieyfze w kwiach gorący~h, ,akie 
rozsyłaią PQ DWOrD(;h Euro~ są ,y I~gireie; liadzą ie w 
peyfkich; cytrynom natura· ogródnch wnrz.'\\tJ:ych, pa
dnie róźne kfztałty, gd y~ ,tn1\\ a ~ 11 ich ieli: c,blodząca. 
p~T\\:aią iędna w druĘiey, rob'q ta.kic y chl~b z ban.i, \ 
plou i,:lk po\~iadaią, ię z ie~ y ol(~ick z lH~fienia wybi
dncy' ib;o.n,y bywa cytryna, iHi~: ktory f'pędza z ciała 
~ z drugiey Po;nnrarlcza. Te kro[rv V Jihaie. 
1f~ore w Chinacl nazywa~ą CiVETTE. J( ot Zybeto-
1)1ain, de, l)ieu" sl nakrzta{t Wit. To. zwier,,'e pocho~zi 
piiści, b.ardzo, ~ą fzacowne" z ·J.;raiow gorącY,ch 2 Afryki 
tc::.k dla piękności, i,ako y y A'/-) i, n<.aczc inl; kot, bie
zapachu. Sok z Cytryny ga iak pie:o, wrzafkiem po
chłodzi, rohią z nie.go Li- doImy do psa r07.il1rzoneg~. 
~n )nadę. Robią tal\źe z s.oku Zyie łowąmi, putowem ryb, 
cytrynowego y ikorel\ po- y drnpiefhvem; łapie z ni~- .. 
mara!lczowych wodkę f;y- nrlcka nude f , W ierz:ltka, w 
try~o\Vą" litora fluży na Jliednftatl<u ' zdohyczy żywi 
fz:,orbut. \Voclkę nazwaną Cię zboźem, lub owocami, 
)' ecm jans I!arelle, robią z pt7emicrzki\~'a po gorauh 
nIe)' ku cytrynowego, rofpu- pu[tycb, y w piafkach gc
~ .wfzy w fpiritufie. Cytrynę ricy~h; w ,Po-ciemku oczy 

Aa~ 



204 CHI. 
mu fię świecą iak u 1(Qta~ z 
naturv iefr dziki, moi~e ie
dnak 'fi~ mwoić, ta k ze go 
moźna głafkać. Zęby ma 
mocne y ofi:re, a pa zury 
fiabe y tępe, samicy od Sfll11-

ea nie mOżna rozeznać, gdyż 
naczynie do płodu ill1ż:l(;e u 
samca, ukrywa fię wew;;~tr/.:, 
rofpor czy li torbeczka pod 
ogopem, iednakowa Je rt u 
samicy, iako y u samca, w 
teyto torbeczce, zawierają; 

fię perfumy nazwa,ne Zybet; 
na coby im fię one prz yduł y, 
wiedzieć nie moina. Gdy 
te perfumy zoH:t11.eią prze~ 
długie zatrzymanie, s~1 un 
przy kre, y dla tego ie po
zbywaią. za pomocą dwoch 
mulkulow, ktore są po bo
kach torbec/.:ki! Z,hie Gę 
że ten likwor wyciOi.ćl. (ię 7,0 

krwi, gdyż do torby przy
tykają dwie ży1ki, ktoremi 
fi~ do niey ŚCIąga, tak w~a
śnie, iak piet'si, l{torc naclą
gaią w fiebie materyą ze 
krwie, fpofobną do przemie
nienia Gę w mleko. Te pE'r-
f 

( , ,. 
llmy s:! przyJemne, a z sam-

ca jednak maią zApach mo
cnieyf~y. Przywożą ie z 
Indyi y z Gwiney, ale Gwi
ney'icy Murzyni zwy.kli 
mlęl>ać z żywicą naz\Van~r 
Sfora x, z kozilepowym so-

CHI. 
1{jęm, Inh innemi zClpachaml. 
To zwi '~I?e mo,' e iyć pod 
Stref:! lll11inrl,owan~ ale.fię 
nie rozJl1llaźa. Chowaj~ ie 
w Holland y i dla ' zbier~nia 
perfl.l1l10W, ktorc tym są wy
l::lorn j tzc v ol-::flt:!'ze , im 
zwiep:'e ic:l: 'Jt:>pir r karmio
ne; dlH zno :tr.l.cnla appetytu 
w nich, daią im porrolicie 
ptaCtwo, ryż, iaia iiekane, 
y ryby. Trzymnią ie w 
ldatlcach, Gl ztn pawrzy za 
ogon, pod!dn::łaią w poprzek 
ki y, pot ym .J y l'zką z wo
rce7ka \\ vbir"aia nerfumy, 
dwa luh trzy n;/~ na ty
d z J e 11. y ) J- j ;, ~, i ,1 i e w n a
c7yllin. Takc)we perfl1my 
S1 d roi.: f'%€ od oyypntalnych, . 
gdyż nie sa fdf.~owane~ za
p.:lch ich t::ll ic H: subtelny, 
ze naWf>t D-ara nim prze
chodzi. DraLlIiąc kota po
leiby 11'2 nie fpocit, tedy y 
pot sam, tCI1%e ma zapach. 
Cukiernicy y Perfumownicy 
UŹ yW3i:l Z ybetu do tych 
materyałow, ktore prepa
ruią.. Z:łpach iego chociaż 
ieH: przyiemnieyl'zy od Pi
Ź!11<l, iednClk iuż wyfzedł z 
mody, tak iako y Ambra o 
ktorey ZFtron~ ninJ1O. 

CLAIRON. IeH: rodzay 
robakow, z ktorych ofobli
wrze są te, ktorych czerw 

wkra-

-

-
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,vkrada hę do gniazda much 
113ZWan yeh 'i'J-1.QPonnes, pfllle 
ich komorki , wv łada ro
baczki y poczwar'ki, ktore 
w nich fi~ znnyduią. P.rzyo
(lziewnią f1~ pokrowcami 

' drogiego koloru, ktore im 
Buzą za tal (;Z~\ przeci w k~ 
muchom, ktore fię chcą na 
nich zemścić, rei'zta życia 
ich ("chodzi na latanłu po 
kw·jatkach. Znnvduie iie 
ie['7cze infzy rod~ay tych 
robakow na Rerseci~,. y in
n\'ch roslinach. 

. eLA VE-S CLEFS. ]Ou-
I;ze. Staranię o domowym 
gofpudarftwie, od WICKOW 

zawrze byf.o włarnością ko
biet, U Rzymian mąż od'
oć1\va ·t klucze w ręce żon y, 
pierwfzego dnia weseln, co 
było znak~elll poufałości y 
dowodem podzieioney wJa
dzy. Jeżeli. nafł:ąpił rozwod, 
źona odsyhla klucze mę

żowi. Tego zwyczaiu wzig
tego od Rzymian, są ief,l..Cze 
Fodziś dzielI ślad y w Prawie 
dawnym. Podczas Jwgrzebu, 
źony rzucały klucze na 
groby swoich mtźow, na 
znak wyrzeczenia fiQ fpo
lecznoścJ 

CLEMA TITE. POUJoy 
ziele. Liście iego maią sok 
oUry y zgrzyz.liwy. Ubodzy 

CHI. ~~i) ':, 
C7.asem chcąc wzbudzić (~~. ... 
politowania nad fobą, St1H'h 

ruią fobie nim nogi, l{tore 
wydaią .fię czerwone. y za~ 

palone, iakb)' były zwrZQ

dowacia1e. To złe na pozor 
tak 1tl'afzne ale nie IZKod/i
we, moźna obmyt: ;,jmną 

wodą, albo z gi'ld·,~kó) ... vym 
drzewem warzoną. NaYC7°

ściey Powoy rośnie po" pl~ .... 
tach, kwiat pachnie; gd y l~
ście opadną, pączki w j·to~ 
1'ych nafienie zamyka Gę, z 
daleka wydaią {lę. iak kwia
tki na końcu Jefil"ni. Z ło

dygi plotą korzy ki y ule dla , 
przezo!. left takźe rodzlly 
Powoiu, ktory kwitnie błę
łdtno, y gę{l;o okryv"'a fi~ 
j(wiatem dub~ltCowym zaczą
wezy od Czerwca, y trwa 
przez dw a mj~tJące, moźna 
z niego robić w ogrodzie 
~ltankj, refrony, y inne ozdo
hy, rozmnaża .Lię z g.dązek. 
'V Anslii ieft z kw ', atem czer
wonym dubeltowym, bardzo .. 
by fię przyd::tło go rozmno. 
żyć. Hifzpańfki zaś kwi
tnie w kolorze trawiafrym, 
ale fi" z trudnością utrzy
mme. 

CLON-ISSID ou COULO
IR. Te ślimaki z rodzaiu 
nazwanego Cames, leżą za
gl'zebione W !Jiaiku, lwb.iety, 
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ie łowią ryd~ell) zal{rzywio
rivm, bal:dzo ich wieLe po
t;:r.e!luią pod~za6 Wielkiego 
Po{l:u w Bu rdeg~li, y po oko
lic/.: n ych wioJ1;;uch. Posy
łaia ie na wet w bary tach do 
Tulona y Langwedokll, mię
so ieH: dobre, smą.czne, y 
zdrowe, konsę~·w\~ie,.fi~ do 
trzech tygod~~ w zimie;Mu
r%yr!l w ~el1egąt ~ędzą. pie-
czone \V popiele. ' 

CLOPORTE. Stonogo Ro
zmaite Si rodząie Stoąogow, 
iedne (ie.d7-ą po f?P!lr~ch ~ 
m\ll'ze albo pod progiem, dru
gie na drz~w~cb, ii'lfze w wo
~zie tlone y, Patrz jąolfJa,' 0-
Jfab.riorL, i~fz.ę W wodzję !łod
~iey, Patrz JłQwa: A/dle, 
Dotkrąwfzy fię fioJlQgą W 
Jhzewie wylężonego, toczy 
lę n~ bok; tak ie n.a~ywaią:. 
CLop()~·L3 .;-lrmaditle. ~}o ro-
~ l' d . h I 211 Y ch t:; OŚI,Vla cze(l)~C m.o-
jłla l w e ·dzić .. źe Qonogi są 
iaiono'~n; y źyworod 1 .~. Zt 
ł"lieżyweg.J Ltollogą po.n:r~ę
~ono p1'z(;z drQb.nowi~z.; l' ~r
el.o wiele dYohny~h, rzędęll 

ycho~z!!cyQh, . · W drugim 
. .fi? lo.g~l. wld~jat\D Ż,.ę ft~ z~ 
n im ciągnęlą nitka bia.ła, u 
~to.i'ey po 9bydw9.ch fi:ro

· l'lnc~·. hyl,y pr.zYQzepione 
inykR, g.ly ta nitka.zerchła, 
dopi2ro. 'tię Hqn~gi z. n~eJli~ 
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wylęgły, ldore zgromr.dzl~ 
wfzy fobie na gr.t.bic.,t m.:tr] ą,

przt:;z czas nie~nki nn!; !at. 
potyn roz!azły fi\; }):l.h:c W 

rwoią {b-onę za pożywie~)iel)1\ 
Znayduią c~asem H:onogi bje. 
lutcńl~ie w mrow il1 , ~l, !:wre 
przez zimę ukryw~i~ ft~ n1i~
~zy rnrow[u.tmi~ 

CLOUS de GIROFLE . . 
~at~·z fiowa: [JiroJle" ' 

CO de la ~HINE. len: 
rodzay blu~zczuJ.pod ktol'egu 
fkorką zwierz<;:hni:i: ie t \~ła: 
kno, ktore n ~e potl'/.ebuie, 
ani mędlenia, ani pf?-ędzcn ia~ 
robią z niego kOlztownc pł,?
tno mlZW'!ne: Coup9u. . 

COAITA. lelt gattm€'I~ 
wiell,{ich MalR, z 1'0) I.aiq 
ma.ły c h", ktorę. · są ~o5mute y 
llieproporcyonaln~: ~h cz/o n -n 

~o.w, są c~arrje y bi,aIs,. i,ę,
dno brąJtlte , (lrugi.e bęz b1'o
~y,ien:ich co.sy c vi Gwayan ; ęll. 
V( Peru y w P:1D(ąni~, żyią '.'{ 
gromadzię" w pewnym Ito
pn~q są poy.:ci pne, ż yi~ ry ba ... 
~j, ro-bah,\mi, a na~ęwf."r~:k:Q 
9wo9ami. Oib'ygi tflki.:c: bn,r
~zo 111bi~, gdy m.orze'. u!ł:EG--: 
puie, wyehodzą n~ brzeg, y 
po.rwąwfzy O! ~ rygę rozilliaią 
() kamień, y one wypi,inią. 
.Te małpy ,v Lelie pie 9, rzę

cznie, .ohcho,~7ą fię; ~: ppdro
~n~fl.li,. i~~.r..c .aJpo~~iem :r.ży- , 

. n1a lą 
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irt~ią !l{y dziwacL.ne z (jebie 
robi :~ poltury; drugie zębami 
zgl"lytaj~!e, y i~k fL?.lone ż 
dr /.t: \ .. " t na drzewo flu~cz,!c, 
uf!.1uq pi.lścić urynę rla nos 
pf.ll'( · fl {h.łi'. ~tci~l11u. Ogon li:to
teb!) 1W r11Ce zakręca (ję, Duży 
im ~~n. P l'~tą tap~, ktorą ryby 
łowi'l> z<iO'al'hiai ~l: aD fiebie 
1"ZC'· t: Y ~!t1t\.o nrdl będ~ce, y 
ŻH~,'i\:' I :? <~ i ,\ lic na galc~iach. 
\V l rze'{,ł~\'w'~niu r~e}~ uży
~'ai:~ oi'o!ii\~ ' f;zegd dowópu, 
ze bra \~ {';."y Gę al bow iem ra
zelll, wi:~"zą (i f~ za ogony pa
fInem y 'ta:~ 1'j1 yri,~j 1kóI'O iuź 
są ' b!d.!.n' bu,egu, pierwfza 
tiayprLO.1 wyfkakui~, y . u- . 
chwyciwLy !i~ g'::dęzi, wflY· 
ltkic ' inne. wyci,~ga, z kto
rych, tyli O bttatnie troche 
n'12czaią lic. Sarniee nie 
z 'Hrfze ~ o i;dnym czaCie ro
dzą, miewai~ zaś porpolici'e 
iedrm albo dwoie młodych, 
ktore nofzą zawrze tia grzbie
cie, co lm tednak nie prze
(z!fadza do ch yżości. Daią. 
hę łatwo 111<ln"awićl ale \V zi-

. mnych krajach v.rytrzymać 
nie mogą. \-Ve wnętl·zno.;. 

,śc iach, zna yduią wiele roba
lww dlugich na ośm calow, 
'fnl-ęso % riich ieH: wyborne, 
oro,bti Wl!? gd y s~ karmione 
owocarni dOyl'ięłemi. 

COA;IfI. Zwierze pewrie 
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w Brezylii y po :nnych "':ra"
i~:lCh w . Anler-ce f,ołodnio

wey zna.t dni; Gę, ictore m;)
źe [tac r.a /adl11ch l10gfieh y 
<.:hodżić, l}J 1t ięm wy krQ" 
iak z chce, law i drobne 
zwierzeta fztuczn ie , na
kfztalt'tchorza y lifl"kl,wyj~
da ptakom iaia,bron'j Clę n1ocn6 
prom, y czasem je zabiia. 
Miefzl<ańcy Gwaiany lubią 
iego misso. Szcz.cgu!ny ma. 
tn-żyiniot rofr~oljty małpom 
nazwanym Makir, ~e fi~ ba
wiąc; ogryzają; fobie koniec 
ogona; hez naymni'eyfżego 
bblu . . 

COBALT oli COBOLT. 
Wilk Krt[~cdW'lJ tf\.iner~l ha~ 
ld'ztalt Galmany ml~llerali

Zo\\'at'la z r010y(;11 mr.tc ry i. 
iakoto: z I\ -arlul/"yttl c~n6-
wegoj ze sre"bt'?, '/ fiarki, y 
3r{'zeniku~ T~ inil1el~ zrt{~~ 
fzawfzy z foią A4ktlli y. ffiB!
teryaJem fzldanilytil, robi 
fię f'zldo ł:jfę~itHe pod,ług' 

proporcy i pl'zymięfzanych 
matervałow, kf<1i'e to rzkht 
nazy~aią: bleu d' emai/..Sa
fre Smalt, VCrru de ~oblJ~t. 
Tego kolori1bł~l\itnE'go 1" 

Żv waia do Em?lii y Poi'celian, 
,.; Ktd~ych Zl.nVr,.:e t'n; a ~~ 
y nie btalniic. 1~1iny~g~ 
minerału są bardzo i'za'd: ' f~~ 
do tychcz~srtie Zh1łk'/.l;OI1:1 
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nig .zie, pro(;z Saxonii y gOl' 
Fjl'~neyH\icn\ Ci1i{lci~rh(}

wie ma.i" t~l;:te II Ciebie, i~dw 
wid;.demY na ich porceUa
nach;ale czyli źe ftl bl' Y ka nie 
ipit tak doikonała) czyli Że 
ininera nie ieH iui tak pi~-
1ma, teraznieyfze porceila
ny są podleyfze od dawnych. 
Fayn czyli treść tey mirte ... 
ty rofpuściwfzy w Szty. 
dlwaserze, y rozwiodlf~y 
wodą czyfrą. robi fię Atl'a .. 
mel'l.t bardzo ciekawy, gdy~ 
nim napisawfzy łitet· nie 
znać, ale chcąc przecLytać, 

potrLeba rozgrzać papie\' 
przy ogniu, ił na ten czas li
tery pokażą fię w kolorze 
ziel~nym, papier gdy oi~y
gl1i,~, litery znowu zginą, y 
ile razy chcefz czytać, tyte 
razy tym fporobem poit~
puy; jeżeli zaś nadto 1'oz
grzeieCz papier, litery fi 'e 
pop!'uią y zgin~ na zawfze. 
Możnaby nim wyrazić na 
Eknunie liścia opadle z drze
wa, y fmutne wyobrażenie 
zimy, li ten rozgrawfzy iię, 
wyl'uL.ałby dr~ewa oluytc 
1i~cicm, . y traw~ zielon:!. 

COBRA de CAPf!:LLO. 
Wąż iadow'ityw Indyi, długi 
na łokieć, kied y hę rozgnie
wa, ikora mu na głowie 1'OZ

fzerza fi~, podobny nie iako 
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do wiewiorki l<łtaiącey fwo
im poJd\aki'\v::>..niern, fkl"ze- • 
kiem zaś do żaby, truciznę 
w fobie ma fubtelną, gd yi 
człowiek ukąfztmy od niego, 
w krotkim czafie umiera w 
kon wuls yach. 

COCA ou CUCA. Ziele 
w Ameryce ktorego liście 
Amerykanie południowi, 
zmięfzawrży z ikoruparui 
palonemi z Oftryg~ l'obią ma
fryk, ktory dla oddechu 
prżyiemnego ZUlą, ial{o 
Wfcho:łnle narody czynią z 
ziari-ami ziela Ind y ifkiego 
nazwanego: Betel. Pat1'~ tego 
jlow(~. . 

COCAGNE. Tym na-
zwifkiem nazywaią, Gałkę, . 
ktorey używaią farbierze. 
Patrz, [lowa: Pafle!. 

COCCIN:!:LLE. Cluza-
fzczyk ~azwany Krowka, p~- . 
krowiec iego ieft czerwony 
albo biały z czarnemi krop
kami, albo czarny z czerwo
nemi, albo fzary, zielony, 
fioletowy y zawfze ~wiecący 
hę. Samica. zapłodnIOna 
przez samca, ikłada naiienie. 

, z ktorecro rodz<l fie robaczki, o J u 

j,tore powoli łażą, y są. nie· 
prz y J azne roba kom nazwa
nym Puceran, gdyź ie cz~
sem widzieć moŻna na lI
ściach drzewa, maiących na 

fobie 
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r~bie pełno tych robaczkowo d yanie ie zbleraią, y wło
Te rob'lki maqc fię pr..::e- zywfzy ID, tub I~, w gnia
mIenIać, pr~:yc.~cplaią tyłem Zc.es..::1LO zrobione ze mchu, 
do bItka, ~g 1118.lą fię Y nad y- aIL)O z. ldakow kokoso,\- ych, 
tnaiCl, iKora na nich roscIąga za~ ier..::aią na gaJązkach Fi
lię, twardnieje y w 15 dni gi lndyifkiey, ktorą roźnie 
poczwarka otwiera/lIC grzbie- naLywaią, iakoto: Raquette, 
tern, ił nabrawf'zy tęgości Cardafse, Fig~tier d' In de , 
przez powietr.le, wychodzi. OjJ'Ll12tia y Nopal. Tego 
R.ladko latJ, y nie może fię drzewa bardzo wiele około 
długo utr/.ymy\\ ać na po- domow sadzą, z tych gniazd 
w Jetrzu. Z rozmaitych czer- tyfiącaml rozmnażają fię ro
wow tey krowki naycieka- baczki,rozłaźą fię po liściach, 
wrLy ieO:: J-Ierifson blanc. 1ctorych fokiem źyią y no
Patrz tego [lawa. wy -rodLuy wyprowadzają. 

COCHE'NE. Patrz ilowa: ZbIeraią ie trzy razy do ro-
Connie;. ku, raz zbieraiąc ie do gnia-

COCHENILLE. Szarta- zda, y zawierzając na drze
towe robaczki, tym fi~ ro'::ni,! wie, drugi raz źbjeraiąc 
od . Czerwcu PolJkiego, że fzczypczyl{ami z liści, a 
sami'ca na wet gdy fig ze- trzeci raz na końcu iefienJ,ob
fchme, zachowuje Id'ztalt cinaią.c liHki z drzewa, na 
robaka. Szadatowe robaczki, ktorych obfiadły robaczki. 
ktore chowaią po Oranże- To drzewo zachowując dIn ... 
ryach, są Cpl'owndzohe ra.. go swoi~ zieloność, dnie im 
zem z roślinami zagl'aniczne- pożywienie. .J ednakże ro
mi, używaią ich do fal'bowa- ba(;.lki nie s~ bardzo prze
nia. Zm3czawCzy t'obaczka dnie, gdyż fię przymięfzy
w wodzie, albo w oćlcie, czą- W:1 do nich trochę pierwfzey 
.frki lego nadymaią (ię, tak H.orki z liścia. ZeLra\\'fzy 
daLece że widzieć można ka- te robaki, zaraz ie gubią, 
idą obrączkę na nlm, złą- od fpofohu zaś ich gubienia 
czenia nog, a C.lasem y całe zależy kolor, ktory rożpie 
nogi. \V MexykLl chodzą nazywa fię Jeżeli ie usy
z pilnością ohoło tych ro- piaią w .miernym eieple w 
baczkow, ktore czepiają filC piecu, są koloru popielatego 
ua liftkach rożny(;h ZlOt. In- czyli iafpisowego, ktol'y na-

Bb ZyWA 



... ~o coe. 
.. zy\V~ lię jaJpeada; Jeżeli 

ie topią w gorącey wodzie, 
kolor ie(Ł ni~ ze w lzyCtkim 
biały, nazwany: Re1Ulgida; 
NaoHatek nazywa Gę Negra, 
jeżeli na blachach gorących 
surz , ażeby miały kolor ma
iowy, ale ieżeli s~ blachy 
nadto gor;~c;e (Łaią fię czarne. 
Ze trzech funtow świeżych 
robaczkow: gdy porchllą, H:a:" 
ie fię tyllw funt. Te ro
baczki wychowane na flgach 
Ind y ifl<ich, daią przedni ko
lor, y daleko więcey Jiiźeli 
leśne. Robaczek fzarbtowy 
sLlch y zachowuje swo)'" ko
lor na zawfze; na ktorego 
źadpn rob::tk nie p:lda, y nie 
psu;e nę, w farbowaniu dnie 
kolor CZ(! rwon y przedni, ro
bią z n i ego kolor cieniowy, 
fzarlatO\vy, y blrmazyno
wy. Anglicy miel'zaią go 
Z ldeiem Inl1:ow \"In, do fa rbo
wania swoich s~lkIcn, ktor:i 
farba prędzey iię chwyta, 
y dla tego ieH: lcpfza y droź
fza. Z robaczkow fzarła
towych robią malarze kolory 
żywe, y cienie prześliczne, 
tudzież preparują z nich kar
min, ktorym Damy fię ma
lui:!. \V Konftantynopolu 
przedaią krepę, czyli mate
ryC! wełnianą. bardzo cienką 
f~rbowaną. fzarłatem; poclo-

eoel , 
bna fabryka ieH: w Straźbur ... 
gu. T~ materyą namoczy'" 
wfzy w wodzie, moźna nil! 
farbować y zapnnvmć rożne 

likwory. Kupcy miarkuią, 

źe co roku wchodzi do Eu
ropy w handlu tych robac7.
kow, na SSo,' 000 funtowo 
Francya powinnaby te ro
baczki rozmnożyć na swoich 
wyfpach w Ameryce, gdzie 
pOwIetrze zdaie tię im fprzy
iać; mogtHby nawet wiele 
ich mieć y z Europy; gdyż 
są bardzo podobne do Aiue~ 
rv kańfkich. 
. COCHENILLE: de PO .. 

LOGNE ou l\ER~IES du 
NORD. Czerwl:('~. Te ro
baczki znayduią hę w Fol
fzcze na korzeniach ziela 
nazwanego SpOTycf.., na koń
cu inleu=!ca Czerwca. Chlo.;. 
pi wychodzą na zbieranie 
onych z moty ką, a dobywfzy 
korzeni oh<ząsaią w kobiałkę, 
y ldadą znowU na swoie 
mieyfce aby hę nie psuły; 
potym przefiawfzy piasek 
przez {ito, morzą robaczki 
w Ortcie, y fufzą na Bońcu, 
ale te dla , nagłego wyfuf'ze-:-
nia tracą. tioche kolor. Z 
tych rob;czkow robi hę farb,a 
czerwona~ Turcy y Ornna
nie farbu.ią nią ledwab, {ku-, 
1'y, kurdy~ani płotno~ y o-

gony 

coc. 
gony końfki e . Damy Tu
f.eckie rorpUśc~wr7y te ro
baczki w ~oktl cytrynowym, 
farbui;/,. fohie końce rak 
nogo ~Pl'7.ymięf'zawrzy ~ tro-

~be krydy y gumy Arab
fkiC' y rabią ' dla malarzow 
~f1kę tak przednią iak iefl: 
Fl()renck~. ' Powiadają źe 

Holl~lldrzy mięfzali tę lakę 
z Ci'erw"em, chcąc Jllle? !w
lo~' {'/.arlatl1y~ ~Ie fię nię uda
ło; czyli źe rop!1czki fpro
wadzone ze Gd:lń1ka były 
~wictrzaJe, czyli źe nadto ie 
prze ch walono. Paf'. Hellot 
~1je znula~d tylko te kolory; 
Lila, cielifły, y karmnzYI1 
wysoki, y ciem:lY. W Fa
brykach F~uropey1k\ch nię 

~lŻ y waią go. 
CGCHENILLE de PRO

VENqE. Patrz iłowa; Ker,.. 

, COC. ~II 

ktote zozasem /CI?inęl::.!~~l
leziono 1'0zmnit·C' ł yfl.k i w 
ziemi, jertn(~ Cuży I~; to [1:9-
fu, lub do kn(;h~;' 'ń l~ru!.~:ie , \.' 

ąyły wyrnbianc w n)~, lle 

f<'i>rm y, inne znowu nie w iel
kiep . ktorych używano dQ 
kJadzenia . kaQ(id b. 

COCHL!1:i I< lA. lVai'z,§
ella ziele~ dla t(:go nnz y wa fię, 
źe ma podabieMhvo liści do 
łyfzki, ' pełne ief!: soli lataią- ' 
cey. ktorą utwierdzą dziąBa, 
broni od fzlwrbutn y wrzel
kiey 7gnilizn y. lVlnożą hę 
na nim robaczki nazwąne. 

PllcerolZs . 
COCHELITES. Nnzwi

fko ślitwdw\v w ?iem~ ko
pan yc:h. 

COCl-ION. Patrz iłowa: 
Pvrc. 

COCON d' EAU. Patrz 
'J7le~·. ~owa: Cabiai. 

COCHEVIS ou ALO- COC ;lON CHINOlS. 
U E l'11E de BOI S. DZŻ"erla- S~&ljHie Clzil1jkid chowaią w 
tka. Ta ptaJzyn:! ufł:awiQznie Europie, . mi,~so ieH: bardzo 
p~zyfiada,a Skowronek prze- dobre. 
ciwnie wzbiia. fię w gorę. COCHON d' INDE. Swin
Gdy samica fiedzi w gnia- ka rlld!fijl.~a, ieB: nie wielkie 
zdzle, samiec dla iey ro.zry-, zwierzątku, pododz~ z kra
wki przyśpiewuie czasem W iow gon~cych, moźe fię ie
nocy, gdyby nie zarywał dnak chować. y rozmnazać w 
troche głosu kosa, moźna.by kraiach umiar kowanych, y 
go wziąć za Słowika. nawet zimnych, byleby 
, . COCHLEĄRI, A. L,zl.fzki. n;liaJo wygodę. lei!: bardzo 
Mit~zf .{taroźy~nościami , wesole I uilawicznie igra, 

Bb ~ b-iega, 



~I~ coe. 
biega, ie, .śpi, żyie owocami 
y ziołami, nie pile ni ; dy, 
siusia co moment, liadn na 
zadzie iak krolik, y fkro bie 
fię w głowę przedniflJ11i noź
karni; wrzaLk nie wielki ie!l:; 
znakiem bolu, fzemrze zaś z 
radości, z natury dzik ie , 
daie Gę iednak ulalKawić, 
ugania Gę za n~yf:l.ami y ło
wi ie. Ty;ch zwie rząt mi
lość iefr fzczegulną paf'syą, a 
na ten czas aaią lię f'rogiemi, 
zabiiai '1 Gę okrutnie Q samicę, 
tak dalece że częH:o lctory z 
nich na placu pol~że; tak ą 
temperamentu gorąc go że 

w. pięć II.tb fześć tygod ni po 
urodzeniu, fzukaią; fp ':l f'obno
ści dogodzenia f\voiey Ch UC'l, 

lubo w tak krotkim czalle, 
naczynia w nich nie mogą; 
być zdatne do zapiodnienia, 
aż chyba w fześć lTIldięcy od 
urod zenia. Z tym wl'zy
frkim widziano,ra;: że s:ll11 i\:a 

miała młode we dwa mie
fiące. NIezmiernie są pło
dne. gdyż samica, co dwa 
miefi:!ce miewa po (iedl11ioro 
lub ośmioro pro{iąt, htore ią 
fsą pr/.ez 15 dni, tak dalece, 
że iedna parrt może 1'0/.l11no
żyć na rok, d f ) 't lI mloo) ch. 
Ale w proporcy~ rO /l1lnaża
nia (g, gi nie ich także wie
le, gdyż od naymnieyfzego 

COCa 
zimna. lub wilgoci zdychaią . 

COCI-!~N l\tIARON.Tym 
nazwifkiem nazywaią w A
meryce S\vinie, z rożnycb. 
1<raiow tam za~)rowadzone. 
Rofpuf'zczone po lasach po
dzicza ł y , ~dlie hę też y 
mnożą, kC1.L. c1 f' z ofobna ro
żni!! fię od [jebie, podlug 
kraiu z j.torego pochodzą, 
ktore fi ę dzielą na trzy 1'0-

dzaie. \Vielce są nieprzy
iazne wężom z dzwonlcarni 
nazwany 111: Boiicining'lla, y 
dla tego gdy c hcą upra""iać 
pole, na ktor y m ie fł: wie le 
takowych węio w, pufzczaią 
na nie wprzod ~winie, wzwyż 
w fpomn ione. 

COCI OJ.:J de SIAM. S1fJź ... 
n/a Sya77jkll. Ten rodzay 
nie d;l\vno [!)fowadzony iefi: 
do Fran~y i, udaie fię nie źle, 
rozmnaŹ:l (i te y łatwy iefi: 
do wy chownnia; mięso w 
profięta c h ie n: bardzo dobre" 

COCHON de MER. Patrz 
nowa: j\-1CL i'!o1.li lZ. 

C O C,O ~u COQUO. Ko
kUSOI ! 'e dr:!.c:Jr o . rodzi owoc 
bil rdzo kofztnwny, z ktore
go ro bią na poy, jedzenie, 
ptotno, y n.aczyn~a domowe. 
Rosnie w AZY l , w Afryce, 
y w Ameryce, liścia w iel
ki~go y fze~okjego pźywa ą, 
zamiaft papieru do pjsania, 

'z drze-

coc. 
~ drz.ewa robią gonty do 
przy krycia domow, z liścia 
i-ob tą przędziwo, na liny 
okrętowe y iag!e. WlazHzy 
po drabinIe zrobione y ze 
trzciny, na dO.ewo młode, 
zacinai~ ie, y zbieraią sok, z 
ldorego robi. fię cu kier, z 
owocu kokusowego nun doy. 
rzeie, robi fię nupoy kwafko
waty bardzo pachll~(,y, ten 
owoc gdy c1oyrze ie,Dbrawf.lY 
ikorkę, iel1: smaczn y do je. 
dzenia, z ziarek jwkuso
wych roblą mlelco ilodl{ie do 
picia, robią także z n ich 
ole y, w ktorym gotuią ryż, 
ktorym także y świeGą. j{ora 
ieil twarda J robią z niey 
naczynia, y miary. W Diep.., 
pe robią z niey lwbki, tale
rze, y łyfzki w rożnych 
kolorach bardzo piękne; z 
kosmacizny czerwonawe y , 
ktora otacza owoc, Jndyn
nie robią płatno, liny y po
wr07y. 

COCO des MALDIVES. 
Koku,sy Maldyujkie. len: o
woc ktory znaydnią na brze
gach tych wy fp, zkąd fię 
one biorą, wiedzieć nie mo
źna. Indyanie bardz ie fo
bie fzacuią. gdyż iertlekar .. 
frwem uniwersalnym, y płacą 
rowno Ze zlotem. 

COCON. Patrz iłowa: 
]Y't:r a joże. 

COD. 215 
CODA GO -PALE. To 

drze'wko ro'nie w Ceylall y 
w l\lnlabar, owocu iego za
żywaią iak l(inkiny na Fe~ 
brę, do j\tol'ey y kora iea 
bardzo po~obna. 

COTi:NDOU, To zwi rze 
zr:ayduie fię w Brezylii, VI 

LUlzyanie, w G\;,ayanie y 
w Ihonie połlldniovl(~y Ką .. 
nady, po wierzchu ma po
dobieńHwo do .leża, file przy .. 
n1ioty ma rożne, bdyz ieif 
żarłoczne, hlpie zWIerzęta 
mał e y p('lźer~, .!-pi w d,ień, 
chod7.i tylko \V no('y, za
wief'za lię ogonem na drze .. 
wie, łatwo ~t pr/'yswa in, y 
mięso ma SmHCJln('. 

COI~UR, ARTERES, 
VEI.NES. Serce; Arterye, y 
Zyły: Co zn eudo,"ny wi. 
dok, widzieć rozłOŻenie ż) f, 
ktore wy"hojzą od serca, 
ażeby pt'zele\\a~y krew aź 
do oftatnich cząHel\ ciała? 
Co za mnoftwo nlezlic/'one 
podziałow y rosochato~('i, z 
ktoremi ily kn lię tyje żyłek, 
ktore OdrlOrZą lU0w do ser
ca? l\Tllfkll ł przez swoie 
.ściClganie {ję, y rozf'zel'Zanle 
na przerniant, jeO: pr/ycz)tn~ 
Cyr1<tdHCyi" krwi, y • pocz,!" 
I ,. C.I.. lo " t \lem zycla. o~ to 1 2 ~\t 

za machina pn·ectlcow a 1" 
Serce dzieli fi~ na dwa dlJl .. ' 

ki 



214 eOE. 
ki, przedzielone we środku 

mięsem, nazywaią ie komor
lUlIni, każda komorka ma 
;woie ucho, ktore fi~ iąozy 
z blonkami delikatnemi. 
Pr7.c~rodki w kamorce le-
VC)', !;.ą d.~le~o mocnieyfze 
~liżcli w komorce prawey, 
ponieważ ie y ieit powinno. 
ści'ą, wypychać krew gwaf
~em. do wrzyfrki~h części 
~iala, ~ komorka prawa,. 
wypur:wza tylko do Płuc. 
W podnof'zeni.ll fię serca na~ 
~,~a 1 ym: Dż~.fl0le. komork~ 
~~ serc'.l otwier , ią ~~, Y roz" 
{zerza.ią dla przy i~ a krwi" 
~torą ży ty fprowadzają: a 
w ścifkaniu czyli upadaniu 
ser~a nazwanym: Sifiole .. 
~omork) fi~ zamy kaią, ści,
fkaią, y wypychaią kr~w do 
żył. I\re\v' odprawiwfzy 
fwoy bieg po całym ~iele, 
prl.ę -.: l,lodzi przez Płuca, a 
~am iię o,c~łod.Ó wrzy ~ wrac.a 
40 serca, aby ~nowu krąży
ła, y wchodzi do wielkiey 
źy~ y n8zwaney ADria, kto
t:a ie ft pI1ie,m, od kto.rey wy
chodzą inne ży1 y, ial~o od 
swego zrLocHa, y kanał wiel
~i, kto,rym. p\ynie k~ew do 

, wyżfzey części ciała, przez 
Aortę ,y gor~ podniefioną, 
y do niżfzey" przez Aortę 
pa dot fpufzczoną.. Coi za 

COE. 
moc ofobliwfza' w sercu! 
kiedy za ltaźdym ' uderze
~iem.~ waży na kil kan.i ś cie 
tyfięcy funtow? S~ r c e u
de.rza ledwię nie pwa tyi;~lce 
razy ną gc:'dzinę, b\:'z prze
franku, 9Z yl~ czu jem v, c~yli 
śpiemy. Cal? l\Ia rs"~ k ::wi 
waży, bl.iiko ~4 f~mty, wcho,
dzi do serca ~4 razy na go'\ 
dz~nę, to ie ft 576. razy we 
~4 godzin. lnne m~llkuły 
'przez długię uźywanie ofla ... 
biai,! !ię ~ ił. sevce niefpraco ... 
wane, w ufiawicznyrn zofŁaie 
ruchu, przęz cale ŻyCIe na
fze. Sztuka Ana.tomii, da 
tego dofKonałosci }lr zyfzł~ 
frQpnia. źe umieią napurzcza~ 
s<;lkiem źJły, na'i'ęt deliką· 
tnie yfze" od ktorego hę wy __ 
~~źniey wydają, dla łfltwiey 
fzego pokazania, cyrkulacyi, 
krwi w cie4e ludzkim. Patrz.. 
jOlf/a: Pieces, d' A.n'! tc}1n.id in~ • 
jeEfes, 

COEfJR d,e BOEUF, ou. 
PETIT CORo.SSOL. Owoc 
Ę>ewny Syamfki, tey wi,et
kości co serce wołowe . Teg,o. 
owocu radzi !ię wiele w J{a'1 
yunie, poki ziel.on y, sma, 
ki.em ien: podohn y. do kar
czocho~, gd y doyrzeie ., mię .. 
so w nim ien: białe, y sma
kiem podo bne do śm i etan y. 

zia.r;~a iedz~ za iarzynę. Ten 
, QWQ-~ 

co~. 
owoc; chJodzi , wznieca ap· 
petyt y leczy d yrsenterye; 
ale 'hadto prżelbl y, traci te 
przymioty, dai~! go pro!ię
tom: ktor y ITI fię tuczą; lw-
1'Z011 z t ego drzewa ńa proch 
frar ty, może uyść za bbukę, 
\l.' e~ nątl'~ 7.a ź ywaiąna kaduk. 

CO f1:UH. S. Tvm imieniem 
nazywa fi~. r~dL:ay ieden 
.k on~h bi wdrt vch, ktore na 
pluik tlwaźa i ~l~ , s ą nakfztałt 
serca; te ktdre u wierzchu 
łączą Clę , są \\ cale podobne 
do sel'ca, ktoi'c zaś u wierz
chu rO/,dziEll a i~ ti~,nazywaią: 
Arch'e,l' , Int'ze znowu są.l{to
i'e tyltw z iedney aro~y s~ 
hakf'L:taił: serca, iakie są: 

Conqut!s de V e1} llS, inaczey 
nazwane: Cames tronquees. 
N~ł ypiękni~yrl.e konchy z 
tego rodzaitl są te: la Cor
beille, IJ Coeur de Ve1'l'LLs, la 
Con que exotiqL~e, la Tuitee au 
Fi:titiere. la Frażse, .le Coque-
11lchon de l\,]oźne, la COl1qUB 
de Verms, la Gourgandine, la 
Lr:l.' :mt~77e de i Lt grande efpece, 
la .I euille de C lwu. 

CO}:i"FRE. Patrz Iłowa: 

POifSD1~ - Cojfre, 
COIGN ASSIER ou COI

GN1ER. Pigu.:a polna drze
~vc. lefr wiele gatuhkow 
tego drzewa roźmących llę 
kfztałtem y wielkością owo-

COL. ~t ,5 
fU . . Z pomiędzy roźny :' łi , 
fpofobow rozmnażania nay=
lepf'zy y l1ayprędfzy z lato
rośli. To drzewo bardziey 
lubi grunt suchy y pia{l.,o
waty, niżeli gliniafty, na 
płonnym gruncie nie udaje 
fię. S~czeplą ie pofpollCic 
w grufzkach, owocu ruro
wego nie iedzą, ale gotowa
ny pomaga lHł żołądek. Ho
bią z nie~o lody, ~ok \V Cl1-
luze smaźon y. likwory, y 
tnmek hakI'zta1t wina ~ (;0 

, wfzyfrko ma moc ści1kanin. 
COLCHIQU~::. R(}~jlc,d 

zir:le, lVla swoie ófooliwo.,d 
fzczegulne, }{ witnie na n 1-

!kich łąkach .\V j eóeni, nś<: ic 
zaś nie pokazuią Iię, aż nti 
przyfzłą wiosnę, korzenie 
iego są dwa pęcherzyki bia
łe, z ktorych ieden iel\: mi~ ~ 

fiH:y', a drugi ftrzępil'l!~y "rct -
ne są sokh mlecznego oltre
go. Gdy l\:\.\:iat kWitnie, 
cybulka iego lelt zmnrfzcL:o
na; VI infzym zaś czafle bez 
zmarfzcźkow, Korzenie we
wnątrz :zażywane, fiaią hę 
trucizną, gd_yź pęcnieia n:l
kfztałt gąbki, gryzą ioł:l
dek, y fprawuią ~\lllerzLienie 
po całym ciele. LekarH:~' eJn 
na to są womity, bo potym 
rzeczy łagodzące y uśtnie-
1'zail\ce. Tak niebefpiecJ::na 

ttuci· 



~I6 COL. 
truciżna w l'eku Pana Storek 
Doktora 'Vid eńfkjego (uda 
fię bard.lo fku teczn y m łe J~ ar
ftwern; ten albowiem prl.cz 
doświadczenie na fobie- do~ 
fzedł, że ten korzeń /, bćcem 
preparową.n y na Oximet, ptJ.
~Zi urynę, ulecl-y r nim tak
źe wielu na l puchlinfJ opn
f%c,l,Ol1ą" ale do )reparowatiia 
ta'wwego lekal' ~wa, pottze
ba tey dOlkonnło'wi, litora 
on minł. W I.gl t dem zaś mo: 
ey tego korzenia, iakoby 
miał zachowywać od zarazy 
y czarow, rzec.;z ią1l: zm y-
ślona. . 

COLCOTAR FOSSILE, 
ou CALCHITB~. Koperwas 
czcfze;orzy naturalny, ktol'y 
iCJt podobny do j,operw!lslt 
z żelaza w yci~!gnJOnego; 
7,naydll1e fi~ w zIemi Alu
nowey w Hlfzpanii, w S. Lo. 
w Normandy!, w Szwecyi y 
\v Niemc.;~ech, ale ielt b~lr .. 
d~o rzadki, ma moc ~Ci l k-_ 3" 
nia. wchodzi do lJryakwll~. 

COLIBRL Ptajzek nay
mnieyfzy w świecIe y nay
pi~knleyrz y zl\aydtiie f1lj na 
w yfp:1ch Antylfkich, w Ame
ryce y w Indyach wf'cho
ditich, rozmaItego gatllnkti. 
\VfzyHlde pl'zymioty tey 
ptal'zynie dała natura, l.;tore 
go czynIą bardzo 0111 y~l1, 

COL. 
ialwto: l apac'h wdzięc7ny, .. 
lw l.o l' nayp ' t,;k .,iey C~~, ftlb
tellio~ ć urody, y 111 '>(OD Ż y
cta. Łatwiey można uliy
fzeć że leci, niźeli doyrzeć; 
ź y ie soldem z kw i rrww, kto
ty wysysa iężycikiem, 
ha\vet me przyfiaLiJr~y, tyl
ko trzynHliąc fi~ na powie
trzu, y trzepiąc 1krzydlami. 
SpJewanie ich ieit nakfztalt: 
bl'L;ęku glośnego, samce ma-
i :~ czubki, rzad ko [jadai"l na 
ziemI, lubią 1i~ naywlęcey 
bawIć \V bILikości drzew Cy~ 
trynowych y Pomarat'lCzo
wych, na ktorych samiczka 
ściele gniazdo z bawełny, 
prześ{jczney to bot y, znoll 
dwa jayka Wielkości ziarka 
grochowego, samiec y Sa
mica liedzą na niC h Jwleyno; 
maleńkie iak fiec wylęgną, s~ 
wielkości muchy. Sm ałość 
y odwaga tych ptafząt, ieLl: 
wi~k{'za nIż tiły, z ktorą; 
bronią Gę kleikom ptakom, 
ktorc są bardzo łakome l1a 

ich łavka. Gdy De kleik 
zbllźa 'do gn iazd; , o~iec y 
matka wylatuią na niego, y 
gonią; chociaż tnocmeyfzy 
y z dziobem mocnym, ucie-
ka wrzerzcz~c; zna albowiem 

, Z ial{im nieiJrzyiacielem ma 
do czynienia. J eźeli Koli- ' 
bry mogą go dogonić, przy" 

czepia-

COL. COL. ~I? 
czeplalą fię pod iego fkrzy. muchą, ieil: naymnieyfzy z 
dla, kolą swoiemi noskami rod/.:i.iu Kolibl'ow, też same 
kolczyiŁemi y zabiiaią na ma przymioty, y żyie tym-
smierć. Przv wiazanie do że fporobem. 
potomH:wa,czy~i wrzeikic nie COLLE de POISSON. 
befpieczcńitwa dla nich zno- Kley rybi. lefr to niby Ga
śne; ieżeli im kto zabierze lareta z ryby preparowana 
dzieci, przylatuią same do przez HoHendrow; ktorą ro
karmienia ich; na pożywie- bią tym fpofobem; nayprzocł 
nie daią im bifzkokt zma- warzą w wodzie wfzyftl{ie 
czan y w winie Hifzpań1kim, części żyłowate y chrząftki 
ktory ięzyczkiem wysy- z Je.fiotra, z teg.o gdy fi~ 
saią, y łatwo dai~ fię przy- zrobI materya śldka, rością;
fwoić, ikacząc po ręku y gaią onę na liściach, potynl 
świergocąc. Nic pięI{niey- gdy fię zef'chnie, zwiiaią w 
fzego, iak widzi"eć te ptafzii trąbkę, y to iefr kley rybi, 
lecące, gdyż D~ wydaią na ktot"y tym Jepfzy, im iefl: 
po\~ietrzl1, iak tecza w rożne przezroczyił:fzy, bez zapa .. 
koróty pl"zybrn~:l. W na- chu y smaku. Służy do 
fzych kraiach żadnym fpo- rożnych rzeczy, daią z nie
fobem nie możemy ich miee, go tęgość y Juil:r wfi:ęgom 
gdyż nie cierpią infzego po- jedwabnym. Rofpuściwfzy 
wietrza, procz swego kraju, w wodzie, klaruią nim wino 
y tak są delikatne źe rzucić y kawę, gdyż ociąga wfzy
na nich pialkiem,icH: iedno co ftl{ie męty na doł. Do kle
gradem. Łapią ie na pręciki ienia ażeby mocniey trzy
nasmarowa~e lepem. Chcąc mał, tłuką wprzod młotkiem. 
ie chować, wyimuią wnę- ił. potym rofpufzczaią na wol
trzności, y zal'ufzni -t w mier- nym ogniu w gorzałce. Do 
nym cieple uwin:!wfzy w lekarfi:w używaią; iak Ano-
papier. Z ywość kolorow dynu. 
na pior1\ach nigdy nie od- COLOCASIE. Bob Egip
mienia fię· Damy Indyifkie )ki rośnie w Egipcie, w Sy
przyczepiai~ ie fobie do ufzu, ryi, y w Kandyi, w Oranże
znm~aft d~amentow. Pior- ryach z trud~ością utrzv. 
kaml zdobIą obicia y por- ml1ie fię y rzadko kwitnrc, 
trety. Ptafzc k nazwany ien: z rod.zai.u ziela nazwa-

Dykc:- Tom L Co nego 
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nego J-V§żowllik hiaty. Ko· 
rzeń sm'owy ie[t troche 0-

ftry, gotowany nie iefl: tak 
przykry, smak ma orze
chow lafkowych, robią z nie-
go chleb. . 

COLOlVIBE. Golgbica, 
Tym naz",in~iem nazywaią 
Samicę, inni zaś twierdzą że 
to ied: Czczegu!ny rod.luy. 
Nazywają; ią także O~re("u de 
Cythe-re, albowiem żyie je
dynie dla fofkorzy, Co ieit 
pnymiotem Bogini wdzi~
kow y piękności, ieft także 
wyobrateniem dobroci. 
COI~OrHAN8, ou AR

CANSÓN. Kolo{onhj.ief'r. źy
. wica wyciągrii.o~a z Sow y, 

. J..:tora warzona w oćlcie, H:aie 
fiCC tębą, fuchą y przezroczy
[tą, uźywaią iey do smarD" 
wania smyczkowo 
COLOQUINT~. 1(0[0-

kltJintyda ieft roslina ktota 
rośnie w ohydwoch Indyach. 
Z owocu doyrzałego lndya
nie wyhierają mięso gębcza
{te, le-tkie, ofłre y gorzkie, 
ktorego uży-waią na purgans, 
ia!coź flcutecznieyfze ieO: od 

gary ku, ale tak gwałtó
wne, że wi~cey nie iefi: w 
użvwanin. 

'COLSA. Siemie ](apufll16 
idł: troinkiego rodzaiu, ie
dne kwitnie biało I a dwa 

COM. 
żorto, ktore łatwiey fi~ uda .. 
ią y nie potrzebui:l; ziemi 
tłufrey. To naiienie fieil 
y przefad/.aiCl iak IUlDufce,. 
na kOrlcU C7.c-rwca gd / do y
rzeie zrz ynai·!. y f1dadaL! na 
kup,ę, żeby fiS zagrzało, P'J
tym nafienie mielą y bIi,! 
oley,tak dobry iak z rzepaku .. 
U żywaią go do lamp, folui;! 
matcrye -wełniane, wypra
wuią fkory, y robią mydło 
czarne, z retzty nafien ia pIe
ką placki. Dla wołcw jeR: 
wyśmienitą pafz,! ; zmięfza.ló 
wfzy z otrębami daią kroJ. 
wom aby dawały doi1:atkierrl . 
mleka. Okr'ufzyny wy"woż~ 
na pole, ktoremi fię {'prawuie 
bRrdzo doorze rola, OomEC 
daią bydłu, a korzeniami 
palą w piecu. To Siemie 
1\a tłuftey zbyt roli y na ni
zinie, podpada rdzy czyli 
zaraZie. 
COLUBRIN~. Gatunek 

kamienia fzary bez kropek, 
nie daie fię polerować, bywa 
mniey lub więcf'y twardy, 
porpolicie obrzyn~ią go o
krągło, im bielfzy tym ien: 
miękfzy, uźywaic! go do ry
sowania na murze. 

COIVIBBIRD ou PEIGNE. 
Jen Ptak w Sene~al v ... rpa
nigły, mało lata, rofpufzcza. 
ogon iak Jędyli; piot z ogo· 

na uży-

eON, 
na uż ywaią do wachlarzow. 

CO. T ANI. len: gatunek 
Palmy kolczyfiey, rośnie w 
Kayanie, dzielą filC na dwa 
rodzgie, i~den nazywa fię 
C012t111j fi~i,vage, a drugi Co· 
'J~al1i c.lUiuo. Na tym rodzi 
flę ÓW(lC, ktorego ziarko ieCl: 
biale, y dobre do jedzenia. 
Na dzikim rodzi fię ,owoc 
nukfztałt Pigwy, robią z nie .. 
go tnmek podobny do wina. 
Powi.udaią że to drzewo ~ma. 
t~ź ~al11'l moc, co y drzewo 
ktore upam ryby. Patr~ 

.fl0lfJa: l' arbre a B1'Livrer te 

pO~r\· ()ll. 
CONCOIVIBRE CULTI.: 

VE. OgOl'k.i dom(jwe chtodzą; 
poki są drobne, zbierają ie y 
ima.lą w oćlcie, ktore fię na
zywaią ~orn.ifzonami. Z. 
zi'arek robią emulsye. 

C;::O;'\fCOM:BRE 1'11ARI:. 
,NK Jell Pław rporild kolo
l;'el11, kfztałtcm, y zap~chem 
podobny do ogodcow. Zdule 
Clę hyć z rodzaiu ?iolozwie-

eON, 21 9 
węglach. Doyrzały owoc 
za dotknieniem, "'ypllfzcza 
sok smrodliwy, y 7ia!,hi 
czarne połyfimi:iCe iif. l<obią 
z niego sol, gęH:y kolokwin
tydowy, ktory źe gwalto
wn.e purg).-lie, więcey go nle 
używaią· 

CONCRETIONS. Patr~ 

flowa: Stalattźtes. 
CONCRETIONS PIER4 

R E U S E S ANIMALES. 
Pt;tt7'Z fłmC': Pie1"re, Beozoart. 

CONDOR, CUNTUR, 00 ł 

GRYPS. Orzel Amerykańjki, 
bardzo ftrafzny;przebywa na 
gorach w Peru, znayduje fi" 
także na brzegu nazwanym 
Mrtragnon, nie wylatuje z 
gor~ tylko podcz~s zimna y 
fioty, dziob ma tak mocny, 
że krowę za iednym ude
rzeniem przebiwfzy poźera, 
fkrzycHa rosciąga na itop 16. 
ktore pocinofząc taki fzeleit 
czyni, ·te nie iednego prze
firafzyć może, czasem ude
rz:,l na dzieci la. lub 12. lat 

{ZOW. maiące. Ino-yanie chcąc go 
CONCOl\1BRE SA UV A - złapać, ulepiaią posąg dzie

GE, ou CONCOIVIBRE d' cięcia z gliny bardzolipkiey. 
AiTE .. Ogort:k leśny. Ta ro- na ktory ikoro ten ptak upa
ślina rośnie naturalnie na dnie, więcey fię z gliny do- • 
gruntnch nie uprawnych,. w być nie moźe, a: na ten cza 
Prowancyi y w Langwedo.- zabiiaią go. 
cyt, wie e ma w fobie Sale- CONFERVA. le·fi: sub
tfy, ufufzona rofl:apia fi~ na fr~n~ya zielona, ktom pływCl 

CC~ . po 
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po wierzchu wody; de tych 
czas byŁa miana za roslinę 
wodną, ale P. De/mars f~dzi, 
:Ze iel1: rodzaiQm Polipowj do
ftrzegł albowiem przez dro .. 
łmowidz, w tey subfŁanc y i 
komorki (ześciogranne, W 

ktorych siedzą robaczki . .J a
koźkolwiek bądź,to pewną że 

w Paryżu Roku 1731. bo
lenie gardła y wrzody w 
J;1im, na ktore bardzo wielu 
chorowałq, przypisano tey 
subfbJncyi, ktQrey niezmier
nie wiele, na ten czas wi
dziano na Sekwanie. Po 
uczynionym albowieql do-: 
świadczeniu, poftrzeźono w 

nie y wielką moc robaczkowo 
lVa zrzodłach takowa sub
~anc ya nigdy nie zna yduie 
fię; ścisnąwl"zy ią w ręku, tąk 
parzy, iak woda gorąca. 

'CONGIUS. C O N G E . 
'Garniec albo Miara Staroży
tnych Rzymian do mierze-: 
nia trunkow, rozmaitego 
kfztałtu y wielkości, do tey 
miary itosowały Dę inne; y 
tak D.tban zamyj{ał w fobie 
ośm garcy, a garniec fześć 
kwart . . 

CONGRR,ou ANGUIL
LE de lVIER. JVfgor::. l1lO-/7~i. 
D /' ielą go na d wa rodz~ie. 
Białe poławiaią hę na środku 
morza, a czarne po brzegach 

CON. 
Brytanii. RQrptfltawr~y fu
fzą ie, y nawlekai ;! na ro
że~ki, ił. p~tym przednią na 
Rynku w Burdegali; przed
tym był y bardzo ppk~lpne, 
teraz ledwie na tyfiąc Jwp 
fprzedaią, y tp r~m y~n Hifz
panom ~ ~torzy ie hardzq 
lubią· 

GONIS,e:, au HERBE au~ 
MOUCHE~ONS. Szl(J.chta
wa albo. Oblapa U'97Zna. Za .. 
padł mocny tęgo ziela, odpę
dza m~lchy y pchł y.' ! 

CQNQ,UE ANAT~FE:
~E. Kon~'hą ]{aczk01l€Jśna. 
Tym nal.wiikiem naQywai~ 
czasem Zo.l;~d/'" plę.w ~orfki 
śniedny. Powiadają ze nę w 

tych ko,nchacn wywodząl{a
częta mlode,y dia tęgo nazy
wa fifC kaczko-n"śną. 'fa ba y ką 
ztąd urollą, że ptaki morij,ię 
zwy Id y zt)ollć igia swoie n a 
żywiołacb ~no.rfki(;h, y tak 
naprzyldad te konchy tłu'!' 
l{,\c dz~obem, wypędzaią ~ 

. nie y pław, ą ziadlszy go, 
Hdadaią natomiaH: fwoi~ ia~~t 
VI ktorych wyl,!głfz~ fię 
młode, wypływaią na mo
rze. Ta koncha przy rafia 
do. żywlOłow morIkich. G10-' 
wa u tego Plawu, ktory w 
tey 1wnfze przemięfzkiwa 

okrywa fię niezmierną liczbą 
piorek, l{toremi przyciąga 

rOBaczki y niemi ży ie. 

cer~ 
CONQU~ SPHERIQUE·. 

I(atrz )lowa: T(Jl2lles. 
CONQUĘ d,e VE-NUS,. 

Ta koncha ie.ft ~ l;odzai.u .ną
z·wan.eg~ COBurs, O~ZQ.L)l \vy
wotr.ym. czyni wyQbnlżę,nj~ 

~zęści ciąła ~{ł:ydJ~wey, kt.o:" 
t:'! przypisuią P":0gin~. piękno
ści; brzes.i tey I\ond,y o.ta
czaią u.ę kot~(lz.n.i ą robttemi, 
~o ie,it wyobrażęni.em wH:y':
d,u y lł~e:willnoi;cj. Gdynie 
ma t);ch kolcow l1azyv.~aią.ią 
{ID~! ;~gf!n0i7ze. . 

CONSOl)DE. Zy~,,:ofoqft 
zjeLe ro~nie po nizinach, wie
lorakie ~ą i~go gat,l~J11~i, za .. 
7.ywąiąc \'~e ~Iną,t.\~z leczy ra.~ 
n. y, ze·l-Y.nitrz pl~y ~ladają 
~y\VoJ(Qfl: na, zwiqhnięn.ię y 
zlal11~nie jwś.ci. 
CON~RA-YERVA, ou 

RAC.JN:E de DnĄCK. Ko
rzeA pewny z Ame.:y ki be
J;le.dykto\~emu podobny, ną
zywa, fię Drąfr.. od. Allgiel
('zy ka t.ego, nazwiJką, litory 
go pier.wfzy krąźą.c W koło 
świata, przywio;d ż ~Qbą do 
~l1~opy. ~rzy \lożą "go z 
Fe,ru, doświadczon ym)ea le
K arfrwem przeci "Y ko, truci:
żnie. 

CO p A L. Jł-atr~ flozę·a: Re-
fine Copal. . 

COPALME. Patr~,fl0'll!a: 
Liquidambar. 

CO.Q; 22; 

COQ. Kogut. I\torcgo 
w!hzemięźliwoftć. ielt " H~ła, 
cho.d ppwa,źny, natura śmia.-. 
ł.~, ~ę ,ml?el'RmJ~n~ go~:icy y 
m<?cny. Spiewani.ę ięgo iCl~ 
~egat:em wie);f}-,im "'ę dnję 
y w nocy, · głos wyp'.l fzczą 
f),lrą. <j)ddechową, J{ 9 korz i e,,:. 

go i~{~ SSIl).icą, ~O :_r.l :'~C ~ 
pofirzod s\voicgo S~ I ~- iu, po
~uz.L1je Hę części:! ~1d y iJl j(O;

charkięm, kar;efs\J i,!~ f1ę ~ 
&\\ oi,e!)1i kąk9fz~llni, prze
fj.rzegąiąc O . niebe.fpieczęń

!tv~ i_e) y z,w01ui~~~ do podzia-_ 
lu zn}llezi.oney 7d Q,bYGzy, 
alho iey v~ mdości przez' 
grzeczność uitępU}ą(;; c7.ęściq 
rafle.m zą~d,~,os.l1ym y nie
q.ier ,i,\cym pr,zytom,ności 
fwoi.egp Rywnłą" Gdy uHy
f;zy głos podobny do swego, 
Il:llie!1ę nief'pC'kqynym, J~ką 
fię Y zgromadL~, ]';'llfy', y naie 
~a Hraży z, cZll)' nością. Ko
gut ięft to, ptak bardzo iur-. 
ny, może fiEC łączyć z Sa-.. 
micą 50. J'D7y ua dzień. In
d yani~ y. Chlllc? y 4wwie bar-_ 
dZQ lubią zapatrywać fię ną. 
bitwę Kogutow., ,y Anglii 
wielki tłum ludzl zbir:ga fi~ 
na w ido ~vifko ~ y zakłfldai%. 
fię mi~d/y fobą, ktory z ko-_' 
gutow wygr.~: bywaJą tak 
zaiadłe koguty, ze gotow 
ięd.elł drugiego za~i4, niźel~, 

być 



~~~ CO~ 
b yć zwyciężonym. Anglicy 
maią gatunek kogutow na
zwan ych Vezrdhover 1 kto
Tych unofzą do pola, iak pta
~i drapieżne. Kogut Ham
burl1<i nazwal~y culott~ de 
V:;!O llrs iefr przedniego 1'0-

ul.iliu. Zna ydu ią fię po Ga-
. pilletRch Skielety kagutow 

poczwarnych, chowane dla 
ofobl~wości. Rog u kogut~ 
na głów ie wyrnfta CZłłSem,f 
(lIc to nie zawrze bywą na
tllralr4 ic , gdyż moźe być 
~rob~on y arty.ficyalniei zer
~ną\Vj'zy albowiem młodemu 
~ogutkowi grzebień z ko- ' 
~cil od cza1'zki, po~rzeba 
wfaJzić w te dziurke ofrro
:zck z infzego kogu,tI\a, y 
ohwiązać; ten powoli zaro
śnie y !tanie fię kogut roga
ty. l' og~t B~ntam1ki tak 
ie~t o.dważny, że fię gotow 
~ić z kotami albo ze psami. 
~og;u~ leśny alho C' etrzew 
{en: ptak fpoko,yny, żyie 

owo.~t'm y iaykami nll'OW

~zemi, wolny fobie; udziel-
.X' y lubiący mieyfca o.dda

le.ne y błotnifł:e. Przebywa 
~:! ię(1. y choiną y dębiną kto
}'ą b~trd7.o lubi. W K wie
f~iq n:licwa swoie tokowi
f E. Q, , ~a 1ctore wychodząc z 
rana o wfchodzie iutrzcnki, 
y po zachodzie fiOlica.. ro-: 

COQ 
fpufzcza ogon, y czyni dzi .. 
wne portury. Potym n~1l1ą
wfzy głowę zaczyna grać 
l1"łHośnie;' samice unyfz~wfzy 
głos, zlatui .. ! fię pod dr~ewoJ 
z ktoremi on L~czy {i~ y za
pładza. A lubo ma Buch 
bat:dzo. rubtcln.y, z tym wfzy
ftI{l~ gd Y zacznie grać,nieily 
fzy ani myśliwcy nadchodzą.
cego, :mi frrzelenia z fuzyi. 
~O~ d' INDE. Patrz )lo

~!~; Dindon. 
~OQ de l\tIARAIS. p.atrz 

jlową,: Francolin. . . 
COQUALIN, To zwie

rz~tko znayduie fi~ w ftl'O

na ch Amery ki połudn.iowe y., 
Ma nieco poąobieńPcwa do., 
wiewior~i, w tyt:n tylko ro
żni fi~, że nie łazł po drze
wach l y że ni~d y nie da fię . 
ul.aikawić .. Przebywa w zie
mi pod, drzcw.em, gdzi.e ro .. 
fpladza dzieci, y zgrommL~a 
ziarna y owoce na zimę. Za
tłantuiąc f1ę od 110ńc~, r~zy
krywa filC ogonęm iak wie .. 
w!orka. 

COQUE. IVIiefzek ktory 
bywa z rożne y materyi, ia ... 
Iw to,: z jedwabiu, z w·ł9fin, z 
prochu, z zwierzchniey fkoc
l(i liści~, z ziemi, z d-rzewą 
&c. ](tory fobie fnuią 1'0 .. 

ba.ki z ofobliwf.zą fztl1ką, 
części,! ąby fi~ w nich prze .. 

. COQ. 
mierti:lly-; OZęŚClą aby w nich 
swoie n~f101i.a · fkładały. 

COQUELOURDE, PUL
SATIL~, P ASSffi-FLEUR, 
HffiRnffi du VENT, FLEUR 
ue: p" QUII:S. Safa17,,~a ziele. 
RGsnie po gorach y miey
f Gach kamieniaych, sadzą go 
takie y po ogrodach, według 
połoźel1ia ku 1łoń~u odmie
nia l<o[ór, y tak w cieniu, 
kwitnie czerwono; ił na iloń
cu floletowo. Lin:ek tego 
żiela zielony wfoźywfzy w 
hos, fprawuie kichanie. Ro
frarte y przyłoźone do ręki, 
albo do pięty li nogi, fiufy 
za. wez y katorium y leczy na 
gO!'o1czke . . 
.. ' .COQUERET. ALKE
KENG E P/ll2ki p~cheł·zYfle. 
Sok ż tego owocu, ieft do
świ,tdczonym lekarfrwem na 
zatrzymnnie tlryny, y na 
rznięcie h:arttienia. Cztel'V 
lub pi ę ć zihl'ek wrz~lCiwfzy 
do emuls y i, uśmietza nie
żm ierne boleści kamienia. 
, COQUES dli LEVANT. 
Dotąd nie wiadomo na iakim 
drzewie rosną te iagody, 
przywożą ie nam z Ind y i 
\Vfchodnich, ziarka tego 
ówocu {tarte na proch O'u-

. ' b 
blą wfz.y , ten prolzek zmię-
fzany z chlebem upaia ryby, 
ktore potym pływalące po 
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wierzcha moźna brać re kami 
Ale go y poitrzeżono. ie ' ta~ 
kowe ryby iedzącym czy
niły · f~kodljwe f.r\.ut:ki, .r~d 
wielką karą przy ltazano, \;. ię
cey tego fpofobtl łow lenia 
ryb nie uźywać. 
. COQUILLADE. Ta ry ba 
kryie fię pod !kałami na brz~
gu morfkirn, dmłyć długo 

może żyć bez wed y, .sd y± 
otwarcie ikrzeli ina bardzo 
muł.:, mięso mittkie y dla
tego nie bardzo o nią [toj :!, 
pęcherz w ktorym ieH: żolć, 
tak ieft iasn y, źe fię wydaie 
ia k fzmaragd. 

CORAIL. Koral. Nu·tura 
tego o\vocu modkiego, h lk 

rozmaitego w fwcim kf'ztał
cie, długo była n ieZnhiomti. 
Miano ią za matęryą soli ro
związaną; y nn dol opufzcL.o
ną, albo za kamienie , rb~ną ... 
ce, albo za rośl.i~y modkie. 
Nakoniec P. Pcyfsonel od ... 
ktył, e Korale są miefzka-

. niem niezliczonych y dro
bnych PolIpow morfkich,oni 
s'! Architektami tego dzieła, 
tak deliI\atneg{), ktor0go 
snbfrancya iefi: twarda, ściHa, 
petna y gęfł:a wewnątrz, bez 
żadney dziurki ani pOffnv 
widocznych, chodni olu'Y
wa fię ikorą wayfztynową, 
PCłh% rurek, y drobnych 

dziu-
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dziure k. Ta kora fah~o hę 
zdcy muie, ~He za'raz pro.to 
z wod y J leci pótym gd y ią 

powie:r/;c }:l';i'C yrńie, nic d~ 
fię zdiąc, chyba Jiok'ruf'zy
w{'zy ńa pOruch. ,v ty cli to 
~·urkach , p~zelI'ilęf.lki\vai·~ Po
iipy. .J e~eli ni pl'zycżepi 
ia Ide ciało do koralu, na:" 
prz y ldnd htkn koncha; tedy 
rurka Wy rall:a wy'Żey nad 
hią y zan~nin. li!. iak Hę trMia 
gd y g::tłązkn ~~J6łl1an:i Z'JLtit.: 
n i e na I au ;,rd ~e. 1\'102 na re): 
zumieć żę~ korale fórmui'ł (i~ 
ty mze CpoP0bem co y kon
ch y, ntaterya albowiem ktc~ 
h, ewaporu ie z Polipow, f'or
inuie rurki. Ile zaś Polipy 
przyczYliiaią 'nówycn rurek, 
tyle dawriych" opuf'~ciaią, te 
potym kteią Gę, y scjj~aq 
iedne z 'dt·ugierrti, gdy tyni 
czasem koral we śrzodu twar· 
dnie ie, gdyż te Polipy za.: 
\vf:~e po wierzchu Jw ala 
prze(jadtii~. R:ościąg tą ni~
zmienią mÓc promieni na 
około, dla łowienia róbact
kow, ktoremi ~ y ią. 1Ha jZgli 
ł{tory f:tdzi1 o koralu, ż:; iell: 
rosi irtą morfką,· rozumictt ze 
te polipy S,-! kwiatem iego. 
Znayduie fię w Ogrbd~ie 
J{rol:l Fr~ncdfkieg6, kawał 
korala bardzo ciekawy, gdyż 
na nim s'l Polipy w tym itanie 

CÓR 
fak flę toz wiia ią~ Chcąc 
tak ciekawcy 'fZtuki clofi:ać, 
potrzeba Z-lraz VI tym rr'lo
rńenćie, iko\'ó kó:nd 7. mO'l'źa 
doby\vafz; umoczyć w 'oetcie, 
no inaczey Pólipy tak fi~ 
poku czą, te ich doyr~'ćć 
ći'ężkó. Te 'róbaki rozniha
żaią uę Z nauenia, któl',e 
przez swÓią slitkóść p'rz~'l'2ga 
dó c'iaia i.jc ie napadnie, na 
ktorym n' łóde Polipy fcr
muią kómol-Jci, a te potym • 
pomnażają fię 'y gałęziei~. 
Koi'ale z"nayauią; Gę w mo
rzu ta!~, Że wierzchbłkiem 

przyczepialą fię do ikał; 
bHżtałt ich i~ podobny do 
drzewka oberwanego z litn;, 
grUbdśc ło'd ygi riie prze
chodzica'la, a \vy~okość nay.; 

r.; yżfza na fropę, lub troche 
więcey. Polipy IN kolorach 
będące, są pódobne do Poli
pow znayd:.liąc~ch w fitld
kiey wodLie. Patrz }lowa: 
Pol'gp({s. Koral'e łowią laika· 
mi Ila krzyż związanenti, 

ktol'~ są prz l~dziW'em obwinio· 
Ile, rrta.iąc-do tego otow przy· 
vnązan y, aźeby Gę zanurza· 
ły na dot, ił pod fpodem do
piero idzie fieć, ktorą przy. 
vięzuią; dwoma powrozami, 
iednym w tyle okr~tu ń dru
gim z przod'u; ikoro fię te kii~,. 

zaczepią, ciągną ueć mocnoJ 
y od-
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y odrywaią korale. Koral 
daie liCG pięl<nie polerować 
biai kieln od iaia y fzmer
glem, robią z niego gałki do 
trzcin, trzonki, y manele, 
\V Indyach w Azyiy w Ara
bii firoią fię w korale, y bar
dzo tię w nlch kochaią. W 
Arabii fzczęśliwey źadnego 
l'vIachometana nie pocho~ aią, 
bez fznurka l'oralow na fzyi. 
Koral frłuczony na proch 
ieft łekarLŁwem na kwas y 
y oH:rość, wchodzi talde 
do profzkow od zębow. Ko
rale by\ .... aią białe, czerwone, 
nakrapiane, y czarne. 1\0-
rale faHzywe są sęczkowate, 
z", subfrancy i na przemianEG 
twardey y giętkiey, ktore 
fię prędzey krulzą niżeli 
prawdziwe, bywaią czerwo
ne, białe y sękowate. lm 
więkfza ielt fztuka koralu, 
tym ieH: drożJza; koral tym 
l'ożni fię, od ziela w morzu 
zkamienialego, nazwanego 
Madrepores, że w nim porow 
ciężko doyrzeć, 

CORAIL de .J ARDIN. 
Patrz flowa: Poivre. 

CORAL. leH: Wąż wielki 
w rzece Amazonie, czasem 
bywa długi na 2)0 ftop, a 
gruby na fi:op~. \Veyrzenie 
ma firaf~1iwe, ale ukąfzenie 
nie fzkodliwe, 

Vykc: T'om.1. 
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CORALLINE. Gliflnik 
morjki ien: dwoiakiego ro
dzniu/ obydwa podobne S,! 

do mchu, albo drobnych zioł; 
ieden ieIl: prawdziwą rośliną, 
iŁ drugi ktorego ien: daleko 
więcey, ie1t łoź,y~iem lJ oli_ 
pow drobnych, ktore fobie 
uformował y, Patrz floze:a:' 
Polypes. Mądrość natury 
zapobiegla wfzyfrkiemu! Po
lipy w wodzie Hodkiey, ży
iąc fpokoynie, są gołe y bez 
obrony; }Jolipy zaś modkie, 
wyfiawione tyfiącznymprzy
padlwm, uftawicznemu po· 
Tufzeniu wałow morfkich, y 
niezliczonym nieprzyjacio
łom, są ugruntowane n'a cia
łach mocnych, yokryte o
dzieniem pełnym niby roż
kow, dzieło przedziwnego 
kunfztu, rozmaitego kfztał· 
tu, y fubtelności niezwy
czayney, Takowe dzieła 
iedne są rurkowate, drugie 
pęcherzaile, inne sęczkowa
te, ił inne komorczafte. Rur
kowate są nayproftfze, ufor· 
mowane n iby z rogu fprę
źyfi:ego, na wie rzchu tych 
rurek są Polipy, z ktorych 
niektore rodzaje, są .koloru 
in~no-karm9zynowego; z u· 
łożenia ich cząrtek ciab, 
można fądzić, y {) innych ro· 
zmaitego rodzaiu polipach. 

Dd Na 
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J.a p~Gh('rzaftych są .dro
bnlUchne pęChcTzyki, \ kto
rych rozt::ni:lno, że (Już y I Y 
do ub'zymywania korale w w 
morzp; z doświ,ldC'/'cnia te
rn~ dofzltśrny, Le to są łoża 
p01ipow rod.~ących fię1 1d'ztałt 

tych pęcher.':ykow j'ożni fię 
podług t'odzain polipow. Na 
niektoi'ych ieL1: p,'z)' lity\v
ku fplężytta, ktoq robaczek 
podno!l, chs:-~c u!owić rwoią 
zdobycz ł ten {koro Gę tafa 
nazad. tej y y pl'i~ Y kryw ha 
zamyka fię, Tym t dy rpo
fobem pierwfzy wiek tego 
r'obnczka, nbcf11icczony ieil: 
od wfzel kiego n ł0befpicczell
!twa. (.:.h1y za~ polipy prz~r'
choct,q do Iii, pęcherzy ki 
opR'daią iak liaki od kwiatka. 
Sęczl'ovl"ate maią kolor y 
l\fztalt bardzo rozrilaltv, 
gibkość ich zachowuie ~d 
porufzenca, y nntarczywaści 
wa10w morlkich, gdy± Ilę 
tylleo ug·l11n~:~. ale nie' łomi'!, 
wyfł:awione na pOwIetrze In1 

Hoircu, nabieraia lmloru bia
łego. Naoft:atek -komorczafl:e 
81. t , ktorc m~ią w fobie 
fliez.lic:zol1:'J, moc uzillrek. 'IV 
niektorych rod/~łach są ta
kie, ktare fię pr/jemieniaią w 
ci~'tfa D,:,:ol'upiaH:e, nakf'ztalt 
ślInHh!zkow śniednych, n::t 
źy kc iedney od p~pka pfzy-

. COR. 
wiązane są do swoich 1wO'.0 4 

rek, pohi nie pr/:yidą do fil" 
aby mog! y S~ me fobie fzu
kuć pożywienia. Shnly y 
warf.:twy Oltryg, ktore by
ły od dawnoścl z<1niedbane; 
s,! mie y rcem, gdzie rożneg'o ~ 
gatunku :;maydule Cię wielka 
moc GliHnilw, tc"'o rodzaiu .. 
Chcic ga mieć z p0iip~~l11i 
iuź od kryfemi l potrzeba 
wlożyć w wod t Jllorl1'ą, gdzie 
w kilka godzin wfzyH:kie! 
posną; pot y m w te ż same 
naczyr.ie potrzeba \'ilać tyle 
wod y gor~~cey. ile ' by lo zi.J 
mney, y \~/ Y i<!.ć prf2tko Gli
fl:nik. Nakoniec w łoźyć go 
\v Spiritus rorpLlfzt!Lony tro.: 
che wodą. Tym l'pol'obem 
polipy nie maiąc czasu da 
fkurczenia fię, zofbi,! w tym 
Hanie iak fig rozwineły. 

COR.t.~LLITł~. IeŁt J(o~ 

rai, litory w· ziemi kopIą, 
ale iett ! [(,o/ho rzadki. 

COROLLOJDES. Tym 
nazwifkiem nazywaią Polipy 
z ziemi wy.kopane. 

CORBEAU. ](ruk We 
'Francy i poknzuie fię na po
czątku ziniy, a na w iosn~ 
odlatuie. lefi: śmiały y frant; 
fpokoyny y zapachu wy
bornego, tyie fO'baltnmi; 
ścierwem, y zirrrnel11, uga
nią fi~ I'~a zwierzyną, y wy'" 

p~dza 
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Fędza wrony, Y inne ptaki zgodzie, gdy z nich I~tor~'" 
drapieźne z tey okolicy, padnie znbity, lat~j:~ hm:
g,dzie sam przemief'zkiwa. mem w kolo niego kracząo, 
Młodego moźna unorxć do y nacieraią na Ivlyś!iwca. 
pola, iak J afhzębia. Samic!l chcąc Hę PQ!11scić za swego 
znofi 5t lub 6, jay b!. Jozie- Kolegę· l'."ięso z tego ptakh 
Jon ych, bardziey pochodzą- ma smak zWIerzyny. ale ieił 
cych na niebieikie, nakra~ niesmaczne. Pior kruczyc~ 
pianych cznrnemi centkami. używaią do Klawicymbałow, . 
Samiec wierny przynoii iey y ł'zpinetc.w. Kruki Ilę 1'0-

. leść w' ten czas, gdy ona żnią w fwoim rodzaju, kolo
fiedzi na iaiach, K rukow ro- rem pior, y miey{'cem gdzje 
azay rozmnaźu Il~ bardzo. przebywaią· 
'\V Anglii, w Szwecyi: y w CORBE.t\'U de NUIT. 
lr.d y:lch ie fznnuią, gd yź Kruk nocny. Tego ptaka głos 
pożepaiąc ścierwa po po-- ieil: b<1rd~o nie miły, gdyż 
lach y brzegach le±lce, czy- wydaic fię, iakby człowiek 
rzczą pow ietrze, \V Island yi womitował. ' 
tak 11" rozmnażaią, źa fzlćo- . C O I~ B E A U de lVI E R. 
dy wi,clkie czynią, rzucaią Pa'l'·z. (lawa:' Pall .. 
fię na iagni~ta, wydziobuią cul' DON BLEU. Jeft 
im o.~zy, y pożerają. Y dla pięknu koncha z rodzaiu śli
tęgo głowa lch idzie na ta- m.akow nazwanych Tonnes. 
:\.«t; na7 naczonego d·niaJl kaź., Patnz fego {lawa. ~ 
dy goftlo.darz powini~n przy- CORDOl J U~IBILIOA
Jijie~ć do. Urzędu pewn~ lIczbę LE:, Sznurek pępkowy, 
dziob,ow kruczych, kt06y ie!t to pęczek kanalikow po
zaś n,ie przyfb.wit ,ncazany beconvch, złożony z d\\och 
bywa na wInę pieniężn.ą. Ai:tery'j y źyły pępkowey, 
\Ve Froncy i Sb'oże pola l{tore bioq po('z:~tek w bło-
my&li\v.D:.iego, ft:lraią fię u- nie, w ktorey JiQ dziecie 1'0-

clnać f/pony krulwrn" ktore dzi, kto!':'\ bierze w {)C?bic sok 
.fi:.rzdaią, dla pokazania 0- z pokarmow wyGhodzący z 
riych Panom swoim, za co m:.1cicy, t::d .. ink wn~trzno"ci 
odbierają nadsrodę. KruI~i bior~l w fiebie Chi!. Ten 

, źy i:p,uiędzy sob~ w wielkie y sok polarmowy, prze-chodzi 
, Dcl ~ . potym 
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potym do płodu, przez żyłę 
pępkuwą.DługoŚć tego fznur
ka iefr pofpolicie do czte
rech ftop, dla ktorey dziecie 
moźe befpiecznie rufz3ć Się, 
bez oderwania od blony. 
Służy także do łatwego ro
złączenia macłcy od blony, 
po zlę~eniu NiewiaH:y. 

CORDYLE. Pati' [lawa: 
Than. 

CORDYLE, ou FOUF:T
TE-QUZUE. le[t wielka 
Jafzczudca Ameryk;.lńlka, 
ktora trza1ka ogonem iak 
biczem, ieLt ziemnowadna, 
iaiopłodna. y cholel'YCtna; 
gd Y ieft rozgniewana ocz y 
iey hę ifi<rzą, y gardło na
dyma, zęby ma oH:re, y o
krutnie kąsa. Chcąc G<G od 
n .iey uwolnić, kolą ią w nos, 
zkąd wypJywa lulka kro· 
pel krwi y zdycha. l\IlSso 
iey, 'ieL!: bardzo dobre do je
dzenia. 

CORI.Palrz /ława: .Apr:rea. 
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waią:zjarek tego ziela 00 po
traw, za l'iOrd yał. Francuzi 
kladą ie do Ratafii z iJedmiu 
ziarn. do piwa, do Lodekaru, 
y do Cukierkow drobnych. 
U nas w Polf'zcze nazywai% 
Kolendrą, l{tora takźe weho
.cizi do wielu rzeczy. 

COR1SE. Robak wodnv, 
roźni fię tym od Pluikwy, fe 
nie ma tyle chrząfiek, y nogi 
przednie nakfztałt raka z 
nożyczkami; z refztą ma tęż 
samą fz y b kość w wod zie , 
tenże fporob ptywania na 
wznak, tcnLe kolec do kąsa
nia,tenże smrod co y pluikwa. 

CORLll~U ou COURLlS. 
Ptak wodny tak nazwany od 
wrzaI1<u, ktory czyni lecąc. .~ 
rożni !i~ \v swoim rodzaiu 
lwlorem pior. Zyią razem 
w gromadzie, lataią Hadami, 
przebywają po jeziorach y 
blotach, żyw ią Cię robakqmi, 
ktore łowią dziobem długim 
y zakrzyw ion ym, chodz,! 

CORIANDR·~'-:. ](orf/ander. , prędko, samica znoli 4. iaia 
w Kwietniu; mięso tych 
ptakow ic ft nie złe, y trą~i 

To ziele poki ien: zielone, 
smierJzi nie7.miernie, ziarka 
zaś ufuCwne bardzo pach:1:l' 
Sieil ie ąa polach olw lo Pa
ryża. Arabowie y Gre cy, l 

SO.; /, t~go z ieh h d.;:i!i być 
tn.:cizną, iak z Cy kuty, ale 
tera-t przeciwne ie!t zdanie. 
H fzpanie y Hollendrz .nŹy-

zwier":yl1 :~. ' 
C01{LVIlER. S.ORBIER. 

COCHE I'p~. jarzgbina. To 
drzewo rośnie u nas po la
sach bardzo powoh, nie 
przynou iagod aż w lat 50. 
1\ iako tępo rośnie, takteź' 

ieH: 
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iefi twardfze od inrzych 
drzew. Trwałe ieft ną n~y-

. tężfze zimna, rozmnaźa Gę z 
korzenią y z iqgod" łątwo (j~ 
Q$lie przefądzać, na wiosn~ 
kwiateJ11 swoim zdobi fzpa.
lery, a iefień owocem,-. l{tpry 
p'oki zielony, ma moc ści. 
ikania, dochodzi na flomie, 
y tak ieIŁ' d()bry iąk Me
fpli~. Jarząbki bardzo go 
lubią, y na nim fi~ lowią. 
Z gąłęzi sok wy~iśniony 
farbuie. czarno. Drewno 
bardzo ieit '?dat~e do mi y
naw, do prafs, y inD y~h ma
chin, ktore są ~ . częHym 
uźy waniu; Takarzę, Stola~ 
rze, Snycerze, Steimasi y 
Sztycharze, przepiacaią to 
drzęwo, dla twardości y po":. 
loru. 

CORMORAN. Kruk wo
dny. Ten ptak pr~ebywa po
nad jeziorami, nawami y 
morzem, ieft ieden. rodzay 
wielki.ch, drugi matych, ia-
1{ie znayduią {tę w Pruflech 
y w Hollandyi, źyią ~ylko 
r.ybami. dla czego natura ob
darzyła ich narzędziem co 
łowienia ryb. Zanurząią fię 
albowiem y p ł yną z nie-
zmierną fzypko$cią pod wo' 
dą, do czego {lużą; im cz e
ry palce złączone i('dn~ htoną~ 
inne zaś ptaftwo dłoniaao-
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l'logie~ ·nie: ma,ią tylko trzy. 
palce u nogi. Pa.lur u d r i. t, 
giego palca jeH: z;~bkó\Vnt y 
ia.k pił1(a, litorym łBtwiey 
przytrzymuie rybę z natury 
śli1ką, n.ogi' rrJa· obroconę 
wfpak, przeciwnie od in· 
nego. pt~lftwa pi ywai~lcego" 
w ied~ey no~~e tr/.~; nln zdo
~ycz, a drugą p00 br3lll,hem 
#yruie, ktora go prowa~zi 
dp b~zęgu. Gdyhy nogi 
były inączey ukźone, mu; 
f;ałby płyn~!ć tyh-m. Łapie , 
takźę ryby sWOIm dl.!o,bem 
zakrzywionym y ottrym. 
J e~e" fię tr.afi że złapie ry
b~ wpoI, albo za ogon, dla 
piorek oitryc~, nie może iey 
połyli:ać, ale wy.rzu9iwfiy 
i,! na powietrze, . d(~pu1'i'cza 

iey' upaś~ gł~wą, na doł" 
gdzie otwcl:zywfzy gar
dzif:ł, calkient pol yka . . Z. 
takiego d9'Y.cipu t(.lgo ptaka, 
umi,ei,ą. nie~tori~y po~ytko.~ 
wać. W Cryinach z tych 
ptako~ mai.!! wiel~ich ryba
kow,naZWHJ1\ch Lcu:a.UIda.
daj~ i,ch do· łowi('~ia ryfY: 
ink ~y uk1ądamy psy do 

. połą. Jeden tylJw człowiek 
d y rpon~ie kjll\odzięftąt pta-· 
karni. UL ykowawfzy ie 
na brzegu {bitkll, pufzczn fi~ 
na mieyfce wyzh~czone do. 
~owienia .ryL; Ptaki za da .. , 
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nii"m znaku, fpufzczaią fi~ w 
W()(1ę, rorcho~zą flę, fzukaią 
l'yh iu~ po wierzchu wody, 
JUŻ zanqrzywfzy flę, y pły. 

. wnią z niezmierną fzybko
śc~ą, knźd y z nich złapawfzy 

\,rybQ pi:.lyndi do swego pa
l1a; gdy Gę trafi ryba wielka, 
łączą Hę razem, a dogoni
wf'zy przyprowad~aią do ło
dzi ., z ktorey wyil:awuią 
ierdź, aby łatwiey na nią 
wikaczyć mogły, żadney 
nie opufzczą ryby, k~orey
by dQ ~ąk panu .ni,e oddały. 
A~eby zaś nie miały ch~tki, 
ąo pozat;cia czasem iakiey 
ry,by kŁadą im na fzyię 0-

brc!czkę; gdyż inaczey na
jadł r~ y fię, nie miały by włę~ 
cey d,choty do fz.ukania zd·o
byczy. Podobnyn) fpQso
bem układaią wydry do ło
wi6:1ia t:yh. ~ A lubo tego 
~Dd~aiu kruki samemi ry-. 
bami żyią, niięs.o iedn;tk w 
nich nic ien: dobre. 

CQRN ALINE, PIERRE 
de SARDE, 8ardyk kamień 
drogi. dwoiaki, wf.chodni y 
zachodni, wfchodnie są tward
fze, przezroczynCze, y ko
lorem podobne do Granatu, 
są bm'dzo rzadkie, y nie znay
dUlą Gę ty ko w Pe ,' " I <;ar
d y k może mieć . f,7Y Licie 

. odmian y w. ~gąl r t..~ ~ y-
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duiące fię, gd yż ta matery~ 
krzemienifra iefr ukoloryzo
wana, subftancyami rnętanl· 
cznemi. Sard y k w kto y I"Il 
fię zio~a przebijają, i0H: {~a • 
cownieyfzy, niżeli Agat sam 
przez fi~, gdyż w nim źyHd 
czerwone przecudownie na 
białym dni~ odbijaią. Z Sar
dyku ro~ią rozne drogie' 
15. le ynoty J ktorym im wi,ę
cey natura dała ozdoby, tyru 
są kofztownieyfze. 

CORl\!E. d' A1VIMON. Rag 
Ammona. Tych i1\orup śli
ma~zych z ziemi wy kopa
nych znayduią bardzo, wie~ 
rozmaitey wielkości. po~z.~
wizy od: sążnia d ya,metru, aź 
do ta~ drobnych,ie ich cięź-' 
ką '?I piafku doyrzc=.ć, ch y Lą 
przez Drobnowidz. T€~ 
minerał jeH: porpolity w Rre
tanii, VI Burgundyi" w Oaen, 
y w Gwiennie, ziemia. nicrn~ 
iell: olo.yta, g.l.·oble y publi-. 
czne drogi, po c~~ęści uście .... 
lane.' W 11101'211 nie zn:'!y'" 
duiemy podobnych Hwrup 
ofobliwie w wielkim gatnn-. 
ku. Te tedy rogi Amn otln" 

ktore tu OpiSlliC'l~ly, nic ln
fz.ego nie są, tylko wał!, i od 
konch, znayduią {j~ niektore 

. ~wjcące iak Z/otOI gdyż Sil 
oJ.; ryte po wierzchu cl.ąl1:ka. 
mi rU(~y Za.., 

.. COlt 
bobonno: ć zawrze mi~dzy 
ludźmi f~\Vdte panowanie, ro
ś{;i;~gala. eawni albowiem 
'tę 1h.orDpę P?święcili Jowi
fz "i Arnmonowi; rozumie
i:lC', że mi~ta moc tłomacze
nin snowo Powiadńia że Era
rl'\ino\de chowaią '\V purz
ls.ach drogich Sa.lagmmen, 

" ., ",l h cz. r l . rou ·~ ay tyCI fkorup, 
l(tore Fia zilayrllli~t W rzece 
G01ldica: y cod.deń- im ofiary 
czynią. 

,COl(NE de RrIINOCEROS 
ROG 'j\TcsoJ'Ożca, ie(ł: bardzo 
twardy y zakrzywiony kli 
grzbietowi, u samicy dłuź

fzy y grubf'zy niż u Samca, u 
Rzymi:';ln bywał w wielkitli 
fzaci.lnlw, wyrabianó z nie
go naczynie kof'ztowne, ze 
r.ll}u~cjem rożnych figur z 
nołKiem, w l{torym {tała oli
~a w ł,a:~ nj, ktorą Damy po
dawały tym, "ktorzy zaży
wali łaźni. \V Indyach y 
w Ch inach z tego rogu ro
bią tn:onki do noźow y no
rzenia na fz yję; ozdoby ra
źne wyrabiane na rogu No
soroźca, y figury rozmaite 
ludzi, pliikow, y koz, doda
waty fzacllnku tym rogom, 
gd yż przez głupftwo rozu
miano_, że te ozdoby były 
n:ltllrnlnr. . l\ITO"'.1rc 10 ~,' {.; 

':hill[Cy 2do~!li 
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trony; y robdi sobie z niego 
Pasy Rycerfkie, ktore t o 

leynoty tyn1 były dro ż"'ze, 
j~ w· ~fzy. fzacunek 'przy
plsywaia Jm zabobonnosć . 

Wfchod~i maią wiarę, f.e tell 
rog za zbliźeniem do trucl -

, zn y poci Gę, y dla tego kto 
ma przy fobie choć kawalek 
tego rogu; nie moźe by d2 
otrutym. Tym baśniom \V 

~llropie nie wierzą, y nie 
patrzą; na nie, tylko dia cie
kaw()ki. 
CORNĘILLES. Wrony. 

Te ptaki są mnieyfze I ) 

krukow,żyią n,bak:lJni,śc ei .ł 

wem, drobną zwierzyn';: y 
ziarnem, ktore śWleźo ?, ,* 

fiane z roli wy'tudai'l; te ('~ h.ci 
dniki rOZll nuźaią fię 11"· 
zmiern ie. ~ dla tego roźne
mi fporobami fiaraj'ą (j0 .\,; 

wygublnć. imo, Rzuca!' 
po rożnych mieyfcach IZ.l
l~y ziele; w ktore poki ; ~,ł 
zielone wty blią f'zpiłkę, w :'1'." 

ny lubią ie bard:z:o, y riapa ll r .. 
fzy pożeraią, ale fzpilki fr"a .. 
wić nie mogą, ilie dlugo po
tym zd ychaią. ~do. l\1 ie
fzaią profzek z wronie , ') 
oka z flakamify roztzucai . . • 
po polach,ktore wtona ziar l .. 

fzy m ·di zdychać. stio. r 
• L al u lA Jok .... : '. 

wronv. V 
i y vfz~ 
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:tywfzy nlkowierrt kawaJtk \Tofi, t~~dtez y drewno' iefi: 
}'JllC"a w )"o .. ::ek. tl wierzchu twarde, y .a-atne do w' elu. 
ha;' ,Jal'o,,~o.ny lepem, lttykk Rozmnaża filA z ziarek yz 
ią ie w Śniegu tu y oWd~ie gał~zqk. Moźna ie radzić 
wrona "porr:rze6ł(~y mt~$Ó, ~a około pfłtkanu, gdyż ' . 
wtyJ{a łeb w i·oze.k.1 ktdl'Y Bi cień, ydate fi~ okl'ze
łkor'o iey pt,zyignie do pi~ sywać. Powiadaia ie owoc 
iZB; podlata.1ie \V gbr~; a nIe dereniowy ' możn~ smazy'ć 

. widząc nic Jata tylko pfo,fł:ą iak oJii.vki, z doyrzlłego 0-

lini6!' aJ; nakonieb żmordo- wcycu Sfll11Ź<1; konfitury.' kwa
wana upad'a na złemi~. Tym ~owate, nakfztałt : tał:nin y r 
fpofobe111 łowią y ktLikL Dereniu są. rozmaite todzaic, 
, COR,N.ETS, ~t'F VOLU.. ktorc n~' ołt CIebie rożnią 
TES. rren rodzay Konch kolorem, kfztałt.em Q.\VOCU, 

roini fi~ tym od. JCOnch w y kwiatu. 
• trąbk~ . twinionyc z,,"a- COROSSOL. Pat,. flo-
ny:cłi Rouleaux; że al, Slo- wa: Coeur de B.oeuf 
wIt" pta,k,!, a sama koncha w CORPS RETICULAIRE. 
piran;'i.d~ wydana, inniey lub Fatrż flDwa: T~ume1Zt. 
więcef -·kończafto. 11 cie- COS. Pat~ Jłowa: Pierre 
kawy ch p~lłrżegaczow S% VI a lJiguijier. . 
wielkim fzacuilku konchy COSSON. Rodt.ay rova' 
tego rodzaju, pod naft~puią:. kOliJ.w Zboźu, ktore psui~ 
cemi nazwitkami: iakie S%~ • groch, bob, ił. nawet y zbote~ 

'l' ext)· ';',Antiral, lo Grtmd.. Patrz flowa: CJtaranjon4 
• Amirat.' .le 'Vice .. Amlral, lł COSTUS. TYlll nazw i-

Amirat d' 'Orange, la Cou- fkiem nazy waią korzenie 
ranne 111'tperiale, tes Spe5trfJs; ' AptekarfkiE'. z rożnych ro~ 
Je Leopard jawze, l' E/phi .. ' ślin .zaoTanicznych. Z }{ofł:u 
amn,i' A/le de .lapHlon.Znay- Arab!kiego dawni palili ka
dują także y ziemne nazwa- dzid la. Koił przywożą nam 

... VtJtutites z l\lalabar, z Brez viii, z Su-
COt) NIC ON"S. Patrz rynttn1 y ż· :Arabii" fzczęśli .. 

floIiH/': Concombl'e. wey, .ktory ma zapach hał-
00 f,TOUIL.JE • o . ~.ow, y smak imbieru, uźy-

CORNl·j'R, Dereń. Tl1 ~rze~ 'nią go do Aptek. KO,f1:ell 
. bara ) 0-' ,y,y trzy. 

many 

COU. ~5S 
many długo, tracI swoy za" iey jen bardz~ łatwy, ktory 
pacł1 mocny na~uralny, y bywa ~ lecie y w zimie, 
podobn ym Uaię. fi~ do koltu. pier~fzy iednak ' obfitfzy. 

COTONNIER. Chro.fl. ba· Zbieraią 'doyrzałe łupin)' y 
ru:e nia ~zy. To drzewko ro- 4kł~~aią w korz, li potym ~ 
śnie w obydwoch Ind yach kł~aią na fłońce, aby ·fi~ 
w rożnym gatunku, iedne otworzyły, potyrn we MIy
. ell: drzewem li drugie zie- nie oddzielaią. ziarka od 'ba-
lem- rocznym. Chrofty ba- wełny, z kto~ey robią kłęby 
wełniane nie potrzebują' pra- na ~OO) lub 500 funtow wa
w,ie uprawiania ziemi, w łu.. źące. Te potym przęd~ 
p inie okr1gley zamykaią fi~ bardzo cienko y robią mu
ziarka uwinione w bawełnę. śliny przednie, barchan, 
Bawel'fa nazwana Coton d8 bornzyn, Axamit y inne ma- .. 
p iL rre lefi ta, w ktorey tiar- terye pawełniane. Im le- , 
ka 1ą nie rozsypane w łupini'e, pfza iefł: bawełnA, tym deli
ale na l{Up~ we środek żgro- katnieyfze wychodzą mate
madzone, ściśnione y okryte rye. We Francyi zrobiono 
bawełną, takj gatunek iell taJde pończochy, ktore nie 
na ypięknie y f'zy; ~roz!TInaia.i\ ważyły więcey iak dwie 
iey wiele w iVbrtynice, y . uncy.e; tak. ~aś hy'ły piękne, 
pt' vy{'pach~ Francufkich . . Na te ie przedawano po 60. L,i
wyfpac:h Antylfkich . fadz=! w rnw Francufkich. Zbieraią . 

' Ohrony bawełny Syam- także ba\\-ełnę z dr~ew n~: • 
tkiey, ktora ieil żołta y bar- zwanych Fromager"f:f Mar • 
dzo cienka, rękodzieła z te)! hot, patrz tych (łow. Zięl,e 
bawełny są Bardzo kofztn- nazwane Apocin wydaje ga
wne, z przyczyny koloru tunek bawełny. Patrz tego 
naturalnego. W Chinach jlorilfJ. 
po żniwie fieią bawełn~ zio... COUCOU. Kukułka ptak 
łową, nie długo potyih. 'zbie- nazywa fię od kukania, Ku
,ratą owo c. 'Na : ~y.fpach ~\ł~ek są rozmaite rodzaie, 
nie dozwalaią ' chroH:óin f 0- r()il1~ą fię wielkością y kolo
fnąć wyżey nad ośm . fiop,. r~m>. Kukułka zaczyna fi~ 

. co trzy lata zrzynaią y ro- odzywać na początku Maja, 
'* wnnią z ziemią, gdzi~tym a przefiaie na końcu Lipca, 

z korzenia ddrl! . ,ZbioF o eio czasu iuż iey więcey 
Dykc:Tom Ee nie 
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nie wjdać, czyli źe odlatuie 
w infze kraie, czyli źe fię 

kryie y zawiera w dziuplach 
po drzewach. Ptak ieH: żar
łoczny, żyie robakami, zia
da drobne ptafzki, y iaia po 
gniazdach. Samica nie ściele 
fobie gniazda, ale swoie jaio 
znoli w gniazdeczku inne y 
ptafzyny, iakoto: l\1akol::!
gwy, Strzyż y ka, Sikory, 
Skowronka, Zj~bY1 Plifzki, 
Piegży brunatne y, Gila, y 
innych. lnfrynkta zwierząt 
gruntuią fię zawrze na przy
czynach mocnych, ktorych 
my czasem nie poftrzegamy. 
Zkąd bowiem pochodzi w 
kukułce ta obojętność w wy
chowaniu d~ieci, dla ktore
go inne ptaf'7.yny, tak pil-

I nego prz y 1~ ładają ilarania? 
Oto doświar1czenie Anato" 
miczne pOka7,~lie nam, Źe 
kukułka sa:nica, nie może 
wyfiadać SWOich iay. We 
wfzyilkich ptakach źoł<łdek 
iefr prawie złączon y z gr;bie
t~m, y zupełnie zakryty 
ktfzkami, ktore będlC mię
tloe, mog:! fię łatwo uginać 
W czaf1e f1edzenia na iai,ach; 
przeciwnie żołądek u ku
kulki ieIJ: pod" brzuchem, 
ktory w f1edzeniu doty kajne 
fię . iay, muf1ałhy f1ę przy
gnieść, z nie małą boleści l! 

COU 
dla ptal{a, coby mu nawet 
było przefzlwdą do !trawie. 
n ia. Z kąd idzie że y młode 
ptafzyn y ,n ie potrzebuią aby 
na nich matka Jledziała, 

gdyż ich żołądek zailoniony 
ieit od zimna mars~ wne
trzności, ci zaty m do~f yć dra 
nich iefł:, że fiedzi przy nich 
mała ptafzyna ~ w ktorey 
gniazdeczku było iaio zło
żone. Mloda kukui1ia wy
ląglfzy Clę, łomie prawo go .. 
śClnności, poźerai'lc te pta" 
fzyny, lltore lię z n' ją; razem 
wylc;:gly, a CZ,lsem do te'! 
niewdzięczności przycho'" 
dzi, że na swoią dCibrod~iey
kę, ktora ią wylęgła, bez
względnie r/uC'a f i ę. 
COUDHH~R ou No1sE

TIl~R, Lef-;,:c'k.lJna, rOS11le 
mitura!nie po laf'a ch, pl'ze. 
fadzan~ wychie plęknieyfze 
orzech y, z ol'zec:!1ow robią 

oley delikatny, smażą ie w 
Ctl krze, z lefzcz yn y robi~ 
w y borne obręcze, ktore po
wiadaią, źe s:! ti10cnieyfze y 
trwalrze, gd y ieli: lefzc'zyna 
wycinana, w ten czas, kiedy 
nie ma na niey [jścia,inac,ley 
obręcze pręt!, o prochnIe Ją. 
Z lalkowych gałęzi robi:} 1'0-

fzczk i wroźące, przez ktore 
powiadaią można wynay
dować ikarby zakryte w zie· 
mi zrzodła. , -

COU. COU. . =55 
COUGUAR. To zwie- rodzay wężow, ktore fi~ 

rze drapieżne znayduie fię znaydują po wfzyfl:kich kra
w Ameryce; w Gwayanie iach. Przebywail! w la fach 

. nazywają go Tygrysem y na nizinach, żyią ropu-
czerwonym, ieJl: letkie, fzy- chami. żabkami, iafzczurka
pkie, łazi po drzewach, 2ł mi, y myfzami, gardziel iIn 
l<torych z ~mpetem rzuca Hę tak ro~fzerza, iż mogą 
fię na zdobycz, iak fię naie, połknąć całkiem każde z 
fbie fię lękliwym~ y za nay1" tych zwierząt,zrzucaią z fie
mnieyCzyrn rufzeniem ucie- pie fR;orę co roku w lecie; . 
ka. Gd y zą.prowadzapo 0- wąż bkomv na mleko,czafem 
sadę w Kayan, te zwierzą wkrada fię'do obory, a okrę
~aąami przepł ynąwfzy przez ciwf~y fię w koło nogi kro
~orze, napadały na trzod y, wie, mleko sfie. Węże wy-
y wielk~e fzkody czyniły, ~ęgaią fię z iay, ięzyk roz
~l.~ ich teraz wiele wygu- darty na dwoie, z wielką 
piono ogn~ell1;, zapąliwCzy fzybkością wypufzczaią, ale 
łllbowiem !Łosy wielkie ognia dl~ zpytniey mi~tkości nie 
VI no~y, ktorego fię bardzo ien: Czkodliwy; z tym wfzy
boią, wypędzili z tego kraiu. ilk~~ powiadaią że gdy fię 
Ze tkory tych zwierząt, ro~ rożgniewa może fprawić za
bią czapraki ~o przy krywa- palenie. Dama pewna wy
~ia l\o,ni . chowa{~ fobie węża ordyna-
- CqUIS. l((Jrbasy., Są na- Tyinego, ktory tak ią znał 
~zyn,a, ktore robią z owocu po głofie" że na zawołanie 
~rzewą Bani, nazwanego: fzędt do niey, karefsował fi~, 
Caleba.!sier d' Ame~iq~te. f~tJ'~ y okręciwfzy fię w koło ręki, 

. tego, p'QW'ł, . fpoczywa{ na iey łonie, albo 
CQ,ULANT. Ryb~ pewn.~ fię Ikryf pod fuknią. Gdy 

w K~yan, r4eczną, przefia- płynęła na łodzi, y wąż pry
duie 'w błocie, W; ktorvm .nął za nią. 
~nayduie pożywienie. Ą" że COULEUVRE d' EA U 
nigdy nie wychodzi na ou Sr:~PENT d' EAU. Patrz 
wierzch wody, nie daie fię jlole'a Charhoł11Zier. 
otruć tak łatwo, iak inne. ' COULEUVRE. de S.DO-

COLEUVRE. Wąż MJNIQUE. fVąźna WyJpie 
leR: rozmaity S. r ' 1 '/zika, powiadaią że fę 

Ee 2 okr~-
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okręca kurom y pta{l;wu, y 
tak mocno ścifka,źe ie dufi. 

COULEUVRE de MA~ 
LABAR. Wą~ Mrilaba r.fo i, 
Te węże wcale są niefzkodli. 

• we, Ind yąnie kiadą ieJ fo
~ie za kofzulę dla ochłodze
nia fię, chowaią ie V( beczce, 
na głos człowieka. wyłażą 
z beczki, karefsuią Gę z nim, 
y wfkoczywfzy naJi o,krę
caią fię w koło fzyi, potym 

, naiadłfz y fię, wracaią nazad 
do fwoiego legowifka. 

COULEUVRE. des MO-
. LUQUE.S. Wąż MOJllCki 
bywa długi mi 32. fl:op, ieft 
bardzo, niebefpieczny, chci~ 
wy mi~sa ludzkiego., y łasy 
na ryby, te węże mai,! fpu· 
fo.b ofohliwfzy łowienia ryb; 
powiadają te nażuwfzy ziela,. 
kładzie fię pod drzewem na 
brzegu sadzawkl, y wyrzu~ 
ea ziele w wodę, ikoro ry
by zbiegną Gę do ziela, rzu
ca .filC na nich y pożera, le
źeli zaś oh ybi, czeJ~a cier
pliwie na mieyfcu, pok~ ry-
ba zielem fl:ruta, na wierzch 
nie wypłyni~ 

COULB:UVRfl:E, ou VI-
GNE BLANCHE. Patr74 

flowa: Bryonne. 
COULIL.AWAN.leIl:ko

ra pewna, ktorą obdzierają z 
drzew:} rosnącego m1wyfpach 

COl]. 
MQluckich, natury goździ~ 
kow y cynamonu. Są ta 
nowe korzenię, ktprych 
Hollendl'zy używa~ą. Z tey 
kory dyftyHuią Qleiek, kto,: 
1'y uchodzi za goździkowy" 
zewnętrznie qżywany po-= 
maga na flu~ye, y rumaty~ 
zmy, lndyame smaruią fi~ 
nim dla zapachu y ulżeni" 
holu, ktory miewają z przy": 
czyny, że syp.iaią w nocy: 
na POdWOfZU. Z tey lwry 
(obi 11ę G.uma tłufra, nnmo.~ 
czywfzy ią w Spi rytuiie, 1'<\1' 

fpufzczon ym wo.d?~, z p0t 
funta kory nie będ·zie, tylko 
poł grana Ole y ku . Korzeń 
tego drzewa ma zapach y. 
przymioty SaCsafrasu. 

COUPAIA, To drzewo. 
rośnie w K,ayaą, ieil: . niby 
drzewo Simarouba., ale nie. 
ma tych włafno~c~, Ptłtr'Ą 
jowa: Shna,rouba. 

COUPERO.SĘ .. Pa,trzJło-, 
wa: Vz'triol. 

COUPEUR d' EAU. Tefil 
ptak z rodzaiu Łyfe.k, cie
kawy dla fpodniey częśc' 
dziob.a, ktora ieH: dale ko. 
dłużfza niżeli zwierzchnia. 

COUPY. Drzewo w Ka
yan rosnące, tak nazwane 
dla fwoiey wagi, .wyś1llienite 
do budowli. Drewno. przez 
fwoią kr~tość ieft ~znaczon~ 

pOV: 
ną belki gotowe. iak J1łaią 
być rznięte. Trzafek z te
go drzewa, używaią do. prze· 
fiewania lndyc.:htn y furby 
farbierlkiey,z ziarn pewl1egQ 
drzewa lndyifi):iego. 

COURATARY. Rodzay 
ziela nazwunego Lia71e, ro
śnie w Ka ya:1, kora zon filó 
do robienia kwasu Gqrbar
{kiego, z łupanego drz,ewą 

robią obręcze, liście twarde. 
i,ak ,blafz~i~ n lŻ~ do pl)lęro~ 
wanl. ;ą. 

COURBARIL . Drżewo 

{H1.ywyHze y naywiękfze \y, 

Ameryce1. bardzo zdatne do. 
robienia fprzętow, y ną wal
ce do cukrowych roły now. 
Murzy 11\ z OWOCll tego. 
~rzewa,. rąbią chlęb, fmą
kiem y kolorem. podobny 
do Piel'nĄką. Gd y flę ze~ 
ftarzeie ci 'zęwo, wydaie gu
mę t\~Jardą y klarowną, ktora 
W kadzeIłltJ I11ą z;lpacl~ 
przyiemny. 

COURGID, ou CALE, 
BASSE.. Rozm?lite. są ro~ 
dzaie tego ziela Amery
kańfkiego, ktorego owoc 
ł'oźn~ Gę kf'ztalteITI, l\liękirz 
z owocu ieB: nie smaCZ1-1 y 
;,tle chłodzący A sO.k z niego 
~aźą pic za dekokt. 

GOUR:41S,. P~trz }ława:. 
Cortieu. 

OQU. ~5~ 
COURONNE IMPERI l\~ 

LE. ·Korona CeJar;fka. Ten 
~,tiat ma 'Y fQbie cQś wfp~~. 
ninlego, fadzą, go dla ozdo
by. Po,,\,iadaią że cala tą 
1'o::-,lina iefr niebefpie.czna, y 
źe kO~'zeń iey ma w fobie. 
taką truciznę, lak y Cy~uta. 
COU~OUCA. Te, dr/.e .. 

wo rosn,lc w Ameryce,. Pą· 
pugi, są bardzo ł c' se na o
woc, ktor y i.eJt prz. ~ z p.o{o"\ 
WiC cze,rwony, a prL.ez poło-. 
wę czarny, ~iel)\o~.c;i, ()z:~.ę.'" 
9hą lalkowego., 

Co.URTIJ ... L1ĘR:E" I?atr~, 
TaZlpe-Cirill~n. . 

COUSIN. JC01VIAR. Ten, 
Owad aź na.d to zmIjomy dla 
swego kąsania, y ś,w leI'; bie
nia, ktore za n 'lm idzie, wy
fławuie nam hi1.tory ą bnrdzo, 
ciekawą. Nim fię przemieni\, 
w robaki latai%ce, s-! w P r zod. 
ohywatelami wodoemi. Nf\ 
fł:oiącey wodzie. począwfzy 
od Maja aż do zimy, możn~ 
uważać robaczki i . ktore mai'b, 
'glowę na, doJ f-pufzczoną, a. 
ty I podniefióoy do gOJ'Y na 
wie ~chu wody; z. tylu na,,\ 
b(,ku ien rurka nakfztait 
baryłki. ktora ieIl: nac7.y.o: 
nielll oddechu, głowa okry-. 
ta haczykami, ktor<:>rt:J.i łowi 
robaczki y prz yCląs u żdźbł.~ 

~ioł, ~tore.t:l\i fi.~ ~ywi. p~ 
~ok~ą,h 
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bokach są cztery I10źki kto
remi chodzi, y zanLHza Cię 
w wodę; te robacz!~i zofl;nią 
w tym (bnie przez dni l S, 
albo przez trzy tygodnie, 
na koł1.cu tych dni przemie
niaią fię w NImfy, ktqrych 
wfzyiŁkie gząH:ki robaczka 
łataiącego widz:ieć możm~, 
przez delikatn,! p~e\f{l~ę kto ... 
rą ~l qkryte. 'Te nirpfy 
zwiią~ą fię \y trąbkę, y nCl
~zYI1ie. do pddechn ~dmie
nia mieyfce y kfztałt, albo
wiem bldko głowy pok~zuią 
fi e dwie rurki, ktol'2rni ko
m"ar f\~~go <::zn.sli m,). o,ddy
c'1ać, Czy maże być co zaba.,. 
wn.ieyfzego~ iako widzieć 
y uważae {krzyneozkę, w 
ktorey wydąi,ą fię wfzyO:kie 
rufzenia, robaczka tego.? Te 
nimfy p·ływając zcl\'{l'ze, po. 
wi~rzchu wody dt~ ?ddechu, 
y . ~o1l:aiąc w ~ym aanie, 
nie iedzą; ąle łednak za nay
mnieyfzym, rufzeniem za
nurl.aią. Gę w wo,dę1., za pomo
ęą d ~och, w iQseł, ktore maią 
w tyle. Na kOlleu, trzech 
lub czterech dni ścilłego 
pof1:u, przemieniai1 fiec w 
komary, ą porzueai,!c ży
wioł wody, zaczyna.ią żyć 
na powietrzu. Prl:emieniałą; 

fi~ zaś tym fporobem,: gdy 
przychodzi moment wyłścła 
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z pęcherzy ka, robak nad y
ma głowk~ y rozrywa plew
kę, ktvq był okryty, a ta 
ktora był:! dopierą odzie
niem, fiaie mu fię 1odką. J e
~eli ną ten czas powitanie 
wiatr, ted y ,-yoda zalewa tlG 
łodkę, y koma~, ktory filG 
~erzcze Qd niey n~e o,dcze-: 
pi{ to.p.ąć musi; ?le W cz~fie 
[pokoynym wydo,bywfzy ft~ 
? f woioh pie~uch, Qfufza filG 

I Y wylatuje na. PQwietrzeĄ 
~~l1kąi,!c li1l:kow z ktorych 
~ok wysysa, albo z ciała ludz
kiego, lu~ innych zwie.rz~t" 
z ktoryeh lrrew wypiia. Nie 
mOLna wydziwić lię orobli 
wfzey fr~'ukturze iego. ią~ 
dla; dla, przypatrzen,ia Hę 
{(toremu, moźna pozwolić 

koma~owi uf1ąś~ na ręku, 
chcąc widzieć iak wysy,są 
}ucw. Ten, kole~ ktory 
w idziem y ieH: rurka, W kto
re)' znayduie. fię pięć lub) 
fześć QAafzek" piezmierney 
cien kości, z ktorych iedne 
są kolczyO:e, iak grot u {h:za-. 
ly, a drugie o{ł:r~, iaI~ brzy-o 
twa; te blafzki utopiwrzy 
W ciele, ciągnię niemi w fie
bie krew do gory, y wpu
rzeza w ranę troch e fwoiey 
wilgoci, dla rozrzedzenia 
krwie, i::tko widzieć można 

w b~blu, ktory nabiega po 
uk,!-
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ukąfzeniu; komar tym cza
fem odyma fię, czerwienie
ie, y nie ufi:ępuie aż fię zu
pe lnie nasyci, \Vilgoć kto
rą wpuścd, CprawUle świerz
bi2nie, ktorego po ulqrzeniu 
lwmara doznaiemy z przy
kto'\cią; na co rporob nayle
przy, solą z wodą zimną na=
trzeć, ale w tyhl momenci~ 
lak komar! ukąfi, ~dyż iuz 
potym ns.puchl1ie y swictz.:. 
bi, ta pllchlina zeyd:.:ic na
smaro\\.uwfzy błoteiń y boI 
uH~nie. l\omary -łąC Lą {i~ 
z fob~ I~tai·~.c po powIetrzu; 
sa/nica fldada na{i~nie ha 
wodzie, ktore ty ł kiem y 
iadniemi nożkaml układa~ 
iedl1e pj'zy dnlgich, na.
kfl:tal[ ~odki, ktbia bywa 

tJLQn~ ze 200; lub ~OO, 
iay', plywlłiąc po wier/t'hu 
wo.dy, przez d\va luh tr7y 
dnt j Z 1\ orych poty m w y
łęgaią !lę drobne robac;:~kil 
gd y pod ten czas powitanię 
fultt,tedy te lodki z naueniem 
z9tapi(li~ fię y giną. Takowe 
rofpładzanie fi 'G bywa co 
mieGąc, y gdyhy ialkołki, 
ptaszki inne, y robaki źar

łoczne onych ni'" pożerały, 
toby cułe powietrze niemi 
byio napełnione. Z tym 
wfzyfl:kim tego rodzaiu ko
ma~y nie są tak ziadli we, 

CDU. 259 
jak te, ktore fię nazywają: 
Mar;71goŹ71S. Patrz tego flowa. 
COUS~R COUCHH~, ou 

COUCH1~ - COUCHE. IeR: 
korzeń ziela iednego ogro
dO\łiego; ktory fośnie ną 

wyfpach Ahtylfkich; iedz% 
go z i'yb&mi y z thięsem go .. 
tuiąt, {'makiem podobny do 
liafztancw gótowanyc}j~ 
tbUt~LIER~ MAN. 

CHE de CÓDTEAu. Ta 
kondui nazywa fi~ trzon
Idem od OOZ;ł, że ma podo
bie6H:wd do niego, Nazy
waią go ta kźe Canal gouł
tżerc. 0e}'żngue. Ieft wiele 
ich rodzaibw; kto re fię ro
źnią k010rem; W tey iko
rupie ślimak ż y ie w piaiku, 
wpufzczaiąc fię w piasek, y 
podnorząc zawrze werty kaI
nie dla pożywienia. Gdy 
morze uftępl1ie, dziury w 
piaDl:u oznacza ią mieyfca 
tych ślimakow, czasem bę
dzie dziura głęboka na dwie 
f topy. Chcąc żeby ślimak 
wy lazł ze fkorupy, porypać 
go soją, ił ikoro głowę wy
ścibi, potrzeba go chwytać, 
ieżeli zaś chybifz, iuż wię
cey hę nie pokaże, aż go 
trzeba mocą z tamtąd wy
kloć 'ehzktem nazwanym
Da'rd:.lo1ls. R7uciwfzy ze 

ziemiv zaraz fi~ 
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COUTOIR. Pat,.';, flowar 

Clonź(se . 
C[<{ABE. Raki. Są dwoia

ki€go l rodzalu iedne morlkie 
a drt.tgie w wodzie HoJkiey; 
Raki są wodnoziemne, lenią 
fię corocznie· zrzucaiąt; lko
tupkEG~ gdy Hę lenią pogrą
lŹaią Cię w piafku dla uniknie
nia iakiey obrazy od innego 
clala, w ten czas nuzy\~aią 
je Grabes b oU1:fies I Zyią 
wfzelkiego gatunku tobaka.·· 
tni, y drobnemi żwierz.ątl~a
mi, Rybaka czasem moźe 

tak ralt uf~C2 ypnąć, że pa
lec odetnie. Gdy ie wiozą 
ha targ w worze, mufzą ilI1 
hogi łomać, gdyżby fię sa
me pozabiiał y . Ra ki cho
dzą ty łem, przodem, y bo
kiem, pyfk u raka ieH: itru
ktury ofobliwfzey, oczy ta.z 
wytrzyfzczaią, drugi raz na 
~woie trlieyfce wrac?ią; cza
sem znayduią Raki idące 
gromadą; miłość czyni ich 
zapamiętałemi; biią Cię gło
wami iak barany, albo f"zczy
pią fię noźycami dcbiiaiąc 
fię o samIcę; zwycięica wy
wraca Samice do gory y 
wiąźe Clę z nią ściśle, potym 
samiec dopomaga stonicy, 
aby fię przewrociła na nogi. 
Twierdzą źe C?f'cS"j ~() "0-

uzenia; S'l pod v W 
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samcu, iako y samicy, Sa ... 
mica nou ikr~ pod ogonem, 
mięso gdy tłuCt.e.ieO: smaczne, 
ikj-a zaś ieH: daleko delika
tniey f'za: Pod ikorupIq na 

, grzbiecie iefl: fubil:ancya zie
lonawa, l1szwaha: Taunzalin, 
robią z luey sosy do potraw 
ale gdy ielt czarna nie po'" 
trzeba ie y uf ywaćł gd yź 
dowodem ieft, że rak by ł za~ 
taźon y, iedząc iabł ka na
ZWan~: JV1a'izcr::nillier. 

CRABE d' AMERIQUE. 
Rak Amerykaltjki. Te '!-alei 
są pocz\varne, pełho ich ieit 
na wyCpie nazwaney des CanJ. 
c'res, okrutnie tną noźycami 
swemi. Sławny D'rack Ze'" 
glarz AngieHki, trefunkierrt 
otoczon y od nich; chociaż 
dobrze był opatrzony, prL.II!' 
cie nie u{'z~d ł śmiertelnego 

raZli, y mlliiuł ginąć". 
CRABE HONTEUX.Rak 

wjlyclliwy. Te raki znay· 
duią Gę w Brezylii, y na 
wyfp~ch AntyHkich, dla te .. 
go zaś naz ywaią fię w[tydli .. 
wemi, źe noź yce fwoie cha 
waią pod (iebie. 

CRJ\BE des MOLU .. 
QUES. Raki Moluckie Chiń 
czy kowie iedzą za fpecyał 

CRABE de RASE, Ol 

PA LETUVIER, Te rak i 
~~ i.ł ,)'duią. fi" 'w Kayan, y n ł 

w fpąch 
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wyfpach Antylikich, lubią murowania, iako fię widzieć 
bardzo oftrygi y inne Pławy .. daie w Remach. 
biwalne, za ktoremi uganla- CRAIE de BRIANCON. GUn.
ią Clę, trzymaiąc w noźycy ka biała, gatunek • kamienia 
kamień, ił. i1wro OH:ryga lię TaLk. Pafrz jlO'tt"a: Tale. 
otwiera, uderza ią kamie- CRAMPE ou TRElVIBLE. 
niem y poźera . Patrz llou.:a: Torpille. 

CRABIER. left ptak z CRAN. Patrz: Fahl11,. 
rodzaiu Czapli ml wyfpach CRANC. Patrz: Tete. 
Antylikich, dla tego takna- CRAPAUD. Ropucha. Hi-
zwany że rakami żyie, Ro- frorya tego zwierzęcia na 
dzay ich ieft dwoiaki, z kto- pozor bardzo fzpetnego, ien: 
rych ieden ma piota bardzo bardzo ciekawa. Jedne źy ią 
piękne. Te ptaki pod brzl1- na ziemi) a drugie w wo
chem na fkorce maią cztery dźie, bywaią z nich tak 
plamy żo{te, a dwie na ku- wielkie iak głowa ludzka. 
prze, są bardzo smaczne do Zuba nie chodzi, ale prawie 
iedzenia, ale potrzeba wy- czołga Cię po ziemi; dotlm'l-
rznąć wprzod mięso nazna- wfzy iey gniewa fię, nady
cZOne temi plamami, inaczey ma; gdy co fchwyta, n i 
"::ołć I. t ora fię w nich zawie- gotowa puścić, chyra vy
!. .' gotowaniu zepfułaby Hawiona ku flońcu, ktOl go 

I Wt7· ·Itl·i mięso, przez fwoją nie lubi. Wyrzuca t ,dem 
gorycz nieznośną. wilgoć, ktorą ma w wo rl'u 

CRAI~. Kryda. Ten mi- orobnym od pęcherza mo-
nerał zna yduie fię w 1'0- W ją ź:e ieft ta wilgoć ado-
źnych kolorach. Domnie- wita, w nafzych kr'1 ach 
manie' ieH naypodobnieyfze, iednak ten jad nle wiele 
źe początek swoy bierze z fzkodzi. Samiec w złączeniu 
fkorup !tartych na proch. lię, . oblapia samicę n1 .1 no, 
kopią ie bl'yłami wielkierni leżąc na iey grzbiecie .rzez 

. w Burgundyi y w Szampa- czas bardzo dlugi. T :t nit" 
nil. Krydy białey y mię- moźe pozbywać Jatwo vo
tkiey uźywai:l do pisa- ich jay; fkoro iedne ' \' Ypu
n~ę, bielą ~lIffity, koce y su- ści, samiec tylnemi n )~ nmi 
kna grube, ktora zas ie{l; wyci: era bardzo zręczn Ie Z 

twardl'za, uźywaią iey do niev całe parmo, czeg 
Dykc: Tom, 1. Ff Ił 
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prze{bie czynić p01ii nie 
ik0l1CZ y; gd yź bez te y iego 
pomo\: y mufiałaby saml(;a 
zd ychać. Ta obferwuC' j'a 
by-la doświadczana na żabie 
ziemney mulego todzaiu. \F 
SEry num iea źaba, z kt.orey 
młode wylICga1ą fię pl zez 
grzblet. Patr-;:, jloTf./a: Pipa'. 

CRr\PAUD VOLANT. 
PatJ·z. t1owo: Tete-Clu:vre. 

CRAPAUDINfC, Znbi 
kamie/i. T~ subltancya 1(0-
F.ma, rozn I fig troche \fi 

. kfztałcie y kolorze. Przen
tym rozumiano że pocz'itrk 
fwoy bierze z żah y, teraz 
po śc i ll ym roli::rząśnieniu do
cieczono, że to Sc! trzonowe 
zęby ryhy morn,iey na
z\\aney Zlotobrew, albo ry
b Bre.~yjlkiey nazwane)' 
( ·r olld(]!tJ'. K fztalt rozmaity 
tego LUBi en ia Lależ y od 1'0-

d;; lU zSbow, c1 rozmaitość 

\0 .oru od subitant:yi metal-
I. l t1vch. 

::RAPAlJDINE. Zabie-
l " zz'ele, li tore rośnie po 
la~ ch y lTIl('yfcach piafz
cz 'lł:) ch, lekanrwo z niego 
if,fi: do ' wiadcLone na rony. 
, JO ziela w10źywC.ly do 
k'h,ieli, otwiera pory w cie
le J{toremi woda hardziey 
117enik <l, . ~ _L _ Z 

11 \ wod H~ie ii~ 
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kleio'PRt'a, co samo len: do" 
"',:,odem że wyci~~ga w Czy" 
Itkie hUJ11~~H'y bru be, ktore 
pr~erzJiadzal y do tranCpira .. 
CyL 

. CRAVAN. Patrz jlowai 
Ole r{ondte. 

C lA\O_J NOlI', ouMJ
NE de PLOl\lB des PElr T

-

TRES. Olowek ktorcgo Cie· 
śle UŻY\'1'ąią do rysO\vanla;. 
ieH: kamiet1 {i :H'C~yn:y, 1'0'" 

Zlloczon v uprawia ziemi~ 
w winni~y, y wygl~bia 1'0-

baj.: i, k tore pf'l1i~ korzen ie. 
CRAY01' ROLfJrf. , ou 

SANGU INf~, ou TI~RRE 

H.UBRIQUE. R'llbry!ar,. Po'" 
wątpiewai,~ niehtorzy ahy to 
by Ja gl inka farbowa na przez 
O !o.~ żelazn :}. Palo l 

gniu tak tWH;'dnieic; , 
rz vw r z y o {tal, moźl 
ca~vać. Zna ydu ie !ję'-' we 
Frant:y i y w Niemczech, 
przedtym naylepl'za wycho. 
dzda z Grecyi. Anglicy 
obracaią na proCzek tę glinkę 
c/erwon'l., mi'tfzaią z pewn,! 
gumą, y robil z niey olow
k! CLerwone. 

CR1·:!\IE de TARTRE.. 
leH: to \Vayf'ztyn oczy
rzczony y kr .vH:;.dlizoWtlny. 
Patrz pou·a: Tarfre. . 

_ 'i<~ " DIETJ PET. 
u; d7 · ·t • iię w iele by łQ 

Boźkow 

CR~. 
Bożkow namnoź y to li da
wnych, źe nie tytko byli 
Bogowie I·ofpulł:y. niefpra
wiedliwości, ·gwałtow la
lt.omfrwa, kraLlzieź y, piwń
fi ,,, a, niev . .:ltydu, oluLlciell-
1twa, ale vet do tego upo
dlenia Narod ludzki przy
fzedł, że ftawiano ołtarze 

Bo~kowi nazwanemu SterclL
Jus, Bogini Haka, y Pier
~zielowi nazwanemu Crepi
tus. 

CRES SON de FONT AI
NK Rzerz'Llc7za wodna czy
ści bardzo krew, zawiera w 
fobie Sol Alkali, doświad
czone te karawo na Czkorbut, 
pot:zeba ią zażywać tylko 
w napoiu iak herbatę, gdyż 
jnacze y czc~{tki solne zn t
knęłyby. 

CREVETTE. Patrz: Che-
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Jcatnych iak włos; wylęgaią 
1ię y źyią za ikorą po wielu 
mieyfcach ciała, ofobliwie 
w ręku y w nogach. lef1: 
to choroba bardzo znana w 
kraiach gorących, dzieci 
iey naywięcey podlega~ll 
te robaczki C}1rawuią ś",ierz
bien ie ciała n ieznośne. U wa
żaiąc ie przez drobnowidz, 
daią fię widzieć dwa rożki, 
OC7.y ol\rągłe, ogon rozdat
ty y podnieflon y. Rozu
mieją ŻE' są teyźe natury 
co y Polipy, gd yź chociaż 

urwane będą, zoftaią zawrze. 
Przez matryą tranfpiracyi 
zatrzymaney y zagrzaney 
wylęgaią Cię z swoiego na
ften ia. Przez l{ąpiele z zio
łami gorzkiemi, można ie 
zgubić. 

CRIOCERE. Ten Owad 
'(J1'ctte. poki ief1: robakiem, i~fł: mię-

CRIN de MER, SOlE de tki, fKorkę ma na fobie 
MER, GORDIUS. Robaczki bardzo cIenką, y żyie kwia
tak rozmaicie nazwane, ie- ta mi y zielem, zagrzebia fię 
dne znayduią fię W wodzie w ziemi pod tą rośliną ktorą 
tłodkiey, a drugie w morzu. obiad t, y tam. Gę prz.emienia 
Powiadaią że Gę rozmnażaią w poczwarkę, potym wyła
tak iak Polipy, pokraiawfzy zi w leprze odzienie przy
ie w kawałkii fprawuią za- brnny, gdyż tego rodz:liu 
palenie gardła tych zwie. robaki nieJd01·e. poki s:}. 
rząt, ktore ie poły kaią. czerwem okrywaią Gę fwoi~ 

CRTNONS.oll DR'AGON- gnoiem, dla zaf10nv od de
NEAUX. Ief1: rodzay dro- [zer.u y {]mlca, ia'kie S'l0-
Imych robaczkow, tak deli- wady lirOWe, 

Ff 
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owfiane, y ofetowe. Patrz: 
Ver Hottentot. Przyfzedłzy 
do doikonałego fianu ten 
Owad brzęczy, ofobliwie 
zamknąwf,l,y go w ręku. W 
złącz.aniu fię, samiec na 
samicy, zoftaie blitko godzi .. 
ny, ta zpłodniona !kłuda na

fienie na li iłkach, ktoreprzez 
fwoią sliDwść przylegaią do 
nich.we dwadzieścia dni wy
lęgaią fi~ drobne robaczki, y 
rozłażą dla pozywiema, 
Tr7.eba fię ltarać lę wygu~ 
biać, chcąc mleć w całości 

kwiaty y zioła. 

CIRQUET. Ten rodzay 
robalww fkacze z wielką 

chyżości,!, do Gzego im !ł11-
zą nogi zadnie dłuźfze, na 
ktorych wfpiąwfzy fię, ucie .. 
kaią przed f woiemi nieprzy .. 
iaciołami, łaźą powoli, a 
nieldore lataią bardzo do
brze,infz.e znowu maią fkn~y
dla wielkie, y prześlicznych 
kolorow iak l\10tyle. Prze
miana tych robakow nie ieft 
trudna, gdyż mała rożnica 
zachodzi względem czerwu, 
y dofkonałego robaka, ie
dnakźe w iakimkolwiek bądź 
są fian ie, zawfze wielkie 
fzkody czynią w ziołach y 
liści~ch. 

CRIST AL, ou CRIST AL 

eRI. 
de ROCHE. Kryjzłal'[l) ga
rach kfJpany. len: kamień 
twardy, przezroczyfi:y, bia
ły, y podobny do dyamentu. 
uderzon y o fial daie ognia, 
ukryitallizowany w fześcio
gran, Sądzić można że fi~ 
robi przez !kleienie powol
ne cząfrek, z rożnych mate
ryi lednegoż rodzaiu zło
żonych, ktore wprzod by ty 
w fian ie cieldoścł. liry
fztal bywa czasem w kolo
rze, przez subfiancye metal~ 
liczne, a na ten CZ3S nazy ... 
wa fię Fluor'). Jeżeli ielł: 
czel'won y albo' niebiefki, na
zywa fię falfzywym fll4i
nem, albo fałfzym fzafirem. 
Kryfztal znayduie fię" we 
wfzyi1:kich częściach świata, 
po dołach y ialkiniach za
lan ych wodą. przyczepio
ny do wierzchu. I{ry~ 

fztałow po iafkiniach b~dą
cych, dowodem y znakiem 
są wody czyfl:e y klarowne, 
w ytryJkuiące ze ikał. y kry .. 
itallizacye nie dofkonaJe, 
ktore są zawrze macicą kry
fztału. Kied y fi~ wydaie w 
fkałach odgłos głuchy, zna
kiem iefł: iź tam niema kry~ 
fztału. Człowiek uwiązany 
na linie fpufzcza fię w doł 
ialkini, y u wierzchu UPF(

trzywfzy kryfztal, odłomuie • 
fztuki, 

, 

.eRI. 
fztuki; wybierając ktore są 
iaśnieyCte y pi~knIeyfze. 
Sztuki kl'yt'ztału tyrn są 
drożf'ze, im dłuż{ze mai:~ lwi .. 
ce, y im regularniey [ze maią 
w fobie fześciogran y. N a y
droźfze y na y kofzto\.vnie y
fze są te, w l\torych zamy-
1,aią fię rożne ciała, ial oto 
mech, robaczki, drewno y 
inn~_, ktqre tlę złączył y z 
materyą, poki był~ c~eki,! y 
miętką. W ~zwuycarach 
znaleziono fztukę kryfztdu, 
}{tora waźył~ 800, funtow, 
y l~torą fzacowano 9000. li
wrow. W garach Fif,:hbach 
W W" allii, zn~leziono vd\lec, 
)~torego w koło by 19 lIedm 
{top, a l)Q-ltrzeciey il:opy wy:
folwści, ktory wuźył lĄ' 
Cetnarowo Z kryL~ tału ro
hią lu[tra, nac4ynia, y ldey
noty kofztowne. W Cze
chaoh ze fzkb robią lHY
fztał, ale nigd y nie ietł: tak 
mocny, iak kry fztai pra
wdziwy, Z kryfztalu 1'0-

fpurzcz~nego z Alkali y z 
ołowiem, naśladują kamienie 
orogie, nabier2iąc !roJofU z 
subHancyi metaliicznych, w 
czym fztuka ledwie nie wy
rown ywa naturze, na iedney 
im tylko trwało~ci zbywa. 

CRlST AL d' ISLANDE. 
Kryj'złal Islandzki tak na-

eRI. ~4S 
zwany, od wyfpy tego imie
n ia. \V kwafie rol'pdzcza 
fi~t \1{ ogniu 1'ozs ypuie fię w 
figury zwane: lUlOmZ'o{des, 
smrod wydaie uryny, y świ
ci \V ciemności; nayznnko~ 

mitfzy przymiot tego. lHY
fztału ien:, że patrząc przez 
niego, podwoyne wydaie fię 
VI idziadło; to pochodzi ztąd, 
źe w tym kryrztule dwoią
l-o promiBnie odbijaj,! {łę, 

poprzecznie y hor ,,' zont~l
pie, o rożne powierzcho
wności, ktore {i~ rozmaic:;ie 
doty kaią. 

CRISTAL de l\'fADA .. 
GASCAR. Ten kry fzta! 
iell przezroczyH:y ,n ie przyi .. 
mnie ognia przez fzklo pa~ 
łące, robią z niego iKrzynki 
y naczynia inne. . 

CRlSTE l\lARINE.Patr~ 
Paf-e pierrB. 

CRIT. !e[t brOIl ; upodo
h}lna, Miefzk~ńcom l\Tala ki, 
nakfztałt fztylett, źelazo 
fzerokie fi obie !trony fzlu
fowa.ne, y na kO{lCU lnlrdzo 
oftre, zaprawuią go truci .. 
zną tak fubt lllą, że nay .. 
mnieyfze zadraśnienie, ofo· 
bliwie w lf'cl~ ie lt śmiertelne. 

CROCODILE. Krr,:odzlt. 
To ZWIerze zie .mowod~e 
znayduie fi~ W Azyi,w Afry
ce,y w Ame y ,są n kto. 

z lCh 
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z nich poczw::t!:ne, wfzyfrko 
w nim oznacl..a moc v di'a
pieLność, zęby ma ·bardL.o 
o{tre, fzczobl fpodnia nie
wzrufzonn, ~wierzchnią tyl-

• ko moźe rUILać, y dl/ł tego 
nie!lychaną moc mu \\.' nicy. 
Krokodyl chodzi zaWILe P.1-
trz:1c Pl,zed liebie, ocz y ma 
wytrzylzczone, patai:~ce, u 
nog zaś pazury ftl'aCziiwe, 
za iednvm uderzeniem 050-

nem, m~że Z:lbić cztowiel\a, 
łasy na mięso ludzkie, żyie 
rybnmi, z~kradn hę na by
dipta v })ożera ie p'd y Ul"/' v-

G 'J v .. ' J 

choJ I,~\ - do wod v. ł\ rn kod y I 
daleko~ fl:rafznic)!łzy icn: I;il 
wodzie, gd yź na 7 ielni lubo 
bardzo fzypka hiega, · ie
dnaltŻe zwracać Cię łatwo 

nie moźe, chyba na rown\
nie. Krokodyl wywraca sa
n1u..:ę do gory brzuchem y 

~y flę z nią, po ktorym 
iu dzwiga ią nc.l. nogi, 

l ,ar:-;:t 110wira6 nie ma-
o " 
źp. Samica {kluda 50, lub 
60, iav w pinfku, y pilnuie 
z daleJka aby fię na ilońcu 
wylęgly . Powiadaią że Gę 
boi wido ku y zapachu Sza
f,· nu. \V Se)legal zna ydu
i~ (1<:. KroJ od y le długie na 
Q·n,luh 'jJ , [top. M"tlrzyni 
w\, c:h odzą .~d wnżnie przeci-

i~ ~ak ftpfznemu nieprzy-

eRO. 
iacielowi; pofrrzegłfzy KI'o

kodyla płynącego, uwiiaią 
ręk~ h:\~r :! w lkorę, y wetkną
wIzy n.n w pyJ1<:, zanurzaią 

go; ieźeli berł:ya nic zaraz 
zd ycha, uderzai~! b;:'gnetcm. 
w br.i'uch, gd yź zewrząd tal{ 
twara.! ma na fobie ilwrę, 
źe an i frrza I a, :ani kula GfG 
nie imie. \V AOleryce Kro
kod y!., iedzą w potcie za 
ryb~, wn~trzności pachną 
~)lzmem. \V Mieście Ap'
noe dawni czcili J{ rokod yla. 
za Bożka, y ztąd to miaHo 
nazywano la ViUe de Cro- · 
codiles. \V ieziorze 1VTc:el'ŹS 

by la ic.:h wielka moc, kto ... 
rych bano fig bardzo, y 
c~czono za Bogow~ "Vziąw: 
wfzy Krokodyla przywię~ 
zywano za przednie nogI., 
y zawierzanQ na' głowie 
l\amlen ie drogie, karmiono 
ie mięsem poświ~conym; po 
śmierci balsamowano go, a 
fpaliwfzy na popioł ildadano 
w il\rzynec-zkę, ' y chowano 
w grobie Krolew:lkim\ 

CROISETTE. Tyrlicz 
. ziele. P. d' Ambozzrnay do
ciekł przez doświadczenie, 
ze to ziele w Portugali i tak 
pięknie y tak mocno farbuie, 
iak l\Tarzana Korzeń do czer
wonego farbowania. A <:0 
iefzcze wi~kfz~ źe rośnie na 

eRO. 
ziemi naygorfzey, y me 
potrzebuie prawie żadnego 
itarania. 

CROIX de CHEV ALI
ER. PaUz: Tribule. 

CROIX de MALTE de 
JERUSALE1Vl, ou FLEUR 
de CONSTANTINOPOLr~. 
Ta roslina ieH: z rodzaiu Li
chnisow, fieią one w ogro
dach dla piękności hv~atu, 
o{'obliwle gdy iefi: dubelto
wy, są białe y czerwone 
zap~~hl1 przyiemnego. 

CN.OPAL. Patrz: Coda
gop~!e. 

CROPIOT. len: owoc, 
ktol'ego Ind yanie mi~fzaią 
do p :-łlenia tyti\lOU, y uźy
waią na bolenie głowy. 

CRUSTACB:S, Tak na
zywaią (i,~ \~rzyH:kie Plawy 
okryte jl,orupą dofyć twar
dą; iedlle są podługowate, 

iakie są Raki y Koniki 11101'

fkic; drugie są fzerokie jak 
raki nazwane Orabes, inne 
nak()niec ktore są okrągle. 

CUBEBES ou POIVl<E 
ił QUF.UE. K1lheba ]{orzeli 

Indyijki, żuiąc go w gębie 
od r~źa cUl:hn ieniel zmierza
ny z żywlcąmnG:ykow<ttrzy
maiąc w uftach, l\·lbo piiąc 

iak h('rbat~) pobudza do mi
:ło s ' I 1113 y:mlr> go ", ,.1Źy walą: 
. CUCUJ U. Patrz; Portc-

CUC. 247 
CUCALF:. J~fr rodzay 

rooakow Ci0kctwy dla swo
iey Ikol"up!ti, bardzo rzadki, 
zli'a ydu ie lię na roślinach 
cicil c/.yniqcych. 

CUCU'RURU. Wąż kta
rego ukafzcjlie ieft naynie
bel'piecznicyfze, znayduie filC 
w Brezylii; z tego ukąfzenia 
człowiek cierpi zawrot gło
wy, gorączkę, y krew wy
tryf1-uie z raźnych części 

ci~ła. Tego węża iedzą. 
uciąwfzy mu łeb. 

CUJ b:LIER. Patrz: Alo" 
~tette. 

CUIR FOSSJLE. Tym 
nnzwifkie!11 nazywaią gatu
nek pewny Amiantu. Patrz: 
AmiLlnte. 

CUIVRE. Miedź. Jet1: 
naypicrwfza z Kruścow nie
doikonałych, kolor iey na
turalny ieH czerwony y 
świecący, daie fi'ę ciągnąć. 
Przez umaczanie można iey 
wlać przymioty ftali. Wprl'od 
nim żelazo było wynalezio~ 
ne, uź ywano miedzi do t c;> go 
wfzyfŁkiego, do czego d:iAś 
używamy żelaza. Wfzy
ftkie rzeczy rozwiązuiące 

rofpnfzczaią miedź, ktore 
ona farbuie zielono, a sol 
Alkali obraca ten kolor w' 

niebwf1~i. Co ien: fpofoh Hl 

pewnym l)oznawania mi edzi, 
gd;(,: 
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gdzie fię znaxduie. Ten 
kru(iec znaydJie fię w ziemi 
pod rozmaitym kfztałtem y 
]wlorem. Zbior tego k:'u
ŚCtl wyil:awia nam widliad lo 
ciekawe y rozmaite, ten kru
fiec ktory iefł: żołty, ma 
W tobie więcey fiarki, żela
za y arfzeniku, hiżeli mie
dzi; to wi~c ieft, co czyni 
tak świetne Piryty, kfdl'ym 
dGiwiemy fi~ po Gabinetach. 
Po źelezie, ten kru(ic8 ie{e 

I naytrudniey fzy do od l'lc?c
nia tych materyi, z ktoremi 
iefł: żłączon y. Gd y iei!: sam 
przez ~ię czyfry, nazywa ll~ 
Cuiure de Tojette. Miedź na
turaln ie czyfi:a iefł:, którą 
zna ydL1i:! w luf'zezkach alho 
htafzkach cienkich, iell: bar
dzo rzad ka, y zawfze mn iey 
czyfifza od miedzi nazwa
ney rosette. K:ruśce miedzi' 
nazwaney verte de la Chinc; 
Je verd de 1VlonłagTtfi, nibo 
Chryjocolle verte, nic in ne go 
nie są, tyl1{O pomięCz<1nie, 

ktore fię czyni w ziemi; 1'0-

fpufzczoney miedzi z ka~ 
mieniami. Jeźeli to rofpu
fzc'~enie fido fi~ przez sol 
Allulli, bierze kolor blęki
tny, y nazywafię ChryJo co Ue 
bleue; znnyduią go w gałecz
kach, \V bukietach, V w czu-

kl' ) ",h. MI . I ~ [o'" 

aur. 
fpufzcl!:ona y kombinowana 
z innemi ciałami, ie1t wiel.., 
kiego użytku, we wfzyftkich 
praWIe l'!.tukach. Puf'l.karze 
w Fajerwerkach czynią Z 

nley kolory. mal:1r.6e, far
bierze, uź ywaią gry1'zpanu, 
ktol'Y Clę robi z miedzi. Po
piot z miedzl nazwany Sa
ji-an de Venus, albo EcaiUes 
de L"'.livre, auź y do farbowa· 
nla emalii y porceltan. ~ 

mied;.i rob.ą rozmaite 10-

Hrumentn, ktcl'e potrzebu'" 
h wielkiey dofkonalości, ia
k je są l'y1atematyczne. J\liedź 
zmi~r.lana z Cynkiem wy· 
daie Tombak, Pryncmetał, 

y 1One; <1. przydawfzy do 
n ie y Tucyi; robi mof"iądz. 

Auryplgmel1t zmięfzany z 
miedzi,,!, y cyną, wydaie ma
tery al, z ktorego l~obi,! 
zwierci~dla metalliczfie, z 
Arfzcniku, miedzi y cyny 
robi Cię 81'ooz. Od Y w miedź 
rofpurzczon~ przez kwas ko
perwafowy włożyfz żelazo, 
witc kwas POl'zllca miedź, a 
prz yczt' pia fi~ do źelaL.a, 

ktore naie {1~ czel'wonym; 
y zt'!.d to ieH:, co niektor;;y 
Szarletani rozumieią że mo
gą przemieniać kruśce. Aże
by srebro y złoto było ła
twie Tfze do roboty, mlę-

mi ~dz Na 
QP-LB t~K 
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ol1:atek powfzechne używa- Gałgan Korzeń, ieIl: dwoia
nle uo wC/ yH:kiego miedzi. kiego rodza\u, okrągły iefr 
przyczyną leLl: źe zapomina- bardzo rzadki, długi pofpo
my w kuchni o wielkim nie- lit1'zy y więkfze ma przy
befpieczeńltwie z niey. mioty, ktorego lndyanie u 

CUL-BLANC. ou VI- fiebie z pilnością rozmnaża
TR~E. Ta mala ptafzyna lą, kwiat gałganowy pa
prze!iadnie po nad wodą, żyie chnący kładą do ryżu y ln

robakami, l~ta rowno z wo- nych potraw, ktore !labie
d;.l , znofi piic Ć lub t'ześć lay falą koloru żołtego, robią z 
~lÓ. kupie l\amieni, albo na mego pomadfG' ktorą sobie 
Ziemi dawno fkopaney od całe ciało smarmą. Gałg an 
1<rolikow. .J edzą ie, ale nie ief.Ł doświadczonym lekar
są bardzo sl11::tczne. ftwem na żołtaczkfG. Z ty m 

CUL d' ANE. Patrz Or- wfzyfrkjm lubo z tego ko-
łie de m f1- . rzenia ieH: lwlo1' żołty, fiaie 

CUl\IlN ou ANIL ACRE. Clę iednak purpufowyrn,przez 
1Cm,żn, wiatry W żoł'!,dku u- trunki ktoremi go zalewaią. 
śmierzH, Holl-endrzy tłuką F~rbierze, Perfumownicy y 
go miallw y sy pią do syra, inni Rzemieślnicy) znaydu
ci Niemcy zmi ~ rzawfzy z ią ten kolor Oabfzy od ziela 
rolą posypuią chleb, ktory nazwanego Farbownik. V" y
'm {'prawuie pragnienie; 'g0- naleziono sekret, z tego ko
łtbie są łase na kmin, dla rzenla dawać kolor złoty 
przywabienia ich do gołę- na kruścach, a ofobliwie na 
bnika, kładą im placki z zie- miedzi, żołcą nim także gu
mi ulepione, posypane kmi- zjki, ktore potym obrabiaią. 
nem y ikropione oleykiem drotem złotym. 

fzplkanardowym. CURUPA. Ziele Amery-
C UNT U R. Patrz: Con- kańfkie, ktoremu przypisuią 

dó,·. oCobliwfze p_rzymioty. W 
CURBMA, Bqk. Iefi ro- Ameryce połlldniowey Na

dzay robal\ow, ktore [jadaią rod nazwany Ornaguas, to 
na Renife rach. Patrz: Oeflre. ziele l1:arfzy na procp y 

CURCUlVIA. TERRA wlożywfzy w lull<ę,u k~rey 
MERITA, SAFRAN, ou cybuch na końcu iefr roz
S O U C H E T des I N D E S. darty, kładą obydwa końce 
. Dykc: 'Tom I. Gg 
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w nos, y nosem lHll'za, od 
tego złe-la zawraca im {ję~ gło
wa, y {bił. [j~ piiani przez; 
24. godzin,. pod ten cz.as 
mJeWalą widowilka bardzo 
mile. 

CURORU. Pc,,ty:t:: Pip al. 
CLJSCUTE. Kania przg

doza, ziele wychodzi z ziemi 
ni tkami, prz yt;zepia fig po
tym 130 innego ziela. ktore 
nap;<dn'ic, w bsy 1,tol'e mu 
fioi,l za korzenie w ziemi, 
llsy~haią, a natomiaO: z ło
dygi wypul'zcza W,!S, ktory 
wraCt:a w to ziele, do j~to

rego wprzod czepiało fi'~, y 
na ten czas fbie {i~ pożcra
it~cym zielcm, Gdyż 11:1 cu
dzey łodydze jnvitnie, y 
owoc przyno(1. Przymioty 
ma tego zJela, ktorym żyie, 
y dla tego rozmaicie nnzy
wa fi~, ia/w to: c,t' Rpithyme, 
d' .!lligovre de Lin, d' Epi
lavcmde, ci' Epi-1Uartub/}. &c. 

CYGN'fl:. Labgd;~. '-ren 
ptak pływa z powagą y o!'o
hliwfz:! Jatwością, powiadai:! 
że kl'Ltdt budowania okrę

tow wzi~to z. Jabędzia pły
nącego, rozG:awione ikrzy
dla ktore wiatr popędza, są 

im pomocą do prętk iego pl y
nieriia, zlqd wzięto w yo
brażenie robien ifl żagli. Ła

będzie pływaią prawie za· 

'CYG. 
wfze po wodzie, ale !ię nie 
mogą zanurzGić, gdyż im na
tura daLi f'z y i~ d lugć1 bardzo, 
l{ton~ zanurzyw{'zy w wo
dzie f'zuhli:! po:~ y wienia, ję
zy k maią .z~hko\\ aty, dziob 
fzeroki y fpol'?bn y do znóar. 
nienia wiele mułu, w kto.il 
rym zna yduią {'woie poży

wjenIC'. 'Voda nose m od~ 

chodzi prze-z dziurki, ktore 
ma na w Jerzehu, gardziel 
ieLł zakręcony naI\fzbit tq
by, dla czebo maią glos jno~ 
cnie; rży, ten gardz'el nuży 
im Wl I'c:howanie powietrzu; 
przez połsodziny to'ymaiąc 
głowę w wod;:ie; gdy fzu-: 
kuj:! poz ywicn i~l. Spiew~mie 
me!odyine, ktol'e lnb \:: Jziom 
przy pisuią przed ~ m iÓl CiUł 

ielt fzezcrą bay·t "l' Snmica, 
znou .:., lub 6, i'1v, {jriJz 
na n ieJl przez thva ~llieGąc(', 
niezmiernie przywiązana do 
dzie8i, y broni ich z odwa
gą. Przedtym wiele labędii 
bywało na Sekwanie, wy
chowano ie na w y fpie na
zwaney Cygnes. Stada ła
będzi pl )'waiących po ka
nalach albo {ławach, fprawu
ją widok wdzięczny. l\Iięsa 
ieft nie(trawne w Harych, 
ale mfod e są bardzo delika
tne. Skora z 1a b<cdzia pl1-
chero okryta, bardzo pomaga 

na 

CYP. 
,na Rumatyzmy, gd yź fpra
WUJe wolne poty. Z pu
~hu łabędziego robi'1 czuby, 
podl1!'zki, y kutasy do pu
drowania, piora ze ikrzydeł 
są dobr~ do pisania, smalec 
zmigf'znny z winem gubi 1'la
JTlY C.l.erWO:1e na twarzy. 

'CYPRES. C!lprys. To 
drzewo zawrze zielone po
cłlOd:ti z Jcraiow gorących, 
llda ie fię ,iednak dobrze y w 
na!'zych. Kwiat samice y 
samica rosną z orobna na ie
~nym drzewie. Cyprys poki 
młody ieft barcl!.o deliliatnv, 
~le g~l y podrośnie, Hnie {ię 
mocnym; drewno iego pa
~hni~, zdatne na tyczki y 
ru{'zt('\~anie do vv:,i.nnio, mo
źna 3:0 używać do, pudowli 
ł,a.k ~ęd :;ow y dS90w, od kto
n'go, ~epię y fię lwDsen\;'uie 
na ; dwol~ze. W Juniach go
l"ących z korzeni Cypryso
wych tt.bicraią źywi9ę. z pnia 
ciecze subG:ancya bia la iak 
guma nazwana Adrngant. 
~rzczoł y ią mięf'zaią do Per
hy. qwoe cyprysowy ma 

CYT. ~5~ 
moc ścifl,ania y leczy febry. 
Gałę·zie cyprysowe układa
'lą hę w Piramid y, bardzoby, 
{lę to drzewo przydało do 
ozdoby Ogrodow, gd Y by~ 
śmy nie byli uprzedzeni, że 
są znakiem finutln~ y grobowo 

CYTIS~. S~:.:z(Jclrze1Ziec < 

Krzew, j{torego len: kilka 1'0-

dzaiow, iedne są, ktore bar
dzo ó'Gfro y pięknie kwi
tną, drugie są wil"lbę drze
wa, na gorach Alpeyf'i\.ich. 
Drewno ma piskn y l\Olor 
zIelony, nazywaią go Heba
nem Alpeyfkim, ma \V fobie 
dofyć gibkości,źe Cię da prze
pl~tać, Z ktorego robi~! krze
Ha; gdy Clę zeCtarzeie, rdzeń 
iego {taie fię czarnym, z 
ktorego robią trzonki do 
noźo~. Kwiat Szczodrzeńca 
moźna fmaż Ylć iak kapary. 
Liście z rodi'f'in Szczourzeń· 
ca,ktory rośnie w I uizyanie, 
daią kolor błękitny,l11oźna 4 

by go rozmnozyć,w Prowin
cyach Francui -ich poludnio
wych. 

D. 
D ABUH. ou DARACH. ey przypifuią, ze ma ręce y 
Wilk AfrykaJ7jlłź. To zwie- nogi jak u czlowieka, iei!: 
J;ze, ktoremu Pielgrzymulą- n,r:krztałt wilka, lubi bardzo 

Gg:4 fluchać 
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Buchać głosu trąby, y łako
my iefr na trupy ludzkie, 
ktore wy kopuie y pożera. 
left z rodzaiu wilkow na
zwanych Jlyene. 

DACTYLE ou DACTI
LITE. Naturaliftowie lC

fzcze nIC me odkryli wzgl~
dem początku tego kamienią, 
iako y kamienia Palcza lŁe
go, ktory pofpolicię biorą 
ieden za drugi. 

DAGU8T. TaI~ na7-yW.a 
fię Jelonek, ktol'y ma dwa 
roki, poniewaź wtedy wy
pufzca dwa rogi, ktore są 
malo co d łużfze od ufzu. 
Patr'k: Fa OJ'],. 

DAILS. Tak nazywaią 
w Piktawii ikOrLlpę ślimaczą, 
l~tora f1ę inaczey nazywa: 
Pholades: Patrz. tego flowcl,. 

DAIM. Daniel. To zwie
rze ieft podleyf~e od J ele
ni.a tak w mocy, iako y gib
kości, Inne zaś przymioty 
naturalne ma podobne do J e
lenia; żyie w lefie, ziada ga
łązki młode, y żuie; zrZllca 
i"woie rogi co roku, w l'nl

tości me fl:aty, dobiia fię o 
sami ~ ę, uź ywa uciech y ikro
mnie, y beczy na bekowiiku, 
ale głosem cichym y pr/.e
ryw'll1ym. Samica nofi ~. 
mieIlęcy, y nigdy nie ma 
\Vi ;~ce y nad troie, li na ycz~-

DAl. 
ściey po iednemu; 110wem 
me dofraie Danielowi WIę
cey tylko tego, że fię nIe 

łączy z 1an~ą, gdyż natura 
tak Ie między robą pomler
ziła, iż fię cierpieć. ni€' moga. 
Daniele roznmażaią fię ~ 
1,raiach umiarkomanych, y 
po pagorkach. Z y i ą H:adarn.i 
y wydaią ' robie czasem ba
talią, iedno frado drugiemu, 
odbieraiąc wygo9nieyfze po
łoźenie l11ieyf'ca. Czemu 
na ylepiey przypatrzyć tię 
J110żna po Zwierz yń.cach .. 
odzie Dan iele pod zjcb ią (j~ 
na dwie kompanie, kaźJa 
ma swegp wod za .. ktory iefl: 
wiekiem nayibrL~y, gd y fię 
iednego dnia bitwa nie DcoJl
czy-ł. odnnwiaią i ą nazaiutrz 
poty, poki zwycięCcy 'przy 
lepfzey ziemi nie utrzymai.~ 
fię, a zwyci s źel'li muCzą zo
ftać na gorf/.ey. 
DAINT~ERS . jądra jele

nie. 
DAME des SERPENTS. 

I(rolowa W§żow tak nazy
wa fię dla pię kne y fkOl"Y, 
ktorą ma na fobie, ieil: ~ 
rodzaiu W ęźow z dzwonka
mI nazwanych. Serpent ci 

jcntznett. Patrz: Bo"ciningua. 
D ANTE. ŁoŚ' Afry.~alijki. 

Znayduie (jIC wIndyach 
wfchodnich, bardzo fzypki, 

• 

1.. 

q. , 

II ..,. 

DAT. 
przebywa w lasach, Indyanie 
iedzą mięso iego y nogi; 
Rondele albo tarcze okrągle 
robią z iego fkc.,y, ktorych 
ftrzata I)ie przeCzy ia. Temu 
z,w ierzll przy pi~Llli idty nkt, 
iż gdy cZUJe że ma duźo 

krwie, tl~ze fię o kamień y 
otwiera żyle;: 

DARD.' Dzz·ryt. Iefł mata 
rybka tak nazwana dla fzyb
}wści n,iczwycza y ney, z kto
rą rzuca fię w wodę, ieLt Z 

rodzaiu ryby nazwaney Glo
wacz, mięso. w niey bąrdzo 
dobre V zdro\ve. Zk 4d na
wet pdwiadaią urono pP~y
Dowie: Saźn ę0112nze Dard. 

DATTES. Daktyl. Ten 
owuc' Pahllowy ie(~ ied'yn y ~11 
'pożywieniem wielu Nuro
dow vVfohodnich. tbier<:.ią, 
le w ieficni, z wielkich P9hT; 
rękoma, ł.t z mnie y l'Z) ch ob
clnaląc Z fzypu ·j Iwmi w {ja
tkę, ażeby lię nl~ tiu Id y. 
Potym w ysy pui ~ na lVlut y, 
ażeby dordy na OorlCu y 
zmiękczalyt gdy mi<;:kifz do
brze iłężeie, ibi:! fię trwale, 
y mogą fię (Hugo kon[e~'

wować. Daktyle I{tol'~ nam 
przywożą z Syryi p.lbo z 
Egiptu, są nuwlc .. kane y Sll

fzone na i10l1CU, Pa now ie 
tamteyfi, jwnCerwuią ie \;V sy
ropie. Roźne fposoby .ma~ą 

DAT. 2~5 
do wyciągania z nich l1udy
czy. Forpolicie iednak wy
ciibl.ią VI prafsach, z ktorych 
sok gęfty robi I)~ iak maiło.. 
Panowie w Kongo sok z da
ktylow wy kluTowany piią za 
napoy, ]{tory nazywaią: Ne
flar des Dattt:s. W Natolii 
moczą daktyle w wodzie, z 
ktorey potym robi Clę Ocet. 
Przez dyfi:yllacyą robią Z 

duktylow trunek m0cny,. 
k torego Machomebm i e przęz 
ul'zanowanie swoiey Rehgii., 
nIe piią, tyłko pod tytułem 
leKaritwa, na niefrrawność 

y rznięcie żółądka, bogats,i 
kład~l korz~nie przed dyił:yl.
łacyą. Wytłoczyny z da
kt y li, lud prony zakopuie y 
chówa do iedzenia, konser
wuqc ie w fkorach :twier2;S
cy ch. Dakty le świeże s% 
bardzo zdrowe dla Affy ku
now y Egipcyanow, orobli~ 

wie ktorzy pilą wodę, ale 
fuf'zone są nie {trawne. Je
dząc nadto zawracaią głowę, 
wprawq1l! w lVlelanch9lią, y 
oHabiaią wzrok. Kol11(i z da
}{tylow warzą w wodzie, y 
daią bydłu. \V Bifzpanii 
palą na proch, y robią pro
rzek do czyCzczenia 7 tbow. 
Ten pJ'ofzek wchodzi do 
Atramentu Chińfkiego. 

DATTES de MĘl~. Tym 
imie-
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imieniem nazvwni<l. roźniace 
flę od [iebie tywi~ly; it1'ko 
~otanisci, nrtzy waj,,! owoc 
Plchu morD~iego ; Slill1~
czarze zaś rodzay pewny 
:;Iirrmkow, ktor)' ie.f1: po 'po
lity w Tulon, " mi~so tego 
ślimaka ien: do~~l! do jedze
nIa, ale iJwrupa lego ietł 
tak twarda" że {je rozbić 
l1ie da. "' ., 

Di\UPHJN. Delfin Ryba 
morl1\u, Iitorą l'ład~! w rzę

dzię \Vielo"y~1ow, nnz y'wa 
f~ę ta,kLe H:rznJą mod~~ dla 
fzybkości w pl.'nicni,!. Za 
p~dLi\Vrzy fię z~ ry b3.mi, albo. 
będą.c znużony o,d rob~d~ow, 
]\.tore go gry zi;, wypada cza
sem nit brzeg P1 'Jrfki, y z.ą
łasnym IFzyk)elll; ~)iHlzuie 
·s\;!oi,ą pi'z/krość. Delfiny 
łącZ~1 hę t:!k iaJ\. y \~,ic!ol'y t>y. 
U gnni;llą Gę za ryb:lmi lataią
ccmi, y ldą za o~p.;tem,częścią 
prze?; pr7y w iązanie do cz10-
,~ie ko, częścią dla żarloB't;:n, 
\,V ten czas możnu ie bb-vo 
:ztowić "vęd'!,. u.czep;wr.t.y na 
n \ey kawa ł mi ~ sa. l'oCpoli
~ie plywttii hlpa.mi; gdy 
~graią po wierzchu wody, 
znakiem iell nan:ęp~1iącey 
Ila wal ności. Mię~o ich. 
śmierdzi y cięźhe do {tra
wienia, tlui1:ość dobra ieft 
do. palenia lamp. 

DElVL 
DAUPHIN. Tym lIme

niern nal. ywai:t KOJwhę pe
wną. w ktorey Slimak ma 
py!k OkLC!g~y, wydilie fię ną 
niey przednia pedowa ma
~'ica, ktorą Holleno rz y umie
ją fnrbować czerwono. 

DE1\l T -META DX. Po l-
Kndirc, ma VI Jurności sub· 
iŁąncy i m~taUiczney, oprocz 
krzepkości y riąg!o.ści. Od 
tych l:cJ:n,i'!; n.!i; kI;zepk?ścią 
pięć nn 11:r;;p li he e : ~vnek, 
l\IJ;flrk"zvt, Bront l\~ba!u, 
Antym~nium; y Ąrfzeni ku. 
1Jo1 kruśce w p'orAch SCl, nu
krzt;,l.!t kn!1i~o.:, złączo~ych 
z sub[L~nc vnmi J1lotaUiczne
mi ro~nc3; gatunlm. 

DĘl\'TI-P Ę~N ARD. ' PGtnt!: 
Jlowa: Didelplw.· " 

D~I IOISELLE. Pat]'!;: . 
Dan.,:,:elle. 

DI~l\10JS~I.,LE. Tak na
zywa fię rybJ-a pewna kol" 
czyItq wIndyach, \Yf9ho-
dni ch. . 

D~l\tIOISELLE de NU
MID1~. ou GRUE de NU
lVI1DIE. Zv.raw N'll1nidlji!~i. 

len: ptak piCCkny w Afry"ce; 
){tory iak lVT al pa naśladu-

1e y podrzy.lnia czto
wieka, nazywaią go Panną 
dla fartyc7,nego chodu; 1\'1 y
śliwi do ~owieniaJ uźywai=! 
ofobliwfzego przemyOu: u-

patrzy-

DEM. 
patrzywfzy albowiem gdzie 
są źorawie, ftawiaią na zie
tni garnek pełny kleju, y 
~1il;y biorą z niego rrckomn 
ldey, pokazuiąc ptakom źe 
fobie nim fmaruia OCZV, a 
potym fpokoynie - samt od
chodzą. Zora\'vie to widząc 
przy(t~puią do gark:1, y za
ldelaią fobi.e oczy y nogi. 

DELVIOlS'ELLES. Koniki 
potne. Ten todza y roha kaw 
ien: wfz yfi1<im znaiomy, na y
więkl'zy ich roozny pocho..: 

, dzi z robakow wodn ych; 
]{tore b\:dąc tnlode przc~1ie
ńiaił fig w Nimfy; litore żyią 
tv wodzie, mai:} ikrzcla do 
oddechu ial( l1 ryby, noG na 
fobi Mafzkę tak wyraźną, 
ink ie llżywuią nh balHch, 
ktor::\. iefl: tl\V itłzami na fz v i, 
y obraca nią i[~k chce, gdY··ż 
}lj ''! ~r~ytrzymuie zdobycz, 
l\toq tlg żywi. G8y przy
chodzi czas odmiany, Nimfa 
w ycbodzi z ,vod yna brzegJ, 

pt:f"zcza fil" w droo-e fzuka 
l: o v' 

l}1i~y fca fpoCohnego, y uGada 
na zjełll~ arbo na prochnie 
drzewa; gdy fię fl\Orka na 
niey zefchnie y rofpęknie, 
w~r~zi robak flcrzydlafry, 
rO~("Iągn fkl'zydhL y wyła
tllle mi powietrze. vVy
fmuldość iego, kolor śW'ie
tn-y, y delikatność ikrz ydeł 

DEt . ~t;5 
czynią widok bardzo cieka
wy oku lL1dZkiemu. Cześci 
rodzenia w inn yrn mieyfcu 
S:i LI snmcał fe. w inn ym u sa
micy. C:zątH:a samcowa ien: 
pod fpodem; iak fię łączy 
głowka z ciałem, II samicy 
zaś ieft fzparka mi kOl\CU 

ogona; Konik łączy fię z sa
mic,!, porwawfzy ią gwał
ter11, uchwyciwfzy i~ albo
wiem za łeb fzczy'pczy karni, 
ktore Ina ilit kO{lCU ogona, 
latu 2 fi ią po pow ietf·zu, poki 
;nu fię samica nie poda, 
zwiną\vfzy fię w łęk, aż do
franie części samca, y franie 
fię zadosyć chuci milosney. 
Te pOf·ywania samic trafiaią, 
fię pof'policie, tak dalece ż~ 
ich czasem widziemy lataią
cych po powietrzu tak, iak 
s~ złączone. Snrnica Ddada 
swoie nafienie w wodzie, 
z l\torego wychodzą robacz
ki wodne, a potym prze
mieniaią fię w Nimfy,cl z tych 
w koniki. 

DH:NDRAGA TE. Jen: na~ 
zwinco Agatow, w ktorych 
fię rośliny znayduią. P1:ł.t1'Z: 
Aga te. 

D~:NDRITF:S. Kamienie 
na ktotych saina natury rę· 
k~, zioła; d rzewa, y krzaki 
odmalowała z podziwieniem 
p a.trz-ąc y oh; z delikatności 

wyra· 
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wyrazow, mogłby kto fądzić 
że ien: dziełem ręki ludzie i~y, 
Qle wfzyH:kim wiadomo , że to 
ii~ dzieie naturalnie przez 
'przcnikn ienie subltanc.v i me
taUiczn ych y cield yc:h, kto
Temu kamlenie podrclgaią· 
ricdy są tylko z letka na
znaczone, nie można ich bar
dzo polerować bez za tarcia 
tych rysunkow, alc gd y są 
. przeiste wikroś, iak .Kamie
nie Florenckie, są ciekawym 
dzieiem natury, y daią fię 
przedn ie kfztałcić. Te ka
mienie w ogniu trac~l wdziIG
ki swego rysunku. Kamienie 
kto re tracą kolor w {'woim 
defseniu. nazywaią lię Aga
tes a'rborijees, albo Sil1'doines 
.arborijees. Kamienie zaś na 
ktorych ręka natury odma
łowala zWlerzęta, nazywai:! 
fię: Zoomorphite. 

DB:NUROITE ou DEN
DROr/[ORPCHE. Tym imie
niem nazywaią Gę ciala wy
kopane z ziemi żył kowate; 
y tak kamienie na litoryeh 
zioła, y inne rzeczy pre
zentuią fię, maią tylko żyłki 
niby malowane, te 7ias 
maią w fobie prawdziwe ga
łązki, iak Gę traGa we sre
brze y innych kruscach. 

DH:NDROLITHE, nazy
wai~ fiEG kawałki drewna zpe-

DEN. 
ttyfikowanego. Patrz: P8 
łriJication. 

DEJNDROPHORE ou 
DU:f\DROPHIT~, znaczy 
toż samo, co Dend1,żte. 

Dl~NT ALE. Koncha tak 
nazwana, dla swego ldztaItu, 
zna yd nie fię na brzegach 
Anglii y Normaildyi. Takie 
konchy z ziemi wy kopane, 
nazywaią fię Dentalites. Kła
d,! ie w rzędzie Tuya'Llx de 
mer na7.wanych. 

DENTALE. Ryba zna
joma na brzegach morza 
Srzodziemnego y Baltyckie
go, wyięta z wody z~wrze 
tię rzuca nakfztałt d rga'nia. 

DH:NT de LION,ou PIS
SEN LIT. Za.bi kwiat ziele, 
lii'tki młode tego ziela, s~ 
dobre na Sałatę, gdy okwi
tnie wydaie ziarka kwaDw
wate, I~torych ułożenie iedł 
ciekawe. Gdy doyrzeią, 
dzieci zabawiaią fię wydmu
chuiąc one. Głowka z kto
rey ziarka wypadną, nazy· 
wa fię Tete de Moine. 

DB:NT"'. Z§uy. \Vfzy
fikie zwierzęta od natury 
ma ią fobie dlne zęby, niby 
inftrument, ktorym żuiąc go
tui~ pożywienie żołądkowi, 
dla łatwieyfzt;go H:rawienia. 
U człowieka zęby są także 
ozdob'1' gdy s:i lowne, białe, 

y · Iw .. 
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Y koralowe mi uftami okryte, artyficyalne mogą naślado
ze wfzyIl:kich iednak czę- wać .piękność naturalnych, 
ści ciała naytrudniey ieH: ale nle są trwałe, y niepo
nabyć tey pi~J{flości zębow żyteezne-. Pofpolicie robią. 
y dochownc. Troiakie są z zębow konia morlkiego: 
zęby t1 człowieka: przednie, a ,bo z Boniowey lwści. 
psie, y trzonowe; przednie DENTELAIRE ou HER. 

. })okazuią fię zaraz \v dzieciń- BE au CANCER. OloUJ111·ca. 
itwie; zęby dzieciom wyrzy- To ziele rośnie w kraiach 
naią fię z dziąsel w 6. w 7. ~uro~y południowey, ~()k 
albo w osm ym mieGącll po lego. le~ b}lr~zo gryźliwy . 
urodzeniu, boI Idory na ten PowIada1ą. ze Jedna panienka 
CZ:-lS cierpią;, tak ieft niezno- chcąc zgubić parch y, nasma
śny, że częlłokroć umierają. rowała fię tym soJ,jem, a/e 
Zęby pfie, ktore są II wierz- zamiafi uleczenia, cała fkora 
chniey fzczoki nazyv.' aią fię zlazła. Ten przy l{I~d uczy 
oC.zne, wyrnaaią troche po- iaką potrzeba mieć ofrro
źniey, a pierwfze trzono\\- e, źność w leczeniu tym zielem 
pokazuią l1ę dopiero na k011- Raka, nagniotkow: y odtrę
cu roku, lubpoźniey. \Vfzy- tu, ktory przytrafia te cd 
n"kie te zęby wypadnią dzie- ciężkiey pracy na J{~niu. 
ciom, w fzoi1:ym albo w fio- Korzeń tego ziela nazwanv 
d~)ym roku, a na ich miey- P/umbago, w Azyi, w Afry
fce inne wyraftaią. OIra- ce, y w Ameryce, ma w fo
tnie zęby trzonowe czyli bie sok ofiry y Jwrzenny, 
kątne, w yra{l:aią we czterna- zęby farbuie czerwono. 
itym lub piętnaH:Vl1l roku. DEPONE. 'Vąż piękny 
Forpolicie u człowieka bywa w Ameryce bardzo rzadki, 
zębow ~8, albo 52. Ząb między innemi zębami ma 
ktory fhaui swoią białość dwa naywiękfze w zwierz
czyli zwierzchnią część, boli chniey fzczoce, weyr7enie 
niezmiernie za dotknieniem ma firafzne, łufka na grzbie
powietrza, lub trunku zi- cie godna zaaanowienia fię 
mnego, y prochnieie. Efsen- ciekawego :pofł:rzegacza; wi
eye y likwory JT1ocr.e uśmie- dzieć człowieka lęka fie 
rzaią bol zębow, ale niebe- ~a~więkfz'ym iego nieprzy~ 
ipieczno ich używać. Zęby JucIelem leIl: we!z pewna, 

Dykc: Tom 1. Hh ktora 
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ktorn mu fię wcifka pod tn
ikę, y nie;t.miernie dl'<2 cz y. 

DiBP Pdl:i:STES, led: ro-
bak nazwan y Sca1'abi;r; d~/\t:
ljlleurs. Pol"policie te robaki 
czepi;li1 fię do Honiny, do 
futer, sukien, ił o10błłwie do 
zwierL:J~t z8fufzonydl, ktc)Je 
cho\\t1ią po Gabinetach hi ... 
ftoryi natur"lt ney, gd/ie 
wiele fzkod y czynią. \Vzią
wf.~y, go w l'l2CC 1knrcza no
gi y kryie Slow~, Ieżąe iak 
nie7ywy poty, peJki fię Jlie 
uyrt:Y być dalekim od wfzel
kieb~ l1iehc!'pieczeńltwa,11'l
wet na nldocie 17 !\i~lq nie 
ruf? V {ie, ied na f!'or';co~ć o
gniu' m~źe go \~~zrLlf';yć L. 

mieJ fca, y p!-,zymu!ić do 
uci~c?ki. 

DF,Ri\lii~STP: nazwany (t 
poillfe AU J[ongrże iede~ z 
naywi~l.rzych robako\'! te
go rod/,ćl'iu, ślTiierszi Hra
f7,nie, w ypu1;.:c ~~ a wilt~oĆ 
śmicrd 7ą'~'ą, pOLer'a ślimaki 
V i:1ne robaćb.vo. ktorc 1110'
ie d:-;:ać, ~ yczy iak żelazo 
rorpnlone omoczone w wo
d 7. ie, no} yce ma {'tr ~.rzne. 

znnyduią tlę te robal,i po 
lasach. 

DESMAN,S~c~llr piźmem 

woni'lcy, w l\IofK\Vłe y w 
Laponii. 

DES FOSSIL~':S. Rzec't.y 

DlA: 
z ~iemi wykopane. Prżedtym 
bardzo ie CZęPLO zna ydowa
no w Szwaycarach, dzifiay 
są rzadkie; c.:zascm przedaią: 
robione U 111 y ś ln ie y naśla

dowClue; ]{tore S(ł dosyć po
dobrte do tych, ktore l'ęk:l 

natury uft)rmowal~\. 

DIABLE. lJyabol, Tym 
nazwilkiem nazywaią złego 
Ducha, u 1,torym przedtym 
w Pof'polftw ie hy lo upue
dzenie, ic kn~da rzeczl~pe~ 

tna y !traCzna porhod;;ila: 
od n'lego. !\1ief.d,al)cy wyf'p 
J',d~ty I1kich tym imi!=!niem 
nHl. y\\. alą ptaka pewnego, 
ktorego weyil:enlC iefł 
D:raf'znc y glos p tacz!i-
wy, 'N nnCy 1'pllrzcza fię z 
w ysoldch gar, m1 kt0J'ych 
w dzień przclllifl'/k iWt" Ko
pie ziemie iak l~rolik na 
gniazdo. lVlięsd iego (,łaie -
!ię ieść. l\Iief'z!-;allcy wy~ 

f'py Ja\vy, tym itnienierrl 
nazywaią J a-fzCZll rkę pewną,: 
Pat'r:?', Jlowa: L,tzard, ecait
lóux. 

DIABLl~ de lVIER. Patrz: 
],7 rr cl P ll(e, 

DIABLE de l\lER. Tym 
lmleniem wiele gatunk·ow 
ryb morfkich nnzywaią-. 
Znavdui:~ Gr czasem po gR
binetach hiftoryi naturalnej, 
co maią zreby nź do ~arl\U:, 

ydwa 

DlA. DlA. 259 
Y dwa rogi I na głowie za- gnieźdzą fię po jamach iak 
luzywione ku grzbietowi, kroliki, tam ilę nios:~ y wy
~ięso iego ien: bardzo la- !1aduią miode, wr nocy przy· 
d.owite; wyi'lwLy wnętrzno- latlli ~! do {tawo\~' y r~ek dia 
ści, gdy mu wloźyfz ś\Vic~ 10wienia ryb. Swiatlo tak 
zapaloną w brzuch, to lię wy- ich oślepia, źe gd y fię trafi 
da monitrlll11 ltl'afzliwe. ln- źe ich dzień ZUlJHdnie, lecą; 
ne ryby tego nazwif}<H są z o;;lcp na człel\.a y na ziemi~ 
rodzaiu Ph{'zczek, z tych upadaią. lVlięso czarniawe, 
znowu ieH: ieden r0d<.n.y, co ieH: tluH:e y pofilne, na koń~ 
J(ied y zechce nadyma fig, cu Maja odlatują, maiąc po
albo zrobi hę iak kuta, mięso wrocić na pocz~tkll \Vrze
iego nie tak f'zkodliwe, ten śnia. 

rodzay iefl maly. Ryba DIAMANT. Dyament. 
tego nazwif1c::t J l.torą łowią Jako ze wfzyfl:kich kamieni 
w Afryce ie[t bardzo wielka. ieG: naytw~rdfzy, nayia-
pgon długi y k0110Zyfry, po śnieyfzy y naydrożfzy, t;!k 

oboch itror.ach wydatny, też mi~dzy mincrnlami jen: 
fiuzy mu za broń, ktorą; iię naypięl nieyfzJ m owocem 
broni. Powiadaii że ma natury. y zbytku naykorzto
~ztery oczy, rogi zwrotne wn ipyfzą matcryą. Dya
y nic bardzo f'zkod!iwe,n'ora ment iefl: ozdobą y ubjoren. 
twarda y sucha, mięso twar- Dam, tak w pierścionkach, 

pet y wątroba bardzo tluG:a. iako y v, innych klcyno-
Nit bl'7egach morza Srzod- tach. Z p~1l1[hv \V. MV3uły 
ziemnego tym imieniem na- nayprzGdnieyfze \v ychodzą 
~ywaią z~bę morlką. Patf'~: dy::unenty, Europcyi1;,ie Sl 
Grenouille de mer, m i 9,}'d'zc. Im są bielfze y 

DIABLE de PALETU- Wil~kfz(', tym sąkofztowniey" 
Vltl:RS. IeH; Kruk wodny na 1'zo, Dyarnerlt naydrożfzy 
wyfpie Kayan. w całym świecie ielt II Im-

DIABLOTINS. Dyabliki. peratorowey Rofsyiikiey, 
To ptaftwo pokazuie fię w ktorego fzacuią na I l, 7.23, 
6wadalupie, y na wyfpie S. .2S0. Liwrow, \~'a;:y 279, ka
Dominika, w Wrześniu, Paź- ratow. Dynment \V. X. To
dzieJ.:nikll" y Li,G:opadzie. 'V f1~al~l!<iego fzacowuny 2,6r:>S. 
d,zie{l kryią fil, po gorach, 535 li wrow, wuż y J 39· 

Hh ~ kara.-



~6o DlA. 
karatow y poł. NaoItatek 
dwa Dyamenty Krola Fran
cuikie go, ieden nazwany 
Sancy, . albo Sans si, czyli 
od imien ia iednego PoHa, 
czyli dla tego że len: bez 
fkazy. Waży ~~6 gran, kofz
tuie 600, 000. Drugi na
zwany Regent, kupiony przez 
Xliż"cia Aureliańikiego Re
genta Francyi, waży 547 
gran, kof7,tuie ~, 5°0, 000 

liwrow. Dyament w ogniu 
ieO: trw~fy , wyfhwiony 
przez dzień na fiollcu, św ici 
w ciemno'icl. Rozgrzan y 
})t'zez potlrcie, ma moc ele
ktryJzn1;. Jeżeli go potrzefz 
o fzldo, fiaie fi!t świecącym. 
D yarn'~ nt żotta wy rofpalon y 
w ogniu,świci w nocy. Wady 
d yamentow nazywaią {i~ 
poinłs 2f gendarmes. Pier
wrze są makuły biate y C:laL'

lle, drugie są plamy więkfze 
nakfztalt fzlda niewypole
rt;n\"anego. Dyament z zie
mi dobyty iefł: okryty ikorką 
L-:arawą, z ktorey profzkiem 
poleruią go. Dyall1ent rose 
albo 1"osette ieri: fzlufowany 
w knntki II wierzchu, a pła
iko n fpodu, Bryla nt zaś ieił: 
t'2..lufowany w kantki tak z 
\\'ier .~ch ' l iako y ze f'podlI. 

DIAPERI~ . Robak tak na
",wan y, że ie ~t p:.i:ry rzadko 

DIC. 
fi~ znayduie, przebywa w 
pniach fprochnia tych. 

DICTAME BLANC, ou 
FRAXINELLE. Dypta11. 
ziele, rośnie pofpolicie we 
Włofzech, w Prowancyi y 
w lasach Langwedockich. 
Przez Drobnowidz widać mi 
końcach łod yg i Y na liftkach 
kwiatka, niezliczonl moc 
pęcherzy kow pełnych tłą- . 
H:ości. \Vapory ktore z rana 
y w wieczor z tego ziela 
wychodzą, za palaią fi !t za 
przybliżeniem śW4cy, t~k 
dalece źe ~ał y kf/~ak w ogniu 
wydawać fię będzie. Wodl,a 
z tego ziela d yfl:yllowana 
wdzięczny ma zapach y le
czy plamy na twarzy. Dy
ptan Kl'eteńlki z gory Ida, 
ie{ł wBawiony od Wirgiliu
fza, dla balfamicznego zapa
chu y piękności kwiatu pur
purowego. Dyptan fałfzywy 
ma wiele podobienfłwa do 
Kreteń/kiego, ale ten ktory 
rośnie w nafzych kraiach,da
leko ien: podleyfzy od niego. 

DIDELPHE. lell: rodza ')T 

Szczurow czyli Swifzczo;, 
tylko znayduie fię w Ame
ryce, a ofobli wie po ł udnio· 
wey. Ogon rrta bez fzerści 
łufkowaty, nogi iak u małpy, 
y części rodzenia tak t1 sam
ca iak u samicy ,ofobli wr·n;' i{ O 

uło-

• 

, 

DID: 
ułożenia. U gania fię Za pta
fiwem, y wielJ~ie czyni fzko
dy w drobiu po Folwarkach; 
gdy .nie dofl:anie zwierzyny, 
źywi fię lifl:kami, owo.cami, 
y lwrą z drzewa liaaa ze 
zwyczaiu na tyłku, prze
dniemi noźkami przebieraiąc 
igra, lazi po dr?-ewach, ~ za
wieśiwrzy fię ogonem na ga
łęzi, chwieie fię, y czeka 
na przęcbodzącą zdobycz, 
na ktorą rpufzcza (i,!t z go.r y 
y pożera. Daie fi !t łatwo 
ułafkawić, mięso iego iefŁ 

fpecyalem dla dzikich ludźJ. 
Skora iego tak śmierdzi, źe 
nie można wytrzymać" fzerść 
z niego przędą, y robią pod
wiązki czerwono fQcpowąoe. 
Pod brzuchem u samicy ieii: 
torba,w ldorey są cyckL Po
wiadaią je gd y Gę okoci. , 
młode k ładzję w tę tOl:b r" 

gdzie poty ie w niey trzy
ma, pok i ioh nie wy karmi, y 
poki nie !l:aną fię zdo.lne do 
wytrzyman ia niewygod po
wietrza. Gdy iuż pod~osną 
wylławia ie ozac;;ami, iuż n~ 
der~cz, ażeby ich optoka!, 
iuż na fłOllce, aby lię przy
zwyczaiły do powi et1'7,H . .J a k 
poczną przezierać,matlcg igra 
z niemi, pieści lię y t y {i ąc.: z
r.e okazuie znaki radoś ci. 

Skoro fi~ Qdefsą,aby ich przy· 

DIN. ~61 
mufiła do fzukania fbbie ży
wności,odp~dza od fiebie, nie 
porzucając iednak macie
rz yńfkiego fta.rania, y pogIą· 
daiąc z daleka; widząc iakie 
dla ~nioh niebefpiec;eńfrwoJ 
pl'zyfkakuie,bierze do torby, 
yuchodzi z niemi na mi.eyfce 
b.ęfpieczn€'. Poty zaś ic~ 
n.ie odfł:ępuie, poki fię wcale 
nie obe.yd,! bez niey. Przez 
cą:iy czas wychowania, ~h.u ć 
f11iłości nie prze~z~adz~ ~X
na y mni e.y, pO.\y i nnOŚ(;.i9,m ma
cierzyńfkiego fia.ra...Jl ia . S 80,

miec. nieJtatęcf:ny y roJpu
finy, [zuka mię9:zy innemi 
dla flebię ukontentowania, ale 
gdy fit san:tica pozby ~a d.z ie
ci, znowu do piey powi.·aca. 

D~ND.oN, COQ d' INDE. 
jndyk. Tęn ptak fprowa 
dz.on y z lndy i, latwo fię <?-. 
fwoi! w nafzych kr~iach~ 
znoJi zimno, y śl,1ieg, VI zi
mie naylepiey tllcZy fi~,. 
Jndyk ażeby był m09ny, 
zahartowa ł fię na zimno, 
ikoro fię wylęź~, pottzeba g~ 
um(>czyć w zimne y wQd'zie. 
Jndyczka niefie iaia w Lu
tym y w Sierpniu po ~5. 
iay, y po tyleż może raze'n 
wyfiedzieć, J nd yczęta są de
likatne do wY9howania, z 
początku caią im twarog. 
albo chleb zmoczony winem, 

potym 



~62 DIP. 
potym pokrzywę liekaią y 
obsypuią m.!k:!, w midiąe iuż 
mog,! iść w pqle, y fzukac 
fobie pozywle~ia. · .f nd yk 
potrzebui~ wody, ofobliwie 
'podcząs gorąc.l, c~er\fon y 
lw101' pobt1~za go do gnie
wu, gdy ie, nos' mu u~ kur
czy, C6usem rofpafzcz~ ogon 
W ko.to iak Paw, zkąd urollo 
przynowie .• dumny iak Ź1~dy.1a. 
Jndyki czyfzczone" l~armią 
pokr.zywą, otrę~a~i y iaia
ini. Miefzkaricy Luizyany 
polują na dzikie ind'y ki po. 
polach okrytych pO/\l'Z y \"·ą, 
gdy my.śliwy natt·zc z · bli-
111:<1, tlcie kaią na clrzev{a, ale 
if:!.leli nie od psa, to od Itrzel
by giną~ m.ufzą. Pi.9r t maią 
dosyć pi'.)d16, Z ktorych 
tamte 'TU lud z ie robi:.l Para
~ole y \Vachlarze, z' dr~~ny(.h 
pior robią Ko.ldry na zimę 

DIPLOLEPE. Ten rob ak 
od komara, raźni lite ty It{o 
l:fzr:-t hem przednich r.og, 
W refzcie m.a też S::lm2 na
~zynia, przymioty', oby
czaje, y miefzkanie co y 
Jwmar. Pqtr~ }lowa: Cinźps. 

DISP ADE. Padalec a/~o 

wąż pofpolity w Arabii y '\V 

A!'ryce, rzuca uę z nie7l11ier
l!'! fz v bkością na zdobycz, 
'.l!~r/enie iego ieft: iedne z 
pu.yiadowitfzych; nątych-

DIP. 
miaft albowiem ciafa paraliź 
zaraża, br~uch nad yma fię, 

ik9ra Qblaz~, V ufl:aie wfzelki 
odchod~y' tra~rpjra(; ,/n. Po
tYfl1 nalł~puie świerzbienie 
ciała okrutne, pplgnieni.e 
nie ~fprzone, biegunka, a 
po nieznpśnych balesciach 
śmierć. Czytat,ny w opisa
niu przez Lukana potycz~~ 
Fars~[{}jey, że Zołnięrz ie· 
den z Pułku Katona uka
[zony od teg<;> Padalca, pr~. 
gnien~a n1e mogl uga(lć ani 
\yodą, ani wlasqą krwi'l' Spo
f9b.u ratowania Gę nie marz 
inL:e.~o, tylko obwi ;F~nwfzy 
rnoc~o ciat~, żeby i1~ iad nie. 
fzer.zyf, to mieyf<;:t! VI ktore 
pad~Jec uhąfił, ogniem wY,· 
palić, a potym choremu dąć 
n~ womity, n~ poty, y l:nię!:l!\ 
saloJ'jC'go. 

DIPTIQUm. Nazwif1co 
dawnych 1.{cgefirow, na kto~ 
rych z iedney fir.ony byli 
wy~ażeni Konsulowie nazna
czeni, a na drugiey zwie-o 
V.ęta, Szerm jerze, y J,grz y .. 
fku"ktore przy zaczęciu Kon
sulatu miano dawać ludowi. 
Te ki1ążeczki rozdawano 
pierwfzYfD UJ;zędnilwm, way-
ikowym. . 

DITIQUE. To {lowo 
znuczy Nurek, ktory11J. ną.

z ywa fi~ Robn.k wodn y l.zna y
duie 

, 

DOM. 
Quie fię pofpoiicie po sa
czawl\:ach, Itawach, y innych 
ftoiących wodach. Pocz\var
]\:a iego zagrzebia !1ę w zjEl
mi pod wodą, nit urobie1J.i~ 
fobie gniazda. 

DODO. Tak nazyw~ią 
tab~dzia z kapturem. 

DOGLING1~. Rodzay 
ofabliwy Wielorybow, ktbre 
i1ę poławiają w odnodze 
Oualhoe i1a wyfpach Feroe. 
'l'łtlll:pść iego y mięso ien: 
nie smaczne; iedzącym [pra.: 
wuie pot zołty y śmierdzą
cy. Tłu{lości zapach, doby
wa {l~ przez beczkę zapalw
waną· 

DOIVIPTE-VENIN. da-.J 
flołcze ż'iele. Korzell iego 
ielt dobry od trucizn y ', y 
fprawuie poty; Lekarze tJa
zywaią go A./cfepżas, od tego 
~dory to lpkarfł:wo wyi1Ulazt. 
To ziele moczone w winie 
(mowi f'al'LlceIJ'lls) przez 
pięty wypędza wodę zaikar
riią· 

DONZELLE. Gładyfzka, 
ryba morfka, ktora w mo
rzu Srzodziemnym około 
Genuy y Antybc)\v, kąpią
cych {lę kąsa, bardziey fza
c~lią tę,. ktora pojawia fię 

na środ 1m morza; Ta ryba 
pl y \va kupami. 

DORADE.Zlotobn?w ryba 

DOR. 263 
morfka. Ta ryba ieft bardzo 
znnioma w morzach polu
dniow ych dawnego Lądu. 
Kolor iey zloty y lazurowy 
niknie za wyięciem oney z 
wody, i.ywa ie.fl: w fobie, 
aie żarlaczna, gdyż n<lwet 
swego rodzaiu ry bki goto
wa pozrzec, płynie letko, 
tlgania {ję za 1'y bami lataią
cemi, dnie fię zjawić na po~ 
nęt~ uwiązaną na lil1ie do 
drąga inarztowego. W fzcza
kach ma trzonowe zęby, kto
remi krufzy Pławy morfkie 
y pOlera. Ząb trząnowy 
tey ry by, nazywaią C1'apau. 
di1:e. Pl,,~trz tego jlowa. Mięso 
iell fmacznieyfze w lecie niż 
w zimie. W Langwedocy~ 
porpolicie jedzą te 1'y by pod 
czas \Vielkiego PoH:u. 

tJORADE CHINOISE~ 
Pafr~: Pair,on d' OT. 

DORADII..LE. Pał1-z: Ce
teTGch. 

DOREE. Ta ryba ie!ł 
żoha, pl~zebywn blifko łkał 
na morzu Srzoctziemnym y 
Oceariie, trupy ziada; ptzed
tym mięso iey było za'" 
chwalone, gdyż ieft miętkie 
y stnaCzne. W tey ry bit! 
ta ien: ofobliwość, że fpoci 
serca czerwon y, a Wie1'7Ch 
ie.fl: biały. Powiadają że te; 
a nie inne ryby znaydow!1ty 

fiy 



1.64 DOR. 
fię w fieciach S. Piotra, gd y 
na rofkaz Chryausa za la
wiał, y dla tego Pofpolltwo 
nazywa ie rybami S. PJOtra, 
y rozumie. źe te plamy co 
są po bokach, s,! znak iem 
palcow Apofl:oła. 

DORl\lEUR. OJpalec ryb,l 
morika, tę ma orobliwo~ć , Że 

ul'nąwfL:Y płynie fpokoynie, 
maiąc nad fobą; tylko na cal 
wody, ikora mi niey tak id!: 
śl iika, że hę nie da utr.ty· 
mać \V ręku, mięso nie ieft 
bardzo delikatne. 

DORONIe. Pai§cznik 
ziele iefł: pofpolite w Szway
cara~h, w Niemczech, w Pro
wancyi y w Langwedocyi, 
korzeń pacioL'kowaty, ieH: 
nakfzbdt Skorpiona. Zwie
rz.ęta czwornogie, a oCobli
wie psy, ziadHzy go, zdy
chają \V ośm godzin. Nie
ktore Szkoly Medycyny, 
iakoto w Niemczech, mai<! 
ten korzeń za kordya1, y 
lekarltwo od trucizny. Gtj
fner na perfwazyą lYlathiola 
zażył tylko dwa grana, ale 
fkutku tegoż samego do
znał co y psy, choe n Le ry
chlev bo we dwa dni, albo
wie~ fpuchł cały y oIlabt, 
ledwie iię uratował l<ąpiela
mi gorącemi. Paięcznik Nie
iniecki ien: korz~nny, .[>ii'l 

DOT. 
go z winem albo z piwem, 
co tylko Huży konftytucyi 
Niemieckiey; fimtki tego le
kadhra okazuią fię przez 
boleŚCI przyfue, zadurzenie, 
y plynicnie uryny. W tym 
lŁanie krwie pufzczenie, V 
womity r<ltuią chorego. • 

DORQUI!:, EPAULARD~ 
Rodz'ay D2Ifinow, ' ktol'y 
swoleml zębami oHremi y 
dlugiemi, chwyta wieloryba, 
y przyciąga do brzegu, 
przez co polow wielorybow 
Ha le fię łatwieyfzy. 

D01<.STANCA. Patrz: 
Contrayerva. 

JJOTERELLE. Ten ptak 
ie[t znany od myśliwych An- \ 
gltkow. Samce mnieyfze 
od samic, maią tęż samą po
Rać y kolor, dla opiefz~dości 
swoiey łatwo fię daią przy
kry wać Iieciami, do ktory t;h 
aby ich fprowadzić moźna
było, wziąwfzy kamie}} o 
kamiell trą; Ptak na ten [ze
leH:, poclnofi na yprzod iedne 
nogę.y wyciąga iedne fkrzy
Mo, potym gdy iłyfzy nie 
uaaiący fzelea, podnofi fi~ 
y prz ylatuie do fieci. 

DOUBLE MARCHEUR. 
Pafrz: Amphifbene. 

DOUC de la COCHIN" 
CHINE. len: Zwierze w A2yi 

polu-

nou. 
p oludniowey , będzie tey 
w jelko~ci co Patdan małpa 
wiellia, uda ma ol\.ryte, iak 
mal pa mała nazw ana Sapa
jcu, ogon długi, twarz pła

ll'ą iak u małpy. Po{t-awa 
jey ieft ordyn:,ryina, fiedzi 
na zadnich nogach, żywi fię 
bobem, y gn lą,d .. ami mIodo
c i fi n e m i z ci r z c \V a. l{ am i c ń 
Bezcard, ktory fię formuje 
we wnętrznościach tego 
zwierzęcia, ien: lwfztowniey
fzy, y więkfze czyni fkuthi, 
hiżeli z 1-:oz dzikich Egip
fkich naz\Hll1vch Ga~:e//es. 
Ze ihuchu cZ~lsem wyrzu
cają ten l{&miell 'wraz z bob
!<.ami, y dla tego lndyanie 
chcąc zbierać Bczoclrd, nie 
zabi iaią ich, ty Iko kiiami 
iłrafzą· 

nOUCE AMERE. lea 
ro~lina, 1<torcy kora iea 

- Hodko gorzl\a, nakfztałt mo
~ reli. Pov. iad~ią że sok z 

owocu, [p~dza plamv z twa
rzy. Przedt:lTI D~my To
f.l\ańfi(ie uż y \\ ały tego le
] .. arLtwa. 

DOUROG. Patr%: f/-oa
douroll. 

DOUVE. Zabinck ziele 
owcom iadow ite, gdyż po 
nim /'dychaią. 

DRAC01JCULE ou PIS
SON LIi:ZARD. 

Dykc: 'Tom 1. 

DRA. 265 
fka poławia Clę mi brzegach 
morza Srzodziemnego, ma 
dwie dziury w nozdrzach, 
l\toi'c;mi wyrzuca wodę, ofia
tnie piora na grzbiecie są 
kolące, ktorych fię ftrzcdz 
potrzeba . .J ed_"ą ią iak kiełbie. 

DRACONCULE. Patrz: 
Crżno71s. 

DRACONITES. Są Sli
maki, ktore procz kfztałtu, 
nie maią w fobie nic ofobli
wfzego. Tym imieniem na
zywaią takźe ' kamień pe
wny, litory i'ea nakfzta1t 
Gwiazdeczki, ieIl z rodzaiu 
kamieni nazwanych: Afi1"cz'te. 
Ten kamiell polawfzy oCtcm 
poczyna rufzać fię na miey
fcu; zkąd urona bay ka, ia
koby ten kamień dobyty 
był z głowy śpiącego" ~ ';n. 

DRAGEES de TIVOLl. 
left: ftward nienie dziur1\o
wate materyi; znayduje fę 
w lochach podZiemnych. 

D R A G O N A l L E, ou 
DRAGON VOLANT.Pat~·z: 
Lezard volant. 

DRAGON de MER 
Patrz: l/-żve. 

DRAGO T de l\lURAIL
LE . .T afzczurka tak naZWaIlU 
od Chińczy kow, nazy\\ a !j~ 
inaczey: Ga1"de-palais, alto 
Dame de la COUl'. Zbieraią 

niey tlufiość, ktora wcho
dzi 
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dzi do maŚCi pewney; 1ctoq 
Cefarze Chi6f'cy, dla do
świadc~enia wierności swo
ich nałożnic, khd:~ do fHrby 
ktoq Gę one maluią. Ta far
ba niknie y odkrywa taie
mnic~ niell:ateczney miłości; 
gdzie indziey takowe do
świadczanie by toby prz y
CZy ną zmnię:zania w domu. 

DRAGON VEGETAL. 
Pafrz: Sang cld Dragon. 
Dl<AGONNl!:AU ou DRA

CONC U LI.G. Patrz: CrinolZs. 
DRAP'~ d' OR. DRAP 

ORANG ri:. Są Konchy z ro
dzaiu ś[imakow nazwanych 
Rmtle"mx przedniego koloru 
v plcj' nośc"v S.t Fn <~ykrvwa-
;e. v Patf:~: }' ol~jtJa71. ol 

DRAP d' Ol'. Koncha 
fireiia lta to[t w nayprze
dn icy:zym gatunku. 

Jh~",\PJEl<. Patr:~: 1\far
tin-Pt't.:hf.:l!Y . 

DRIL~T: Ci":. Dro:r:d iemio
'łowy, z naywiskfzego 1'0-

dzaiu. Gd y fobie upodoba 
iakic drzewo .. uił:awłcznie na 
nim przeJladl~ie, nie dale/w 
oddalaiąc G~, y odpędzarąc 
pblki. 

DPO:vIAIJAIRE. Patrz: 
Chal;7.cau, 

DRONTE. Ptak wielki 
Indyi~i, ofobliwie na wy
fpie S. Mauryce50, lubo ma 

DRU. 
fkrzydtrt, nie lata, gd yź dla 
otyłości ledwo może cho
dzić, w żołąd ku zna ydui:! ka~ 
mienie, Powiadnia że czte
rech takich ptak~w wy
llarczyłoby na ito Osobo 

DRUS~~. Gornicy Nie~ 
mip,ccy dai~ dwa 7naczertia 
temu nazw illcu; przez pier~ 
wfze rozumielą bryłę kry
fiallizacyi ,~ineralnych, U 

ktorych wkl~ność ży lek ien: 
wyściełana. Drugim na
zywaią; żyłki gębczaHe y 
wypl'ożnionc Z metalu, na 
li tore gdy czasem n::1padn ~!, 
maią za pewn y znak,że w krb
tce kruSCll nie Hanie, 

DRYIN. l'Vą:t. Konftanty
nopolitańf1'I y Amerykali"" 
fl,i, ukrywa CIę tl1i~dzy 1(0" 

rzeniami pod dębem, y żywi 
fię pa łąkach SzarailCZCt y 
żRbkami, weyrzenie ma [tf'a~ 
(zne( nagaba IllC1zj, a ukąG
w fz y zaraża fmrodem w iel
]{im, za ktorym gniie ciało, 
y człowiek powoE umierać 

muG. Sol Alkali 11a y Icpfzym 
ieCi: Jekadhvem. Rop,l ktorą 
tc'rr WiłZ za dotknie-niem 
wyr/'llca, smrodem p.odobna 
do Garbarfk.iego kwasu, po 
ktorey wyrzuceniu, ukąf'ze
nie nie ieH: tak iadowite. 

DUR'. jaf~c'kw'ka Afry" 
k<!ń1ka y Libiyfita i nie refu 

iado~ 

DUC. 
jadowita~ w wodzie ginie, 
proporcya ciała łączy w 
niey moc z fzypkością, tak 
dalece, źe gd y wlezie w dziu
rę do połowy, żadnym fpo
fobem fię wyiąć ztamt:!d nie 
da, aż ch y ba ro\przeH:rzeni
wfzy dziurę. Jaia jey są 

podobne do żabich, Arabo
wie iedzą te J afzczurki pie
~zonę, ktore Ęmakiem po
do.bnę do żab, Gorącosć o
gnia daie im ruch, że choćhy 
we trzy dni po zabiciu przy
funione do ognia, drgaią 
iak żywe. 

DUC. P'v7zacz:. Ptak dra
pieżny, ktory nie lata tylko 
w nocy. Troiakiego są ro
pzaiu Pli-hacze, wielkie, 
śrzednie l y mf1łe. Wielkie 
}laz ywaią I-ię Clwt-7ward, dla 
głosu płaczliwego, wronom 
nieprzyiazny, w nocy po. 
~i(;hl1 {owi ie, ialw y inne 
ptafrwo y czworno.gie zwie
,rzęta. Porpolicie przeG~duie 
po Jkałach). ialkiniach, po 
pull:ych bud yn!\.ach, y da
chach., Srzed.oi Puhacz 
l1ibou cornu dla ufzl1 z pie
.rza, ktore czasem podnoG, 
tak nazwany, ugania fię 
także za ptall:wem. Mały 
zaś niczyro nie roźni Gę od 
wielkiego, tylko źe iefl: 
~niey~zy. We W'ląfzech 

DUR. 2{-7 

z Puhaczcm lowią ptafzl.;i, 
do ktorego fiedzącego mi 
drzewie hurmem z:atuią fię, 
y padaią w GdIa albo na lep. 

DURE-IVIERE, & P1E
MERE. Są dwie błonki muzg 
okrywaiące, pierwfza ien: do
syć gl!uba,wyscieła zewnąt.rz 

cza{zkę, y przylega do niey 
zupełnie, fkłada nę z d woch 
btonek, ktorych żyłki fię 
przecinają ~u\ w[kroś, w kto
ryoh upatruiem y wiązania, 
kanaly, y rynienkj~ Ta bło
na Buży za błonkę okrywa
~,-!cą C'zafzkę, ochl ania. !lll1zg, 
y przefzkadza aby muzg y 
mużdze:k nie gniotl y G~, na 
koniee dodaie ciepl'1 muz
gow i przez fwoie l~anal y. 
Pże-11ler iell: l,łona bardzo 
cienka y ddikatna, ktora 
tuż okrywa muzg,mużdze k, 
y fzpik przedluźołly, dodaie 
poGlkl1 wfzvfihim nitlwm, 
ktore f1dada·ią żyłki, y ieH; 
ściśle z1,!czona z muzgiem 
przez niezliczoną moc żyłek 
krwi peJnych. Powinno ' cią 

iey ie.H: okrywać muzg, u
trzymywać iego naczynia, 
aby fię z łatwością y befpie
czeńfiwem, przez rozrra ' te 
zakręty udzielała cieldo;ć 

~1UZgU, c-zyli duch oźywia
Jący . 

DURlON. Owoc Indyijki, 
Ii:2. na 
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na wielkim drzewie rośnie, 
nazywaią go Batan, smaku 
y zapachu nie można zmiar
kować, aź chyba ziadłfzy. 
Powiadają że za zbliżeniem 
liścia drzewa nazwanego Be
td ten owoc gniie, y dla te
go Ind yanie gd y czuią nie
ftrawność żołądka od tego 
owocu, żuią ziaL'ka wzwyż 

1~ 
.' ~BENE. Patrz Bois d' 
hbene. 

ECHINITES, Koncha fpe
try1ikowana. Patrz: Ourfinc. 

ECORCHEUR.. P(,~trz: 
Lanż~r. 

ECOUFLE. Kania ptnk 
drapieżn y: Patrz: lYIilan 
Royat. 

ECREVISSES. Rah.Nie
ktorzy Naturalittowie kładą 
ie razem z Rakami nazwa
nemi Orabes. Rodzay ich 
ieH: dwoiaki, iedne morikie, 
a drugie rzeczne. Pierwfze 
znaiome są pod nazwifkicm 
Ii o;nmards, y La1Zg01lftes. 
Raki rzeczne naywięcey lu
bią przebywać po małych 
rleczkach, juyią fię po no
rach mi brzegach rz€czki. 

acz.yn ia y części rodzen ia, 
s~ podwoyne jak w samcu, 

DUT. 
wfpomnionego drzew~. 

DU TROA, ou DATU
RA. Ziele Amerykanjkie, kto
re go ziarka zmi~fzane z li
kworem, fprawuią fzalon'l ra
dość, w ktorey tracą pa~ięć 
y rozum. Powiadają że Da
my Portllgalncie, daią czafem 
ten owoc fwoim l\1~żom. 

tak w sa,micy. vViedzieć 
nie można iak fię f.!czą, po
dobno snmiec ia ia w ten czas. 
zapładza, gdy Gę na wierz.; 
chu pokażą. Pod brzuchen:~ 
u samicy są dwie dziurki# 
ktoremi iaia wy łażą, te. zo. 
{taią długo. przyczepione m\ 
źy łkach ktore są pod ogo
nem. Raki czę!tokroć utra
caią swoie nożyce, ieżeli 

nie są llkrufzone aż do czwar
tego członka, tedy znowu 
odraO:aią. Raki w lecie le
:nieią zrzucaiąc z (jebie twar
dą ikorupę, a ten moment 
ieft dla nich juytyczny, 
go yż nie l,tore na ten czas 
gi'ną; gdy przy idzie czas 
zrzucania :/korllPy, Rak hec · 
ufrawicznie uwiia, nogi ie
dne o drugie ociera, wąsami 
rzuca, wywraca fię do gory 

brzu-

... 

ECR. 
ł>rzuchem, ogon kurczy y 
nad yma Gę, wfzyl1kie te uh
łowania dążą do uwolnienia, 
fię ze fkol'upy dawney, I)torą 
zrzuciw{'zy. zoftaie w Dwrce 
bardzo cienkiey y delika
tney, 1{tora we 2.+ godzin 
nabierą twardości, y iuż mo
źe Pyć befpiecznym od 
wfzelkie~Q naiazdu. RQzu
mielą niektorzy, że ta nowa 
flwrupka nabiera subrtancy i 
z d woch kamy kow w io
łądku, ktore my nieprzy
zwoicie nazywamy Ral~Qwe
mi oczami. Łowienie rakow 
jeH: bardzo łatwe, można 

ię brl.lć r<~kal11i po dzim'ach, 
VI kt-orych Cię kryi~~, ale ni e
chcąc być lłfzczypnionym, 
IPożn~ użyć innych fpo!'o
bow, iako to fieci, albo zw ią
zawfzy pęczek ciernia n~
wtykać kawalkow mi~sa, 
albo żabek,_ gdzie fię ich ra
zem bardzo wielę naczepia. 

ECRl!:VISSES de la CQ
TE d' OR. Te raki li:0P\ą 
fię w ziem~ iak krety, mięso 
ich bardzo delikatne, tak 
iak z raI,ow de Tabago 

ECRł~VlSSKS dęs 1\1Q-. 
LUQUES. Rald lVIoluckie, 
nie ·iledzą w wodzie, ale w 
ziemi między trawą, mięso 
ich ieft jadowite, y moźna 

umrzeć po nim w kilk:l go
dzin. 

ECU. 269 
EC Ul\IE PRTNT ANIE

RH~. Pab'%: Cigale. 
ECUREUIL. vViewi9rka. 

To zWIerzątko źy.we, letkie, 
ochędożne, dowcipne, prze
zorne, żywi fi~ ziarnem, o~ 
wocami, piie rosę, biega po. 
dr .lewach z gałęzi na gcdąź" 
y tam pr?:ehaduie, nie złaź\ 
na ziemię, chyba że od wi
chru gułę?-ie uginaią Clę, boi 
hę OOllca, ' fiada na tył1i:u, Y' 
,pfzedn iemi łapkami niefle 
pożywienie do pyfka, iHk 
i·~kami. Ogon fzeroki nuży 
ie y za Parasol od fiońca, gd y 
płynie przez wodQ, ufiadłfzy 
t1:l ]~orze z dt:zewa, ogonem. 
tlę kieruie nakfztałt M.afztu, 
gtos macien~i,gd./ fię roz
gni(;)wa j\\.viczy iak profie . 
YV lecie podczas iasnE'y' no
cy, n:.lywięcey zażywaią u .. 
ciech, bie5aią z gałęzi mi. 
gałąź, igraią, iedzą, y mi-. 
1uił hę. Gniazdo fobie ście-< 
I:t z ofobliwfzym przemy
He1tl, ktorego fpod na 6a
łąfktlch ie[t wyOany H.whcm, 
ktory poty ugniataią y 1'0-

~cieJaią, pok~ nie [tanie hEG 
wygodnym miefzkaniex;n dlą 
przyfzl ych dzieci. Dzi.urkEG 
tylko iednę u wierzchu 20-

ftawuią, ktorą samica wcho
dzi, tego na y bardz.ley prze
f'crzegai~c aby nayn:mieyfzey 

. fzpury 
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fzpary nie było, ktorędyby 
wiatr przewiewa!; naJ gnia'
zdcm zaś r~bią ik/"'pięi11e, 
ktore zf\Han ia od Hońca y 
oe[zczL1. Samica. w l\'Iaju 
rod.li 3, albo c.zworo, mał yeh, 
y wychowuje z wielki 11' ll:a
raniem. \Viewiorka nu zimę 
nie zamiera iak świ fLCZ, ale. 
~a\V l'ze rzezka, za na ymnie y
fzym fzelcfrcm wyft(:lkuio z 
swoiego mtefzkania, w nay
ciężf:ze mrozy. Przeglądając 
długosć y ci~~kość zimy, 0 .

bięra fobie dzillpel w drL.ę
w ie, do ktorego lak do fzpi
.1derz1, znofi przez lato zj.!.:r
no, orzechy, y inne owoce, 
aby do,flarczylQ wyżywienie 
przez całt! zimę. Ze fkorek 
wiewiorczych robią \.vyśrnie~ 
n ite futra, z fterści ~ ogona 
robią fzczotki, P:Iję~Q ien: 
dosyć delikat.ne .. 

ECUREUL. BARBARES
QUKPatrz:Ec'l1reuil Palmifte. 

ECOREUIL de OANA .. 
DA. Pat'Y2.: Petit.-gris. 

ECURI~UIL Ii:IJJLEPTI
QUID. lVźeLL'ior!,a kadllczna; 
zna yduie G-ę w Pruftech, pra
;vie w ufł:aw icznie śpi" a. D\oro 
ią kto pl'.zeoud/zi, wpada W 

W i ej li: ~ chorohę. 
fi:CUREU!L PALIVnSTE, 

RA,T PALlVII~TE. Ta wie
Wlorka i.ę1): pofpplita. w Azyi, 

EDffi. 
w Afryce~ y w Ameryce, 
też famc mą. prz ymioty, CQ 

y wiewiorka nazwana; Bar,
baresque, W l1kladnojci po
dobna do nafzey, ale iefr u
dRtnieyfzą y zabawnieyfza 
w fwoim rllf7-enill, roźni fi~ 
także od narzev l(Q~orem. 

ECU~{EUIL" VOLANT. 
Wieu;z'orka laiaz'qca. Znay-' 
duie fię w LapoDi~, w Fin
hmdyi, w vVirsinii, w nowe y 
Hifzp~mii, w JS~madzie, y w 
Lu izyanie. Przefka kuie z 
drzewa ni drzewo z wieLką 
zręcznością na 25, albo 'jo . 

nop odleg iości, co ien: r~czey 
wyfk'oczeniem, uJ:t;eli lata-: 
niem. \V tym momencie 
gdy podfkaJwio, łapki prze
dnie odłączaią (j~ od zndnich" 
ikora na n' e y rozf:zęrza fię') 
tnk dalece że fię b ydź zdaie 
tzer[za na powieh·z\.l; gdy by 
odle,głość by ta zbyteczna., 
upa.dJaby na ziemię 't zabil~ 
by fię. Ogon iey tąkżę 
dopomaga do lotu, ]<torym 
fig 'unGfi, Z ywi fię gałąz1<ami., 
owocami, y ziarnem. Samice 
budują fobie miefzkan ie pod. 
drzewem, w ktorym wy
chowuią troie lub czworo 
dzie.c.i, wiew iorek iednak nie 
wiele iefr tego 10dz,a,ilJ, ]nmy 
ich wiele wygubiai-ą y inn.e 
z\xierz~ta, ktore hźą pn 

. drze~ 

EFF. 
drzewach, a fpoczywaiących 
na liściach przed upałem fio
.11ecznym, pożerają. Te wie
wiorki łatwo fię daią ulafka
wić" iednalde gdy Jiie są 
1..lW iązane, chciwe wolności, 

do lasu uciekaią. 

EDfi-:RDON. P-ałt"%: Ca
nard d Dl/vetl 

El?FRAU:. Pał1'7.: F're/aie. 
EGAGROPILE, ou llE

ZOARAS de POILS. Ta 
subf-l:ancya znayduie Gę we 
wnętrznościach zwierząt, 0-

fobliwie tych, ktore żuią; 
iklada fię z niezliczonych 
w1osow; litore liźąc fię poły
kają; te włosy będąc w ślinie 
zmaczane, ikleiaią fi.ę y zw i
iaią w kłębek, ktot'e zdawna 
-są uformowane, maią na fobie 
fkOLlpę· 

EGAGROPILES de l\1ER. 
leD: gaJka złożona z żyłek 
ziołowych, ktore popląta

wf.l)' fię y pozwiiawfzy,fkla
daią hę tym fpofobem, iak 
W Bezoardzie minera\nym. 
Pa~rz, jlou'/a: Bez.oa,'d mil1erat. 

EGLANTIER. Roźa pol
na. KWIat iey, piękndści, 

koloru y zapachu nie ma te
go, co roża ogrodowa. Owoc 
z tey roży nazywa fię: 

Gt'aae-cu, z przyczyny źe 
włolki ofl:re, kto re fię we 
śrzodku znaydują, fzczypią 

EGR. 271 
z!l ięzy k. Roi:t polna na
zywafię takie: Rosede Chien, 
albo Rose ccclzo7zn:'ere. Co 
zaś nnzy~ają epo11ge d' E
gtr11ltic1' , n re ińfzego nie iefr, 
tylko gębka z rbźy polnt!y. 
Patrz: Bcd-eguar, Kwiat y 
owoc z roży polne y wchodz,! 
do lel<arrtw, smażą z niey 
lwnfe kt kwaflcowaty. 

JCGRlSEE. len: profzek 
z dyam~ntu czarnego, do 
chędożenia in n yeh d yam en~ 
tow. 

EGUILLE, EGUlLLET ~ 
TE, ORPHIE. Ryba tak 
na%wana, gdyż ma głow~ 
nakfżtałt iglicy, dosyć do
bra do jedzenia, w gotowa
ne y, ości fraią fię jasno zie
lone, tak dalece że y na y
dl'obnieyfzych można doy
rzeć. Łowią ie na brzegach 
Brytanii y Normand y i, tak 
do iedzenia, iako, y do za
czepiania na wędki. Połow 
ich bywa w nocy. Rybak 
przyfzedłfzy po cichu nad 
wodę, zapala kaganiec, a dru
dzy zapufzczaią fleć, a gd y 
fię ryby poczn~ zgrf\madza Ć 
do światła, fieć wyciągają, y 
za iedn ym razem mogą d CI 

tyfiąca,y więcey ryb ulowić. 
Rodzay tych ryb znuyt1l1 -
iący fię w morzu Ind y ii'!' i.m, 
ogon ~ak ma ofrry, źe pl yn~c 
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za dotknieniem iakiey ryby, 
zaraz la ram. 

J~lDER. Patr%.: C:;mard a 
· Duutł. 

ElSENlVIUN ou KrSlN
GLANTZ. Gatunek ~(rw;(;u 
tdzawego y arftchil,ow ego, 
oln'Y wa krufiec cyr:ow y, y 
oznacza bogate żył y, w t y m 

rh.ieyrcu; Nazy\Vai~ także 
tym imieniem z1oto wyplu-
1{une, ktore prz)'czCpJH li" 
do bryłek żełaGnych, ktol'e 
podnotl. l\lagnes. 

ELAN. Łoś. To Z \i' ierze 
· czwornogie, lubo z nnyc uie 

, filC w kraiach pt;lr~()(;!lych, 

by va iednak y w .A rryc:c, w 
Chinach, y w blinw~>(;i Pro
wincyi Ouitd. Łoś z natu
ry boiaźliwy; przebywa w 

głębokich pufrY'1iach. y la
sach gętrych. Jeżeli oby
czaie zwierząt zalcż;~ od ulo-

• żcnia części wewngtri:nych, 
ponrzcgamy w tym zwie
rzęciu, jako y w innych bo
iaźliwych. że grliczn l na:l.wa
ny GlandB pineale, i01t btlr
dzo wielki, a pr:~cciwnic ieit 
bardzo mały, y !edw!c go 
można doyrzeć, w zwierL<;;
tach okrutnych y drapie-
żnych, iakie są lwy, y nie
dźwiedzie, wilki &c. LO$ 
ma węch bardl.d delikatny, 
iywi (i~ liściami, kor~ z drze-

ELE. 
wa, y mchem. Nogi ma ży
łowate, y dla tego moźe bie
gac, po lodach y D\.ata<.;h z 
niezmierną łatwoścIą, ucie
liaiąc pr;,ed Wilkami, y inne
m; ZWicl'z~tami drapieżne

mi.Gd y odbiera pOarZa1,rL.U
ca Gę l1i:l itrzelca, a w ierzgną
wIzy zadem obala na zictnie, 
a czgsem y zabiia. Sam iec 
tJ Uw ma rogi, ktore zrzuca 
co roku w LiJtym y w ].\Ta.i Cli; 

młot1erogi gdy odraUai'l' sl 
miętl .. ic, chrząG:kowate, y 
okryte fkorą wełn iafłą, do
piero w Sicąmiu nabierał,! 
twardości, Samica na wiosn~ 
rOllzi iedno albo dwoJe mła
d y ch. ktore wychowuje; y 
pilhu!e przez dwa lub trży 
lata, narc, źniąc [ię ha. wfzet
kic nicbefpiccL.eńlt\l a dla 
obron y icb; l\Tlode ~os ie i110-

źna \v y karmić mlekiem kro
wjm, j{tore flę daią łatwo U.

łafkawić. Na dzikie łoue 

polui:~ Cieciami albo na fidla. 
S kora loEa i'eO: gęO:a, tak da
lece ze kub pru\vJe nie przey
dzie. l~abią z nicy kirysy. 
Skory łoiie wyprawioile pod 
tran, tlchodzą za bav.:ole; 1'0-

bi=!: także ze ikory ło!iey 
posy Rycerikie, ładownioe, 
patrontasy &c. Sierść lofia 
tna moc elaH:yczną, y ieH: 
g"bczafia iak trzcina, ~źy-

wal~ 
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wai:ą do wyścielania krzeseł telnieyfze rzeczy, moźe nim 
y fiodeL obracać, nosem zrywa ziola 

ELEPHANT. Sl'ań. To y kładzie do pyika, gdy 
zwierze pnemiefzkiwa vi chce pić, kładzie koniec trą
kraiach Afryki, y Az yi, by VI wodę, ktorą fiak liwa
ma w fobIe 'ofobEwfze przy- rem ciągnie do gardła, no
lnioŁy. Dowcip ma bobra; sem moźe podnieść ciężar 
rzeź kość małpy, fpl'zyianie ważący 200. flintowo To 
psa, do tych pj<zymi0tów ł~.. zwierze nie ieil: z liczby tych 
czy fiłę, wielkość, y życie niewolnikow zwierząt, ktore 
długoletnie. Oczy iego cho~ my ku nafzemu pożytkowi 
ćiaź małe względem pofraci tozinnażamy, gdyż zoJlaiąc 
ciała, lile są żywe y byfh'e, W niewoli nie chce fię roz
Howem wyraz czucia iego mnaźać, y czynić pożytku 
iefr ten: Zwraca OCty ła~ swemu tyranowi. ktory mu 
godnie ku swemu Panu, po- odiąl wolność. Słoń cho
kazuie przychylność ku te- wahy hie fzuka ucie-ch w 
mu, ktoty do hi~go mowi; miłości, ale chcąc ażeby fię 
zdaie hę rozwaźać y namy- rozmnaiał; potrzebuie wol
ślat) iakitn fporobem ma wy- ności y tiemnych lasowo W 
konać to co mU roi1\azuią. domowym wychowaniu Sł oń 
Z odwagą łączy roftt'opność, częfi:o doświadcza miłosnych 

, flegth~) pollul"z<dl.1:WO, pa- zapałow, y na ten czas {taie 
mięta ha dobrodzieyH:wa y fię srogim, aż nmfzą go krę
tUl j{rzywdy fob Ie uczynio- pować łańcuchem, poki fię 
fie, na głos Fana swego ha- nie ufpokoi w złości. Wie
muie ghicw; w zapalczywo- dzieć nie można iak fię z fo-

. 5ci hie zna pf'lyiacioł, H.ra- bą Słonie łączą, y iak długo 
fzny wfzyfiklttl dla fwoiey plod tlOfzą. Dzikie Słonie 
mocy, nie wależf z irtnemi żyią pofpolici~ w gromadzie 
zwierzętami, y nie żywi fi" VI głębokich pufzczach, nie 
tyllw tosliharoi. Słonia wy- odłączaią fię od fiebie nigc

J 
y, 

rol<o~ć bywn naywyżfi'a do dla dania prędfzey w niebe
ftop 15. W nofie ma naywię- fpieczeńO:wie pomocy. My
krtą {ił~, wyWi'acailc nawet śliwi nie śmieią nacierać na 
drLe\V~, VI ktorym ma taką nich, (,hyba że fię ktory od
zręczność, że y naylub- łączy od kompanii. Gdy 

Dykc: Tom 1. Kk Słonie 
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Słcnie wycbodz~ na miey
fca nich-?!'!,icczne. to ieH: gd y 
idą na lola zbożem zal1ane, 
nayrnoc:.' eyf:zy y nay 'tar
fzy z nich idzie na czele. a 
drug i padobn y temu na tyle, 
ilabfze z. s y samice idą we 
srzodku, kto re nioCa. na tra.
bach swoie dl ieci, P~IH nA y
bardzley pullofzą Tytiunem 
zaGane; ten ieżeli iuż ieit 
bldko doyrzały, upiiaią Gę 
nim, a pozasypiawfzy, do
uaią filC w ręce l\tIur/.ynaw, 
ktorzy iednych żywcem 

biorą, a drugich pozabi in
wfzy, kości ilon iowe zbie
raią. lndyanie nie m?i! in
nych f1oniow, tylko te ktore 
po L1~;1ch łowią. To Z\' ien:e 
głodem uśmierzone, naie Gę 
powolne w klika dni, nabiera 
przywi,! .~an ia Iw S\'/emu Pa
nu, y zo ~h:ąc w nie~oli mufi 
potym bić na innych z fwe
go rodu. J\fu rz yni Afry
j{alllcy nie bardzo dowcipni 
łowi:t, ie, wykopawr.~y dol y 
pr/.ykr) wf'zy cluu[tem, w 
1 tory wpadaią. U Ind ya
now polo\van ie na Uonie by
wa hardzo wf'p3.niałe. KroI 
naprzy kład wy ieżuzaiąc nft 
polowanie, wydaie llę iakby 
fzedł na woynę, gd yż ni e
zliczona moc ludzi mu ar5Y
!tuie, ktor.ly otoczywf~y 

ELE. 
tozległe mieyfce palami, ll:a
wiaią samiec chowane, kto-re 
ź:dośnie wrzeL~,c/ąc, Pf/,y
ci ilgfl ią do fiebie Oonie dzi~ 
ki e; te gdy wniydą w opa
sanie, {rawiaią w tyle iego 
samce do Vtoyny chowane, 
w odległości ieden od dru
giego. Myśliwi wieżdz'aią na 
plac na Boniach. y rościągai% 
powro7.y ze {tryczkami, Skp-
1'0 noń d;t,ik i fbrpi. nog~i , m y_. 
śliwy pociąga za fznur, y 
trzyma uiid!one zwierze, 
ktorc n ie(] ychanie rzuca Ile 

. y sroży. Pt1tym przywią: 
zui::! go wici kiemi linami mię
dzy dworna Ooniam,i chowa~ 
nemi, ktorego w tyle UWil~
zan y na l;,nl1rze d tugim i n

n y Hor.. przy mt1fza do po
Itępowania, Dla uśmie rzen ia 
iego srogości, wylewaią nań 
wiadro wody. y w ufzy leią 
oliwę; w lulka dn i !taie fię 

, fpakoyn ym. W L'Llu/o ieH: 
wielkie Amfitcutrum, na kto
rym Spektatorowie za{iada
ią dla przypatrzenia hę temu 
polowaniu. Sloń przyswo
jony czyni wielkIe uOugi 
człowleLowi, non. ciężary 
niezmierne, może biedz ga
lopem, ń przymu{iwfzy go, 
może uyść na dzień Cześć 

,d n i ci rogi, niosąc na sobie 
namiot, pod ktorym kilka

naście 
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na'Sc 1e lf.obiet fiedząc albo Ty tut tego ktory pofiada 
leźąc wygodnie iadą· Nofzą fionia bialegn, iei\: ic.len z 
także wieze w ktorych by- naywf'panin!fzych dla Mo
w~ popi 'Geju, lub ('ześciu lu- nurchy wfchodniego. W 
cizi, dzieli z niemi trudy wo- S) am HolI bialy [to i w re
jenne, uderza na nieprzyia- zyde'lcyi ha rdzo wrpania~ 
ciela, y gniecie n0tiami; ie- ley w 'ali wyzłacane y, gdzie 
den tylko ogień y itrzelba iada z naczynia ztotego, 
wH-r7.. muie impet tego zwie- prowadzą go pod Ihldachi
rz~ci'l. ~loó. lu~o t :,Jl~ wielka nem. To ufzanowanie fun- ł 
mnchina, może pł ynąć po duie he na tym. iź rozu
wodzie, może nawet pl yna~c, micią ic duCza

J 

jakiego wiel
dźwigać dwie arnuty y inne kiego Mon ~l rC'hy przefzla w 
narzędzia woienne, y prze- BoniA, y w nim obrala [r;>bie 
pławić razem z rob,! blka miefzkanie. Rzymianie na 
oCob, ktorzy mu fi~ wierzaią tryumf wieźdzaiąc zaprzę
u u~'zu y ogon::!. l\tlonarcho- gali Honie do b') llmf~lnego 
wje ,",-rchodni ma14 fobie za wozu. Cezar p ro\~ ad ,:, j I przed 
honor trzymać wiellq liczbę sobą -j.O, Hani, 1,t0i' :-Y mu 
Doni. Cesarz IVlogolfki ma podczas potyczki tr.lymaiąc 
l1~ kiika tyfięcy, iei!: to wfpa- pochodnie przv~wiecali. W 
n iałość bu'dzo kofztowna. kraiach wfchod n i h uczą ich 
SlOIl ma kałdun bardzo ob- ahy _przyklękali przed Mo
fzerny, ktol'y napycha nie J1(lrchą. To ZWiC1'ZB lubo 
:l\liąc. Jeden z nich w ięce y iei!: tak pow0lne, 'Y przy
zie, niźeli 30. l\111rzynow. chylne czlowickowi. bywa 
\tv Menażery j \V cl'saUkiey czasem mściwe. Gdy w do-
110{1 ziadał 80, funtow chleba zorca obiecuie mu w nad~ 
na dzień, dwa wiadra ryżu, grodę dać co do \ tłzenia, 
jeden snop zboźa, y wypi-, fioń wrzyfrkich fił natęża, 
iał 12. kwart wina. Słonia aby wy konał iego roil,az, ' 
białego ktory fię rzadko ale gdyby mu nie dotrzymał 
trafia, wfchodnie narad y pru-' , nowa, gotow go porwać trą
wie ądoruią, o ktorego zdo- b~ y zabić , Tak przy tra
bycie czasem krwawe woy-' nto (ię iednemu dozorcy, 
ny toczą między. robą, t y- ktorego gdy zabi I, źona ie
fiącamj ludzi wyrzynaiąc. go btdąc temu przytomna, 

Kk ~ porwa-
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porwawfzy dwoią dzieci, 
rzuciła mu pod flogi, mo
wiąc: Ponieważ zabHeś mi 
m~źa, uczyni;e to?; sarno zę 
mn~ y z dzi,ećmi! Słoll w 
tym punkcie zaf1:anowil Gę, 
a ochłonąwrzy z gniewu, 
wbśnie żałuiąo tego co u
czynił, porwał trąbą frarrze ... 
go syna, y poradził go s.o
bie na grzbiecie, pl'zyinlU", 
iąc go za swego Dozoroę, y 
nie-chcąc wlęcey od nikogo 
być opatrowanym, Gd y fi~ 
moono iloń roziufzy, Do ... 
zorca nie ma infzego rp o..., 
fobu ratowania fię, tylko gQ 
muli ~.1bić .. wbiini,!c mu ćwiek 
z tyłu gławy, w ktorYIT\ 
mieyfcu cząfzka ien: bar
dzo cienka, ze wfzyfŁkich 
zaś firon ikora ieft tak gru~ 
ba, że go ranić nie można, 
Cef1rz lVIogoliki ma takie 
{lon ie, ktore urząd kata rpra
wuią, zabi iaiąc ikazan ych mi 
śmierć. za roikązem lVIanar
chy. Nieprzyiaciołami ilonia 
są: Cz10wiek, tygrys, łew, 
węże, y nosoro~ce. Tygrys. 
y łew rzucaią fię na tr%bę 
fioniową, rozdzierając ią, z 
czego muu zdychać. Na 
końcu ogona iloń ma kitę z 
fierści podobney do rogu, 
grubey iak drut; Afrykanie 
maią; tę kitę ża naywi"kfz~ 

E'LLID, 
ozdobę, y kupująo daią ~" 
nią dwoch !l,lb trzech nie ... 
wotnikaw. Murzyni cza
~em aźąrduią życie, cho~c 
ią uo,~ć ~łoniowi żywe ... 
mu, przypiruiąc iey przez 
zabobonność iakowąś cnot~. 
ObrQną Honia są zęhy, z k~) .. 
1ctoryoh rożne rzecz)i robi.!. 

ELLEBORE. C;i8~1łierzyo-' 
zięle, ie1ł: dwoiakie białe y 
(.'zarne, roś.nie 11~ Alpąch, na.. 
gorąch Pireneyfkich~ w Ar
wernii. w Burgundyi, W Uet .. 
finacie y w rQlfzcze, "fen 
korzeń gotowany w wodde 
farbute papier błękitnym ~o? 
lo rem, ieżeli ta woda d y Rył .. 
lowana nie ma fmal\ll, t~y 
tąkie kOl'zenie nie wCh,adt. 'l 
do leknrttw. przeoiwnie gQy 
ma, smak kwafkQwaty, ma
ina ich qżywać. Ciemie. ... 
rzyca rofpędza Melanchalią~ 
ale fprawia l\onwl/l~ye, y dlą 
tego nieberpieczno iey zaźY
wac; z teyźe samey pr~y" 
ozyny podobno, y W ko.na
walfrwie ząprzefiano iey d\:\
wać koniom na ze{zy \ GQ
t~iąc ią lub z"ywaiąo~ 'trzeba 
wielkiey ofrrożno~o~, gdyż 
wzrufza kichanie mocne, 
ktore ufpokoić moźnf\, napi
wfzy fię troche wina, lub 
trunku mocnego. Dawni ro
zumieli źe Ciemierzyca te-

EME, 
czy fzaleMl:wo. zkąd. wyfpy 
Antycyreńn~ie wHawione(by
ły, gdzie l1aywj~cey Cie
miel'zyoy rośnie~ 
Ę·M~R~ODE. Szmaragd. 

Kryfl:allizącya tepo kamie
nia dI'ogiego roZni (ię kfztał
terą KQk>r iegQ 2;ielony, 
Voczątek bierze z ~elaza ąlbo 
z więdzi. Szmarngd ieO: w 
H9zbie piątel' między kamię
.niami drogiemi, dlą' twarda
~oi. fwoley daie G~ pi~knię 
fzląfować; ieden ien: wfcho
dI\i drągi zachodr.i, pie\,
.wr~y d~l~ko lwJztowniey
fzy. Szmąragd rofpa\any 
w ogniu ~a~ ~żby był cze~'
wQoy,. gd Y oaygnie .(l:ąie f\ę 
błvkitn y, ale to nie długo 
trwa, go yź Z.flO\V,ll po:wraca 
d'Q swego koloru., Pif'zą ?-e ila 
wn.yObelifk wEgipo.ie wy'so~i 
Dą 40. sążni,. ą na 'dwa y wi~, 

· '*y fzero,ki był ze Szma .. 
ragdu; ale tey wielkości l{a
mi'etl tak drogi n.igd y nie 
zn~ydowat fię. Powiad~i,! 

Że W Perl,], czczono Bogini~ 
Da\yaną En)eraude, ktorą była 
wiełkości fif·unego iaja) Ka
płąni nie qka~owali iey, tyl
ko w dni święte, zbiega.no 
fię ze wfzyftkich ftrO{l- do. 
widzenia tey bogini, y ofia.., 
rowano Szmaragd y; lOlzuno 
wierzyć ludowi, .ze nay le-

ĘME, ~7?-
przy fporob podobania fi~ 
tey Bogini ieLł: J zaotiac 
~Dr kl n# ofiar~1 z l\torych 
l,{apłani rQbili fobi~ Sera!, 
H~fzpa.ni ząwoio.wawfzy ~ę
ru, ząaąli wfzyH:kie corl\i. 
tęy Bogini~ ąl mątl<ę ta~ 
fc~ował1o, że ier zp'aleś~ 
nie mogli t 
ĘMERlL. S~mergi{}t., Ie~ 

?-ę wfzyfik~ch rud żelaznych 
naytwal'dfzy, y nayn.miey W 
fo.blę ma ~rllścu. ? ~rLl~lno-. 
ścią fię daie toP\ć. Gdy ięil:. 
cz):,lŁy Szmęrgie:ł! nia \yrt} 

byna.ymniey za wla.ni,ern fpi
r-ytusu. Magnes nie ciągnie 
żelaza tego., kto~ę ieit wy-o 
ciągnione · ze fzm_ergll~, y 
~~orego bywa baJ'dzo, ll\ąło,. 
R~em.\ęślnicy uźywaiąszmer ... 
gl~l do P9lęr(HltlD. a rzkla~ 
y naytwardfzych ka.mieni. 
Szmergiel kI Qry kopią w, 
Hifzpanii,w Polf'zcze,y n~ wy"'-
fpaoh jen t y, y Guernesey leą 
n,ayznaio.m1'zy w handlu" po
fpoli~ie by.wa rdzawy, fza
ty, ozer·wonawy, albo. cząr~ 
~iawy .. Szmęrgiel Peruań.fki 
~az ywa fi~ 7łotyn:tJ ~reb.r
nym,. ~.lbo miedzianym, dl,ł\ 
tego że w fobie te k ruś.ce 
z{lw~erą. r~adk.o gdzie l1Q 

ga,binetach znayduję. fię · Po-o 
tee d' E'łncrit nazy\\ aią t~ 

afs~, ktor~ zbier ,,·· 
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kota ktoq m L'lufuią rzldo. 

EMER1LLON. ](()bu';.;ek, 
ptak drapieżny ze wfzy1t:kich 
innych nnyzywfzy y nay
lżeyfzy, do łowienia ptakow, 
uż v waia ~o do pola. 

E1Vtn:"d. P.drz: Casoa'l'd. 
EIV10UCH[,T. Ptak dra

pieżny, ale do łowienia pta
kow-niezdatny, op rocz Sa
mioy ktorey używaią IeH: 
to wJaśnie iedno, co krogu
lec. Fair;:.: t' Eperviur. 

EMPOKASSE. Ieft ro
dZ:1y krow dzikich w Congo 
y w Angoli, bardzo Ictkich 
do biegu. Nie draźn i'ic ich 
są fpokoyne, ale pofhai'zonc 
rzucaią Gę na myśliwc;a, y 
poty tłuką nogami, poki nie 
zabiią na śmierć. Murzyni 
z ich rogow rob:ą raźne 

fprzęty y inftrllmenta mu
zyczne, H~ora ieB: twarda y 
gruba, z ktore y robią fobie 
Napiersniki Fechtmiftrze. 

ElVIPERELJR. \Vąź znay
duie Gę w l\lIexy ku, ktorego 
fzanuią, y ozczą, maią za 
WierzcL.ka; POfl)oHl:wo albo
wiem rozumie, ze syknienie 

,. iego pr,reznacza nawclłność, 
choroby, powietrze, y wfL.Y
{łkle lliefzczęścia, ktore mo
gą Ly dź. 

EMPREINTES. Wyrycia, 
ktore s, d woiakiego rodzaiu, 

EMP. 
iedne wyrażaią robaJ\Ow, śli. ) 
makow, ryby, zwierzęta y 
cz~ści ich; it dru~~·ie są wy· 
razem Roślin. Pofpolicje te 
wyrycia trafiaią flę na ka
mieniach łupnych, ktore są 
pamiątką rożnych odmian , 
na ziemi zapadł ych.\Vy ry .. 
ci<~ , ktore my znaydujemy 
w Europie bardzo głęboko 
w ziemi, należą do zw ie rząt, . 
ryb, y roślin, znayduiących 
flę w Ameryce, w Azy i, y w 
Chinach, l\tore są dok ładnie 
wyraż()ne~ można wnofić że 

taka ziemia by la na ten czas 
w annie ci('J~łości y miętko. 
ści, gdy jo pr:r.yimowa1a. 

ENCI~NS. ](adl{,.idlo. \Vie •. 
dz'leć nic moźna z iakiego 
drzewa płynie ta żywica 
bardzo ~ dzięczny zapach 
maiac~, zbieraia ią w Arabii 
y w'e wfchodnic'h kraiach Z 

ceremoniami zabobonnemi, 
dzielą ią na samca y samicę, 
dla tego że hy łącząc fitó 
iedne z drugiemi, wyraźar~ 
portać samca, To kadzidła 
prawie we wfzyftkich Reli~ 
giach, by lo palone na cześć 
Bogow. Rof'pufzczone w 
fpirytufie wywabia plamy, 
kadząc fię nim Huźy na katar~ 
zażywając wewnątrz, leczy 
pierfi, macicę, y plucie krwią. 

ENCOUBERT.,Ieft zwie., 

. ENC. 
rze w Brezy li i o fześciu pr~
gach, iedno co Tatou. Patrz: 
tego jlowa. 

. • ENCRINITES. Patfz: 
Palmier 'f17m-in. 

ENFLEBOEUF. Patrz: 
, Bupre.fte. 

F~~TOMOLITE. Tak na
zy waią fi~ robalii fpetryfi ko
wane. 

EOTROQUE. Patrz: 
Patmier marin. 

E p A U L A R D. Patrz: 
Dorque. 

EPEAUTRE, FROMENT 
ROUG1~, BLED LOCU
LAR, F'ROl\lENT LOCAR. 
leG: rodzay ' przeniey Gre
ckiey y Egiplkicy. Zdźblo 

.. ' ien: cienkie y lłabfze od in
nego zboża. Z ziarna robią 
piwo, y chleb piehą, ale czar
·n y y n ~e [trawny. 

EPI1:E de GROENLAND. 
'Rodzay drobnych \Vielory-

- bow, bardzo fzypki, pioro 
ktore ma na grzbiecie iluźy 
mu do witrzymania prętkie
go biegu. Te ryby zgro-

• mad;.aią fię w kupę y atta
~uią vVielory ba, a uchwyci
wfzy fię z ktorey firony; 
poty go morduią, poki nie 
wyil:awi ięzy ka, ktory mu 
do fzczetu pożeraią. gdyż 
to ieH ich pożywieniem. Y 
dta tego znayduią czasem 

EPm. -27' 
Wieloryby zdechłe tez i~
zyka. 

EPERLAN. Ryba morika 
y rzec/.na, bia fa ia k peda, 
wiei kości kiełbia, mięso iey 
prawie przezroczyfre pa~ 

chn ie fiałkami, smak ma de
likatny, rozmnaża fię w mo· 
rzu y wychod/.i do rzek. 
Tych rybek załawiaią wie le 
w Sekwanie, od l'ońca la ta 
aż do WJelkieynocy. 

EPERVI ER. K 'rogu/ee sa
mica, poh.1ią z n im na kuro· 
patwy, przepiorki, y inne 
ptaf'zki. Dniem przed po
lowaniem wygładzaią go, 
aby z więkfzą żwawością u
ganiał ptak I, gdy go kto 
rozdraźn, H:aie fię zuchwa
łym, złapa \\ fzy albowiem 
zdobycz, ucieka y ",i€cey 
nie powraca. Znofi pięć jay 
bIałych nakrapianych. 

EPI~RVIER l\:lA R IN. 
Patrz: Fou. 

EPETIT. To 7ide rośnie 
w Kayan. Indyanie tym 
zielem nacierają fzczeniętom 
pyiki, ażeby dclikatnieyfzy 
miał y wiatr do gon ienia 
zwierza. Kreokzy kowie ro· 
zumieia, że nofzac to ziele 
nit fobi~,moźna fię wfzyft:kim 
podobać, zkąd U 1'000 U n ich 
pr~yOowie gd y fię ·ldo lśclLa; 
on. Jui Gl domle de J' Epetit. 

El)HE4 . 
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ltPHEMERES. Ml1ch)f 

czyli robaczki iednodniowe 
pi~ć godzin tytko źyiące, Z 

tych są rożne rodzaie; iedne 
a!yią kilka dni, drugie od 
\.Vfchodu fi Ol'lCU. do zachodu, 
iŁ inne co tylko godzinę ż y i:\ 
~lbo połgodziny. \Y tak 
kt'otkim jednak zyciu; czy
hią za '10syć iądanlOńl natu
ry. VI zględem tych much; 
ktore żyią kilka dnI, ta i~ft 
ofobliwość źe zrzuca.ią. z fie
bie IkOr1i~, ktol'~ operacya 
-trwa czasem do ~4. godzin~ 
ocierając fię o d rzeWQ, Te ' 

'h1Uchy nim zaczynaią latać 
są robaczkan1i y nimf.uni, 
ptLez dwa lub trzy lata. 
'Nimfa tym tylko rożni ilrc 
bd robaczka; źe na grzbiecie 

lo tna ikrzydła w pochwach, 
iak te tak y drtlgie mają po 
bolcach włofki, ktoremi po 
woozie p~ ywaią; nlc {;iel,a
wlź:ego iali: \-vidziee je pl y
nące, ogon Iwflczy fię na 
trżlfch wIolkach, Te rounld 

ł tołHą fobie miefzkania w zie
'mi po liad l'zeczu, są to furki 
'z . ()boch kOl1cow dL;iUi'awe; 
iedną dziurką; właz~; a dru
gą wyłażą· Brzegi rzek 
l\1ł\rn y, Sekwany j y Renu 
bywają podzitlrawione rut
katni czylt tniei'zksJilem tych 

·robaczkow. J e -~eh ·woda 0ta-

EPH. 
dnie, to znowu t\iiey robi!! 
fobie nowe miefżkania, aby 
razem y wod y y pow letrza 
ztlźywać mogły. co iel1 ieh 
żywiołem. Pota y god1.ina 
w ktorą te robaczki pl"żemie. 

rtiai:l fi~ w hiuch y, zucho· 
wuią nieiaką regulatno.~ĆI 
gdy.i cieplo, albo woda wy
nieliona lub opadla,przyśpie ... 
fza lub opoźnia ich odmiart!6' 
Te muchy nad Renem U 11. a .. 
zuią fię na pow iettZLl .ńa dwi~ 
godzin y pr1.ed ztlchodtmt 
fioJlca. Nad Sekwaną Zaś y 
nad lYlarną, we dwie gbdziny 
po żachodzle w śrzod Sier. 
pnia. "r ylatuią prawie wfży. 
,fłki~ rażem w iednYrtt mo .. 
mencie, tak gęfł:o że fię P04 . 
wietrze zaćmi; lataią zaś ';/ 
igtai:! l<tęcąc fię w koł ko, Y' 
l'apladzai:ic f1ę wzaiemnie; a 
lako i:. ycie ich ieft bardzo 
krotkie, tak y ta uciecha 
triU!l tnvać w ptopOI'cyą. Nie
}[torzy Natu1'alil10wie po .. 
wiadaią, źe {tę tym r. ofobem 
trą co y ry by. Samica utrty" 
mui:!c iię \vłoIkami u ogon!1ł 
y 1krzydhlT1i mi wierzchu 
wody, fkłada ik1'ę w kfztatt 
grona . .J edna samica fkłada 
ha 700, lub 800 iay; z tych 
gd y iię wylęgną robaczki y 
unil.t1ł pOŻ:lI'CHl od ryb 1 bil. 
dui4. fobie Ii.edh1ka po nad. 

~ .wod~ 

F~PI. EPl. 
wodą w befpiecznym miey- tern do oblewania okt~tow, 
fcu. Gdy przychodzi go- y kamienie sadzą na nią· 
dzina zakonczenia życia te Drzewo sosnowe fiuży mi 
muchy padaią pafmRmi na l\1afzty do ol{tętow y tar
ziemię, tak dalece ze ziemia. cicp, a iako ieft podleyfze od 
y woda bywa zaOana nietni J odlowego, y nie ieft tak s~
znacznie, co Rybacy nazy- kow.ate, tak też łatwieyfze 
waią manną rybIą. do roboty . Z ljści sosno-

f~PICEA. Sośnina. len: wych moźna robić trunek 
; pofpolita w Europie, mo- podobny do tego, Co t'obią z 

I cnieyfz'<l od JE'dJiny, 1'0- sośniny Kanadyifkiey. Patrz: 
śnie na iakjey Jwlwiek ziemi, Epinette du Canada. 
pełne są iey pułhocne lasy, EPIDERME. Patrz: Te-
gdzie bardzo wysoko wy ra- gunzenł. 
Ha, bywa czarem oki'yta EPINE BLANCHE. Pat1'z 
sniegiem pr7t:>z fzeU tnie- NejJlie~. 
fi~cy. Szwedzi W niedot'ł:a- EPINE de BOUC. Pały';': 
łku parzy, młode gałązki Baf'be de Re-nard. 
drobno iiekaią y zmięfzawfzy EPINE-VINETTE. Cier-

- z owsem .konie karmią. W nie białe. Kwiat tego drzew
J{ wlethiu obdzierają korę z l{a pachnie, dotknąwfzy fię 
sosny ha połbUnic wyfiawib- z letku fzpilką ogonka kwia
hey,zkąd wypływa żywica, tka, zaraz flę zwjja, iagody 

- zbienlią ią co 15. dni, y od- maią sok kwafkowaty chło
miwiaią coraż obdzieranie dzący, ziarka maią moc ści· 
kory . Rófpuściwfzy tę iy- fkania. Z tych iagod maią 
Wicęł cedzą przez płotno y bardzo piękne konfitury, wy
zlewaią w baryty . Co il~ brawfzy ziarka. Jagody bez 
nazywa: la poix de Bourgo- ziarek bywaią na fiarych 

- gnet albo poix grajse. Zmię- tylko drzewl~ach. Z tego 
fzana z kopciem nazywa Gę ciernia robią płoty nieprzy
poix nażre. Im ieG: gorętfze fiępne dla kolcow wielkidl, 

. Jato, tym więeey żywicy ktorych ukłocie ieR fzko
zbieraią, y g~tunek iey iefł: \ dliwe. 
lepfzy. Używaią jey do EPINETTE. du CANA
smarowahia wozowo 'V Neu- DA. Iel1 rodzay Sośniny z 
fzatel miefzaią źywic~ z ki· ktotey płynie bals~m Kana-

Dykc: Tom I . Ll ~yifki. 
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dyifki. Z liści robią trunek 
chłod;t;,!cy, bardzo zdrowy 
y przyiemny, kto oę do nIe': 
go przyzwyczai. Robią zaś 
tym fporobem: nalawfzy w 
kocioł wody, kładą gałązki 
sosniny, ktorą poty warzą, 
paki nie odftanie od nich 
kora. potym sypią owies pra
żony y kilka grzanek z 
chleba, pl'zydawfzy miodu 
albo CUlirll y troche drozdzy 
z piwa. We 24, godzin ten 
napoy fiaie Gę kwafkowaty 
iak iabłeczn ile, pozwoli w fzy 
mu zaś troche zfermentować, 
b~dzie flodk i. 

ErlNOJ)I~, ou POlSSON 
EPINARDE. jazgarek tyb
ka ni~ wielka fzypka y letka, 
zna ydui e fię w rzeczkach, 
tak ie[t z natury łaikawa, ze 
bez boiaźni lezie pod nagi 
czlowi(lka kąpiącego fię. Kry
ie fię pod poro(tem lub in
nym zielem wodnymI y ży
wi fię robakami żiemnemi, 
na ktore tez daie flę łowić, 
y na Bońce wychodzić lubi. 
Ofobllwość iedna względem 
tey rybki ieCt; że zbiera y 
z daleka znoli w pyfzczku 
włolki ze mchu lub innego 
ziela, fkłada ie na ile y glow
ką utyka. pilnuiąc 7. wielką 
llfilnością pracy fwoiey. lVIali 
to być gniazdem, lub maga-

EPoN. 
zynem źywności? wiedziec 
nie można. Gd y drugie iaz
garki zbliżaią {ię do tego 
mieyfca, odpędza ie y broni 
Vyfzczkiem z wielką źwa" 
WOŚClą, ł 

EPISTOMIUM, zowie fi~ 
okno do zrzod ła. 
EPONG~~ de lVIER. GfbktJ 

ntorjka. Iea to subUancya 
miętka, fpręźyfra, ktorą Na .. 
turaliftowie rozumieją · być 
mięfzkaniem niezliczonych 
Polipow tnorfkich, ktorych 
nazwiIka s:1 te: 18 Manr:!zo11,_ 
le Bon71d, fe Chapeau, de N{}~ 
płwUJ, la Crofse J la J\li~r{~ 
d' Eveque; l' 0p'ltnfia, la J.l,tD~ 
rit/e, le Turban, Le Cierge, l' 
EveJ'LtailJ la Calotte, te Nlor
tier, la Fhde de Pan, le Go~ 
belet de Neptul1e, l' Eponge 
des F1"atteurs. &c. 

EPONGE d' EGLAN ... 
TIER. Patrz: Bedeguar. 

EPONGE de RIVIERE_ 
au PLANTE EPONGE. To 
ziele wodne rośnif: w wodzie 
tlodkiey, fzypułkę ma na
krztałt blafzki, ktorą przy'" 
czepia G~ do drzewa lub lia
miejli, rośnie horyzontalnie, 
gałązki ma rozłożone iak W 

koralu. Z doświadczenia 
Parta jufsieu, pewna iefi, ie 
nie ien: miefzkaniem Poli
pow. To ziele ścisnąwfzy 

. wytry .. 
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wytryfknie wodę iak g~bka, zieloność Il1 ~łą, 1atwo roz
~~ iak wyf'chnle krufzy Gę , mnaźaią Gę, a niektore wy
Trzeba 0ę wyHr;wgać po- dflią llodycz przyiemną. Ja
cierania tym zielem, gdyż ,... wor na ktorym są liście wo
fprawu!e nieznośn~ świer.z- d04lonu, pzdqbl! iefi ogroqu, 
hienie, y ' pąrzy iąk pol)rzy- gdyż zieloność ma miłą. y 
wa, co trwa przez ośm lUQ cień gę~y pzyni. le(t takźe 
dziefięć godzin. rodzay iaworu ~ li$ciem na· 

ffiPURGg CA T APUCE! kt:apiaąym,ktory f1ę r.ozmna
Skocz.ek mnie~1zlj ziele. So~ źa z naGeni~: J ąwor bidy 
mleczny ~ago ziela purguie,- Wirgiń!ki kwitnię czerwo
powierzchowne używanie no, począwfzy Qd Czerwca 
jegą id\; ta~ gwdtowne~ że a~ do .J elieni tę~iey. Jawor 
fkorę z ciała fpędza. Ubodzy 2; liścięm iąflono'Vym, PQwi
c.zase.fl\ umyśJI1ię CIę nim ra- nien być rozmnażany iak 
pią. dla wzbudzeaia polito~ ~a ywit;!cey, gd yź fię udaie 
wania W inf~ych nad robą. na kaidey ziemi. Jawor 
To ziele nie tylko. gwałto. pofpolity albo o drobnych 
wnje purguie, °ale y włosy: nfl:kach~ lepiey rośnie w cie
pd niego wypadąią. Wrzuci- niu, y moźę być radzony za
wfzy to. ziele W (taw, gdy J11ia(t Grabiny, zwłafzcza 
60 ryby ~nl~oJzt~ią, wywra- gązie Q nią trudno; rozmnaźa 
cni,! f1~ y pJywaią po. wierz... fię z zia~ek~ k~~re potrzeba 
chu ia.t\ .nie tywa, ta~ że trzymać wp(zod w piafku w 
~ożną ie brać rękami; ale pi\ynicy, a gdy pufzczą kły, 
wło~yw.fzy ie do inney \\'0.- dopiero ie na wioin" prze
dy, przychodzą dąfię.b.ię, r f~dzać. 

·łt ic im n,e ('~kodz;i. ERAHLE BLANC de 
ERABLE.. jawor,. Ro.żne ~O\\!T AGNE., P~tr~: Syco

r.odząie. są tego. drzewa, ie- more: 
one ro~ną W Europie, drugie ~SOARBOT. Kt"owka ro
w Azyi, a nnywięcey w A- bak, ktory kryie gtow~ 
meryce. M~do iefl: drze,+, pod pr,zył-bicę. przebywa w 
ktor.eby mif:\ły ty.le. rozmai- ścierwie y w gnoiach bydl~
tości" piękności y u.żytku. cych. Rożni Gę ie.unak od 
Rosną prętł\o, S!! m.ocne, na robakow naz\vanych' Fouitle-
ka~dey zieq\i u44\ią fię .. mai,!. m.erde.P~trr. tt;go jlowa. ' 

L1a ESCAR-
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ESCARBOUCLE. Pałr~: 

Rubis. 
ESCARBE. len: dl'zewko 

koralowe, ktorego są qwa 1'0-

dzaie, ieden twardy y ka
mienifry; Patrz Retepores, ń 
drugi miętki y po wie.r~chu 
niby rogowy, okryty niezh
czonem~ dziur karni,' W kto
rych przefiaduią Polipy, ien: 
z rodzaiu .koralowych drze
wek. Patrz: Coratliru~s . 

ESCARTITES. Są kora
lowe drzewk~ z ziemi wyko-
pane. ' 

ESCOURGEON, ORG~ 
QUARRE. _9§czmielL cZ:OOYO

gran"iafly. Po ki zielony wy
smienity mi. obrok d,Ja koni ,. 
pufzcza z korzen.ia dwa y 
trzy razy, ~ltll'no dochodzi 
w Czerwcu, może Uuż yć l~u 
pożywieniu ubogich. 

ESCULAPE. · Iea wąź 

fpokoyny y łalkawy, nie Iq-. 
S'l chyba rozgniewany.Znay
duie {ię na wyfpie Caprea y 
we 'Vtofzech; powiadaią o, 
nim że fię czasem wsuwa do 
łożka. 

ESPADON, poijson ci lcie, 
Epee de mer, Hero1'/, de mer, 
PoiJsan Empere~tr. OflropyJk. 
ryba modka, iefr z rodzaiu 
Wielorybow, pyfk ma bar
dl.o oary y mocny, ugania 
fi~ za wielorybem, ktoryby 

ESP. 
go mogł swoim ogonem ze ... 
trzeć, ale on z taką zr~czno- ; 

ścią tlderza mi wieloryba 
ie go do rązu przebiia. Ze
gluiący raz przypatrzyli filC 
tey potyczce krwawe y z 
wielkim fwoim frrachem; 
gdyż raniony wielol'yą w po
środ morza, zarumieniwfzy 
wodę krwią fwoią;, tak mo
cno dukt ogonem, że lm fi~ 
zdało że okręt zatonje ~ Mu
rzyni fząnuią tę rybę,y py~ 
~ey ldadą w liczbę Bogow. 

'ESPĄRCETTK Patrz: 
Sainfain" 

E,SPATULE. Patt'z: Pa
!etłp, . 

ESQUINE. Patrz: Squine. 
H:STOLVIAC ou.. VH:N

TRICULJi~ .. 'Z(i)lądek ielt iak 
torba do przyimo~a.nia po~ 
karmu, y acawien.ia. go,. !kra
da fię z wiel.q błone~; piel'
wL-:a ien: błonia,O:a" dr~gąmu. 
fkl1 towa, ktorą fpąiaią żyłki 
podwoynym rzęd,em, tl-ze
cia żyło~ata, a ofŁatnia we 
środku kosmata. Mulkuły 
leżące Jlliędzy temi błonami, 
przecedzaią. sok potrzebny 
do ułatwienia fŁrawności. Po
karm fpufzcZOll y przez gar
dziel do żołądka; ściera fię y 
fzrutuie przez sok żołądJw
wy, gdzie subfŁancye wodne 
y oleiowate ią zmięfzane.. 

razem 

EST. 
razem! Za pomocą tych 
sokew y śliny, formuie fię 
Chil su6iŁancya n~ydrożfzą, 
ldora odnąwią krew, y daie 
życie y pożywienie catey 
machinie człowieka. 
· . ESTRAGON. Ta roślina 
zapachu prz y ~emnego dodaie' 
smaku ~nnym ziołom wodni: 
fiym, ktore iedzą w sałacie., 
Ocet Eił:ragor;owy w smaln~ 
y zapachu nayprzednieyfzy. 
Wodka pędzona z Ear~gon~ 
fi4~Y od morowey z3:~azy. 

ESTURGEON. j~/iotr. 
'fa ryba poki nie zako,fztuie, 

, 'yo,d y lło,dkie y y w nięy 
prze~ iaki czas nie zqbawi" 
poty nie ~efrdobn, y n,ie fma
ozna do iedzenia. .J ehotr, 
~yw~ tai~ wielki 9zasen~, ' ż~ 
~aży do '~oo, fl1nto\~. Jeuo,
try pol~wi~i,ą fię \y \Yiśle" 
Dniefl:rze, G~rl1mnie, :po,'Qu-: 
.paiu, Ligerz~" Nilu, y w 
morzu cząrnym; nie mo~n:l 
~ey ło.wić tylko, fieciąmi, 
gdyż w~dy nie chwyta; pyik 
ma tak mały, że tylko wy
sysa pożywienie, y malemi 
robaczl~ami żywi fi~. Zkąc\ 
uroDo przyfło\vie: of~c-L-lJdl1y. 
iak jrjiotr. ' N~ Garllmnie 
.zaczyna fię poło~ na Jeilotry 
od Lutego aż do Sierpnia y 
daley. Rybacy ło\Viąc~ llwią-
2uią; Jefiotry za glDw~ na 
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Uni~ do aatku, a nafowiwfzy 
wiele, dopiero z wody wy- , 
ciągą ią, y przywoźą do Bur
~egan. f~zewoźąc zaś przy
wi,!zU;Ją 050n do, głowy, 
gd y ż tą~ ~efl: ~ęg i Y chrząfi:
~{o.Wąty ~ ze '. udel'zy~fzy 
mogł~y nogę złomać, ktoby 
~1ieq[t~'oźnie, p~zyfl:ąpH do 
l1ie,go. J e,fiotr ieft bardzo 
z'u,d1\vąloJ;ły y. smączny~ Ry
Jracy o~ J ~~~ora M;eotyckie
go f'ufzą ~e, marynują, y 1'0-
z\Voź'1 do,' roźn ych kraiow. 
Z Ikry J efi,otrowey Hollen
drzy robią I~awio1'. Patrz: 
CCf.~ia r. ·' .. 

~~STURGEON GRAND. 
f atl'z:, ~1 e~hi o~olle., · 

~S.ULE. "Pf'ilcze nzleko, 
1\ t <?,r e go so~ l111e~zny y fzko
dtiwy pUl'guie, gwa}townie, 
ktoryn~ Sza~letani gubią wie
~u ludzi, ~m Gę po~je(zają
cych. Z tego ziela, na bło
tach rosnącego, jedna tylko 
l~ora wchodzi do medycyny, 
nazy\Vai~ go: ~oseilt-1'flatin, 
albowiem. s.ok iego, przyło
żon y do 09ZU czyni, zapale
nie, po ktorym id,zie puchli
naJ gangrena y śll!ierć. Sło
wem bardzo iefl: rzecz niebe
lpieuzna 7iab~wiaĆ fię z tym 
zielem, iako y z. inneJni k'to
rych nie znamy. ""'Jaśnie 
potrzebaby genej~lnie zaka-

z~ć 
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zać korztow~ć ziot, bez do
fkonałego \Xp.rzod ic~ PO:
znanią. 

ETAI . Cyna. left Kru
Ciec nie ąo.rJtonały, ma \V f Q

hię białość,. ktora pr~t~o 
śn ~edni.eie, na yłieyfzy zę. 
wfzyii:kic;:h gdy iall: oczy
fl czony,- a. ną~-waeniey(-zy 
p fl ki i,ell I:udą. Twa}'dfzy 
od ołowiu" ~ zatym więcey 
ma fpręż y (to,ści y ~a4ośGił 
z tym ~rzyG:kim ni,e ma 
dzwięku ~ni ciągJości, y n~e 
rdzewieje. Y dla tę~o Cyną 
po~ewafą naczynitt inie~zia-; 
ne, ofobli,wl~ ku<;!henne, ~te 
źe kwas ią 'przenika, zawrze 
miedź i,eą ni.ebefpięczt:Ja. ~-y
:na łatw~ topi ~ę w ogniu, a 
w pewnym {topniu ognia w, 
proch nę rQzs.ypui.ę. l,{on
wi f'ar,oe częfio zwodzą lud 
profł:y" powja~aiąc że, popioł 
ktory na wierz.ch cyny ro
ftopioney wyfiępuie, ieli pia
Rą,. kto1;a o{.iada \V Ilaczyniacll 

cynowych naYQ'elikatni,ex" 
fzych,. ~ tym czasem tę mme
m~ną pianę ohracaią na s.woy: 
pożytek, gdyź przymięCza
wfzy d-o niey żywicy prze
mie.niaią w kr,ufiec. Cyna 
zmięfzana ze fzmeJcem prz@
mie.nia fie w fz~ło białe, kto.
re nuży wdo polewania Por-: 
t:ellan, W ro(ruJzc;zon~ cyn~ 

ETA. 
w:r.zt1ciwfzy żelazQ z fączai, 
irę, ale gd yb.y ~to nie uwa~ 
~n~e wrzucił cyn~ w żelazQ 
ro[l:o.pi~me, na ten ~zas ia~ 
cyną tak żelazo" obr~caią fi~ 
w gru~ki, ktare pękaiąc ~r·za
fkaJą· Oyna ma swuie miny
udzie~n.e, ~tpre poJpolicie 
zna ydui~ flę W mie.yfcflch 
p.iąf'zczyftych y gorzyH:ych. 
tyłami łub warfztwąmi, W 

\tryt~ch więkfzych al·hq 
n'lnieyfzych . lllkie miny s~ 
W Niemczec~, w OzechachĄ 
w Szwę~yi, w ~olrzq:ę y W 
lndyąch. lVfiny KarnwaUk\e 
w. Allg~i i wydąią bryty cięż,: 
ki9, czarne, ale bogate, z po'!. 
~ierzchoWl:oścl nie. pokazu, 
iąc. wielkiego po.dob.~eńftw~ 
da cyn y" gP y:? żyły okl'y~~ 
są źiemią· :{lo{oi.en\e. tyc~ 
~ył nie ~efi: iednofra yne" ą.le. 
gd y Hę ciągną od połnocy, 
na pol.udnie, pewną ię{l: ż~ 
id\ wgłą9fz na trzy ftopy w. 
~iemię ku poł.nocy. Mjn~ 
AI'~~nberg\ką w S:Ilxonii opi. 
fuią, iako ofoMiwfzą., gdyż 
marsa iedna ma obwodu ~Q 
sążni, a głębokości perpen-r 
dykularney J,5fi>. Cyna nie 
z,nayduie fi~ czyfta., albo bar,,: 
a.zo r.zadlw mieneraHzwie fi~ 
przez. fiarkę- y mąrka zyt., 
albo krufiec zmi,ęfzany z że., 
lazem, Ruda cynowa zawfzę. 

okry-

!tTA. 
t>kt-ywa rtę materyą twardą,. 
y dla tego dobywanie jey 
leB: bardzo trudne. Oddzie
łiwfzy minerał od tych fub
fiańcyi twardych, preparuią 
go przez brakowanie, fufze
nie, płukanie, y topienie w 
piecU płomieniH:ym. Cyna 
Angielfka iefŁhayprzedniey" 
fza y naydro·zfza. Granaty 
z cyrty s~ pouobhe do dya
mentu, y tak twarde źe mo
gą rznąć fzldo. Czas(j>m by
wają wod j takie, ktore toczą 
blafzki cynowe, ktore nazy
waią piatkiem cynowym. Ten 
Kruł1ec tdawna był celem 
handlu mortkiego u Gallow, 
y Kartagi6czykow, pufzczati 
iiEG na okrętach do Anglii po 
njego~ ale z taką o1troźno
scią, z jaką dziś nnft Mary
narze płyną na odkrycie no
wych krajowo Hi/lorya rtam 
prz y pomina b iedn ym Kapi
tanie. ktory wolał wpaść na 
haki morfkie, niżeli dać po
iZnać inn y m okrętom ktote 
{zły za nim, dokąd płynie . 

ETA IN de GLACE.Patn~ 
Bżsrmdh . 

ETITES, ou PIERRES d' 
AIGLES. Kamień Orli, o 
ktorym powiadaią źe fię 
znayduie W gniezctzie u.nie
go. Są to kamienie krydzia
fi~, rudawe .. czasem pełne, • 
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~zasem we środku znayduie 
fię infzy l{amyk nie wielki. 
~iiayduią go cZEGlło w rudzie 
żehlzrtey, ułożertie tego ka
mienia pokazuje, że muli-al 
być wprzod miętki, y ufor
mował fię potym przez ikle '
ienie Cię innyeh aząfiek. 

ETOILE de l\1ER. Pai:/k 
morJki nakfztalt gwiazdy; te 
robaki dzielą na rożne ro
dzaje, iedne z nich ma:ą 
cztery promienie, drug ie 
pięc, inne więcey, iedne s~ 
gładkie; drugie kofmate, in
ne na~wane~ tete de lVJed'Lts~# 
d' AJrophyłU; . albo Etotłe.r 
arbore!cB1'Ite-s. Z tych nie
ktore są co fzczypil! hogami. 
Te czułozioły znayduią filC 
na brzegach morfkich na pia
fku, dziurka ]{torą mai\ we 
środku, iefi: ich pyfzczkiem, 
w ktorey iefr pięć zębow ko
ścifiych 1 kto remi gryzie śli
maki y pożera, na przeciwko 
tey dziurł<i ie/lotwor z prźy
krywką; ktorędy exkremen~ 
wychodzi, kaźdy promień 
iefł opasany niezliczonym 
mnoftwein nóg, tak dalece 
rl'e iedeit paiąk będzie ich 
miał do 152'0. Te nogi po
aobhe są do rogow ślims
,czych, tam zaś gdzie fi~ 

poczynaią, są pęcherzy.ld 
okr~głe pełne materyi \\'0'" 

dnW:ey; 
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dniftey; gdy fię fkurczy pn~ 
iąk tn materya napełnia no
gi, ktore tak nabrzmi,ewaią, 
iak rożki u ślimaka . A cho
CIaż tak wiele ma nog, [H'/.e

cież chodzi bardzo FO\vt;!i; 

temi nogami przyczepia I"j ~ co 
tkał, y do zioł, ktor·ern i tak 
mocno trzyma fię, że !nU nqy.:. 
więkfLa fala y wał y 11'01 :kie 
nie fzkodżą. PrOmi€11ie są 
bardito kruche,za h«y~l'm Le y
rzym. uderzeniem o~ pndutą, 

ale znowu odraitait:l, ta It luk 
nogi u Raka. Te-Fa i1J.{ j ła
żą na wfzyH:kie lhony, y 
wprzod,y wżad,y nl:1 bGJ{; iak 
zechcą; gdy fię ktory ~ pl'o.: 
mieni ułomie, przez ·i~.~ar 

swoy opada na dat w \ odę· 
Paiąki mortkie, ktore 11:.1ią 
p.·oJl1ienie bez nog, lRż~ zgi
nając promiehie poboczne, it 
fkładaiąc przeciwnc~ posu
wają fię naprzod.. Z trt:h 
wfz yftkich są n~yznal\On'Jjt
fze te: Tournejols, rTates 
de _Meduse, y Palmiul's ma
t'ŹI1S &c. Patrz tych 'lioU':. 

ETOUFFEUR. Pntrz: 

Giboya. 
ETOURNEAU. Pa1rz: 

Sanfo1't]tfjt. . . 
I~V}1:NT AIL, on POIS

soN en EVEN'i' AIL. Tę 
tyb~ nazywaią wachlarzem, 
dla tego że 1na pioraJ }{tore-

EV'E. 
mi l1akfzałt wachlarzn pod
nionrzy do gary, może o-
kryć głowę. Indyanie ie 
furzą y iedzą. . 

EVEQUE. Ten ptak A
met'ykańfki z Luizyany,o
pracz piękno'ci pior śpiewa 
delikatnie, y głos swoy me· 
lodyiny dł~go ciągilłe bez 
ocdc.ahu. 

EULOPHE. Ten robak 
roźni Gę od Plufkwy nożka
ini przedniemi nakrapianemi; 
z refzta zaś ma też same 
przymi~ty y utożenie co y 
plur~wa. . 

EUPHORBIER. NJlec~1~ik 

luzak rośnie w Libiy, w 
Afryce na wyfpach Kanaryi
fJ ' ich, y w Jndyach wi'cho
dhlCh. Ma w fobie sok mle-. 
czn y, oRry. Do zbierania 
tego soku zacinai~ drzewko; 
ale fobie wnrzod zaBaninia 
twarz y rt2~e dla . zgryzli: 
wych waporow, żeby nie 
fzkodziły, kładą żaś pod 
drzewem fKorę baranią, na 
1{torą sok fpadaiąc gęftnieie 
y zasycha. Ten sok za
kupuJą do A ptek, ale gd 
we.wnątrz nie zażywaia~ gd yż 
ief~ nad to mocny; Mięrżaią 
go tylko do profzku l<tory 
nuży nit zełży y parchy 
końl'kje. Przez swawoląd?O
svpawfzy gb tr(jche na po· 
" 1'adzce 

EUP. 
fadzce w tym pokoiu gdzie 
tańcuią, za porufzeniem po
wietrza podnofi fię do gary, 
tak dalece że wfzyfcy razem 
kiclHlĆ murzą. 

EUPHRAJSE. To ziele 
iert ofobliwie zachwalone mi 
umocnienie wzroku. Sposob 
jego używania, ieil albo palić 
iak tytiun, albo pić go z pro
fzkiem ze Stonogow, albo 
teź wycjfkać z niego solc 
Wewnątrz potrzeba go za
żywać z wielką o!ł:rożnością, 
gd yż mogłby zafzkodzić. 

EX VOTO. Obra~ po
dług uczynionego ślubu do 
Kościoła dany. Nadzieia 
albo boiaźń mogą prz ymufić 
c.dowleka do wfpomnienia 
na Boga. Poganie gdy wy
fzli z iakiego niebefpieczeń
ftwa, albo gd y im fię udało w 
ich zamyHach, oddawali po
darunki Bogom według prze
możenia. Ten Akt wdzię
czności zależał na ofierze z 
by h.a lub barana, albo ml. fi-

EXC. 
gurach y obrazach z wyra
żeniem poftaci tego Boźka, 
do ktol'ego fię Jdo uciekał. 
W poźnieyfzych czasach ta
kowe tabliczki były zanied
bane ofobliwie we Wlofzech, 
gd yź przez ladaiakich Mala
rzow bywały malowane. Ca
ved011B fławn y uczeń Annihala 
Can'aclze widział fię być u
pośledzon y m w swoim talen
cie, przez swoie zgryzot y y 
niefzczęścia, tak dalece że 
nie miał infzego fpofohu do 
życia, tylko takowe tablicz
ki malować samym tyl
ko Pielgrzymom ubogim, y 
nakoniec przy schyłku ży
cia mulIał żebrać jałmużny. 

EXCREMENS, de BA
LEJNE. Łayno wielorybie. 
Możnaby z niego robić hO
lor miły y trwały do farbowa
nia, smrodu żadnego nie ma 
w fobie. 

EXQUIMA. To zwierze 
ien: podobne do Coaita. Plltr~ 
tego jlowa. 

F. 
FABA~O. Ziele gorzkie 
gubi robaki, rośnie we wło
fze{;h, ieH: z rodzaiu Topoli. 
We Francyi trzymaią go w 
Oranżeryach. 

FAGARE, ou FOUESNE. 
Patrz: Faine. 

Dykc: Tom 1. 

F AINE. Bukiew ieft owoc 
z buczyny, n'le tak gorzki 
iak żołądź. B~ill z niey oley, 

Mm ale 
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ale poki sWlezy, ieil: nie 
11rawny; Zlawfzy go w bań
kę glinian1 y zakopuwf;;:y 
w ziemi, po roku n(~biera 

fiodyczy,y fraie fi~ bardzo 
dobrym. 

FAlSAN. Baźant. Ptak 
leśn y ktorego mięso iefr bar~ 
dzo detikatne. Samiec ma 
na głowie kity z pior, kto
rey ozdo~y samica nie ma. 
W czaGe parZeJl ia Cię gto~ 

wa mu czerWienIeie y oczy 
fię ifkrzą. Bażant na noc 
uRda wysoko na drzewie, a 
na dzień fpllfzcza hę na zie
mię, y bawi Gę w gęftych 
chrollach, gdzie samica znofi 
iaia na goley ziemi. Surniec 
nie ieH tak jurny iak kogut, 
ale rywaia nie cierpi, iako 
v tamten. Dla rozmnoźe

~ia tego ptafl:wa buduią. dla 
nich umyślnie bażantarnie, 

opasRne murem, znsadziwfzy 
gęfŁemi krzakami y durniem, 
y podzieli,vfzy przegrodl~a
mi, żeby fię samce nie za
biiały. Siedm samic dla ie
dnego samca ieft dosyć. Sa
mica gd y ie[t bardzo tłufta, 

niefie iaia w ikorupce bar
dzo miętkiey, że na nich 
fiedzieć nie może, zaczyna 
fię nieść na końcu Kwietnia; 
potrzeba zaś co wieczor pil
nie zbierać iaia, bo samica y 

FAI. 
samiec ie pożeraią, na ldo'" 
rych sama nie fiedzi, ale po..! 
trzeba _ pod f'adzać domowe 
kury. Dla młod yeh kur..! 
cząt dai,! robaczki, jay ka 
mrowcze, mięluf'z z chleba 
drobno k"ufzon y, y iaia he
kane z sałat'l' pok i nie pod~ 
rosną y nie będ~~ mogły ieść 
ziarna. Naywiękfze zaś po· 
trzeba mieć w tym lŁaranie, 
źeby woda zawrze byla świe
ża, y ochędoilwo . Gd y fi~ 
baźant fparzy z kurą do· 
1110\V~, ted y iaia s~ w ięJifze; 
y kurczgta wylęgai~ Gę po
dobne do bażantow. Między' 
zagran icznemi Baźant~mi 
nnypięknieyfze są floletowe 
w Madagaikar; w Ind yach 
zachodnich z czubem ('L;er
wonym, w Brezylii białe, a 
w Chinaeh czerwone, y te 
81 nHypięknieyfze ze wfzy
ilkich ptakow w Azy i; ko.J 
Joru tego nie nabieraią. aź 

we dwie lecie , pierwfzego 
roku zaś są fzare jak sarnice. 

FAISAN BRUANT, ou 
l\10NT AGNE. Patrz: Co,! 
de bnl1fere. 

F A iSAN d' EA U. Patrz.:'" 
TVTbof, 

FAISAN de MER. Patr~: 
Canat'd ci Duvet. 

FAITIERE. Iefi Koncha 
biwaJna z rodzaiu Cocur, bar

dzo 

FAL. 
dzo ciekawa. Z takich konch 
fią kro pielnice w Kośc~ ele S. 
Sulpicynfza \Voe F'rancyi. Ta
kieź kropielnice znayduią 
{i~ w KoścIcle S. Genowefy. 

FALTRANCHĘS, ou 
VULNERAIRES des SUIS
SES. Ie(t zebl'anie Zi01 
bardzo mocQych y korzen
pych, ktore przednią w ma
łych pakiecikach ważących 
pwie unoye, mocno zapie
czę~owan ych, z autenty kiem 
czyli świadećtwem, z iaką 

pilnością były zbierane w 
S~wa ycarach. 

FAN. ~91 

dagalkar nakfztałt Jafzczllr
ki, ktore przyczepia hę mo
cno do drzewa z otworzo
nym py!kiem, dla łowienia 
robakow; czasem l'vIllrzynom 
do pierfi tak fiQ mocno przy
lepia, że go źadn ym fposo
bem oderwać nie można, 
chyba na tym samym miey
fcu zabilaiąc. 

FANNASHIBA. Kwiat z 
tego drzewa wydaie zapach 
bardzo miły, ktory wiatr 
rozlloll do pewne y odleg to
ści, Dam y go zbieraią y fu
f'zą dla miłego zapachu w ich 
polwill. I{ościoły, Boźnice 

FALUN. S~ okrufzyny Pogańfkie w Indyach są opa
ze !kQrup na trzy mile cią- SRne tym drzewem. Stare 
gnące Clę; w('zerz mało co . drze.wa palą przy pogrzebie 
mniey, a wgtiJ:.bfz na ~o {tofl. umarłych. 
Te fto~y nazywai~,Falzmieres FANONS ou BAPB~::S 
w ktorych wydaią; fię roźne de BALEINE. Baard y albo 
Wal'C.otwy,co poka~uie że nie obręcze rogowe. dJugie na 
razem fię uloźył y. W nie- ośm ftop, ktore \Vicloryb ma 
ktorych m.ieyfcach są odda~ w f'zczoce zwierzchniey, fiu
lone na 5 Q , mil od morza, źą mu zamiafł: zębow do kru
chociaż są z żywiolow m0l'- fzenia robakow y ryb, kto-
1kich. Wfzy[tko to nas u- remi żyie. 
twierdza że muCiaty zapaść FAON. jelonek mtody, 
rozmaite rewolucye na Glo4 ktorego łania wychowuie z 
bie ziemfkim. Te fkorupki wielkim ftaraniem. \V piel'· 
fprawuią rolą, y utrzymuią wfzym roku nazywa fię Faon, 
swoy fk:utek do lat dwo- a w drugim Daguef. Patr'Z 
dzieau lub trzydziefł:ll. tego flower,. albowiem na ten 

F AMOCANTRATON. CZv.s wypufzcza dwa roźki. 
Iefi: zwierze na wyfpie Ma- W trzecim roku z tych 

Mm~· pufz-



~92 ·}fAR. 
pufzczaią fię sęczki, ktore co 
reku przyra :taią aż do !oś ' niu 
łat, a na ten czas iuż ma 
wfzyG:kie z ktl}rych ma mieć 
rogi. W ośmnaście mie .lęcy 
młody ielonek itlż ieft w H:a
nie zapłodnienia, czego do
w)dem są pierwrze dwa roźki 
wyraftaiące. Jelenia potrze
ba kaftrować wprzod nim 
wyrosną rogi, albo ikoro ie 
zrzuoi, gdy* inaczey nigdy 
ich. więcey nie zbędzie; co 
więkfza te rogi zoH:a 1lą za
wrze twarde albo miętkie, 
podług czasu w iaki n by t 
czyf..wzony. Mięso młodeg'o 
ielonka ieit bal'd20 Sffilczne 
y łatw:!' do (trawienia. Nie
ktorzy rożki młode poki są 
miętkie, przypiekają y iedzą;, 
y znaydują smak grzybowo 

FARINE EMP01S0NEE, 
ou ARSE~ICALE. Tak na
zywaią prof~ek Arfzeniko
wy, częścią sam kwiat arfze
nikowy ktory Hę czepia u 
wierzchu miny, częścią ko
peć z(h<łły, ktory zbieraią w 
naozynia umyślne do tego, 
wyciągaiąc farb~ błękitną z 
kobaltu. 

F A R I N E F O S S I
LE, ou lVIINERALE. 1efl: 
profzek biały z krydy wy
suCwney, ktorą znayduią po 
lochach gdzie powietrze do-

·FAS. 
ohodzi. P(}wiadaią że \V p~
wnym mieyfcu lud pro.ty 
poJczas głodu uźywat tey 
m !ki do chleba, ale ze fzko
dą fwoią· 

F ASCIOL\, ou SANG
SUE LIMACE. leO: gatu
nek robakow wodnych z ro
dzaju nazwan-ych Toenia ~ 
zna ydui ~! nę pod kamieniarni 
po firumykach, bardziey 
psow y ryby kąsaią. niżeli 
lud.d. 

F l\ U. Pa~rz: H-8tre. 
FAUCHH:UR. Pai,!:c%e~ o 

długich nogach. left gatunek 
paięczyny. ktora Ci'G mnoźy 
dziwnym fpof'obem. W ie
Cieni bywa ca le rźyfko za
Rane tą palęczyną. po kto
l'ey paiączki uwiiaią fię za 
zdobyC'zą. Z tym wfzyH:kim 
Nutllraliftowie powiadaią.2e 
to nie są pająki, ale klil'zcze, 
kt:ore snuią tę paięczynę; ia
koż ohcąc tego doświadczyć 
moźna portrzegać niezlic~o

ną moc tych klefzczy, prtt
wie okiem nie doyrzanych, 
ktorych dziełem ien: paię
ozyna biała. WIdzie my oza
sem ią pafmem unofzącą 11ę 
po powietrzu, nazywaią wie- , 
śniacy włofkami panie111kie
mi. Patrz~ flowa.t Jits de ta 
Vie1·ge. Naturalit10wie nie
ktorzy mowią; 

.. 

FAU, 
ięczyny lataiącey po powie
trzu, tym robac .dwlIl fłuż :1 
7a źngle, ktoremi unofząc 
r ę, łowią w nią robaczki la
taiące, iakoż znaydUJą cza
sem w paięczynie uplątane 
refzty much, lub inn ych ro
baczkow ł albo d~illr1ci w 
niey zoO:awione, ktoremi 
przebiły Cię, uciekaiąc przed 
niebefpieczeMhvem. Po~ 

dobieńftwo tych paiąkow 
ieB: wielkie, z paiąkami mor
ikiemi nazwane mi Orabe. 

F AUCON. Sokol ptak 
drapieżny nayfzlachetniey
fzy w swoim rQ(L~aiu. Lct
nier, l' Emeritto7Z, te liobereau, 
l' Epervier, ll3 Sacre, l' Au
tour, 27 Gerfaule: Są to ro
dzaie Solwjow. Patrz,ay 
tych flaw. Sokoty białe 
Ishndzkie, są śmiałe y bal'
d,w rzadkie. Sokol z Ind vi 
wfchodn ich czubaty ofobii
w{'zey piękności. Dwanaście 
Sokołow białych, ktore co 
rOKU Krolowi Francufkiemu 
posyła W. Miftrz Maltańiki, 
są fprowadzane z Islandyi. 
Człowiek zawf'ze dowcipny 
ku swemu poź ytkowi y u
ciefze, potrafił tak żarł0cz
nego ptaka ułożyć do pola, 
źe Panowie mnią fobie za 
naywiękfzą rozl'ywkę polo
wać z tym ptakiem. Sokoły 

FAU. 29D 
mqte z gniazda wzięte' są 1a
twiey'fze do unofzenia, gdyż 
ftarych uno(1ć inac ·/.ey nie 
m~)żna, chyba wprzod do ... 
brze wyrnorzywfzy gtodem 
y niefpaniem. Tym f'poro
bem gdy fię ofwoi, aaie lię 
powolnym na wfzyltko. So
kolnik chc'}c go ul10fić tak, 
żeby na ręku (jedzia}, z niey 
fpufzczał fię. y nazad powra
cRf, pokazuie mu drewno 
obfzyte pierzem, albo fkorlt% 
zwierzęcą, podług rodzaiu 
ptakow lub zwierza, do kto
rych go układa, ukrywfzy 
pnd fp0dem cukru,cynamonu, 
albo kLlrczęcia kawałek, dhl 
zaohęcen ia z początku. Sa
ko ta pufzczaqc w polu So
kolnik, uwięzuie na fznurku 
kilkanaście sąźni długim, a 
z~,iąwrzy z głowy fkorkę 
ktol'ą był zakryty, wy
rzuca na pow tetrze; grze
gotka uwiązana u nogi, o.,. 
znaymuie gdzie {lę Soko! 
obraca. Gd y przyniefie 
zwierzynę, daie kifzki y 
wnętl'.tności z n iey, w nad
grodę ip.go pracy y w ier
ności. Tak tedy ułożywfzy 
raz na zawrze, Sokoł na gtos 
So kol n ika [łaie fię pOfłllfzn) ~ 
wylatl1ie jak firzałfl na fi ;1 .. 

wietrze, zniża fię, podnn:'. 
źe go ci~żko doyr7,eć~ l'z .. :ca 

oczy-
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oczyma na wfzyakie fironv, 
a p~1llrzegłfzy ~dobycz, rp~u
fzczf1 flę na nią,y przynoG do 
f\vc 8;0 pana, ktory go przy
wolqie, Sokol układany do 
zwierza, iakoto: dzika, wil
ka, sarny, albo 2aiąca, ucze
pia fię w kud ł y na głowie, 
y wydziobuie oczy, aby nie 
widział y gdpię uciekać, li 
tvm czas~m przypada my
śliwy, y zabiia zwier~ę bez 
w ielkiey trudności. Soko·ły 
maią pewną chorobę nazwą

ną Crac, o ktorey przyQzy
n:e \\' icdzieć nie można, le
czą ią purguiąc Sokoła: mI 
to d:lią połknąć kł~burzki 
drobne z nici, potym daią 
mu kaw~łek mięsa moczone
go w wodzie ~ R\lbarbarum, 
y oley kiem migdałowym, 
pl'zelT~ywaiąc winem oie
pl ym miey lee [chorznie. 
Drugą chorobę maią nazwa
ną Craie, ktorą leczą biał
kiem od iaia rbzbitym z mio
dem. nlbo z cukrem kanarem. 
lVIiewaią także y trzecią cho
robę nazwaną F.żIandre~Patrz 
tego )lawa. Są to robaki 
pe\vne, ktore go trapią. So
kol y dla niezmierney od
Wngi y śmiałości, tracą częfl:o 
p'iO a, wy krufzaiąc ie y gu
pi~ŁC. 

FAUPERDRIEU. len: 

FAU, 
ptak drapieżn y, fzkod y wieI .. 
kie czyni W l~rolikarniach_ 
lot iego l1ie iefl: wynioay, 
krobki, kuropatwy, y pr-će .. 
piorki są iego pożywieniem, 
llderza c~asem na Puhacza, 
ale przed Soko.łem ucieka. 

FAUSTINA była ZQną 
Marka Aureliufza Cefarza, 
fiawną w hifroryi przez fWQ

ie nier~ąd y y bezw.lł;ydność. 
Cęfan~ czyli przez niewia ... 
domość,- czyli że nie chciał 
wiedzieć, znofit cierpliwie 
wfzyfrkie iey nierządy. L~d 
iey nie nawidził, ga yż swa ... 
ich faworytow do naypier
wfzych powynof1ła godno~ 
ści; z tym wfzyf::tcim by{ą 
policzona w liczbę BOgOWA 
miała fobie Kośoioł pośw.ię
eony, w ktorym palono o
fiary, trzyl11ano Kapłanow, 
y obchodzono Swięta na iey 
pamiątkę naZiwane Fauftifłi
ennes. Tę Cefarzową re
prezentowano w rożnym 

.frroiu, y bito Medale .. 
FA UVE. Ptak czerwona

wy ml wy{pach Antylfkich, 
częścią przez poufałość, czę
ścią dla zmordowania fię za
latuie ną okręty, y łatwo 
daie fie złowić, ale tak ieil: 
chud y: źe go ciężko ieść. 
Pi~ra iego zbierają y zaku .. 
pUlą· 

FAlt 
~AUVETTE. pzegża·zna ... 

ioma ien: z głosu metod y i..: 
nego, prżebywa na mie y
fcach błotniftych y żyie ro
hakami y niuchami. Piegża 
btękitna ściele gniazdo po 
bad drogą z w/oGa kOllikie
go. Piegża z gtowlq czer
woną przebywa między ko.: 
nopiami.. y ściele gniazdo 
po lCfzakach albo między 
l{amieniami. Z tych wfzy
frkich Piegża z głowką Czar" 
ną naywd~ięcznie:f śpiewa, 
y naylepiey fię udaie do 
chowania; w zimie trzymaią 
ią w klatce zamkniętą y Vi 

cieple. Swieżo wylęgłym 
Piegżdm ku pożywieniu, daią , 
lwflople z chlebem y pie
trufzką utarte. Mięso Piegży 
ie[t bardzo delikatne do ie'" 
dzenia. 

FAUX ASBESTE; ou 
FAUX ALUN de PLUME, 
Patrz: Asbefle. 

FAUX SENE Pałt"z Ba ... 
guel1a'Lldżer, 

FENOUIL. ](oper, Ro
ślina ogrodowa pachnąca, 
Roper d~iki iefl: (lodki, 
nafienie iego nazywaią Allis, 
albo Aneth. Korzeń kopro
wy iefr wieczny, pachnący, 
y jWl'zen.ny. Robią olejek 
y wodkg jwprową na kolki 
z wiatrow pochodz~ce. To 
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Ziele umacnia źołądek, po
mnaźa pokarm mamkom, y 
chudzi tych, ktorzy są bar
dzo otyli, piiąc go z roso
lerri. Powiadają że ryby 
uwinione w koper JWllser
wuią fię długo. We 'vVto~ 

fzech y w Langwcdocyi 
wierzchołkow tego ziela,bar
dzo wiele używaią do sałaty. 
Patrz) Anis, 

FER, Zf3lazal Natura mą
dr:l dogadzając zawfze po
trzebom ludzkim rozmnoży
ła płody naypotrzebniey
f zE!, tak w panowaniu Pośhn, 
zwierząt, iako też y w pano
waniu kruścow, gdzie ź~la
zo ze wfzyfl:kich krtlśCO\V 

ie(t naypotrzebnieyfze cLlo
wiekowi. W pierwfz ych 
wiekach od frworzenia świa
ta, żelaza do niczego nie 
używano, tylko do u
pra wy roli; ale potyrn zb y
tek y łakomfl:wo przymuli
ł y fzuk~ć go aż we wnę
trznościach ziemj; Ambicya 
y tyrańfl:wo porobiła z nie
go broń, na wytępienie na
rodu ludzkiego; a potrzeba 
y dowcip uży l Y go do wy
dofkonalenia toin ych fztu k 
y rękodzieł. Zelaza dofl:a
tkiem znayduie fię we wfzy
ilkich częściach świata, nay
hog~tfze iednak Rud y żela-
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zne są W liraiach połnocnych 
\V ~zwecyi ielt gora Tal~ 
lHh'g na {oo, frop wysoka, na 
miię obwodu maiąca, ie(!: 
pr<lwie cała mafsą żeia;t,u 

nnypr/.edlli~yfzego, y nay
fzacow niey fzego od dwoc:h 
wielww; a lubo w niey uf ta'" 
wicznie robiął iedr1akże nie 
wiele ięy ubywa. Zelazo 
cz y!te w grudkach, zapewne 
ocz y rzczone przez ogn ie 
pod/.iemne, nie wiele go y 
y rzadko hę zn.ayduie. Przy
wożą go nam z Sel1legal, ale 
czę[to bywa zmięf'znne z zie~ 
mią, z fial'ką, y zmJneralJzo
wune przez Arfzenik, lub 
jnną subltancyą metalliczną, 
co pokazuie sam kolor y 
rozmaite iego przymioty. 
Rud y żelazne łatwe są. do 
doby wania, gd)' żnie bywaią 
głlCbf'ze nad 60. Hop, pofpo
licie zaś znayduią fię na 10. 

lub I~. frop w ziemi; ziemia 
albo piasek czerwony ozna
Cza blilkosć rud y. Slowem 
źelazo ze WfLY fŁkich luu
kow iell: naymniey ciągle, 
y naymniey dale fię tO!)IĆ, 

po złocie na yilalfze, po cy
nie naylźeyl'ze. Przymioty 
na yznakOlTIltfze są żelaza, 
gd y go ciągnie Magnes, gd y 
1i'-G nie mieCza z żywym sre
hrem, gd Y mi zimno fod 
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młotem nie ugina fię, gd Y 
nie tl'zefzczy w ogniu gwał
townym, gdy wyrLuca ifkry, 
gd y pod młotem zagrzewa 
fię, albo przez potarcie, tak 
dalece że zapala materyał y 
fpofoone do zaięcia; naofra
tek gdy Gę w ogniu obraca 
w m<łteryą czarną, gębcLattą, 
na w pol fzklanną, albo Gę 
rozsypuie w iikry. Ten 
kruGec tak twa rd y, rozw ią
zuie fię na powietrzu, wilgoć 
go rdzewi l a serwaser wy· 
gry za. W kWllGe koper
wasowym y fiarczyfrym la
two lorpufzeza fię, y daie 
kolor zielony; w spirytufie 
winnym zmięfzanym z kWClw 
sem hoperwasowym, żelazo 
rof'pufzczonc daie kolor błę
kitny. "V wodce \Vęgier
fl<iey zmięf'zaney z kwasem 
llarczy ity m,daie kolor żolty; 
w kwaiie saletrzanym y w 
soli Alkali,fraie fię kolor czer
wony rozmaity. Te to kwa
sy rozmaite, ktore żelazo w 
ziemi zmacerowawfzy prze
cedza jąc fię przez raźne ma
terye, daią kolory zielni, 
marmOl'om, Agatom, Jaśpi
som, kryfztałom, y innym 
J{all11eniom drogim. Gdy 
dob~dą Rudę z ziemi, w ku
źnicach na yprzod ią płuczą 
w wodzie biegącey, prze-

puści-
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,uśc1wtzy ią wprzod przez !trony do klawicymbału y 
kratę y oddzieliwfzy żelazo innvch infrrumentow ciągn% 
czyH:e w rudzie znayduiące prz~z drutownicę· Zelazo 
fię. Potym ' topią ią, albo może zofŁawać w odlewaniu 
zoH:awuią. w odlewaniu przez przez kilka tygodni nie roz-
12" lub J 16. godzin, gdzie sypuiąc fię w proch, ale 
ścieka w rowki troygrania- przydawfzy do mego fiarki, 
fie z piafku, co nazywaią: kalcynowanje czyli w proch 
Fer de jonie, po nafzemU obrocenie przyśpiefza fię· 
G~ji. Te żelazo iefr kruche Fizy k ieden nawny dowo- I 

y twarde; robJą z niego na- dząc z iakiey przyczyny s% 
czynia, rury, garki, blachy gory ognifre y trzęGenia 
do komina, moźdzerze, bOn1- ziemi, zrobiwfzy dziur~ \V 

bv, kule &c. Trzy maląc te ziemi w loż ył garnek zapa
n;czynia przez 16, godzin kowany dobrze y napełnio-
w odlewan iu, wvchQdzą cień- n y blafzl<ami żelaznemi prze
fze y \ kfztałt~leyfze. Na kładanemi fiarką; potym gdy 
oftatek pławią żelazo w pie- ~asypał dziurę, w kilka go
CU, zkąd wyfzedH/y, kładą dzin materya zwilgotniawlzy 
na kowadlo pod młot wa- y zagrzawfzy, zaięła fię y 
źący 600, funtowo Tym wydała huk niezmierny. 
ted y fporobem urządzone FERULE. Zapalic-z.ka 
żelazo bierze Kowal do ku- ziele, rosnie w ciepł y<-h kra
zni, y rofpaliwfzy należycie iach w Europie, A ,yi, Y w 
wyciąga na kowadle w fzy- Afryce. Marcyal1fz nazwał 
ny, f'ztaby, lub inne kfztałty, go: Sceptnzm Pceclagogor'Llt'l't. 
a iako pod młotem b~dąc ro- albow iem przedtym Nau
fpalone daie Clę ciągnąć, tak czyciele używali rofzczki z 
gd\' o L:ygnie łatwo lię łomie; tego ziela do ćWlczenul dzie
pr~ecl'v\/nie, kto re żelaL.o ro- ci w Szkołach. Z tego ziela 
fpalone kruf.7.Y fię, te na zi- Cefarze miewali berla. iako 
n1no dale fię ciągnąć. Z źe- znak powagi Monarchlcz,. 
lala robią IŁal. l:'lltrz: l' Acit:r. ney. W nlektorveh ltro
Zelazo białe n ie innego nH'! nach Krole[twa N~apol1tań
ielt, tylko wy Ide pana blacha fkiego, tym ZIelem palą 'la· 
cienko y umoc .7 óna w ('ynie mi8tt drew. Mlecz z nieyo 
rofpnfzcJoney .Drot źela.ln y, doLl'Le wyfufó!.ony 

Nn 
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gębku, ale Gę powoli 

trawi. Ogi('~ we rodkll 
lodygi, może tleć be/ nal"U

f~erila iev,tak dalece że Gre
cy przed tym używali tey 
ład ygi zamialt tr~<..:m y, prze
r,o!'.qc w nley ogień ~ miey
SUI na mieyl'ce. 
. {4l:l:TICHE. Na?ywaią fię 

f;gutk r,nm l icym kL~bdtem 
wyr::.biane, ktore mier?kan
ey GU/źll:i C7.C7.<}, i'a boi' kaw, 
z nieh są led 'lc dl:1 całey Pro
wincyi, a drugie dla kaidey 
w fz ' zegul nośc! f3mtlli. S! 
to a bo gtowy 1\lalp, albo 
inne flgury z drzewa wyra
bane. 

FI~V[. Bou. leO: to legll
m:naktora oJyma y wIatry. 
fp\:lwu:e. Orobom G ·,bine
towym y temperamentu ('u
chego nie nuży. 1\1ąk<1 bo
bowa rezolwuie y leczy pla
my na twarzy. Pnedtym 
llŹywano bohu do ohierania 
Url.f"dnikow. Popi Egipfcy 
nie iadalt bobu, y mieli go 
za znak śmierci. Anglicy 
smażą '-lob w miodzie, na po
Di2te dla ryb. 

FKVE de Brl:NGA LĘ. 
Ie !t rod/ay Bukwi Ture
ckiey. używaią tego owocu 
w l,.,dvach na [n'hę żoltą. 
FEV~ d' EGYPTE. le li 

ziele po brzegach N ilu, kwiat 

FEV. 
ma bardzo piękny, owoc j~!1 
nakfztałt Pul'l,ki w Cybori
Um. Na medalach, Wi'ze
źbie !::lnycerikiey y na ka
mien iach, wyraż:lią geniu .. 
f.Gow ljedzących na tym o
wocu. 

FEVE de S. IGNACffi J 

Fdba S. Io·nacego. Są to 
ziarka z rOdL.alU \,vroniego 
oka, Jezuici Portugalfcy 
pl'zywieźti ie do Francyi z 
Ind Vi w{'chodnich; bd vanie 
tak' Si tl)1rL.edzeni o tyWm o· 
wecu, źe nic nie moźe fię 

opu,eć iego mocy, y dla 
t"'go norz:~ go przy lobie od 
choroby, tl'llcizny, zRra7.y, 
czarow, y urol·ww. Zaży

wanie wewnętr/.ne fprRwu e 
te Ż sali1e ikutki co y wron ie 
oko, to ien: womity y kon
wulsye. Jednym tylLo 1n
dyanom nic nie fzkodzi choe 
iedL.ą. lIifzpanow porywa 
śmiech przymyfzony y fpa. 
Zh1Y. 

"FI1:UILLE POISSON. 
len. ryha. tflŻ sama podobno 
c:> y Folio citharus. 

FEUILLE AlVIBULAN
Tr~ Lift clwd:z,(:Cl/. Tak n a
zywaią robaka jednego W 

Surynam, ktory ma D~rzy

d la nnkf'ztalt liscia; o począ
tku iego iefzcze wiedziec 
nIe 1noźna;rożni raz nie o nim 

rozu~ 
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rozumieią. na ypodobnieyfzą 
ieft, źe to le !i: rod~ay Szą
rańczy , ].;tora ildada nafte
nie na liściach drLewa, z te
go rQbaki wyl.ł.gj:r~y Cię, fnu
ją fobie. zatłonę w l\torą ob
,;iiaią fi", przemieniaj:! w 
poc~warki, a Haw[.lY fię 1'0-

hakam.i D\:rzydla.ltemi, pada
ją na ziel11i~, y w y dnLl filC 
ps:trzącym., iakby 11ścia po, 
Zj~I1;l1 łaziły. 
F,~UILLE 1\1o.RTU:. Patrz 

fapl i/o.n IL'llillB 'morte. 
F1!:UILLES PETRIFI

EES, \V l\amieniach dziar
itwiHvch e/,efta znavdlll:l li~ 
~cia i1,am)en~ałe, cz ~- li p;'ze

i:ęte sokiem ' kamieniitym, 
l}tore tak zachowują swoy 
k fztałt, że łat \'0 mogą by6 
rozeznane, z iakiey są ro
j.1iny. Znayduią fię talde y 
kamienie, na k~~'ych są wy
~i5nione kfztat~y l:ożnych 
1:'oślin y O\Y9S'?-w, co przy
pisać pptrzeba gwałt.ownemu 
przyci'śnieniu W, czahe pe
tryfikacyi. 

F-lA TO.LE, Nieb_qwid ry
ba morfka ' bard7.o fmaczna y 
pofpolita we Włofzech,oczy 
ma z wierzchu mI: głowie, y 
dla tego zawf~e w Niebo 
pahzy. . 

Fli1ULlE, BOUCLES. 
K!anz1"Y albo hawtki do 
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pimmia. R07m~itego I·Jztat
tu ze zlota, srebra , lub inne
go lu;u.ścu w)'!Ioudzane ka
mieniami d~'ogiemi, robion!) 
te ld;;l.mry do zapinania su
kien ta!.; dla NIgf"-"c7yzn i:-l{Q 
y dla Dam, u Grekow, Rzy
mian y innych Narodow. 

FICOlHE. len: minE'iat z · 
rodzaJU. ~orJ.low nakf~tah 
figi. ' P9ją~ nie można aby 
figa ow('~c: ~ak miętki mogt 
j~amięnie6, l-wl: f/-cza źe y 
ułąienie tego, minerału wca
le ieH: odlllt·cnl;e. 
WICOH)I~. Figou'a roślina. 

~e y ro ~ ~in y. ie!; bard/.o licz
ny rodzay,'kąnferwuią ie w 
Oranżeryach , pochodzą z 
Afry ki. Ową.c formu ie fi~ 
nal,f.zta-łt figi, wprzod nim 
l1ę J..:Wit1t rozwinie; nayfJ!'~a~ 
cznieyfzy g~tunek ieit ten~ 
ktorego gH1~zic y. liście o
kryte są pęcherzy.r.ami. na ~ 
fiOl1cU ~,1 yfzczą Gę iak kry
fztał; ie.l;' y drugi ul'obllwy 
gatunek fig Afry karii'kich, 
ktorych kwiat bl yfzczy fi~ 
lak zwierciadło,. 

FIQ.U r~:, IeH: Koncha kto
ra fię tak nazywa dla podo
bieluhva. do. figi, z rodzatu 
T071nes. 

FI GU I,R:R. Dr~;u;D figowe. 
Rachuią go do 40, gat\lnl\ow. 
To d-r.lewo iel p )fpo~ire VI 

kl'aiach 
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Jcraiach gorących, znayduie 
fi~ w Prowancyi y we Wło
fzech, bardzo delikatne na 
zimno, y dla tego domowe 
drzewa sadzą pod murem mi 
południe, 4 na zimę dobrze 
okrywaią. Długo rozumiano 
źe Figi me kwitną, ale otwo
fLywfzy figę ief'zcze zielo
l1~ widLieć można kwiat iey 
we środku, ktory w koronę 
otacza owoc, kwiat samicy 
ie[t blifko fzypułki. Chcąc 
żeby prędzey doyrzały figi, 
potrzeba z wierzchu owocu 
'vetlmąć Hom"kę albo piorko 
umoC,wne w oliwie. Drzewo 
przynofi owoc dwa razy do 
l"olw, wydaie ziarka y ga
łązki z ktorych rQzmn~lża 
fię. Sok z drzewa jeO: mle
czo y, oftry y zgry ~liwy , 
chciawfzy palcami wycifnąe 
ten sok, ikora obłazi; Figi 
niedoyrzałe fprawuią febrę, 
y dyfsenteryą, ale gdy doy
rzeią s~ bardzo smaczne y 
tracą wfzelką o{łrość. W 
J\1alcie y na w yfpach Archi
pe lagu zażywaią dzikich fig, 
ażeby doyrzały domowe,co 
hę nazywa Cap1·ification. Mu
fzl, i drobne nazwane Iclzneu-
7J!rmes Gadaią na figach dzi
klch.w ktorych tkładaią fwo-

e na , ienie, z ktorego rodzą 
fit;; robaczki, do dziurek po~ 
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robionych w drzewie od 
tych n;uch, ściąga fię soje ob
ficiey, a zatyin owo.:! po~ 
więkfza Gę. Robaczki zna
Jadfzy doitatkiem pożywie
nIa w fWOlCh Jwmor1\ach, 
przemieniaią flę w nimfy, ą 
p6tym w mufzki, a fkóro 
maią wylaty wać na' powie
trze, miefzl.;a11cy tych w y rp' 
zbieraią pilnie figi dz k .e, 
wprzod nim same opadną, y 
przenofzą do fig ~omow ych, 
ażeby muchy wyleciawfl.Y 
z fjg d7,ikich, obrały fobie 
mief'zknnie w domowych, y 
w nich i1dadaI V swoie naiio
na, ktore fpr~wllią {po!wy.,. 
ną fermentacYą w wyralta.,. 
ić~cym swieżo owocu. Tym, 
ted y fpof'obęm pn~yśpiefzaill 
Grecy doy rz:.dość swoich 
fig domowych. MC\ią y drugi 
fporob, to ieLt że rzucai'l do 
figarni kwiat nazwany A/co~ 
limbos, w ktorvm znavduią 
fię drobn p muf'~j{i, ktor; czy: 
nią tenźe lkl1tek, co y pier
wfze. Drzewa z takowey 
kapryfikacy i wyiilaią Cię. wy
daią owoc piękny y wiolki, 
ale nie tak fmaczn y luk S'l 
nafze figi. Tamteyfi Oby
watele naywięcey figami 
ży ią., Y fufzą ie w piecu. 
Figi Włoikie, Prowanc!{ie. y 
Langwedockie fufzą na nod~ 

.. . 

FIG. 
eu, y bardzo wiele ich co 
roku prLedaią· 

FIGUIER d' ADAM. Fi
ga fidamowa; leii rod'zay 
Korbasow, dla tego nazywa 
fię Aąamową. iź rozumieią 
r.e Adam 7,gr.cefzywfzy w 
Raiu, chcąc /.akryć na.gość 

~woią pr7.ed ~tworcą, liseia
mi tego driewa okrył fię, 
J(tore są bardzo fzerokie, 
~ielono ć zawfze utrzymuią, 
y Si ozdobą w Oranżeryach. 
Pa trz: Ba1'ltanier, 

FiGUIERd'lNDE. Patrz.: 
Op ntia. 

FIGUIER des lNDES 
Patrz.: Patetllvier. 

FIGUI~R SAUVAGĘ 

de CA YENNE. Drzewo Ji
gowe bardl.Q wysokie, mię
tkIe, y kolczytte, korzenie 
podnofzą fj~ n '.d ziemię. y 
uczyniwfzy połcyrkułu fty
JUllą fię z pniem. ULICy lu
dZIe gd y ścinaią to drzewo, 
uż'ywaią wieJ kiry oftroźno

ści, ażeby ich sok z tego 
drzewa nie dotknął, gd y ż ii~ 
po nim robią w rzod y na 
CIele. 

FIL de la VIERGE. Nic;i 
Panżeńjkz·e. Tak nazywaią 

me właściwie paiączynę la
taiąca~parmami po powietrzu. 
Patrz: Fauohe'Llr. 

FIL de MER. Ieft rodzay 

FIL. 501 : 
koralowego drzewł'2, w kto
rym robią fobie mieL~kania 

Foli Py, zna yduie fię na bf7e
gach Anglti, glbJwść zacho
wuie one od złomarpa przez 
bałwany morIkie. pęch~rzy
k i w ktorych ficdzą m!ode 
Polipy, wifzą ni+ ogonkach, 
ktorym y fale morikie nic 
nie fzkodztl. Patrz: Co
rattine. 

FILANDRES. Tak naiy
wają robaczki pe\"ne ktore 
trafiaią. fię w krt ;l ni Sokoła, 
moźna ich doyrLjeć. otwo
rzywfzy dZlOb; te robaki 
pofy ka z ladaiakim. PQkar~ 
mem, ktore mu oGadaią VI 

koło sere;ll, pluc, y wątroby. 
Trzepotanie fię;, czę~te po
ziewanie, y wr7eL~ozenie w 
pocy, są to własności tey 
choroby. Lekaritwo na tQ 

naylepfze, dać mu potknąć 
głowk~ czosnku. 

FILIARIA ou PHYLIA
RIA. left piękne drzewko 
w MontpęUier, chowane w 
faierkach czyni ozdobę w 
ogrodach. Prz y mu rze ro
fplęte zdobi ścihnę swoią zie
lonoścIą· 

FILlCITE. Tak n~z\,wa 
fię Paproć ~iele zpetrv {~kQ
wane, łllho raczey k;~n eńJ 
nil ktorym wyclśniol1a ieft 
paproć. 
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fJLIPENDU LE. TaJznik 

~ie/t:, tL;bi dobrą ziemię, prl.y 
l~or/enill {tr7.ępia(ty~ są ga
łec/. 1rj nakf/:talt oll\vek, nu
ia moc ścifkania, czasem to 
zi(' ~e nic rniewa gdąLe~, 
ty tko ie~]ns łod y g~ Czerwo
n:lwą, kwiat mdy, y pachnie 
pj~knie, owoc W glowki uło
źor. y .. czepia llę do suJ~ ien. 

Flt\IPI. Dr/ewo Arf Y-
1(a))!1\ie, ktorego kora pą

dmie, ił. smak ma pIeprzu. 
'" PortugnLi nazywaj,! go 
Ag";!!ą. l\ora fuf.:.ona na 
rO Iku wydaie zapach bar
dzo miły. 

FIONOUTS. Ziele na 
wyrpie J\1ndaga~ar, fpsdza 
włosy z tego mieyfca gdzie 
ietl: przyłożone, kwiat ma 
puchnący , popio! z niego. 
wjlgoć z rany wyciąga. 

FI.·AhlANT, Hł-t:::CHARU, 
FLA1\1i3ANT, PHE~ICO
PT ~P~. lelt ptak piękny 
w Afryce y Ameryce, prze
PSdztl swoie życie na ba
gnach, gdzie fit żywi ryb~
mi y robakami, d,,dob ząb

kowaty tak ma uformowa
ny, że moźe y pożywienie 
brać, y bIoto odrzucać. Po
windaią że na zimę przyla
tnie do Prowancyi y do Lan
g\J,.rędocyi. Samica nigdy 

Iwi~cey nie niefie iak dwa 

FLA. 
iain, aby ie mogła befpie 4 

cznle wyuadnć, robi fobi~ 
gn iazdo z b tota nad wodą. 
1)akfztułt głowy cukru, nQ,
gi ma długie, nh ]\tOl~yc4 
{lę podnioljf/.y {led~i samym 
kuprem. \Vlduią ie.fbdRl11i, 
gel y tię bnwi~ na ziemi, 1'0.

ściągai:~ fię pafmem iedn~ 
za drugim, co cz yni pjękny 
wido.k, C'iężl~o ich zeyść, 
g~lyż ieden z nic!) 9d:zyw~ 
fję y przeitrzega o nie be
fpieczeMhvie , ale zabi-... 
wfzy iednego me mog\ 
odlecieć- \yięcey. Murzyn\ 
zabobonu i tych ptnko\~ CZCZ\ 

w Amel'Ycc,W iedney wiofce. 
czasem ich będzie fiedziałQ. 

z tyfiąc na iednym, drz~
wie, lla ymnieyrzy fz~Lefr 
z daleką llyfzą. Młopc ł:ą.
two {lę daią; wychoy>:nć y 
przyswoić, mięso ieft d-o~re. 
do iec.he.nia, a orobliwie. ię
zyk, Piy,l' Y puchu uźywai% 
mi toż ~amo co hbędzich. 
Te ptaki na wyfpie Kayan 
maią piora koloru pł:amie
ł1 ifrego, n~zy waią ie: Tococo~ 
Gruby(>h pior używai~ do. 
klawioymbału, z ktorych 
miefzkałlcy robią pasy y 
inne ozdoby. 

F LAJ\TBE. Patrz: Iris. 
FLAIVIBEAU au FLAM

BO. 

FLA. 
kotó"ru płomienifł:egó. Na
zywaią także Epee albo Ru
han; z przyczyny że leH: 
rlługa y wą!ka, na grzbiecie 
zna piora dlugie, mIęso ien: 
dobre do ied~enia. 

F LAl\llVIETTE. Patrz: 
Lavignon. 

FL1~CHE de l\1ER. Patd.: 
Daupin. 

FLET, FLEZ, ou FLE
TEL&:T. Ryba mo1'fka pła
!ku, pofpol ita w Anglii ,. y 
okoJo Bolonii. CJrOCIUŹ nie 
bywa grubfza od PJafzczki, 
powiadaią iednak ze iedna 
wazyla So. funtowo 

FLETAN ou FAITAN. 
.R Y ba morn<a z rodzaiu Płar.~
czek poławi1. Gę po brzegach 
O'~eanu. \V r.10fLU Nlemie
cJcim złapano ledhę, kto
ra ważyła 120. fLlńtow. 

Na morLiI Islandzkim by
waią co ważą 400. funtowo 
kf~tałt tey ryby ieO: itra
fzn y, w pyfku ~a zęby we 
dwa rzędy, ięzyk pełen iefł: 
zębow drobnych lwlczy
fiych, ikl'zele ma także kol
cZylte, ikora na czele obwi
fia, ząHania oc/, y w ten czas, 
gdy uę gIową zanurza w 
piaiKu podczas nnwalności 
morfkiey. A lubo nie prze
dnie pty\'va dla płafkości, y 
ze pfZcher:ta nie ma, iednaki.e 

. rłŁE. S"o5 
ryby dobrze łowi y p'ozera. 
Z na yduią czasem w bri~uchu 
~ledzie pofzarpane, ale nie 
zupełnie 1l:rawjone. lVlięso 

tey ryby ieU: dobre co ie
dz.enia, al:~ t-luLe y nie (tra
wne. Ze il(drki y tiu~~ ó~ci 

gotuią pewną potr~wę) ale 
to tytko dla l\1aytlw\V y lu
dLi mocnych; na~yw:lią tę 
potrawg na zimno Raj: albo 
Requet, w Norwegii y na 
okrętach Francufkich, kto re 
pl yną na lowienie Stokwi
r~u do Ter1"e-nez~ve. 

FLEUR de FER. Kwiat 
albo tre~ć źE'laza ktora fie 
znayduie po i~mach y mię~ 
dzy fzparami ikał, nakfztałt 

StalaHytee, ieżeli w ogniu 
czernieje, ieft znakiem, że 

ma w fobie żelazo, magnes 
bO nie ciągnie. Ten Stllta
łJ.ite chowaią po Gabinetach, 
ofobliwie ktory wychodzi z 
Węgier y z gor Pireney[kich. 
FL~UR de la PA ~SION. 

Patrz: Grenadille. 
FLORE~ oli COCA-

ONE. Patrz: Pafle! 
FLOS FERRL Patrz: 

Fle'Uf de Jer. 
FLUKEN. Patrz: 01UJrf~. 
FL UOR~. Są to drobne 

Kryfltal y rtie dOHollc%one, 
kantlwwate, W lwlot'ach · 
przezroczyJlie, 
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,htwo fię daią topić, y wchó
dzą do fzmelcowania kL'Uś
cow. Gory ognilte y lo
chy podt.iemne, maią w {'o
bie takowę kty{lallizacye, 

FLUTE. leLi l~yb~ lndy i· 
fka tak nazwana, z pr/'yc.ly
ny że ieLl: podobna do Fu-' 
jarki, w nocy gwiżdze, kto
ry głos daleko rofchodzi tlę. 
Ta ryba ieH: iedynym poży
wieniem miefLkańcow wy· 
fpy Amboil1e. 

FOCA albo Foct.is .. wy
śmienityowoc z wyfpy For
mozy. 

FCETUS. Plo d alho d/je
cie zawiązane w żywocIe 

Matki, Nic nie mafz cudo
wnieyfzego nad uformowa
nie iego. W momencie po
częcia zaŚ"niad bierze ha 1je
bie po{lać mleczyHą, y tak 
zoltaie przez fześć dni, po -

·tym obraca fię wpoitać krwi· 
,fią, z tey dopiero w dziewi;cć 
dni potym formuie fi~ cIalo. 
We 12. dni potyJ1'l / a<:zy

' naią rozwilać GiG czJonki, 
.ktore w 18. dni l'upełnJe 

'fiaią fi.ę uorganl/.owalle. vVe 
owa miefiące płod ma dlu
gości dwa caie, y na. ! en czas 

. ~nczynaią fię fotmow ć ho
{teczki. We tr7y J111elląl'e 

iuź ieIt mi trzy cale, y I.a· 

czyha dawać zmdu swoley 

F~. 
ifrności. W po t pięt~ rt1i~
fiąca pło~ ma do 7, calow 
długości y paznogciemu wy ... 
rad.aią. Aźeby wiele mley" 
fĆa nit! zabierał Plod w ży
wocie, ZWita fię w kupkę. 
g1DWkę fchyliwfzy ku kola
nom, rączkami oczy zaOania~ 
hoźki pod- fi~bie podwija, a 
tyłek wrpi~ra fię na pi~tach; 
w tey tedy p07.ycyi utrzy
muje fię w macicy czylt bIo'... 
nie peln~y wody, w ktorej 
kołyfze lię rHl tę Y na OW,! 

ltronę· \V f.ceść rhiefięcy, 
albo na dwa prt:ed urodze
nJem. głowka JUŹ powiękfzo
na przewaia go, tak dnlece 
źe kot.iolka wywraea na do.f~ 
w ten ct.as Plod ma noźki dQ 
gory; twarz obrocom! ku 
Us sacrum, ń wierzchoJ~k 

głowkl ku o:worowi Matczy" 

nemu. "" y {'led 1 fz y z Ź 'f
wota MatkI ' dzieciej pofpo
licie mlewa ' długoścl :4 l. ca .. 
low. To dzieło pIękne na'" 
tury dopełnia fię w dZłewlCc" 
cm mlelięcach, po ktorych 
ikońcl'Jony c;h dZlecie wycho
dt.1 z f wOlego WIeZienIU. k 
r/.udko w fiodm:y m mieiiącu, 
chyba za plerwi'zym Polo
g le m. Dl Jeue ktore tlę 
lod .~ i w 7. J111e11ącll mjewa 
prawie za , {'ze ,akąś ulo
mno~ć na t.warzy, wl1fz~ch; 

yVl 

F~. Fot ~5 
y w p~lcach, gd yź te części fkładaią ftworzenie, drugie 
fórmuią fie na oltatku. Cza- zaś maią icn aż nadto. :Mię
sem dł~ n;bosci Płodu, albo dzy temi widziano ieden 
nied01"ofłego wieku Matki, dziwotwor, ktory miał dwa 
dziecie nie rodzi fię aź w 10. ciała rozmaitey płci złączone 
mieGęcy. Dziecie gdy fię razem, Dawni nazwali _-;1n-' 
przed czasem urodzi, utrzy- drogynem takie monftra, kto
muią niektorzy, że nieko- re razem maią płeć M~fką y 
niecznie powinno być nie Zeńfką. Poetowie oowcipni 
zywe, gd yź iezeli flę prę- chcąc wyrazić 1kłonno~ć, 
dLey rodzi, to dla tego że ktora ciągnie iedną pl et, ku 
nie miało wolnego oddechu, drugiey, zmyślili że B go
przez co przymufzone było wie ftworzyli wprzod An
wyniść z żywota; y dla tego dyogyHa, ktorzy będąc z (0-
ikoro wychodzi mi świat za- bą ściśle złączeni zbunto
czyna odd ychać, y krew wali fię przecIW Bogom, kto
wftępuie do .płuc dla 'cYl'ku- rych potym Jowifz chcąc 
łowania. Dla czego chcąc oilabić, rozłączył. 
doświadczyć i-eżełi dziecie FOl~. Wątroba. len: to 
urodziło fię nie żywe, exen~ naczynie dziwną fztuką ufor
teruią y kładą płuca w wodę. mowane, może fię nazwać 
ieżeli fpływaią, znakiem iefr drugim sercem, krew w n iey 
fe Plod był żywy. odbiera ruch ofDbliwy, }{torlt 

FJETUSMONSTREUX. powrociwfzy z ciała do niey 
Plod poczu,·arny. Natura, zgromadza fię, ci potym z . 
ktorey bieg zawfze ieft ie- niey rofchodzi fię pięcio 
dnoi'tayny w udziałaniu Je- lub (ześcio kanałami. 5ub
fieitwa, zbłądzi czasem, gdy francya wątroby fkłada fię z 
iey w dzia.łaniu przytrafl fię nieziiczon ych y rozmaite y 
iaka przefzkoda albo pomię- wielkości kanałow, ktore fię 
fzanie. Ztąd pochodzą mię- dzielą na niezliczone pęche 
dzy ludźmi y zwierzętami rzyki wewnnątrz kosmate . " 
owe dziwotwory, na ktorych Z tych pęcherzykow czyli ' 
weyrzenie fprawuie źal y ziarek idą żyłkl, ktore L{. 

podziwienie. Z ty~h dz!- łączą iedne z drugiemi, na
wotworOw iedne nIe mllą zywaią ie pOYBS b1'Uairrs. 
wfzyftkich części ciała, ktore Zołć ieft przy wątrob' r. 

Dykt: Tom I. 00 ktora 
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ktora fię od łącza od krwi y 
ś.ciąga lię do pęcherzy ka na
ld~'.tałt grufd,i, ktory Gę 
fl.Jada z rożnych błonek, 
tak iak y żołądek; we środ
ku tego pęcherz y ka są dziu
reczki nak[ztaJt tych, CD 

rob ią p[;wzoł y w woiku, do 
kturych zgromadza fię żolć; 
ta zatrzymawfl.y fię trochę 
w pęcherzyku, dyH:yluiefi~, 
a ro,d';-.edłfzy f1ę po wnę
trznościach, fubtylizllie chil, 
z ktorcgo fię mnoiy krew. 
Zolć będ:!c natury slitkiey, 
mi~rza tłu Lłość z flegmą, 
trawi pokarm, dodaie appe
tytu, y czyści kiCzki: Ze 
żole iell: natury mydlaaey, 
to samo ien: dowodem) iź 
nayza[tarzalfLe. plamy wy
wabia z sukien Czasem w 
pęcherzy ku robi fię kamieJl 
za zgęitl)ieniem y wyfufze
niem żołci. Te kamy ki 
mogą Gę zapalać, m'lią k~lor 
y smak żolci, co leil dowo
dem że fię z niey robią; cza
s m te kamyki wyprowa
dzają ' przez {tolec. 

FOIN. Siana. Sianem fię 
zow ie trawa y rożne zioła 
na hce pokoL~one na pafzą 
dh koni y bydła. Dla koni 
n'lylepfze zlOła są: J(oni
C%ylJa, Babka, Brat z Sioftrą, 
SttJkroć wiekjza,](o11.żCZ Frall-

F<?I.· . 
c'llfoi, .Biedrzeniec, Z,al1kź~t,. 
Zabi kwiat, Podbiał, Pier
wiosn!,a potna, jajkolcze zie
le, ?jia paJ'/-.a, y Gtowka S. 
ja7ta. Szkodzą zaś naywię
cey lwniom nnH:ępu iące Zlała: 
W-ilcze łyka, Skoczek więkJzy, 
Zabinek albo iaJkżer, J{oni
trud, Wilczy-iad, Thora na
kf.6talt wilczegoiadll, Rdefl, 
Kaletki, y {jano 7gniłe. Sia
no zbieraią w C;,erwcLl; gdy 
trawa poczyna żotknąć, :l1w· 
fiwfzy trawt;;, przez trzy dni 
trzymal,! na pokosach, po
ty,m grabią w kopy, naofta
tek uldad:.lią w hogi, albo 
zwożą do Szopy. Gd Y siano 
dobrze nie wyschnie, moźe. 
fię zagrzać y fpalić całą fzo" 
p~, y dla tego gofpodarze 
dla befpieczellfLwa, kładą we 
środek fiana kilka wiązek 
chruitu, aieby gdy fię za
grzeie, m05ło {ię ochłodzić 

przez trant'piracyą; powie
trza. 

FOLIO-CITHARUS.leIl: 
ryba modka płatka znaioma 
w Rzymie, po wierzchu iey 
wciąź Idzie pręga nakfztałt 
{trony od Lutni, zkąd teź 
podobno tak nazywa Gę. 
lVlięso iey nie smaczne, ży- . 
wi ·fie morfk~ trawlt. 

FONGIPÓRB:S. ~ Rodray 
j,ol'alowych drzeweksub. 

Hancfi 
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{tancyi twarde y y kamieni. źe ma w gtowie kość podo
fl:ey, ułożenie iey niby w bną do klefzcl.Y Kowaltkich, 
liH:ki plaikie, ma coś podo- znayduią fię blilko lkał, do
bieńfl:wa do grzyba ziemne- bra do jedzenia y fi: ·lwna. 
go. Gatunki ich są rozmai- FORMICALEO. Ieft 1'0-

te; iedne są w blaf~ki ząb- bak pewny, ktory ni'gdy nie 
kowate, inne gładkie, mi~- chodzi. Zyie z dowcipu 
dzy temi blafzkami Polipy ktory na tym zależy, źe 

' przeGaduią. Naypiękniey- robi fobie mięfzkanie w pia-
fzych są te nazwi1ka: Oeil- :fku, y czeka na zdoby'cz·, 
lets de mere, te Chou de mer, ktora mu fię trafi. Nclyprzod 
le grand b01Z11.et de Neptune. obrawf~y fobie micyfce piu
Wy kopuią także z ziemi po- fzczyfl:e, na aopę od muru 
dobną subltancyą, z ktorych lub drzewa ml południe wy
nayznakom;tl'ze są: Ficoides, !ławionego, aby fię zaOonił 
"les Champt"g12 on s, y les Al- od defzczu, ogonem kolczy
'cyons. Inne są nakfztałt fł:ym oznacza fobie kuJ ko 
](apelufza, głowy kapuścia- na piaiku; potym głową wy-
)ley, smarźa, korzonkow y rzuca piasek z tego cyrku
Agarylww. lu, y rpbi dziurkę koniczną 

FONGITES. Nazywaią; w proporcYą swoiey wielko
petryfikacye z ziemi doby- ści. Tak tedy ukrywfzy Gę 
te, ktore maią wiele podo- w piafku czeka fpokoyni~ 
bieMhva do Fongiporow, y aż mu fię trafi iaki robaczek 
grzybow ziemnych. tamtędy przechodzący, kto-

FORBICINE. Tego ro- rego pofrrzegłfzy ściąga w 
baka znayduią pod ramami, j~mę a ieżeli mu fię bloni 
w tkrzyniach, y itarych drze- przysypuie piafkiem, tak źe 
wach gdzie ien: wilgoć. K04 fię ow niewolnik więcey z 
Jor srebrny czyni ie podo- tamtą.d dobyć nie może. Do
bnemi do rybek, prętko bie- piera zwycięsca utapia dwie 
gaią y ciężko ich złapać, d04 rurki łufzcza.lte w ciało ro
tknąwfzy fię ntracaią część baczka, wyciąga go z poci 
łufki, taJ, zaś są miętkie że piaiku y wy sysa. A gd Y mu 
fię w palcach gniotą. fię miefzkanie popfUJe, mufi 

FORGERON. Kowal ry- znowu naprawiać, y wyrzu
ba mOl'fk~1 dla tego nazwana, ciwfzy nosem trupa z iamy, 

002. czeka 
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. czeka na nową zdobycz. Toź 
samo gdy mu fię iaki kamyk 
zatoczy Vf iamę, poty go 
wyrzuca swoim nosem, poki 
fię od niego nie uwolni. Tak 
ted y obchodzi fię y żyie 

,przez całe dwie lecie, po 
ktorych upłynionych kopie 
rowki w ziemi, gdzie n4 fpo
conego pada proch y Q
krywa go zopełnię, tak że 
fi~ zrobi iak gałka. Tam 
dopiero przemienia fię w nim-

.fiG; wyfławfzy fobie wprzod 
miefzkanie pa.ięczyną kolo
rlI perłowego. Gdy przyi
d.l.ie czas odmiany iego, o
twiera przedniemi noikami 
f.korup.kę w ktorey zofta
wat, Y wcale nowym roba
kiem wylatuię n4 powietrze. 
W tym franie będąc tak fi~ 
łączy z samic~ iak y koniki, 
zofi:aiąc .zawrze pod iednym 
nazwi1kiem co y pierwey. 
Samice zapłodnione 1kłądai~ 
ziarka swego nafienia w pia
Jku iedno za drugim, z kto
rych wylągłfzy fię robaczki, 
tymże fporobem żyią, co y 
ich przodkowie. 

FOSSANE. Iefi: zwierze 
czwornogie,znaiome w Azyi 
y w Afryce. nie ma mo
.fzonki pachnącey, iak Zy
bet w Madagaflar. Prz y
nlioty ma tei same I co y 

FOS . 
Thorz, - łatwe do ułRfkawie~ 
nia, ale zawrze sroS'ie, nay
bardziey lubi owoce y mięso. 

FOSSILES. Rzeczy z zię
mi wykopane, iakie są natu
ralne~ jcamienie, ziemia, kru
śce, połkn;śce, sole, kleie y 
fiarki. Nadzwyczayne za~, 
są te wfzy!l:kie, ktore nale
żały niegdyś do płodu Ro
ś.lin, zwierz'lt, a nawet y 
fztuki; iakie si! części zwie
rząt, z)oł, ~on.ch y drzew 
fpetryfil<owanych, ktore b~
cląc zagrzebione W ziemi, od· 
mieniły naturę nic nie trą .. 
cąc swego kfztaltu, a im la· 
piey kfztatt dochowany, 
tylłl rzecz takowa ie[t cieka .. . 
wfza. Ofobliwfzą źe w Eq
ropie znayduj,! w ziemi pało .. 
dy morlkie, ktQrych poda .. 
hne obrazy nie zna.yduią fi~ 
tylko wIndyach y kraiach 
południowey Azyi. Przy~ 
czyny temu inney naznaczyć 
nie możną, tylko że to za. 
Iłli~fzanie mufiało na!l:ąpi6 
przez. Potop uniwersalny. 
Widok płodu natury fpra
wuje nam podziwienie, ale 
gdy fzukamy przyczyny 
dla czego tak i e fi: , rozum 
D\rlCpowany zofi:aie podzi .. 
wieniem y ufzanowaniem. 

FOU. Kac%ka z wąikim 
lIosem. Te ptaki wodne 

pacho-

-

FOU. 
pochodzą z Kayan, przyla
tuią same do okrętu tnk iak 
ptaki AntyHkie, y daią ( i ę 
łapać r~koma, w kilkl-l dni 
przyswalalą fię· Latają y 
pływaią bardzo dobrz!.?, ry
_by łowią zręczpie. y dla 
tęgo mi wyfpach 'AntylfKich 
nazywaią ie: Epe,yvier marin, 
albo Piratf/ de mer. Układaią 
ie do łowienia ryb, iak kru
ki wodne, mięso ich błot~m 
~mierdzi. 

FOUGERE. Paproć ziele, 
Jiamiec y samica. U samcn 
liści e są ząbko w an e, y z pod 
fpodu ~ą nakrapiane lufzcz
karni rdzawemi,każda z tych 
Jufzczek otwiera fię w po
,przeJe iak na fprężynic, y 
wy-rzllca drobniuchpe naue
nie. Liście U samicy nie są 
ząbkowane, zerznąwfzy na 
ukoś łodygę przy korzeniu, 
~nayduie fię wyrażona po
nać podwoynego Orla, Ja
kiego ma PańU:wQ Niemie
ckie za herb. Owoc samicy 
Paproci zamyka fię w pę
cherzykach mi brze6ach 
drobnych li!l:kow, ktory tak 
iefl; drobp y iak na ydeliI\a
tnieyfzy profzek, przez 
fzparkę z pęcherzyka wy-

. ~ypUle fię. Iefr iefzcze Pa-
_proć wodna, Patrz: Onnande. 
fłlproć bardzo fi~ krzewi y 

FOU. ~o~ 
wiele pracy zadaie Rolni
kom przez swoie korzenię, 
j{tore z każdego sęczka wy
pufzczqiąnową gdą.zkę·Mocz 
y gnoy owczy wygubiają 

paproć. Popiol z paproci 
zmi~fzaney z k~myczl{ami, 
albo sol wyciągniona z pa
proci zmięfzana z piafkiel'll 
wchodzi do roboty fzkla. Z 
tey to soli,z Bf)r-ax y wapna, 
Chińczykowie rohią Fokon: 
do PorceUan swoich. Sol 
wyciągniona z paproci sa· 
micy, pofl:awiona na wilgoci, 
obraca fi~ w oleiek, ktory 
potrzeba zlać w nacz yme 
fzklanne y pofl:~wić nie za~ 
tkane przez fześć miefi~cy. 
Przez ten czas sol opadnie 
na doł, a na wierzchq zrobi 
fię kryftallizaoya, w ktorey 
wyda il! fię liście Paproci, co 
ieH: rzecz bardzo ciekawa. 
Paproci samicy więcf:\y uży~ 
wail! w l\ledycynie; Powia
dają źe fzl<oozi kohietom W 

ciąży. \\' Ameryoe ieH: ro ... 
dzay Paproci, ktorey liścię 
są w marmor, drzewa ięy 
uży waią na fzhkiety. 

FOUILLE - MERDE,. OLI 

PILLULAIRE. Kroruka. Tę 
Krowki nie lataią tylko W 

nocy. gdyż ich światlo z~· 
ślepia, iyią w gnoiu, prze" 
dniem~ nogalIli robią gałki, 

W kto. 
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w ktorych Ddadaią naftenie , 
'Tych gałeczek z wielką pil
n;:.;e i ą pilnuj :!. y nor~ą z sobą, 
w:t. i,pv r~ y i1; nazad odbiera. 
·Te .robaki obfic ie \V fobie za-
wiel'a i ą tlu n:ość y sol Lotną, 
y zt :~d n ~moczyw{'/.y ie 
w ol i wie, fl:a ią fi~ le karfŁwem 
u~l11iel'Zaiącym bole hemo
ro id alne. 

F'OUINE. Tc1zor:!'. To 
zw' ie rz,e r z cśkie, czuyne, y 
gorli \\!e o swoią wolność, 
wielkie fzkody cJ.:ynj w dro 
b ill, w kurach, y gołębiach, 
dr un ie (je po murL.e, wcdka 
Dt;; do k~rnikow y goJę bni-
1ww. fzukaiłc pożywienia. 
Przemlefz kiwa po fJ.:pilde
f 7.Glc h. (todolach, po dziu
nlch w murze, y po !ł:arych 
bud y nkach. CZRsem gn ieź
ijzi fi ~ po dz iuplach w drze
wie . T choJZ rodzi tyle co 
y I,o tkn , a w rok młode do
l'altui,! y fiaią fię zdolne do 
rozmnaź anin, dla tego też 

nie żyi :! d l nżey nad ośm lub 
10. lat. Łapią ie w żelaza y 
fidła, z alł:aw iwfzy kurczę 

albo inio dla PP!1 t ty. Tcho
rze dzi kie są z natury, y 
nie łatwo daią uf(; ułafkawić, 
chcąc je trzymać dla cieka
WC1\: " i . potrzeb a uwiązywać 
hll Ia llci1rzku, z ktorego u
eie kai~· czasem. J edz,! wfzy~ 

FOU. 
frJw p ii ą CZ ę l t o, sypiaią; cza
sem ci wa dni wciąz, ń czasem 
pr~ez dwa lub trL.y dni, nic 
nie śpią, ty Iko u fl:awicznie 
biegaią; łayno śmierdźi pi
żmem, y mj~so dla tego 
iejt nie fmaczne do iedze
nia; Futro przydaie fię do 
nofze nia. 

FOULIMENE. Patrz: 
Oifc:au de J eu 

POULON. C1zrząJzcz pig
kny. porpolity w Langwedo
Cyl y w)elu Prowincyach 
Francufkich, pokrywy na 
nim wydail Gę przez fzkieł
ko, iakby byty drohną łufk\ 
uściełane, y blałe kropki po 
wierzchu mniące. Je{t z ro
dzaiu tych Chrząfzczow, 
ktore maią nogi przednie 
bardzo" długie, ofobliwie u 
samcow. 

FOULQUE. ŁyJka z ro
dzaiu lwrek wodnych, cho
dzi powaźnie, bieży letko, 
przebywa na {ławach, ba-

h '} . . ł1 . , b 
gn~c , zyle ZlO {Umi y za -
jfami, gniazdo ściele we trzci
nie, z trawy y trzciny poło
maney, ktore podnofi fię y 
zniża ku wodzie pod~ug do ... 
fiatlm wody. Mięso łyfki 
do jedzenia ieil: dofyc dobre, 
ale troche b~otem trąci, ię .. 
zyk bardzo miętki y delika .. 
tny. gardziel że środka ob .. 
sypany kropkami. 

FOU. 
. FOURMIS. Mrowka •. 

«fztalt powierzchown y tego 
robaczka iefr ofobJiwy y cie
kawy patrząc przez Dro
bnowidz, zką~ fprawiedliwie 
n?row kę nazwano, wzorem 
pracowItości. Mrowifko ](aź
de, iefr to mała Rzeezpofpo
lita porządnie fprawowana, 
gdzie fpokoyność, iedność, 
jednomyślność, y pomoc 
wzaiemna, warte są ciekawo
ści człowieka. Samcę y sa
mice maiące fkrzydła, żyią 
w rofkor~y b łąkaiąc fię tu y 
owdzię, inne zaś wfzy!l:.kie 
bez fkrL:ydel y płci, ufi.awi
cznie pracuią z pilnością. 
Przypatrz fię gdzie nowa 
Osada zakłada fobie fiedli
iko, na ziemi tęgiey blifko 
drzewa na południe; tam 
obaczyfz iednę, a czafem 
kilka dziur iklepionych, kto
re prowadzą pod wyrypaną 
ziemię, ktor~ wyrzucaią na 
wierzch pyfzczkami, w wiel
k,im porządku, bez żadnego 
z~mięfzania. Kaźda pilnuie 
swoiey roboty, iedna wynoii 
z.iemię miętką na wlerzch, 
y z niey otrząsa {ję, tym 
czasem druga wchodzi y ko
pie ziemię. \Vfzyfih:ie ra .. 
z.em zabawne około wydrą
żenia fobie fiedlilka na Hop" 
y. wi~cey gł~bokoścj, nie 

FOU. 5 t r 
myśląc o jedzeniu, chyba że 
im nie {tanie roboty. 'V tych 
to norach wfpartych na Jw
rzeniach drzew y zioł. 
Mrowki oftadaią; żyiąc w fpo
leczności, y befpiecznemi 
będąc od wfzelkiey burz y w 
lecie, a od śniegu y z imna 
w źitnie, pi/nu ią ia y fobie 
powierzonych. Mrowki le
śne są wi ę kfze od og rodo
wych, y dla tego są gorfzc. 
U zbroiołle kolcem ulayt y n1 

pod br~uchem w tyle, ranią 
tego, l{tory ich podrażni, 
ukłocie ich fprawuie ś Wlerz
bienie y boI. Są źarłoczne~ 
gdyż żabkę, iafzczurkę, lub 
ptafzka wrzuciwfzy w mro
wifko, rozfzarpią z wielkim 
ochędoawem y delikatno
ścią· Zachowanie płodll~ 
iako we wfzyfrkich iefl:e
frwach natury iefł: na ypier
wfzym [taraniem, tak y ll?ro
w ki z wie~ką ufilnością pil
nuj,! go. Patrz na wiosnę 
z iaką ofl:tożnością wynorz~ 
w pyfzczku na ilońce robacz~ 
ki świeźo wylęgłe, ktore 
gdy przy idą do fił, fL.ukaią 
dla nich pozywienia , y za
kładaią Magazyny żywno
ści; gdy ktory z tych 1'0-

baczkow zdechnie, wynoCz,! 
trupa na wierzch y wy rzu~ 
cai.ą" Mrowka fpotkawfL) {lI!, 

z dru~ 
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z d.l'ugą, czyni iey nieiaki 
ukłon fchylając głowkę, gdy 
widzi Że druga obciążooa ieU: 
ciężarem, wfpiera ią y po
maga; gdy ktora napadnie 
na zdobycz, ozńaymuie in
nym, w momencie zbiegają 
fię wfzyftkie y źywność do 
śpiżarni zabieraią. lVIrowki 
nie krocą lię z s~fiadami swe
mi, w innym _mrowiiku fie
dzącemi, czasem iednak za
fadzki fobie czynią, odbie
rając iE'dne drugim zdobycz, 
gdy są rnocnieyfze. Zy
wność przez cały dzień ze
braną zjadaią razem. Nora 
podziemna {łuźy im za salą 
iadalną. Każda fię t'am fcho
dzi y bierze pokatm. W 
tey Rzeczypofpolitey wfzy
ltko ien: wfpolne, podiadłfzy 
zdrowe, zanofzą pokarm fła

bym, y nie mogącym praco
wać. Na l{OJlcu Maja obra
cają Iię w Nimfy, ktore nie 
biorą pożywienia. Pomimo 
dowcipu ludzkiego, nikt ie
fzcze nie dokazał, aby mogt 
umiarkować fropień ciepła 

do wylęgnienia tych robacz
kow, s~me tylko mraw ki u
Jnieią temu dogodzić. Roba
czek dorofłfzy otwlera ple
w kę białą y przezrocz yfrą w 
Ittorą był uwiniony, 'y fiaie' 
H~ prawdziwą mrow k'!, ieźeli 

FOu. 
nie n1!l fkrzydeł y . płci : 
lkrzydlafl:e zaś sam ec y sa
mica, maią na fobie łufzcz" 
kę, dochowując niby przez 
wdzięczność że fię w niey 
wylęgry. Takowe mrowki 
łą.czą fię ml powietrzu, samce 
ktore są zawfze mnieyfze 
zbliźaic! Dę do miefzkania ge .. 
nf?ralnego z daleka, a samice 
więkfze y grubrze, zfrępllią 
do mrowiIkn, y fkładaią f wo .. 
ie iaia, na cz y m fię kOliczy 
cała ich praca. Po złdze

niu rtafiema samice giną tla 
źimę, o samcach iefzcze nie 
wierny czy wymierają, czy 
ftaią fi~ łupem pracowitych 
mrowek. Te Zaś na zime 
zamieracą iako y inne rohaki: 
az poki ich wlosna nie ogrze
je, y dla tego mi zimę nie 
zbierają żadney żywności. 
Mrowcze iaia zbierają, y 
przedaią dla {łowikow cho ... 
wanych, y dla bażantow mło .. 
dych. Naywiękfzemi nie .. 
przyiaciołami mrowek są, 
robaki nazwane Formicalt:o, 
sroki y inne ptafl:wo, y zwie
rzęta. l\tlrow ki lubią Bod ycz 
y wyjadaią miod robaczkom 
nazwanym Pucerons, \ zkąd 
niektorzy domyślaią fię że 
między temi dwoma rodza· 
iami robakow, zachodzi po
krewieńlŁwo' Szukaiąc tych 

robaca· 

FOU. FOU. 
róbaczkow Hodyczy, mrowki leguminy y inną źywnosć, 
Fozłażą fię po drzewach, y gryzą korzenie drzew,z l<to
wiele frkody czynią. To rych potyrn opadaią liŚCIa y 
przywiodło wjelu do fzu- . czernieją. Mcxykanie cza
kania fpofobu wyttacehia sem murzą uciekać od fiołu, 
mrowek, z tych naylepfzy y z łoź·ka przed niemi, dla 
ieft rozrzucić mrowiiko w czeg·b ihaczey nie sypiaią, 
zimie, albo podczas defzczow tyllw za\.Viefiwfzy łoźko na 
w ieJ kich. Mrow J-i naywię~ drzewie, albo nad woda. 
kfzą fzkodę czyhią, że wy- FOURl\11S BLANCHE S 
sufzaią trawę y ziola na ł~- des INDES ORIENTALES. 
kuch, pruiąc parzę dla bydła. de GUINEEł de MA bURE 
W Szwaycńrach mrowkami & de LA COTE d' OR. 
tracą gąfienice; zawiefiwfzy Mrozdd biale w 111dyach 
inrowki w kobiałce na drze- rLfchodnich, Gze:i1teyjlłie, Ma
wie, fpod drzewa oblepiaią · durjkie, y w złotym Pomorzu. 
lepem, albo miętką smołą, Te mrowki maiąc h& czele 

.. tnrowki fpuściwfzy Gę po 4 d . wodzow z p~mjędzy fie
nrzewie chcąc zleść na zie- bie wybranych, wchodzą u
mię 19ną, y przymufzone fzykowane do izby, a po
głodem rzucają {lę na gą'" iarłfzy co hapadną ku poż y
fienice y pożeraią ie, Po- wjeniil~ w tymże porzątHU 
wjadaią że mrow ki pomaga- naz~d ddchbdzą· Tak j'<lZ 

ią na pędz€!nie lltyny, y pocief'zny Attak ptzypuścili 
tzłonkom rożnym fpręży- do Fortecy. Trafiło fię al
ilości dodaią. Kolor czer- bowiem w Przylądku Do
wony z rozgniecioney tnro- btey Nadziei, te tntow ki 
wki na błękitnym papierze1 zebrawfzy fię w niezl1czo
pokazuie że maią w fobie Jley liczbie, ciągnęł y doby
l{was. wać iedt1ego Zamku, ptze-

FOURl\11S NoiRES des dnia {haż iuż była \v bramiei 
ANTILLES. NlrouJki czarne gdy Murzyni przeftrafzeni 
Antyljkie 1 nazwane Chiem'. fzelefrem niezliczonego woy
tJklocie ich icH: bolesne, ale ika, poczeli ilrzelać prochem 
-bez niebefpieczcńfl:wa. \Vie- na hie y ognie palić, pr/.t'/. 
~ością fwoią niezmiernie są co wiele ich zginęło; w tym 
<t1nprzykrzone, zrtptifkudzaią, tylha {traf P?Il1iarkownwrzy 

Dyko: Tom 1. Fp nie be-
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niebefpieczeńH:wo z refzti 
n~zad cofl1ela t"lę. l'rlrowilk~ 
tych I11rowe!( znaydui:! Gę 

p~ polach. mocno UleplOl1c. 
iak na człeka wysokie. Te 
mrowki w lndya.ch nazwane 
CarrC:yLm, ug~lliaią · Gę za 
fzczurami, koz.ami. yowca
mi, ktore przez icdnę noc 
poźerai ~! aż do kości. 

FOU Rl\IlS de VIS1TE: 
Mro1l':}d bald/.o znaiome w 
Survnam l prze /. poź y tek ~ 

- ]\to~y czynią. Jako mrowki 
Gwineyfkie s:~ ftrr-iz.ne, ta/i 
tych bytność ieit pożądana, 
y d/rt tego umyslnie im 0'-

twierai,! bic,r1ca y . fzarI.i 
pr/.ynę cai ąC', ażeby wyiadały 

fZC/.UfOW y inne robaCtwo. 
Ktobv ich ura7.~ f, potną mu 
w k;wałki pr~ez noc pO{ł
czoch v y trzewiki. 

ro'u i~JVIlS d' AlVIERI
QU E. Nholf/ki Ameryka;' jkie 
fiedzą w ziemi na ośm ltop 
głęboko. Pr~ez iedrrę noc 
obrywai:! liścia z kilku drzew 
y znorzą do gnj.azda dta dzie
ci. Gd y chcą przebywać 
l'zekę, czepiai~ Gę iedne za 
drugie pafmem, y wifzą na 
powietrzu, poki rofkolysa
nych wiatr na drugą Hronę 
rzeki nie przeniefie; tam'do
piera pierwfza na czele, gło

w~ o zlemi~ opiera fi~, po 

FOU. 
tey drugie naH:ępuią, y tak 
cafa gromada mrowek be ... 
fpiecznie pr?eprawia Gę. Te 
mrów lii podobno b~dą z te .. 
goż samE'So rod.t:aiu co są vi 

Surynnm. 

FOUH1\1JS l\nK'~U"ES. 
}JIIrowki kopaco;.:e w ] na yach 
wf'c:hodnich v w Amerv~e, UJ 

ciekaią przed świat/cm" y pro
mi:-niaml Oonecznemi, ktore 
1m f.dwd/.ą, y cHa tego kopią 
fobie w ziemi mief/.li3nie, y 
przeyścia z tym dowcipem 
co y gorrricy. Podzieliwf'-/Y 
fię dl dwa parma, ho[)'ją Ga
lery~! wci:!ź, jedno palmo 
znoił ziemię, €l d rugic w y
rz yguie matery:! łcpką, y 
depc'l.ą ią, potym nią wy
l.epiaią f'woie miel'zkania. 
l{ompan'la lndyifka doznała 
wielkiey fzlwdy w Maga
zynac:h pr/ez te mrowki; 
ktorc zr0bi wfz V fobie drocyp. 

w 0'(; 

przez hos goździ kow z~ o'" 
żonych, pr/.egryzJ y podło
gę y popruty matcrye bo· ... 
gate. l\:JieC/.kańcy itawiaii! 
zawf;~e fprlęty nil pottumen
tach dla bef'plC'czeńttwa. Ten 
rodzay mrowck w Se71t'B',,-l 
nazywaią T/-ag-vag'Ue. 

FOUR1VlIS VOLANTES 
de CAYI~NNE. l\1r'o:fJki fa· 
łażqce Ul Kaycm, ktorych p9'
śladki Mll1"Z yni jedzą, zape .. 

FOU. FOU. 515 
wne dla. ikry, która w ty~ ktorych uź y·wa ią po Fabry
mieyfcu znnydule Gę. l{ach, w kraiach ,vr~hodnich 
. FOURI'vIl S, Q LI 1 DON. do farbowania matery i; Y 
NENT la RE\.)INH: LAQUE. ikor kozłowych kurdwano. 
l\1Towki kfore Tobią Lal'q, wych. Laka poki ieit w 
czyli fnrb~ wifzniową. Są ział'kach, ieU: gruha, ale wy
to mrowki latające w 1n- ciągniona z niey farba,weho
dvnch wf'chodnich, mief~w dzi dfJ pewnych pokofrow, 
k~ią po drzewach, dla kto- robią z niey takźe lak czer· 
rych micfzkuIICY umyślnIe wony do p:e~zętowania li· 
dziurawią dnewa, aby w nICh {low przymięfzawfz.y trocha 
oGadały. Nakfz alt przczo! Cynobru, do czarn<:>go przy· 
robią plafl:ry z wolku, ktory daią sad/.y Angielly,icy, ci 
zbierają po kwiat:kach. Te do zielonego Aurypigmen
pla{l:ry i1<ładaią Gę z komo- tu, Laka mrowe k VI lWa
rek bardz.o cienkich, tegoż dagaf1 ar, nie ma tak wyso
kfztaltu co V w ulach, w kiego koloru, y dla tego nie 
tych komol:kach Ddadaią ieB: tak droga, używaią iey 
zaśniad czerwony, ktory zamia1: kleju. Laka, ktorą; 
ścisnąwfzy w palcnch obra- przywożą z Japonii icH: da 
ca Gę w proCzek bardzo pię- lal(1erowania. D 'l\vna Laka 
,knego koloru, włożywfzy ieH: naydrożf/..a, albowiem 
zaś w wod lC pęcnieią, y daią ten lakier ieLl twardy iak 
piękną fat'b t podobną do l<ruGcc;, teraźnieyf/, y ielr da· 
fl.ar/atnych robaczkowo Laka teko mięld'/.y, y daie 1i<2 la ... 
ktorą mamy le(t ich roboty, two łupać, czyli że Japoń
j(tora nic infzego nie ie{t, CI: y l..:owie frracili se kret ra ... 
tylko walk llfnl'bowany przez bienia go, czyli że niedbaią, 
subltancyą w nim za w iera- iako porpolicle trafia fię w 
i ą cą G~. Ind yanie robią z te- Fabry l~ach. Kawałki d a
go wofku bransoletk i nazwa- wnego laku są bardzo rzad
lle: Manil/es. Laha mrowek kie. 
Peguańfkich ielt daleko kofz- FOURl\1ILL1ER. MAN
townieyL~a, ktorą rofłopi- GEUR de FOUR.~ll S, RE· 
wfzy y przeplllkawf.~y wy- NARDA}\1EI~ICA1:.JJ1VIYR- · 
lew~lią na marmor zimny, z lVIECOPHAGK Tego zwie
czego robi,! , fi~ . tabliczki, r?u ieit l'odzay ~roi~ki, zn.~y-. 

Pp ~ dUle 



~16 FOU. 
duie fi~ w Ą~eryce połu
dniowey,- w llrezylil, y w 
Gwąianie. Pierwfzy rodz:t.y 
nazywa fi" Ta1JtZanoir, a ten 
ielt nąywi"kfzy, ogon ma 
długi y Qkryty, kto rym fię 
przy krywa od Uoty, kiedy 
idzie fpokoyn~e,ciągnie ogon 
po ziemi, a gd y fię rozgnie
wa, rzuoa nim mi w[zy.H:I\.i.e 
firony filnie, gdy porwie kiy 
w lapy, cięźko mu go wy
drzeć; ta zwierze woli ra
czey łazić ~iźeli chodzić. 
w czym podobne iefi do 

, .zwierzęcia nazwanego Ta
mandl.la, ktore iefi z J,"odzaiu 
drugiego; ale to iuź !lie mą 
tak długiego ogona, y fier
ści, syp~ą zwinąwfzy głowę 
pad liehie, y pod przednie 
nogi. rr('zec~ rodząy nazy
wą fi~ Twmandua miri du 
Brefil, wło~ ma miętki y 
eienki. Między tem~ zwie
J'z~tąmi, ta tylko iefr roźni
eOJ że proporcy~ pOWie,rz..l 
Mownl.! maią odmienn~, W 

refzcie też same maią oby-
ezaie, fporob życia, choG 
pow.olny, łatwo fię dają przy
łalkawić, życie twarde, y 
węch mocny do mrowek. 
Długa wytrzymuią głod y 
trudy, sypiaią w dzień, cho
dzą w nocy, nie kąsaią, ale fi" bronił fzp~nami.. Gd y. 

FOU. 
piie, wadą mu wycieIui n02f" 

drzami, dotknąwfzy go ki. 
iem przyfiada jak ' Nie .. 
dźwiedź. Nąkfztał~ niekto
rych Małp, wiefzą. fię ogo~ 
nern na gąłęzi, y kołyfząo 
fi~, wfadza ięzy k w dzjur~ w 
drzewieJ y wyiada rQb~awQ" 
ktore ~am znayduie. Tę 
IIliękifz chleba, y mięso fie ... 
kąne, ale nayb~rdzięy' łas}1 
ieft nc\ rnr()w ki, ktpre są ie~ 
go ordynąryinym poiywiei' 
niem; teIl zwierz rozgnie-: 
wawrz:y !łę, rozw~lą i111 mrq.
w~iką, y zalęlmlonych po~ 
żera, wfadziwfzy język VI 

rnrow~o, gdy mu go ze+. 
wfząd ofiądą. (;ał~iern po{y, 
ką, co poty powtarza, poki 
fię nie ' naię. Mięsa legQ 

śmierd?:ąc~ iedzą qzicy lU-ł 
dzia. 
FOUl'EAU~ leIł: rcdzar 

Bu~ow. Pat~: l-Ietrę. . 
FRAISIĘR. Trujka 'f:IJki 

y poziomki. Ta roślina 
znąiQma ieft z owocu czer.., 
wonego, biąłego, y przyie
mnego zapachu, sok z liści ~ 
ofobłiwie z korzeni farbuie 
papięr niebiefko. Piiąc ko
rzonki poziomkowe y {'zeza'; 
wowe, exkrement nabiera; 
kolaru niebiefkiego, o czym 
nie wiedzącego może naba
wić trwog'!l gdyż będzie; 

. ; , 

FRA. 
rozumiał że choruie na krw'i 
płynienie. Poziomki ~hl~
~zą iako y truikawlti, pier
w!'zę są zdrowf'ze, ił Jrqgię 
!)J'z. y iemn iey [ze. Po/-iollwk 
wicIe icd7.ąc, można iię nIc 
iąkó upoić, poziomki z WI

pem albo ze śrniebm ką ią 
plO fira wne, y wzbIJa zai~ 
fpłlzrny. zdr.owfze s~ daJcliQ 
~alne z ~llkrem; przed i~dze
Jllem trzeba. ie dobr;7.ę wy
p!ub:\c, albowiem ropuchv~ 
y węże lu.bią fię kryć pod ii
~ciem. T nmck z SOkll po ... 
ziomkowogo, linlOl1ii, y wo
dy zrobiony nazywa hę Eą
varoijes (,i la grt~'11le, albo Li
'monada. W od 1m pozwm
Jwwa fiu~y do GotoWflln~ 
D,amfkiey, dlą fp~d%eflin pla~n 
z twa.rzy, pędzą także SpI

ritus z pozio1l1ek prze~ Ą
lefTIhik. Chcąc mieć tru
fl"awki albo pozjomki wcze
śne y pięknę, potrzeba zie
mię do\1rze uprąwić, s3gZjĆ je 
W położeniu ~u HOI1CU, czę .. 
.fio ię fkrapiać, okrzesyw~ć 
fiare liaki, obcinać gałązki 
młode, ktore w ypufzcząją, y 
przeftrzegać od rob~kow 
nazwanych Taonj, Jdore 
gryzi! korzenie, \V oran
Ź'eryach trzymaią Trufltaw ki 
Amerykańfl<ie z Chili, kto" 
rych owoc czase~n bywa 

PRĄ. 5 J ? ' 
WlelId laJ;: iajo, !!le nie ielt 
tal~ frnaczn.y jak nurze Po
winny bY9 sad~one na wfchod 
ll~)Jlca, y częfŁp polewane, 
I1le dawna od.l~ryto w" Mo .. 
ikwie blifko lVTiafia rVoronez; 
i-e bardzo wiele fobacz!H)W 
fzarlatnych cL'.epia fi~ do ko .. 
rzeni poziomkow yen, 

FRAISIER EN ARBRE. 
Pelt1":!.; Ąrb.01/fier. 

fRAMBOlslER. Maliny 
To drzewko rozmnaźa fię 2ł 
]wrzenia, obónaiąc gał~zie 

.dawne. fł:ąie filV owoc więkfzy 
y pięknjeyfz y. J agod y czer
woneJ albo biate. są bardzCl 
mile do iedzęn ia, zapa<;hq 
swego deUkatnego lldżiel~ią 
lodom, syropol1l, kumpotom, 
rata{i\~ cukierkom, y konfj. .. 
turom wf~e\klego rQdzaiu, ci 
nadew!'z y'ł:ko oćlo)11: win
n y ~. Wad ką tnalinawa y 
1Yblinnik chłodzą y są kor. 
dyałem pr-zyierrmym. Robill 
tak~e Y) sp~dtus z malin.' 
1Vlaliny pfętk~ fię pruią. ple
śnieją y fQbączkO.w wiele \( 
fobie maią. l{rzak malinQ~ 
wy z Pęnsylwanii y Z Kf:(
nady ma j(wiat bardzo pi~-
kny. -

FRANCOLIN. jarząbek. 
We Włofzech s8{I1i tylką 
PallOwie maią pr?:ywjley po., 
lować na iafz~bki. Te kto., 



:s Tg FRA. 
re s~ na gorach Pireney
fkich y na Alpach, nie są; 
zupełnie białe, iak,sąw Sa
baudyi. ,hrząbki ' iryią ziur· 
nem y rohaknmi, kto re prze· 
hywaią na pia!1olOh po nad 
morzem, nje są bardzo dzi
kie. gniazdo robią w ziemi, 
gdzie niosą tyle i~y, co y 
kuropatwy. Mięso w .Ja~ 

rząbku ielt fmaczne ale su· 
ehe, przedtym było w wi~~ 
k fz vm f/,acun ku, niż teraz. 

FRANGIPANIER. Drze· 
wo Amery kanfkie, ktorego 
są trzy rodzaje, iedno, kto
re ma wprzod kwiat iolty, 
a potym czel'won y; drugie 
piżm211 tqoi, kwiat ma azer
won y, ci po brzegach cie
mny, trze '..: i naoitatek biały, 
kwitnie biało. Za nay
n1nicyfzym zadraśnieniem, 
z tego dr/.ewa płynie sok 
mleczny obficie. Trzymaią 
go w Oranźeryach, kwiat 
iego wchodzi do tortow. 

FRAXINELLE. Parr%:. 
Dict!,l117B b!,;,11,c. 
. FRH:G ,\TE. Ptak z wyfp 
Amerykań~kich. tak nazwa
ny dla fzypkiego lotu, tak 
dalece, źe w oka. mgnieniu 
niknie. Reie u ikrzyde! są 
bardzo fzerokie, kboremi 
utrzymuie fię na powietrzu 
łllocno. Siad.a .awfze na 

FRE. 
ar7.ewIe y mieyfcach wy .. 
fokich , zalr..tl~ie czasen1. na 
3~o, mil nil morze, gdzia 
:Ga . rybąmi latui%cemi uganią 
Cię, wyrzyguje ryby, tak 
iako y inne ptaki wodne, 
żyiące łupieftwem. Samiec 
noCi kapkę II nosa iak .l ęd Y k; 
mięso tych pta kow tuczy y 
smak ma kurki wodney; 
smalec ieB: hardzo pomocny 
na paralii 'f na kurcz. N~ 
wyfpie iedney Gwadalup-. 
fkiey łowią te ptaki tykami 
długiemi, ktore ~oll:aią dQ 
gniazca; trafiło fię raz że 

gd y ptak uderzony zoira! 
ty ką, r;!ad t odurzony z gnia., 
zda, y wyrzucił z fiebie trzy 
ryby tak du~e iak śledzie, 
na wpoi przetrawione. 

FRfl~GAT~. lei\; robak ' 
morfki, ktory utrzymuie fJ~ 
po wierzchu wad y na błonce 
ozerwoney, dotknąwL,~y fi~ 
go palcami, f'prawuie wrzo .. 
cly po ręku. Podobno bę .. 
dt:\e to~ samo co y GalerB 
Patrz: tego fłoll./{lr. 

FRELONS .. Szerj:t..eJ'lie. 
Te robaki zdaią fię być z 
rodzaiu Ofs; ale są daleko 
więkfze y macnieyfze, źą~ 
d ło maią 1trafzne, u kąfzenię 
iego ieft tale mocne y bole.,. 
.sne, że moźna od pamięci 

9deyść y wpaść w gorąc-zkę. 
Były~ 

..... 

FR~. 
n'yłyhy bardzo nrarzt1~ tak 
ludt.lom, iako y innym ZWJe

rzętom, tylko że dia swoley 
oci-ęźałości powoli łataj 'ł' 
potym że swoim brz~l{iem 
oglafzai:-l pr7.ytomność fwoią 
hlil1q. HiH:oryą. obyczaje 
y architeJiturę maią tęż sa
mą ' co y Ofsy porpolite, 
gniazGo ich rożni nę tylko 
wielkością y materyaiem, 
gd yż lepią go z trocin zgni. , 
1y(;h z drzewa, ktore po~ 

niewaźby (tę otl'zy1nać nie 
mogło na Bocie y wilgoci, 
porpolicie róbią go po dziu
rach w drzewie. 

FRENłi:. jaji071. Tego 
drzewa ieft dwoiaki rodzay, 
ieden wielki bez z~bo,w glad
J(j, drugi mnieyfzy twardy, 
sękowaty, y c/,arnlawy. Lu
bią ziemię lctb~, rosną nie 
głęboko nit nizinach po nnd 
rzekami y ł~kami, byłyby 
OL'~dobą Ogrodu, gdyby Kan
tarydy muchy na n~m nie 
fiadal y, l(tort! y liście obia
daią, y smrodem swoim po
w'ietrze zaraźai,!. \V An
glii widziano .f afiol1 y na 
J32. fiop wysokie. Z 
iaGonow czarn yc:h robią 
płoty; rośliny pod iaGonem 
będą8e psui~ fię przez wodtG 
ściekaiąc~ /. n1ch. Co po
wiadaią źe w~że l..1.Ciekaii! y 

FR~. · ~j9 
kryją l1ę pod ie~~o cien ic m, 
t(l) iert faH'z. \Voły y hy
ulęta norzące wr· i n.~. !uhi~ 
b::.rdzo liś~,:ie jn~ ~(,!IlO\v 0, d la 
ktotyc.:h mi ZiIH\; >bie raią y 
w cieniu f'UfD!. DreVdJO l'J 

iaiioha białego l c,r m iętJ\ ie, 
~ięte, y łatwe 1; 0 roLoty, 
ktorc z czasem pot.ym tw:,r~ 
dnieie. UźywQ ii go ~tcl
masi, Stol!trze, 'i Totfł!?e, 
robi~ takźe z ~iE' U0 0 0 1'(3-

~ u '(i 

cze y lJepki na [u~tk i d re-
wn inne. l{o ra w ygoto ·.vana 
czerni iak Gala;;. PoP; Ołtl 

z koty uźyw:tii:l W lVledy
cynie. l\tlanna znaioma VI 

Aptyce ien: wycj'1gana z Ja-
1l.onu Włofidego, n,,-zwnnego 
Orne. Patrz. !~lcmi1t;. 

FRESAlm. P"'-ifzczy/~. 1eft 
ptak z todzaiu ~)OW f naz y
wail go: Hibou "f nglise, ou 
de CtQcher. Glos pr~era
zliwy y smutny wydaie, y 
dla tego maią go za ptaka 
wroźącego niepomyślność. 

Ukrywa fi~ po dziuplach, w 
dziurach nieprzy1tępn.ych_ 
po murach y wieźach, oczy 
ofobllwfzey ilruktury, ma 
zawrze fioiące. Sypia w 
dzień ukrywfzy głowę y 
dziob w pierzu, ocuca fi~ 
w nocy dla fzukania poży .. 
w ienia, uderza na ptafzl:i 
śpiące po drzewach, ił po 

ftodo-



?)2b rRtt. 
H:odółach y fzpiklerzach ło
wi fZCZU1'Y, y myfży, z tll

k~ zręcznością iak koc, po
c/ll\vf~y węchem trupa przy
latuie y po±eru. Samica 
niCrle iaia ha gol ym 1iamie
nin, rtie robiąc fobie gniazda. 
Znayduią pra\vi~ zawrze w 
-źoL~dlm iego drobne gałecz
ki, 'zlożohe z włosow, ko-' 
ftecze k, fierści, y pior, cd iefl: 
exkrementem~ ktory \vy" 
rzygnie, ftrawiwfzy mięso z 
tych zw ierząt; ktoreini fi~ 
".akarmi t. 

FREUX, GIiOLLm, ou 
GRAI~::. Iefl: rodzay wrony 
tlzikiey znaiottley w Anglii, 
gnieździ fi~ VI lasach, dziob 
ma długi, ktorytn dobywa 
tobaki z ziemi; y zboźe 
ktoqJhl iyie. Te ptaki 
'ktzykliwe ftaclathi paclaią ha 
tolą świeib zafianą, y czynią 
tak: wielkie fzkod y, źe Roi .. 
nicy mufzą. fiawiać fł:rafzy" 
Jła, tłuką im iaia* y mie
\łzianemi naczyniami brzą-
Muiąc odpędzaiąi _ 

FRIGANE. Tego robaka 
r\iektorzy Naturali!Łówie na
~.ywaią J\llo1.lche Papzllonna
E:ee. rodzi h!G i~k perła z 1'0-

'balol wodnęgo; ktory fię 
ok rywa drewnem, zielem, 
albo l1wrtlpką, przez eo !hlie 
:I" cilfpieczn}'m od poźatcja 

FRr. 
innych robukow wOdnych .. 
Patrz: '1e;iJnes aquatt'qw:,I'. 
W przemienianiu fię, uiywa 
teyte o!trozności co y Iw "I 
nlki. Z tych robak naz\"a, .. 
n y l\.Jollclze en deuil, icH: n3 y .. 
ofobliwCi'Y. Pltrągi b:lrdL:o 
lubią te robaki, y dla tegd 
w niektorych kraiach uźy~ 
waią ich na ponętę, obdad
f~'y z ich okrycia. 

FRJQUET. lel1 ptafz~l{ 
z rod/.alu \V roblow, ktor}' 
fię tylko lHęci y uwiia po 
drzewDch. 

FROl'vIAGER. iefi: drze. 
wó Anty I1Rie y Ind yiD-ie, 
tak nazwane dht kfztatttl y 
kruchoścj drzewa. Koi'zenia 
ilużą mu za podpory wyso-
1,ie na ośm itap, rozmnaża. 
fię z ga t~!ze k, rośn ie prfGtko, 
ien: giętkie, y daie cień gę
Iły, kolce bronią go od u
fzkodzenia wfzelkiego, tych 
kolcow, 1rtiefzkaf1cy używai~ 
zamian: gwoździj łodzie kto
te rabią z tego drzewa SI! 
nie tt~vałe, potrzeb~ ie! CZ~
Ho odnawiac, kwitnie białó 
albo Czerwono, dwoc wy
daie na Jd'ltałt rurek, w kto
tych iett gatunek brtweh1y 
cienkiey, h1lętkley, 'f świe
cącey, zkąd nazwano ga. 
Gofsa'111.pin. Prżąść (i~ rtie 
dal bo krotku; lndyartie tdbi4 

z niey 

FRO. 
z niey piernaty y podufzkr 
bardzo mi'i;tkie y cIepłe, 
rtle fię prętko zaymuie iak 
llupka, y ci~iko ią ugafić, 

w czym pótrzeba \viełkiey 
bftrożnosci. lVlogh'lby fię 
przydać do fabryk kapelu
fzowych. 

FO RMENT. Patrz: Bied 
epea11.tre. _ 

F RONDIPORE. len: ziele 
'", morzu w kamieA obrocó
ne, toż samo co y Madre
p-o-res. 

FRUITS PETRIFIES. 
Paty')': Carpofifes. 

FRUTEX TIi:RRIBILIS. 
Patrz: - AIY}JLlm. 

FUCUS. Pafr'Z: Vm'ec. 
F UMB:;T E~' ~~ r~, -Rutka ptti-

pa albo polna. ziele gorz~ 

kie, ktorego sok kwas ma
iący farbuie papier nieb~efki; 
czerwono. J{ ry fztał mo

czony w tym soku trzef?czy 
w ognilL Tego ziela uiy
waiiJ, na rozrzcdzenle krwi. 
. F"URET. Łafic~"t z Kraiow 
wfchbdnich y gor:lcych {owi 
kroliki. oko ma żywe, natll
-r.:y cholerycl.ney, daie tlę 
iednak łatwo ułal1':a ,,,ić ; 
śmierdźi ofobliwie gdy lię 
rozgniewa. ~flmica mniey
-fza. od samca, ale ba rdzo 
-gorąca y żywa, zdechłaby 
-gdyby nie do{ŁaJa samca. 

Dyl.: 'C: 'rom 1. 

FUR, 521 
Koci ft~ dwa razy do roku, ci 
czasein y trzy, gdy pier
wrze dzieci swoje pożrze. 
Nigdy iię nie łączy z ła(jcą 
nazwaną P"dois, ktora ieH: 

, do nie y bardzo pcdobna. \Ve 
Francyi chowaią. młode w 
klatce, albo w be'cL:ce wy
ściełaney kłal<ami, ż ywi fj~ 
chlebem mlekiem y otręba
mi. Sypia Wit:de ze zwy
czaiu, układaią ie do łow ic-
nia krołil\Ow, potym puf'7.
czaią w jamę kroliczą, y ZR

Haniaią fipcią, za ktor~mi 

uganiając fię po dziurach 
napędza do fi~ci. J eźeI j b· 
fica nie będzi~ miała pyfka 
związanego, zagryOfzy i\l'o
lika w iamie zasnęłaby, y 
więceyby I'Ii~ powrocila; 
taką zaś ma pafsyą do 1< roli
ka, źe będąc iefzcze n;a
leńką, czy to na żywego, 
czy na zabitego zaraz rzu
ca hec-

FURIA INFERNALIS. 
Nntllraliftowie kralow poł~ 
nocnych tak nazwali pewne~ 
go robaka, ktory nil grant
cach L aponii na Wlosn''! ( ' O 

rokll pokazuie {łęt {'pul'zcza. 
fj~ z gory na czlow le ka na 
gołe ciało, y na ir~ne by 
dlQta, wpi.iaiąc f1ę La florę . 

tak dalece źe w krotk 1111. 

czaCte w niezmiernych bo-
lescia.ch 



Ó2~' FUS. 
teściach umierać potrzeba. 

FUSi\IN. Trz..ntielina 
drzewko ktore rośnie po 
chrufiach dia k fztaI tu owocu 
]{tory rodzi, nazywaią go 
Bonneł d(j Pretre. Drewno 
m'!. kolor żołty,ieft twarde y 
łatwe do łl1pan ia, robią z 
n :ego wrzeciona y fzpikulce. 
To drewno wlożywf'zy w 
harmatkę zafzpnntowaną do
brze, y w ogniu rofpaliwfzy, 
wydaie węgiel fpofobn y do 
rysowania. ProCzek z blon
ki tego drzewa, gubi wfzy. 

FUS. 
Róbaki nje bywaią na trzrt1i~ ... 
hnie, gd y ż liscie purguiące 
y fzkodlt we n ie podoba fi~ 
im. Trzmiel inu v;r ęgierfka 
kwitnie czerwono. J\V \Vit
ginii ielł: dwoiaki rodzaYJ 
ieden zawfze żielenlcie, a 
drugi Co roku fi~ odnawia; 
rtazywaią ią wielką trzmie
liną, z przyczyn y fzerol{ich 
liści. 

FUSEAU. len: Koncha ż 
rodzaiu Buccin uniwalr.a; ta 
nayciehawfza, k~ora ieH: zl\b
kowana. 

G. 
~ '-7 ABOT, ou JAVOT. 

len: rybl~n 111orfka, poławia 
fię w Oceanie, wychodzi 
częfto na fucho na brzeg 
morfki ł y tflm usypia fpo
koynie, czel~aiąc powrotu 
morza. Rybacy wprzod nim 
morze przyftąpi, f/,ukaią ie y 
y biorą z ofrrożrtością, gd y ż 
zęby ma oH:re y moźe uką~ 
fić I'zkodliwie, Kładą ie na 
wtdki do łowienia węgo

rz~)\v V p90W morlklch. 
GATNIER, Al{BRE de 

JUDEg. Drzewo .lltdajzowe, 
rośnie dobn:e na I'uche y zie· 
mi. W ' l\rlaju okrywa fię 
g~(l:ym kwiatem, kto.ry dlu" 

go trwa, pączki tych kwia ... 
tkow można smsź y ć iak 
kapary, ale S1 zawL'.c tWł\ r
de y nie smaczne. Drcwnd 
ien: twarde, kruche, y ko
loru pięknego. 

GALACTIT. Jl,11ecznilt 
Karnie/L leO: zieJhia glini~lta 
y ślifka, ilUwtHl była \t,t Egip
cie, używano iey na czary 
pod jmieniem Galariae. 

GALANG A. Patrz,: Gre
noui Ue d e ? JW" . 

GALANGA. Galgan ko
rzeJ1 jen: d wojak iego todza
iu, ieden ieH: gruby y sęko
\v a t y, a d r u g i c i e h k i Y k r 0-

tki. Obydwa rosną w Chi .. 
tIa~h 

GAL. 
pach y \V Indyi. Indyanie 
~aprąwują fobie nim potrawy, 
ocet od niego robi Gę tęż

fzy. Z gatunku nlnieyfze
go W Ind yach, d yfty tuią 0-

leiel~ z kwiatu, tak prze
nikający, źe iedna kropla 
~ąic' zapach dwom funtom 
hęrbąty. 
GALAXIĘ. Patrz: Lait 

de Lune. 
OALBANUM. Galban. 

Guma płynie z 'pewnego 
ziela, ktore ro.śnie w Afryce, 
W l\-1aurytanii y wIndyach, 
~mak ma gorzki y przykry. 
Zapa9h jego. ną111 nieprzy
iemny, l.ł dawnych był ka
~zidtern, kto.rc palono ną Ot
ta.rzq złotym., zt\tyw9.ią gQ 
~ewnątrz od trucizn,y, po
wierzchownie zaś, leozy dy
minice, w~zod y, ~śI11ierza 
~oI.";wl1lsye y fpazmy. Uźy
",an,o go przedtym częfło, 
~tc tak dc?hl~Dtnie, źe nie 
czynił żadnego, fkl1tku, kto
.tęgo fię fpod,ziewano. ~kąd 

'uroO'o Pfzyfłowi,e, : d()lwer du 
Galba11.'Lm1J, gqy 1,to. kogo 
O,bietnicami uwodzi. 
G:ĄL~NE. de f ER. Pq;tfZ~ 

Wo{fram. 
GALĘNE de, PLOMBE, 

Olow s~m p.rze,z fię czyny 
mineralizowany Pt'zęz fiarl{ę. 
pat1'z; Plomb. ' 

GAL. 323 
GALERA ou TAYRA. 

1eft rodzay Tchorza koloru 
brunatnego, znayduie flę w 
Brezylii y w Gway~nie, 
kopie fię w ziemi. 

GALERE, VESSlE de 
l\IER, MOUCIEU. leO: 1'0-

dzay Ziołozwierzn, złożony 
z chrząG:e k y fr.ary mię
tkiey napełnioney powie
trzem. Pływn po wodzie, 
y tak jen: letki, że go za
topić nie moźna. lWa ośm 
nog nakfztałt rzemykow, z 
tych czterema płynie, a 
cztery podnoG do gory, 
?eby go wiatr popędzał. left 
ich b:ilt·dzo 'wiele około wyfp 
AntyIrkich, y w odnodze 
l\IIcxy ka.11fkiey. Od y te ro
baki zbliżaią Clę do brzegu, 
pewny maią znak naH:ępu
iąccy burzy, gdyż porufze
nie wody choć iefzcze nie
znaczne, popędza 1e ku zie
~i. Zoftaią tak na fuchu, 
po.ki ich woda znowu nie 
za,hi,erze, tak zaś mocno 
przyleg~ią do tego, na czym 
fpoczywaią, ~e ich ciężko z 
n.lieyfca \,ufz yć. l),!tkną-

wfzy przeftaią fię rufzać, 
nafl:ąpiwfzy nogą y zgniotł
(zy wydaią trzafk, iak pę
cherze z ryb., YV ziąwfzy 
go, gołą ręką, tak po nim 
palj~ iakby olelu 

Qq~ 
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nalał na rękę. Rzecz wcale 
ol'obliwa! Powiadaią że boI 
ten powiękfza fię do połu
dnia, a o zachodzie !lońca 
przellaie y ginie. Można 
uśmierzyć ten boI, posmaro
wawfzy gorzałltą z oleykiem 
A cajou,. Ryby ktore poły
kają te robaki, nic im nie 
fzkodL:i, ale kto ich mięso 
p.o.tym ie, umierać m~G. 

OALERUQUE .. Ten ro
bak po~tugowaty żyie na 
brzozach wiązie, y innych 
dr L:ewach. lell ieden ro
dza y ktor.ych larwa wodna 
ziada liście rdefru wodnego. 
Ta larwa wyięta z wody, 
nie zdaie Gę być zmacza.na, 
co pochodzi podobno ztąd, 
że tranfpiruie z ciała. mate
ryą iakąś t{ufrą, iak piora 
kaczf>. 

GALET. Kamyk morjki. 
Te kamyki okrągłe albo 
owalne rozmaitego kfL:taltu 
zna yduiąc.e fię po nad mo
rzem, są natury. J afpisu, Gra
natow &c. są fub(ł:ancyi fka
lil.l:ey, od ktorych Gę ode.r
waty. Toczenie fię wody 
y llllawiczne ocieranie je
dnych o drugich dały im 
t fztałt y gładkość. Te. 1cto
re maią na fobie niby fko
l'Upę, są iefzcze w swoim 
r. anie naturaLnym. Te zą.ś 

GAL. 
ktor.e znaydują w ' zjem~, 
były zagrzebane albo przez 
ludzi, albo od wody rnor
ikiey zanieGone kiedy. 

GALIOTE. leO: rodzay 
Jarzczur~k ArabiKich bar
dZQ uźyteczny, są to domo
we y łalkawe zwierzątka, 
ktorę wygubiają fzczury y 
paiąki. 

GALLE. Parch. Tyr'll 
n?zwilkiem nazywaią wy
roJtki y grzyby na drze
wach, {odygach, liściach., 
kwiatac.h, y ziołach. J edn,e. 
są kOSl11at2 in k B:;degwH', 
inne rn,ai~ kolor wdzięcL:D y, 
że ich moina w ~iąć za owoc, 
dntgie pod9bne . do kare;zq
cho,w. W Konfiantynopol·u 
iedzą te, ktore rosną n,a 
fzołw\i. W oko.licy S. IHaura 
chłopi iedz~ Wyl'afl:aiące n~ 
hlufzczu ziemnym, zbieraią 
ie wprzod nim Haną fig w10-
knill:e.. \VCzyltkje te nad
roftki są mief'zkaniem ro
baczkow, z ktorych rod/ą f1ę 
podług rO.dzaiu s'v'i:'ego mu.
ch y nazwane Ichnr:'LLmones y 
Cinżps. Matki tych robacz.
ko,w, ofl:rym ka"!cem zrobi
wfzy dziurkę w ial~iey czCó-
ści rośliny, ikładaq tam na
Genie, sok ściągaiąc fię obfi
cie.y w to ~nieyrce, gęH:nieię 
y forn1.ule miefzkan)e dl n r<~-

baczka, 

---I 

GAL, 
baczka, w ] torym znr.yduie 
razem y pożywienie. Te 
.nadro[cki jedne są (icdlifl~icm 
iennego tylko rab<1~l.ka, a 
drugie podzielone na wlele 
dla 1,użesa z Qfo'bnu l a iLtQO 
tak są okryte grubym p:ozy_ 
krycIem, gdzię nie ma ża
dney dZll1rki, prz e~ież y 
tam nie S:.1. I ę,'piecznc, Sd ':iż 
much y ]chnc;um()11u; Bibo Ci
nips dl.iLlrawią ie, y ikładaią 
~woie na!ienie, fi z tego ro
~act:ki wy lągł fz y (ię pożern
i.ą pierwL-:ych l11ief.tkallco,y. 
GALLINSECTĘS. Są 

~lektore robaczki, ktore 
przez wi ę kfzą część życi:;l 

l1 ie rqL: aią fic;;. ale zoll:~ią 
rl'l:ylepioLle do zioł. lub 
drzew, kto re f()bie obrały. 
Zlqd niektorzy m;;ią ie za. 
parchy a~bo 111drortki. By
wają rozmaite y figury kfztał
tu y Jwloru. ~le mowiel~ly 
tu iedJ\uk nic o fzarłatnych 
robaczkach ::lni o C zerwcu. 
Patrz: CochenillB, y Kennes. 
:Naypofpolitfze y naycieka
wrze są na brzoikwiniach y 
na Pomanlllczach, ollatnie 
Iwzywaią Ogrodnicy PUlIai
s.es d' Orangers, z u wag i 
nad temi, moźna wnofić y o 
infzych. Rzadko widziemy 
ażeby fię rufza,ły, Gedz~c 

tylko JU\ gal~fkach, wys~sai,! 

GAL. 525 
sok z drzewa y podrallaią; a 
ialw te są nie n cbome, tal" 
ich samce są żywe y Ictkie, 
Są to nie wielkie 1l1,t lc: h y bar
d::o piękne o dwoclt fkrzy;
cHach, przednia część cjala 
ieti: ciemna czenvona, na 
k011CU Kwietnia z~\:z yna tię 
czas ich uciechy, 4a lr: !.lI ią. u~ 
H:awicznie l<oło Po.mr.raJ1czo
wego drzewka, łaz l po ga
łą{kach, nawie~lzaj :! fwoie 
samiczki y wielę z nich za
pład7.aią, maią cz::/tkę za..
krzywioną nakfztąJt żądła, 
ktprą pęłnią pow ini1o~ć roz
mnażania. Tym C:L:lSCm sa-: 

m.iczld coraz burdziey gru
b.iei,!, nakoniec fkl :;1 dai :! iaia. 
do 2000., y dla ~cfpiecze~
fl:wa przy}crywflią je sobą. 

Potym Matka ginie, zsych,a 
fię, y fbue fię ko~cbką swo
iego potomihva, ktore wy
ląglfzy fię ro:datuie po ga
L!zkach. Gdyby nie fl:nrano 
fię wygubiać tych robakow, 
całeby drzewo okrył y, J .. to
re ftri:lci'vvfzy wilg<;>ć mufia
łoby usychać. To na zwiJko 
ProgatlinfeF1ęs daią. takźe pe
wnym robaczkom, ktore Gę 
nie rufzaią, y ktol'e miano, 
za na.droił)ci rO,ślin. Takie 
bywaią na rosochatych ga
łąz~ach w iązowych. Ta 
rO,ba9zki są okry,tę deliI a;-o 

, tnym 
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tnym puchem, w ktarym ia~ 
na miętkim łoźku f'poczy
waią rodzace Gę rQbaczki. 

. GALLiNACE.. Patt·z. 
Pierre de Gatlinace. 

GALLlOT. Patrz Benoite. 
GAl\1MAROLTE, nazwi

tko nane Rflkom fpetryfiI\ą
wanym. Patr%. Petri.fi~atiol1s. 

GANQUE. Tym nazwi
fkiem nazywaią ' k~lłlienie 
rozmaite y natury, gdy m~-: 
ią W fobie subn:~ncyą metalli .. 
czną, iak ie są; Qltartz , 
Spllth, Schifie. . 

GARAGUAY. left ptak 
Amerykallfki, ktory umie 
wyfzukiwuć w piafku iaia 
Z . lwi, y Krokodylow, na 
kture ieft bardzo jasy. 

GARANCE. Reta; zieJe, 
rożnego rodza,iu, ktorego 
korz.eń: fa\buie czerwono. 
:N'aydrożfze są Azala de 
S,112yrne, y GaJ'ance de Ze
lande. Sieią go w Lilie we 
Fi~ndry i, w .(1rwernii y W 

okolicy, ]\f[o71fpelium, potrze
bUJe ziemi tluftey y wiel
kiego Harania, rozmn.aźa fi~ 
z nafien~a, y korzonkow, z 
ktorych p\ędzey dOI,'afi:a, y 
kolor. daje, korzonki zbie
:rai~ w J efieni fufzą ie na wie~ 
trze dla otrząśnienia piafku, 
gdyź plucząc ubyłoby wiele. 
cZ'Lllek kolor daiqcych, po-

(.JAR, 
tym ie fuf!.'!; w ciepl ey izbie l 

ale z trlldno~cią usychają.. 

Qśm [Lwtow rUfo.wych kQ
rzeni, nie wilią tyiko funt. 
~eden gdy \lfchną. Mjęlą i~ 
we mlyni~ y obro,ciwf~y W 

mafsę przedaią pod ~mien'jem 
Grctppt1S de Hattcmde. . Tą 
maf:ia pDk i św ieźa, ieft ś.liik~ 

y gniecie fi~ VI r~ku, qawna 
znś rozsypuie Gę Vi prO.GP. 
We tnę far1;m ią czen"onp, 
ktQry kolor nigdy nie bla
kuie, a przymięfzana do. in .... 
n yeb farb d~ie kolor Haty" 
dla zego farlmiąc l\Iateryę. 

mac;zaią ie wpr:.:od w Rec.:ię~ 
co Clę n az y w:t Gara71cage .. 
\Vielkim iett z yfkiern uż y
wać korzeni surowych, gd y~ 

. przez P910wę kOl'zeni o~ 

fzczędza fię. H'arbą tym ien:. 
pięknieyfza im lelliey Retą 
i.eH: urz(ł~ą zonn, do urządzenią 
ZqŚ naylepfzy fporob: wlo~ 
źywfzy ko.rzenie Suche w 
worek, przetr-ząsać, tym fpo .. 
fobem ~lbowiem zwierzchni~ 
fko.rka op adnie, ktora na y-o 
więcey fzkodźi farbie. Ło .. 
dygą y liściami Rety ch~
dożą cynę· Te korzenie 
miefzaiąc z po.karmem zwie
rząt, farbuią w nich kości y 
lfi(zki czerwono, inne zaś. 

części ciała nio fię nie far
buią nawet ani fzpik w ko-

ściach. 

~ ł CAR. 
Ściach. Można tego rprd~ 
bować n~ gołębiu, li do. trzech 
dni !kutek fię poliaże; im 

..... twal'dfze są l(ości, tym bar
dziey Gę farbują, przeltaw{'zy 
h1iefzać Rety do pokarmu, 
y Iiości powoli Urac,! kolor. 
Zwierzęta tym korzeniem 
karmione; powoli n~bieią, y 
zdychają, kości ich więcey 
hiaią w fobie {";.piku, są gl.;ub
fze y kruchfze. 

GARDffiROBE. Patrz. 
Auro7Ze. 
, GARboN. Ieft t' yba pe
wna rzeczna, bai'dzo r.e TTlno-
l . ... 
zy, nie bardzo smaczna. vVło-
źywfzy ią w naczynie pelne 
~'od y, dłuźey fię koni'erwuie 
hizcl i inne. 

GARGODLETTE du 
iVIOGOL. Pcdr~. Terrt~ de 
Patna. 

GAROU. Patrz. B@is, 
ge1Łtit. 

GAROUTE. Patrz. Lau
reole. 

GARROT. Patrz. Cercd/e. 
GATEAUX de CIRE. Pla-

fier zwojku, Ouży pfZCZd
łom do fkładania w nim mio
du, y Perhy ktora ien: iy
wnością ich przez zimę; iako 
.też kolebką mtod ych pfzczo-
1ek. Plafł:er robią pfzczóły 
Z barwy kwiatow, ktora Haie 

. li" Perhą, tey cz~ść fraie f~ 

GAT. 52? 
Ich ~obl1'mem a ~ drugiey 
fl:ntwlOney w ich żołądku 
robi [ię czyl1y wofk, l.tory 
wyrzygnąwfL.y robią 7. niego 
łWl11or1~i fześcibgranne.Przez 
ciepło ktore maia w U/li 
WOrK źo1cieie, y lztuka bli~ 
chowania worku na rofie, ielt 
to ptzywroceni~ go do pier
wfzey białości naturalney. 
PlaH:cr fkladaią komorki, a 
każda. korrtorka ma fześć 
Śt;iU1J, ofobli\d'zym lVfccha
nizmem u!epionych, ktore 
naytrudnieyfze w Geome
tryi zadanie rozwiązl1i~, to 
iefl:: Jak można wyfi:awić 
11a fzczupłym bardzo miey
fcu y z iak haymniey mate
i'yału, bardzo wiele komo
tek? Spod każde y komor
ki ma trzy iarttki, ptzeldó
wf'zy lutźd y kantele fzpilką;_ 
można uwaźać fe fpod ie
dne y komorki, ieft naprze
ciwko fpodku innych trzech 
komore k; deli katność robo
ty, y o[zczędność materyału 
oczy ludzlile zadźiwia. Te 
korm:dki są rozmaitey wiel
kości, podług pottzeby. głę
bokość ich także ien: roźna~ 

podług mieyfca w ulu, ttle 
fzerokość dla pracujących 

pfzczolek ien: zawrze iedna; 
to iefl: dwie linie, y piąta 
cz~ść ichJ dla sam co W tui 

trzy-
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tr/-y linie y pał. 'Ve \v[7,Y
Hkich kraiach gdzie Gę znay
duią PfL:czoły porpolit-e, ro-' 
\vn y ieD: zawrze rozmińr Iw
morele Pfzczoty im bar
dziey bfzczędzaią matery:l
łn na te kotnorki, tym ob
ficiey go expenfuią na ko
hlorld dla Matelc Te ka
morki buduią wcale inł'zą 
Architekturą, robiąc ie o
krągłe, podługowate, y li 
wierzchu łańcufzkiem ob
wiedzion~. Jedna ż tych 
korrtore k waży tyle, co in
nych 150. Nie robią; ich 
więcey nad trzy lub cztery, 
podług liczby iay, ktClre 
Matka w nich fkłada. Gd yby 
fię te iaia nie wylęgły, 
młode pfzczoły mufiały b y 
żoO:ać ml rrtieyfcu, y nie 
wyfzedłby Roy na now~ 

osadę· 
GAUDE. Farbownik żie.! 

le do żołtego faTbo tvania, 
i'ośnie VI Hlfpanii y we Frań
ey i, znayduią go p6 nad di'd
gą. Korzeń pofiekllwfzy y 
przyłbżywfzy do ręki, gubi 

. g01'ą.czkę. Tym zielem far
bują materye wełniarie iol
to, albo zielbnó. Mieniony 
lwlor zielony, robią t~m 

' fporobem: potarł!'zy ałunem 
. 'llateryą, kładą w sok z far
. bowni"ku, a potym wlndycht. 

GAZ. 
Z zniiefzari.ych koiorO\v bję~ 
kitnego y żołtego, fiaie fię 
żielon y przez (~ę. To ziele 
przes::!dznne daie więcey far
by, ktora tym drożfza, irń 
ieH: mialkr.l.u y l:udawa. Zbie
raią go na kOll (; Li Li oca v w 
Sierpniu; potym \:ytłu"ka ią 
riaGenie, ktoi:e id!: bnrdzd 
drobne, y dla tego rriięrLUią 
gd Z paplo tern do (iania. 

GAUDRON. Patrz. GO'LtJ 

drbn. 
GAYAC, ou BalS SA" 

INT. Gwaiak d:-zewo, rośnie 
porl Strefą gorącą \V Ame':' 
iyce, ptynie z niego guma 
nazwana Gayac, bardzo iej 
wiele wyciąg~ią z nieg.ó 
przez Spiritus. Warz'l to 
8.fzewo, y piią tui poty, ten 
sam fkutek y guml czyni. 
Używano przedtym tego 
lekhdl:wa na choroby 'V-e
nusowe, n im poznano flmtld 
Merkuryufl.u. Oleiek kto-
1'y d Y ii: Y Unią z Gwajaku, iefl: 
plerwfzy 1U\ ktoryni d08wiad
czono źe fl~ moźe zapalać ód 
kwasu saletrzanego. 

G.\ZELLE. ](oza dziJat 
Egipfta, ktore y są roźne 
ródDlle, znayduią fię w II1~ 
uyach wfchodnich y w Afry
ce, ż y ią w frndzie, zębo\"{ 

nie maią w wyźfzey C':czoce; 
y żui,!. Nic pi"knieyfzegd 

iak 
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ilłk widzieć fiada takich koz, fzowane piżmo. NayJepfzy 
b{!zy maią czarne, y we y- fpofob rozeznać sfałfzowa
rzenie miłe, tak dalece źe hie, włożyć nitkę natal'tą 
wfchoclni ludzie maia w czofnkiem, ieteli Itraci za
przyflowiu Foro\vnywa~ć d- pach iego, wtedy piżmo iefr 
czypiękney Damy, do oczu prawdziwe. Torbeczka w 
tych kozo Potują mi nie ktorey zamyka fię piźmo, 
ofobliwym fpofobein: prowa.. ieH: ze ikory zwierzęcia 0-

dzą samca chowanego do kryta lierścią, ta jeżeli ie{ł; 
lmici, gdzie są kozy dzi- biała, Piżmo iell: BengaUkie, 
kie, samiec dziki pofrrzegł- podleyfze od Tonkińlkiego. 
fzy rywala, rzuca fię ha nie- Piżmo mdleiącego może o~ 
go łbem, tym czaSem gdy trzyźwić; ten zapach może 
fię uplątaią nogi w powroz; być przyietnniey!'zy, przy
na ktbryni iefł uwiązany inięfzawfzy inney iakiey 
~~miec cho't,ahy, wypada ż subftancyi. 
zasadzki myśliwy, y zabiia GEAI, Suyka ptak, kto
samca dzikiego. Z rodzai1i rey są rożne rodzaie, l{tore 
tych koz zbiei'aią pifmo; fożnią fię kfztałtem y kolo
ktore fię znnyduie w tor- rem. Znayduią Clę w Pol
~eczce pod pępkiein. Pi- fzcze, w Czechach, w A!sa
zmo od samca ma aalelw cyi, w Bengali y w Przy
tęźfzy zapach nif bd sathicy, lądku dobrey nadziei. Su)' ka 
ż.włafzcza podczas bekowi- w lasach Francufkich ieil: 
łka. Naylepfze zaś y nay- żarłoczna ziada zaią;czki y 
arożf~e iefr te, ktore Indya- kuropatwy, wychowana z 
hie zbieraią po l1utłach y ka- inłodu daie fię ułaikawić, 
mieniach, '? ktoh:~ fię kozy ofobliwie samiec łatwy ien: 
ticieraią; gdyź iaj{ fię iin do- do naldd; gwiżdże, gada, y 
pełni ta torbeczka, mocno naśladuje infze ptaki, ale 
ich świerzbi, Zablwfzy kozę kradnie, y podlega wielkiey 
odrzynaią t01'beczl{ę, a gdy chorobie. Samica ściele gnia
hie iefl: pełna, dolewaią krwią zdo mi dębie lub innych 
z tegoż samego zwierzęcia, drzewach, znoli 4, lub S, iay, 
aby pawię1tfzyć wagę; ale wyfiada y wychowuje dzieci. 
Indyanie za 'ikbfztowariiem GELEE de MER. Patrz . 
y Łłołkhieniem poznai~ sfał- Orties de mer. 

Dyk,:. Tom 1. Re 



350 GEL. 
GEL1NOTE. jm'ząbek. 

Ten ptak tJl'zebywa po l-a
s<1ch ;, znayduie tlę w Pol
f.lcze,. W Lotaryngii, y na 
gorach Delfinackich. Na 
morzu Genlleńf1{im ie[t wy
fpa pewna. na lctol'ey ien: tak 
wielka moc Jarząbkow, że ią 
na'lywaią l' I!/e des Gelinof.es. 
Samica zno i r dwa iaia, z kto
l' ych wylggaią hę snmiec y 
samtca, rodzice ie pielę
giluią z wielką troikliwośc:ią , 
PO\V Jada ią że gd y dorosną. 
w yprowad zHią le do in!'zego 
kraiu, zoH:awuiąc włarnemu 
{braniu; łapią te pta!ci iie
ciami wabiąc na wabik. lVIi~~ 
so ie{ł bardzo smaCL.ne. Lu
dwik XIV. przykazał we 
Francyl wychowywać ie 
tak. iak Bażanty, y żeby ie 
przyswoić, ale tego dokazać 
iadnym fporobem nie mo'" 
zna 'było. 

GEIVIAR. Patrz, jumar. 
GEN!~STROLLK .jano

wiec. Z iele do farbowania 

źołto 
G :I. NL~T. J(rz~cź71,ka ziele 

rozmaItego rodzaiu, Hifz
pańlka rosnie we Francyi 
kwitnie pl ~ knje, rożmnaża 
fi" z naC;enl~, Gatuilek kto
ry ma k wiat dubeltowy, 
inaczey nie rozmnaźa filC, 
tylko zafz.czepiony w inf.lY 

GEN, 
gatunek. K rzecinkn pofpd
lita rośnie wr.~ędzie po la .. 
sach, robią z niey mIOtły. 
W Pizie robii~ z nicy przę· 
dziwo z ktorcgo robi,! plo. 
tno grube, ale dobre, przy· 
lcżywfzy prncy, n eżn ,by' 
robić z niego płdtne Iepr,.~eJ 
Powj~daią że liropiąc tynt 
zielem, ~in1 od niego &ą{ie
n!ce. Krzecinka ka!czyIł:a 
roś n ie na mie y f'cac h pinfz
c~yltych, nu/yw!l {}ę Pore 
'11lari71 , Zbicraqc pokj Jcfz
c ze kolce ma ziclDI1e. może 
nużyć za ' p ift:C~ dl" bydlal 
fufzoną; pnt~ w PIC?CU. lcfł: 
ieden rodl.ay l .<1\\ ('ze zielo'
ny, pu,yo 'dnbiaią nią ogro~ 
dy w Anglii, robi '-llię z me y 
płoty nie przebyte, ktore 
mogą być wyfhzygnne w ro
żne liL,:tdty iak bwirl~i, y 
kwitnie C:l{y rOK, Z kr/.e
cin k i r<: b " ą la kę, ktore y u
żywa tą 1\'1" a!lłl'l.e. 

GENE'fTf~, Kot: H{r~" 
panjki y Kon~antynopoli .. 
ta-ńlki, te tyllw ma przy
mioty kota. ż~ ll~ delie uła
H\uWIĆ, goni n1yL~ y. y ła
pie le~ w ref/.cie bardzo po· 
dobnv i~ . t do Tchorza, Ten 
kot wlC'H: z rodzaiu kotow 
Zybctowych, ogon ma taki 
i-ak u Z y beta y pęcherz y 1~, 
w kiorym nofi perfumy 

p~z.Y-
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przyiemnieyfze od zyhet0- . korcy J alowcu, y dwie gar
wych. Skol'ki z fzarego ści piołunu wfypawfzy do 
krolika pomalowawf'zy cent- 100. kwart wody, gdy wy-
l<i czarne na niey, udaią La moknie y zfcrmentll ie, frale <# 

futro z tego kota. fię trune k przy iemn y, l(to-

G(~lJEVRIER. jałowiec, ry zaBodzony mlodem, na
owo'laki ieil: rodzay, ieden ZyW:1 Gę GerlcvrfJtt(j, Plią go 
ieH: drzewem, a drugi drzew- ubodz.v Illd.1le, 
kiem, Drzewo ro~nie we GIT.NS - END, G I N G
\Vłofzech w Hif'zpanii y w SING Ten korl.eń. ofobli
Afryce, ptynl0 z niego ży- wfzym fporobem ie lt fil.uco
wica biała nazwana Vemie, wany w Chinach, maią go 
fllbo SandanrqurJ deS Arabas. za te kar[1:wo un i wersalne. 
Robią z nicy pokofł:. Pro- Dolią mu tytuły n:1ywfp2-
fzek z tey żywicy zach0- nJaI!'zc, iake to: Duch cZ.lf.!llf 
wuia pap'ler fkrobany od 7.iC1i1i, Recepta nidmierttl77o
zalania !1ę atl1!ll11cntem. Z ści &c, Powiadaią Chin
tego drzewa dyfryłllią ole- czykowie :Ze w momencie 
iek śmierdzący, lttorego u- przywraca Dły utracone w 
źywaią na parchy y wrzody zbyteczny.ch uoieohach, y 
lwll:kio, y na ośpicę dla wzbudza chuci. Bardzo go 
Owiec, Jałowiec Azyaty- wiele zażywa'lą w Chinach. 
cki o wielkich iagodach 1'0- Cefarz m:'l dochoc1v ?naC'zne 
śnie bardzo dobrze w An- z tE'go korzenia, gdyż sam 
glti. D,'zewo iego pi~kne, nim handluje, Pr-owincya 
pruwie nigdy Gę nie psuie, w I{tQrey rośnie ten kOI'/.eń, 
uź ywaią na boazCJrye y fpl'7.ę- okryta iell: gorami y lasami, 
ty. W Ameryce huduią z w ktorych s ~lIne tyll ' o dzi
niego elu·~ty Kupieckie, na kie zwierza mief/.kaią; ten 
~" oienne zaś nie używa1ą, korzeń rośnie \'1 ci::miu w 
gdyż za uderzeniem ~ Ar- naywi~krzey gQftwinie, cała 
maty w kawałkiby Clę okręt ta Prowincya opasana ieD: 
potrzan-ał. .J a łowiec drzew- murem z blmienia, \V:uta 
.ł<o rośnie wfzędzie p0 po- !toi na {traźy y p ,lnuic mo
lach y larach, iagedy wch~- cno aby nd~t nic wf/.eJi, y 
d/.l:l do iekal'1tw, kadz'l nie- nie nakradł te~ro kOrl'enla, 
mi od zal'azy y feto{u. S.lCŚĆ ktoby (1~ odważy t go -; bierać 

:Rr ~ traci 
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traci wolność. Pomimo ię4 
dnak tey oftrożności czasem 
mi. dwa tyfiące ludźi razem 
wpadnie y nąkradną korze
nia; ci n \efzczlGśliwi, kto
l'ych połapąią. Gdy przyi
d;, ie czas zbieranią, Oefarz 
Chińfki wydaie ordynam~ 
aby 10,000, Tatarow poCzłQ 
go zbierać, to, woyfko po--:: 
dziela między fiębie ziemię, 
na każdey cz~ści fra-.viąia.c 
po 200. ludźi. ' PotYll1 fzy
ku i~ fię w linią, y idą raze~ 
fZl1 kaiąc tego ko(:ze.nia PQ 
lu, ;t.akach y gęItwinach,przez 
kilkanąście dni na ~yzna
czoney ~zęści z~emi, To. 
zbier~nie trwa prze~ f?eść 
miefięcy, o.d ieGeQi aż do 
wios,ny, ponofząc niezmier~ 
ne trudy, gdyż biedQi Ta
h1l'0wie m~fzą fypiać na 50-
ł ey ziemi, ga~ęz~ą z drzewa 
albo korą przy krywa~ąc CIę., 
lVlandarynoV{ie fiedząc poq 
Namiotami po rożnych frro.
J1ach lasu, r<;>zsyłąią rofkazy 
swemu woyJku, Sd y fię do,
wiedzą że Gę l(tory obłąkał, 
rozsyłają aby go fzukać po 
nieprzebytych pufzezach , 
co czasem bywa nadaremnie, 
gd y ż od dzikich befry i by
waią pożerani. Zebrane 1{0-
l'zenie 1kładaią na 1mpę na 
Li,eini, ktore uzbierali. przez 

"(JEQ. 
~pi 12. Poty~ qpie~łl'z~ 
ie ną trzcinie .\3alllbllsowe y, 
kładą nad naczyąiem, z kto'
~'ego wy~hodzl para z ~od.y 
gor'!Cey,w ktorey fię wprzaą 
go.to.wał ryż y prQso. Gdy 
te korzenie ' ~yfchąą, s~ 
tw~rde, y wydąią G~ iak ży; 
w~c~ prz~l.:ro.czyH::l . Zbie
~ąi~ ta~że liście teg9 korze 
nia,' y piią zarąi~fl: herb~ty . 
fo ząl{Q~ozo!lym zbierani~ 
zwożą korzenie po Maga
zynow, zką4 l'ozbięr21ią ną 
całe Pa~lCtw9 w \yyso,kiey 
bardzo certie, gd y~ zą iede~ 
funt forzenią, d~ią, trzy. 
funty sr~bfa. lł9,Hen,d rzy 
90Cta\,! go cz~sem, y p,rze,,,: 
~aią rowno, ze z~otel:TI, ql. a;
seD;1 mięfzaią do l1:ich ko~z~
nie ziela JVi12zh~ kto re ien: 
b~l:dzo podo,bne, ' a~e bH1f~e,. 
zbiera.il! go, J apończy kowie ~ 
Patrz: Ninzi~z, ' -

GEQDES. Są kamienie 
rożnego kfzta,tq, we ś\,odku 
pufre, maią iąd~o of('~ne: 
Nąyporpolit\ze s~, ktorę na~ 
zywaią Etite~', Patrz.: tego 
fl9wa. Te kule amety[tem 
ze środ~{a wyfiane, zd~bią ' 
koHekcyą Minerologii, fza
cunek ich ie[t tym więldzy~ 
im z droźfzey są matery i. 

GERANIUM, BEC de 
GRUE. ZorazfJźe 

I .. 

,.. 

qER. 
Tegq zi~la gat4nko\y rQ-
9htiią 7$· J ed~ę są bąrclzo 
-pźyteczne na rany, iaki~ 
łe f t te qey de Gnte ' !anguŻ1Z~ 
~ d~'Llgie d~ą ązdoby Ogro~LL 
Nayorqbli"Yrz~ ~ą Ger3,l\ iulll 
~fry k~~ lki~, bitki ma g~ź

'dźikowe, kwitnie czerWQ!1o.; 
o.eraniL1~ z' kwiatem. bi~łynł 
y purpurowy~n; Oer~niul11 
~ pśC?~ell1 po?o~n yl~1 do Ma~
wy k\fiąt m~ ka~mazynpwy., 
W Oranźęryąch chow~ją 
Qerąniurn, l~toregp lif1:!w-.y 
~qtknąwrzy f1ę wyąąią wdzię-
9zny zapach. ' Sok z G,era
riLU~ f>.1pięr b~ęki,tny f~rbu:. 
{ę czer"':'OI1p, 

GERF ~UT. Jefr r<?~zay. 
~ol\Oław naymocnieyfzy y 
l\ayo.dv(a~nieyfzy, 7.~aydllie 
fię w Danii, w lVIoikwie, \~ 
Prusach y Norw~gij, ale nay
~epfze wyWo.żą z lsland yi~ 
~okąd co ~o~u l\~'ol DuMki 
posyła Sokolniką dla fpro
wadzenia ~ch, tak dla fie,bie, 
iako y na podarunki. Łapią 
~e na ptaki zam~nięte w kla
tce, ktore gdy Sokoł po
firzeźe z daleka poczyna 
wrzefzczeć, tym czase~ 
Strz~le9 wypufzGza gołębia 
uwiązanego na fznurkn, ną 
ktorego fko.ro uderza, Strze
lec przy krywa fleci,!, y sa
dza go w klatk~ mj~tko wy-

f*lS. .S;~ 
~łeła~ą, *e~y rię ~ie tłuk~~ 
Ch10qu po.trzebuie, bo i~a4 
pzey cierpi pedogr<c, y ~łlą, 
t~gQ kł~dą m.~ za ~fze dnr
n:i~H~ ś~ieżą, ~a~mią g~ ~i~
se91 WQłoWY~ y ~ąral~im" 'w 
prze\\jożeni~ używaią wlel-
1\ iego. ft~rani<\. Ten Solwł 
~o, pol<l ~ęfł ~€p'rzy 9d.J aflrzld
bi~ ' nc~ ~orą~ ie, :prop~e, 
Qzaple, y i~~~ pta~~i wielkie. 
qE,SS~:. Groch IVlojM, 

~tofegQ ~ęft b~rdzo ':VJelę 
~·OdZ~low. Gatl.l~eI{ ktory 
sadzą ~ A~gJii wal:'t rOZillno
teuią, Ędy* kwitnie ~urp1:l,
rowo y ' p3ch11ie pięknie . 
Qrochy V{ło~le znwf.te pną 
fię d<? gory y 9kry~~i~ d~z~": 
~~ suche', ' ' 
OIBBO~, Małpy, ktorY9h, 

~efl: dwojaki rodza y, rożnją. 

fię od fiebię, wicilością y 
kolorem, na y w i, ę ~ f'ze są na, 
cztery fippy w yso,k<;>ści. 
Znayduią fi,,' ~ Jndynch 
wfchodnich, na wyfpach Mo
I,uckich, w Malace, y w Ko- .
romandeI. Przymiot ktory 
ich ~ożni od innych Małp, 
ieft tęn, że maią przednie 
nogi tak długie ~e im do 
zie~i 90!łąią, chodzą zawfze 
na tylnych łapach, ił nawet 
gdy chodzą 11* czterech no· 
gach, zdaie fię trzymać pro
fto do gory. Ta malpa po 

Orang~ 
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Orang - outang y Pitnaquo , 
zdaje Gę być naypodobnlCY
fz~ do człekn, .gdyby do 
](osmatości nie łuiaja nog 
nadzwyczay d tugich. Te 
małpy są fprawne, letkie, 
fpokoyne y przy wiązane, 
wfkoczywfzy na i'zyię czło
wieka śOlfkaią mocno z mi
łasci" ieq2ą chleb, migdały, 
y owoce, ale są bardzo deli
katne, nie mogi wy trzy
mai wilgoci y zimna w na
fI. 'ch kraiach, Małpy w 
Cilinacp. nazwane Fej'e, zda
ią fig być tego~ roch.aiu. 

G IBOY A. \V ąź w Brezy
li i nie ieR: iadow ity, łliE' bar
dlo żarłQczny dla niefly
chane y wielkości, bywa al
bowiem długi na 20. Hop. 
ZałY'ada fię na ścief,,:kach na 
:frzeLhodzące z vlcrza, kto
}'ym okręciwfzy Dę w koło 
fzyi, duśi taJ- 1110cno, źe im 
ledwie kości nie połomie. 

GINGEIV!BRK rmbie~. 
'l'ey rQsliny korzeń znnio
my ieLi: wfzyli:kim, pochodzi 
z Chin, z l\1alabaJ', y z wy
fpy Ceyłan, zaprowadzono 
ią teraz do wyfp Antylfkioh 

, w Ameryce, S'dzie tak do
brze udaie fię iak w l{ayan. 
Ten korzeI'l mocny y tęgi 
możo rofp~azać humory y 
tło milości W znięcać. Ind y a-

GIR. 
nie używaią Imbieru - do 
wL~yttkich potraw, nieI<to
rzy kOI'%el1 zielony iedzą w 
sałat'ie; w Kaynn lcdzą iak 
rzodkiew ., rubią z niego 
Marmeladę ptz y iemną, kto
rey używaią Marynarze . . 

GIRAFFE. JVielblądoryś. 
To zwierze dawnego lądu 
nigdy fię nie znalGzło na 
połnocy, ani w kraiach u
miarliOwllnych, oyczyzną. 
iego ieit iedna tytko Afryl{~ 
y Abifsynia; Rl.ymianle 
uź y \\'Iilli go do prz yozdo
bienia tryi..lmfl1. 

GIRA~OL. Gu·iaz:teczkcr. 
KaJl1lCń dro <~;'1 O palowego 
gatunku, ma w fobie mleczny 
~oł()r, y JwiatJo naldztalt 
gwiazdy [,ę pomykaiącey, 
podleyl'lY iednali ieft od 
Opnlu. na~dcpfzy iert wfcho
dni, gdyż zachodnie nie są 
tak twarde. Znayduia, Gę 
w Cyprze, w Czechach y 
\'" ęgr2cch. 
GlI~ELLA ou POISSON 

DE .. 'lOISELLE PatrJ,. Don-
Z!!l!e. 

GIROFLEJ. Go~dzik do 
pot'raw. Te korzenie 'Są 
pączki kwiatu, l{tory wy
daia drzewo Goździkowe, 
j{tore rośnie mi wyfpach 
l\'1oluckich. Wrłożywfzy goź
d-Gik w wod~ ciepłą tak ażbl 

rozmok~ł 

OJR. 
rozmokł, poznać m6źna pą
c~ek z kwiatu y w nlm pę
p.ek z owocu. Hbłlendrzy 
wCzyH:kim Narodom dodalą 
GoŹdzikow. Francya sama 
kupuie od nich co rok nń 
600, Cetnarowo l\1agazyn 
goździkow maią na wyfpie 
Amboine. wrr.~:yfcy obywa
tele wyfpy powinni sad7,ić 
pe wną lic'zbę d tze w goździ
fiowych, za zbieranie owo
cu płaq i'm. Te kwiatki 
7,J)ieraią ręką, Owoc ich na
zy wa lic.; Antojl de G if'ojle, 
nłbo 1\-1e1" , cl.y li Cto7l1natrice, 
1,tory \II fobie iako y kwiat 
ma wlfłle l~fsencyi korzen
ney, ktoq wycJągaią przez 
rlyttyHHCyą, fdfl.ui'l czaSCJ1'l 
J1.1Je('z2iuc z oley kiem de Cou· 
liJau;an. Tey ~rsencyi uży
wają Perfumownicy, otrzy
iwia w Apoplexyi, uśmie
r~a ból zcbow, a zmiefzana 
7. Spirytusem witrzymuie 
Gangrenę. Goździkow uży
wają do zaprawy potraw, ale 
hrew rof'pnlaia, Nofzą. tłu
czone goźd.li(~i \V wor~czku 
przy sobie od zarazy mo
rowey. 

GIROFLE ROYAL. Ten 
todza y liOrzcnn ych Goździ
kow ieH: bardzo tl.udki, ro
:bn i Gę od pierwfzych długo
ścią pączkow y !ulką Gienk~ 

GrR. ~~5 
ktorą thaią na fobie. p 0-

wiadaią źe je tylko z iedne
go drze\va zbierają, ktore' 
rosnie na wyf'pie IV/a' iatt 
iedney z Molucl{ich. Kroi 
każe źolnietzom piJno\vr.c ' 
teHo drzewa, do ktorego 
żaden nie śmie przyfblPić . 
Te gdździki ofiałruią BoO'om 
kraiowym, cheąo ~d ~ich 
otrzymać powodzenie w ło
,~'ieniu ryb, albo polowaniu, 
Lub innych zamyfłach. Sami 
lJr~ęd~icy maią pl'.lywiley 
noCzenla łch, zawierzają fo
bie na ufzach; nit ręku, na 
brodzie, na wargach, y na 
noDe. Liczba tych goździ
lww oznacza d yfryn kCYą u
rzędu. P0\Viadai~ źe Urze
dnik o dwoch goździkach. 
icfl: iedno, co w Turczech 
Barza o d woch ogonaah ko/i-

. fklCh. 
GIROFLEE. Go~dziki 

Kwiatki, ktorych bardzo 
Wiele rodzaiow liczą; iedne 
k~itną czerwono, drugie 
blaio, infze żołto. , a in{'ze 
nakrapiano. WfzyH:kie pra
wie maią zapach wdziIGczny, 
rozmnażaią fię z nafienia ulbo 
z kolankow; z nnfienia na
bierają rozmaitości w kola
rze, przeradzając na inf~y 
grunt udaią fię pięknie y ('ze, 
dubeltowe poznać moźna z 
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więkfi'ości pączków. Ersen", 
cya wyciśn 'lona z kwiatkow 
S'oździkowycłi, reżolwuie y 
uśmierza boleści nemordi-
dalne y };urriaEy,zriiy: . 
. GIRONIC?N:r. le L!: todz~y 
bań albo d yń okrągłych, 
ktote fię j:ddzą \,f Luizyanie; 
niektore są naklzbHt trąby 
a te s:! lepfze, gdyź niięfitŁość 
iefł: tęźfL.a y !łód yeż riie 
pr~ykra, mhiey niaią żiar('~ 
y lepiey fię kohfen~uią od 
innych, z Łych robią lwnfi
tuty suche, rd7.erzI1:!,,~/fzy 

ha dwoie f Ulżą vi piecii po
sypawfzy troche cukrem; 
~łi yź dosy'c rriaią nod yc.z y z 
fiebie: Ktorzy tegd nie 
żnaią. dziwuią Hę iak może 
być d yriia ccHa Bez ziarek 
we środku. Gottią z .hiey 
talde supę, pieką w piecu; 
y iedzą surowd, . wfzela~irri 
fporobem są bardzd dobre: 
Robią takie i hich cial1o; 
hakfztałt naleśi1i kow. 

GLAlSE; Glina biala 
t1ancadka; w ten czas tak na.: 
zywa fię gdy nie ma w fobie 
nic piailht. . Robią z niej 
naczynia, iako y z inney 
gLiny. Patrz. Argill& . .. _ .. 

GLAITffiRON; PETITE 
BARDANE. Jen: żl~le dd 
farbowania :tołto. Dawni 
tynt zielem farlłówaB fobie 

GLA. 
wlósYj ioho a.lbo płowo. 

GLAMA; lVIOUTON, ou 
CHArAEAU duo PEROU. 
J,VietIJtąd PeyuańJki, ie[!: po
dobnd z rodzaiu zwierząt na. 
2: wan ych: Atpagnes, Patos, 
Vigdgnes, fpdkoyny y ła
twy do ułaikawienia, bar
dzo ien: liż yteczn y ku wy
godzie ludzkie y, dz\viga cię
żary mi 250 funtow, gdy 
go pL;zehiduią, rzuca Clę d 
ziE!niię y riie wfl:aie więcey; 
nawet tzczypiąc go za iądra; 
ił. gdy mu fię napl:zykrzy 
ten co powoduje, wyrżuca 
na niego \vfzyO:ko co ziadł, 

ź r: iel.miern yhi s~rodem .. 
GLAND de MER. Te 

ślimaki mdrikie przyczepia
ią tlę db każdey rzecz y, mi
\vet y do ryb wielkóści wie· 
lorybiey. Zgromadzone cza
sein W kupę; wydają widok 
cielUlWy rozniaitbścią kfztał
hi y koloru: Dano ilu ro
żne hazwiika iako to: Tit/ipe; 
albd Cloihetle, te T~irban, te 
gtand niye, ta cołe de Me/Oli. 
Gd y ślimak chce wyhiść z 
swoiey fkorilpki, wycIąga 
g ,rowę, ctwieta cztety ikrzy
de! ka: troy kątile, ktore fi~ 
łączą z pyfkiem, y wypu~ 
rzeza j'oźek, ktorytn fznka 
jJoiYĄvienia;gdy fiękryie vi 
fk(jrupk~,chowa nazad fkrzy-
delka. . OLA-

Naturali
frawie tak nazywaią pewny 
rod!.ay ptakow, ktore prze
bywaią na mieyfcach pia
ft.czy {tych~ zna ydllią ie cza
sem na brzegach rzek, tta
viow V rniey(c bagnifrych. 
Roźnią fię od Bekasow kfztał
tern, nIe w smaku przecho
dzą ie. Bie gaią bal·dzo prę
tko, lat.gią parami albo .tła

dem, częścią po nad brzega
mi wod, cZ'eścią po polach 
piafzczyn:ych, gdzie rpa
czywaią. W tyle hogi, mai!! 
oJłrogę ofrrą, ktorą {toiąc do
ty kaią ziemi. 

GLOBULAI1~E. Patrz. 
Alypwn. 

GLORIEUSE. Pat?''/.. 
Aigle PożJl·on. 

GLOSSOPffiTRES. Tę sub
{tancyą E ziemi dobyt,,~. mia
tlo przedtym pi'zez nlewia
rlomość, za )~źyczki wężowe 
fpetryfikowane ; dziś pozna
iemy źe to są zęby rożnych 
i'yb7 iako tv.' Lamie Carca
'iias, Raie de la Chille, Re
'J.uin, Cheval 'f1uwi1'!" y Dora
de, z Requz"n albo psa 11l0r
!kiego są z~by tr~y graniafre, 
z konia modkiego czwor
graniafł:e, a okrągłe' są Zło
tobrywy. Niektore z nich 
obracaią fię w Turkusy. 
Patrz. Turq'LlO?·ses. 

DlIkc: \ Tom 1. 
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GLOUTON ou GOULU~ 

R~romak. To zwierze czwor
nogie przebywa w lafach 
poJnocney Europy y Azyl. 
lnltvnkt ktorv mu przvpi
sują: ieźeN- pra·wda, ieJt w"c,de 
of"Obliwy. WlazHzy na drze
wo zrzuca l'myślnie mech 
ktory lubią Daniele, te fkoro 
prz ychodzą pod drzewo, f'pu
rzcza fię na nie, a wy łuri
wf",y oczy duśi ml śmierć. 

Potym pofzarpawfzy na 
fztuki część pożera, ił. refztę 
w ziemi zakopuie od pot ze-
by . To zwierze . złapano . 
raz \V hisach kamfzackich ~ 

ozik te ien: w pra\Vdzi~, ?ole 
moze fię uhfk'lwić y r:81.P 

cz ye fztuk zaba Wil ycil. F'1l

tto iego ien: fzac:owne (Ha 
lu(h'u czarnE.:'go ktory f:~ 
połyfkuie. Przekhdflią go 
nad sobole y lisy morLie. 

GOBBE-IVIOUCHE. lVI'll
c7zo1oUJ ziele; z rodLaiu .111'0-
cin'l.mz, ciekawa m~ do flebio 
of'obliwDŚC: iź ~ ikoro mucha 
uClądzie na iego kwiatku, y 
pocznie brac ilodycz. kwia
tek zwiiaiąc fię zamyka ią, 
ze Gę więcey z niego dobyć 
nie może. 

GOBBE - MOUCHE. ja
Jzc%urka pięknn na wyfpach 
Antylfkich nabiera koloru z 
tych rzeczy I ktore ią ota-

S czaią. 
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czaia. Poulala, niewinna; 
pr/.yehódZ1 do domu, y prf.eL. 
pol dnIa tezy iak nie zywa, 
potym ugania iię za mucha
mi y chrząf.0czami smrodli
wcmi, ktorych tam wielka 
ie.t moC. Poltr/.eglf/.v ie 
iak ttr .lala wyjkakl1i~ do ~Ich, 
y -uraz pDźera. 
GOB~UR de l\10UCHES. 

leli: ptarL.ck pe\vny, ktol'y 
b~l'dzo lubi muc;hy. chc!c Gę 
niemi nasycić %glatuie w 

kolo wołow, dla czef;o na
zwan o go: LOllL'icr, albo mu-, 

c l~crotl.J. Przebywa bhPr-.o lasu. 
GOBERGi~. Rod / oy wiel

ki ~tl)kwiLm w O"eanie. 
Pcdrz.. jilorue. 

G{)~[~r\~"JD, l\IOUETTE. 
Ł;;Jlut ptak, ktorego i eH: wie
le rodzaiow, żywi Gę ryba
mi, gnieździ iit2 nil brzegu 
fl<at. I 

GOEMOl\r . . l\ 'lech morJki. 
Tt:3 0 ziela \V niekto:'ycn 
mieJ fcach \V mo 1'.-: u tak wiele 
rr.:~n le, że fię ledwo okręt 
może z niego \vywHdHĆ , 
około Przvf<l,dkll dobrey na
th iei kol~e' ~ ma 11 ieb~fpie-
czne 

GOITREUX. terf ro-
d7.!1y Jar~c/llrl{l, Idorey opi
fanie, ie -t t·.)Ź SRmo co y in
nych laf~cL.urek. Patr.". .. 
Lezards., 

dÓL. 
GOLANG~, aibo Gott .. 

tONG8. Podlay J)anleli_ 
ktore IVlul'/';y ni jedzą 7.::1 fpe" 
cya!, na mieyfcu Umieli 
K,)'1gRllfki{;h, Zfl 1<to:'ych wa. 
leliby umrzeć, n ii'eli nie 
ie~ć. 

GO;'VIM fi:. Gu:na ieft sub .. 
francy. lepka, ktom płynie 
z rożn yc:h d uew y zioł. 
Gum y pr7ymlot ielt ten, źe 
[ję pO\Vinl1<1 rofpuścić w wo
dl:ie zupelnie, nic tnai ,(c ani 
ZUt~a'~]m', ~ni srnnku, "v nie 
mOS:lY {1~ Lapahć. Natul'<i 
wr'.y lt~{il' h gum ie fl prawie 
iedna, tVl11 fl.e tyH~o roźni~ 
mi~dzy "reb'l' Vżc " iedna wię: 
cey ma lcnko&ci, dru·zri 
mniey. U:lyw:li~~ gt1l11 da 
r-OŹi1ych fl:em!OJ, z ktorych 
mtyuŻ';vtcC:7nieyr/..e są Adra
gaat f:)!Ili1:l A rahfkń, y gumy 
ze ~liw, wiEm}, gruf'zki, y 
moreli. 

GO.\1r,'Ill: ADP AfJA~;'f'It. 
Ta guma iett od\vrL?ai ąca , y 
cłdod/~ąC:1, %bicraią ią z. drze.J' 
wa naZ\t' in1cgo BLlrbe de Rd
Hard. \V wod~ie p~(;nieie; . 
używarą ićy do' lekadhv, dO' 
Cnkie'rni, y do Fabryk ie" 
dwabnych wchodzi. l\Ia~aJ 
UP. daią z niey grunt pOG 
farny 
GOi\Il\'Il~ A L O' (j C H t 

Rod <a y Perfwnow u 1nd yą-l 
now.. GOTvX--

GOM. 
GOMME Af\'IMONJA

'lU E. Ie(t sok z(iad l y bar
d/.o śmierdzący, y gorzki, 
pl yq.ie z pewnego zielą Cleń 
pz yniącego \Y Libii. Po
wierzchownie używann le
~zy wr~ody, nuźy takźe mi 
pycL:1wic~. 

GOJ\llVfE ARABIQUE. · 
['a.trz. Ą 'acia Vlf-rit':lh!e. 

GO~111\I~ CANCA1\'lE. 
lefr pomierzanie rożnych 
gum raze.rn. Tę sllbitnncyą 
~nayduią c,ascm ptywoiącą 
po w ier I.chu wad y na rze
~ach Afrykat11kieh. Szaco
wna bard,w, gdyż Gę rzadko 

, trafia. S! l1Ź Y na boi 7·ftbow. 
G.ONIMf~ - GUTTE. T~ 

GOR. ~~9 
two moźńn doświadczyć. Zy
wjc~ mogą fi~ rorpllf~c/ać w 
winie, w oetcie, y w gOrzał
cc, nIe hę ni gd Y do! •. onale 
nJę rofpufzczą. 

GO!{DIU~. Pat'1'%. Crin 
de 11? t!1". 

GORG~ BLANCHK leO: 
ptai'zek litorv w Ano-iii mi 

~ o 
począt1cu wiosny pokaznie 
!lę. a ku zimie odhtlllC, tiada 
po plotach, źyie robakami, 
g~1ie~dzi fię ?l'HW:C na gołey 
ZłelUl, znoił 5. lub 6. iay 
brunntnych, nakrapl~nych 
bia lo zielono. 

GOi.',GE HOlJGE. Patrz. 
Rouge gorg,']. 

GOS A lVI P AIN. Patrz: 
guma purgulE' , zb:eraią z Froma,!N1r • 

~rzewa nu/'wanego Carca- G O)U D R O N, F A RE, 
:pull, ktore wydule owoc nu- JH~AY LIQ1JJD~ F01X 
.1\ ('I.ta i t wifzni, daie kolor NOJ RE LIQU iDK' Te są 
zołty bardzo użyteczny do nazw~ika SmoJy ktorą palą 
{llą lo vania. · z sosniny . . "Ażeby byłu le-

GOlVIl'1ES - RESINE.S. p~za .smoła y obflC ie y, wy
Zywźca. le[t sok z(j~d I v, bleral,! S'l111 rdzel1 czerwon y, 
~tory pl ynie z wielu d l'7.e"w, sęki, y i:y ł Y smolnc, y kOl4ę 

. ~e(t po czę~(;i lepI~i, po c7.ęści ktoJ;'a ieH: oblana żywicą. 

tlufry, z~raz z weyrzenia Ten 111nteryd pala, w piecu 
.p1oźna poznać iey natu. rę. ~~myślnie na to zrobionym. 
Rod?aie tych zowią fię: lVli- Smoła ogniem rozgrzana 
f~, .~rsafr:et!Jda, Bdętliu'Yn, Sa- oddziela (~ę od drewna y 
gapen:urn, y P OpoponaX(. ścięka na doł, w n'łczynie 
G.umy y żywice są prze- w piecu za Kop:-me. Tę ~moł'C 
zrOC7.yCie, ale żywica tylko m.ief'l.aią z ~nną nazwaną Bra.'1 
~al?~la fi~, C2cga ~aw("ę j~.- y Qblewa!% ui% oJuęty. Liny 

S~~ W smo-
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w smole maczane, nie prętko 
fię pruią w wodzie. bardzo 
ie~' wiele wychodzi w por
ta ~ h morfkicp, łatwo ią mo
żn'l przewozić w kufach 
smol ~ oblanych. Dziegieć 
ie ';; likwor rzadki, ldory pa
L! z brzozy, y ktory znay
duie fię w stt1Qle pływai~!<; po 
w: :) !'7,.r-hu,gdy fię smota ultoi. 

GOUJON albo BOUIL
LEROT. J(ielb rybka mała, 
w r ,~ekach znaydu~e fię, ale 
hardzo smaGzn~, roźni fię od 
p lntki. 

GOUi.U. Patr~. GLouton. 
GOULU. lefl: rodn~y 

J\rukow wodnych. Patrz. 
Cvrmoran. 

GOULU de MER. Ro
źne rodzaie tych ptakow 
rożniq, fi~ między fobą pio
r:1111i, zna;,duie fię ich wiele 
w Przylą,dku dQbrey nądziei, 
ia i:t ich s~ bard-zQ dobre do 
iedzenia, y puch przewy
borny. 

GOU4U de MER. T~ 
ryby znayduią fię w morzach 
pod Ekwatorem, y w Przy
L~·tku dobrey nadziei, mie
waią czasem 16. fiop długo
sci. w pyfku maią zęby oitre 
l{J!ko rzędami, łakome na 
mięso lud;;;kie, y dla tego 
ptyną za okrętem, gdy kto 
\ltonie w morzu, poł y kai!!., 

GOU. 
całkiem, gdy' pafzczą malą 
okrutnie fzeroką. Umleią 
poźytkować z tey ich chci
wości. uwiązawCzy albowiem 
ponętę z wędą na łańcuchl), 
to iefi f.~:lTIat Honin y albo 
mięsa wołowego łupJ,! je, y 
wyciągn,!wfzy na brzeg fie~ 
kierami rąbią. J edn ym ude
rzeniem ogona moglby za
hić albo Dcałeczyć człowie ~a. 

GOURGANDINE. Patr't.. 
Conque de Ve71,us. 

GRAINE d' AVIGNON. 
Paty:r:. NerpY'ulZ. 

GRA lNE d' EC AR LA
TE. Patrz. KeT7nes. 

GRAINE de M U S E. 
Patrz. Amb1"l:tte. 

GRAlNE de PERRQ
QUET. p.atrz. Cartame. 

GRAINS de T I L L Y. 
Patrz.. Ricin. 

GRAIS, ou PIERRE de _ 
SABLE. Glaz Kamierl po
fp.olity piafzczyfl:y y twar-
d y, Ten l{umień formuie fię 
z zebranych w ied~1o ziarek 
pial1m, mniey lub więcey 

przylegających, zkącl po
chodzl rozmaitość kamienia. 
Głazu dwoiaki ie!t rodzay, 
ieden z dawna uformowany, 
li drugi świeżo. Woda ce
dząc fię w poprzek ziemi, 
ciągnie z sobą czą;[tki miałk

fze, ktore wiedno zgroma-

GRA, 
~zaią fię y ldeią. Leprze 
głazy. prl.'ydaią fię. do ~1U
l'OWanią, a podley (ze ODrą

caią na bruki. \V Fontai
nebta'LL sl kamienie l1i.;/.llller
pey wielkości, łupi,~ ie z ła
twością w taką miarę iąk po
trzeba. Proch delikatny kto
rym odd ychnią kamieniarze, 
w kitka lat Cprawllie im cięfz
l<.i kąf,~el. W Piemoncie Głaz 
łom!ą w tabliczki, h·toremi 
pr.l.ykrywaią domy, ,;V Nor
mandyi ieft głaz n~ wpoł ~ 
gliną zmięfzan y, z ktorego 
robią garki na mano. By
waią glazy zołte, [żare, czer
wone, iakie {jg znayduią VI 

Szwecy l, y w Lotaryng1ii. 
Kamień Turecki, y kam eń 
do cedzenia są to takię gł(l
z y . Patrz jlall/: Pierre Li 
fa u/x, y pierre ci jltrei·. 

QRAISSET, RAINE. Iefi 
rouzay Zaby J ktora w lecie 
przefiąduie na drzewach, 
fkacze z galęźi na gąLiŹ, z 
liścia na liście, do ikoczenia 
aosyć ma dotknąć fi~ pazu
rem lifi:ką,' fpufzcza fię zrę
cznie z gałęzi za muchami 
y inn,emi robakami, ktoremi 
żyie. Przebywa tald:e y w 
wodzie gdzie łączy fię z sam
cem, y złożywfzy iaia. kry
ie fię w muł mi źimę. Skrzek 

. ic:y oznacza w lecie naa~-
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pu1'lcy defzcz. Włożywfzy 
ią w na9zynie z trawą zie
loną y robakami. może ilu
żyć za machin~ do mier.le
nia wilgotności powietrza. 

G l~ A 1\1 M Ą T I Ą ~, QU 

Gi~A l\1MlTE. Są to IHunie
nie J nrph;owe y Agatyso
we, ml ktorych po wierzchu 
wyd4ią tlę rItery albo fIgu
ry podobne do oich odmicn
n v m kolorem. Porad 4ka 
c~ la w Rupetli ieCt takierrii 
kUl11icni!lmi układana, nń 
ktol'yc:h naywyrażnieyfze 
są litery: A, I, L, Nt V, X. 

GRAND E BĘRLE, PA
NACEE. Z tego 71ela wy
cjągai~! pewny g~tun(>k ży. 

wiey nązwaney 0ppopoi2ax Ą 
ktore rośnie w Bencyi y w 
Macedonii. ZrzynaiĄ ład y
gę u fpodu, ktorędy ściej~a 
żywica y g~rtnieie, ktor,\ 
potym zbieraią, y przedai\ 
drogo. Powierzchownie bar
dzo ieft fkuteczna na wrzo" 
d y Y !trupy, wewnętrzni,e 
zgania fzkodliwą ldejowatoś~ 
z człowieka. 

GRAND-GOSIER, Pat,,, 
pelican. 

GRANIT. Kąmień ktor1 
na weyrzenie można. WZiąĆ 
za marmor, nie roźn\ fię oa 
niego twardoś(!ią y natll~ł 
fzklirt%. Ieft to ze~ranio 
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drobnych ziarek materyi 
fzldiH:ey, z l{itą naturalnie 
zmięfzanę. Ta ~jta W fał
fzywym Granicie ieH: mję-:
tka, nie daie ognia uderzą
l1a o flal, ia~ prą wd71WY 
Granit. Dla twardoścj Grą
nitu Egipcyanie ~ nawiali z 
niego Obehiki pwe wfpa
niałe, przez ktQre chcieli 
uwipcznić pamiątkę swego 
~micnia. Te mąchiny nie~ 
zmicnle umieli dobywać z 
głęb~kości zierqi, tak dalece 
że fię zdaią być odlewanym 
kamieniem. . Przenofzenie 
y \~yf1:ąwianie tych Piramid~ 
:przechodzi myśl ludzką. Te 
Obęlin~i przenofili w roźne 
firany. W Rzymie widzie
my icdęn ~ graąitu czer
~01 o fioletowego. Znay
dui~ fię granity w roźnych 
~(Qloracll11.a wyfpach Archi
pelagu, Cypru, Korsyki, y 
w Tol1qnii. Granit SaIki 
ie~ koloru pUrpUl'o.wego. W 
~ond ynie rob~ą z grąnitu z 
~inorki, ktory ie[t C7.erwo
ny y biały z centkami czar
nemi biatem~ y źo}temi,. 0:0-
liki bard~o pi~kne. We Fran
ęyi znayduie fię takźe Gra
nit w gorze SomnJ,f:Tset w 
Burgund y i, z ktoregoby mo
żną roźne rzeczy robić, pię
kności!! rowna fi~ Egipikim. 

GRA. 
GRAPJH U 1\1, 'ou STYLE 

a ECRJRK Styl czyl1 pio~ 
ro do pisania. Dawni nie 
znali pnpiru do pisnnia, tylko 
mieli tabliczki ~ l11ied~L z 
ołowiu, z drewna, Cllbo z 1\0-
ści Ooniowey wofkiern na
puf/.czane,na tych gdy chcie'!'! 
li pifać. mielI k011CZyfl:y Jłyl~ 
ktorym litery wyraiali, ą 
drugim kOJlcC'm pfnikIrl1 Z9,

cierali. Te zaś [tyle bywa
ły z ~elaza albo. z miedzi .. 
ktoremi czasem uczący fi~ 
ranili przez swywolą lu1) 
złość, dla czego nie daw f\nQ 
im tylko z Hun iowey l, ości. 

ał'U PPE MARI~n~. Ga
tunek Ziolozwierza. Patf~. 
Zoophyle. 

QRASSETTE. Za'{l,kie~ 
ziele rośnie w kraiach zi
mnych, po nizinach y bło.
tach. Sok z liści tego ziela 
leczy rany, a że ieii: tlu f y 
używaią na połnocy zamicdł: 
Port:J,ady. Kataplazmą z lisci, 
leczy ruptury dzieciom, y 
Scyatykg.· 

GRATERO~. Oftrzyca. 
ziele, ktorego korzel} far
huie kości \,v zwierzętach,. 
gdy go iedzą tak iakl) REda .. 
Patrz. Garanec. ZIarką gd y 
fię zefchną połyi1cuią Gę. Pa
nienki robiąc koro.nki, uźy
waią. ich za g~ow ki do fzpilek. 

GRA-

GRA. 
GRATIOLE. Koniłrud 

ziele purguie gwałtownie, 
nużyć nIe może chyba tę
giey natury orobom. 

GRA VIER. Piafe/~ gruby 
1kłada G,~ z niezliczonych 
j,umyczkow drobnych, kco
te !tały Gę okrągłemi prLez 
toczenie wod y: Tak i pia
sek znayduie fit w l,ntokach 
rz':!k, pod gorami. gdzie wo
da podchodzi. Tym piafkiem 
itnief.lawC·,y z wapnem wy
ściełaią ulice. \Y Anglii z 
t :lkiego pia(1\U 5:1 robion~ 
drogi, daleko lepiey niź 
bl'ul:owane. Ludwik XIV; 
lbrolo'wi drugiem l dat wfel
kC} moC swoich Ghzow do 
br~llkowania Lond yn~l, a w 
Zi1iTlian W7.i'lt pi'lsek -g'i-uby 
AngieJn::ido wyllcmia Z,vle
rZyl1::a sweso w \Vel'salu. 

GREBE. p'il)ra z tych 
ptakow wodnyoh bardzo po
pl'acaią dra pi /~ lmości y deli
kabdści ich. iakie są na J e
ziorze Genewlkilll. Zna y
duią tr~ te ptaki w SZWJy
c1r:l~h, w Brct~l1ii y po in
f~ych Prowinsyach FrancL1-
iki,.;h, ale z t y'ch nie' są tak 
pi tt.!oie. 

GREN.'\.DI~R. GREN:\
tlF.. D'l'7.ewo GOlnatowe, 
ktb toz.mait'egd l;oJl,.a:iu·, re'-
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dne rodzą owoe kwaśny, dru
gie Hodki. Rosną natural
nie w Hifzpanii, we \Vło-, 

fzech. w Prowancyi y w 
Langwedocyi. U nas nie 
mogą być, tylko w wa7.O
nach, y na zimę w Oranźe
ryi chowane. lVloźnaby ie 
fzczepić w karły Amerykań ... 
ikie, ił. tak V owoc w oran~ 
żeryach do~hodzitby. Gla-
11at ma kwiat dubeltowy 
czerwony. uśmierza d yfscn
tery,! krwawą. \V Lang .. ve
docyi z cukru y Granatow 
robią Limonadę b'\rdzo mi tą. 

G R E N A D I L L E. albo 
FLOS PASSIONIS. T~ 
roślin~ wyprowadzono z no
wey HiL'jp>lnii, moźe docho
(L~ić w naf;-:ych ogrodach, 
byle by ta na (łoncn, kwiat 
iey pi~lmy y ofobliwfzy. 
Upatruią w nim narzędzia 
MSki Pańfkiey, y dla tegd 
tak (i~ nazywa, sok i ówocu 
ie(t rep'kr, Ind yanie y Hlfz
pan i pl ią go z cł~ęcią· 

(1R~N'ADILLE de MAR
QrJILT!}:RIE. lei! to gatu
nek: hebanu czen~onego~ 

F'at'r:r.. Bois d' Eb:me. 
G~{ffi~AT·. Granat Ka

mie~ drogi, ie(t osmy w r~'-ę
dzie dr03'ich kamieni, wfcho· 
dni twardfzy y zy\~f~y \1 
koto'r'Yla ząchodni p'odleyfzYI 

iedne.: 
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iedne maią \*' fobie t:'oćh~ 
złota. ń dl:ugie h'ochr :': elaza 
albo cyn y, a CZHser:l oby
dwa te kruśce. Grnnat wfcho
dni llopią tLI y o\vdzie 'w pin-
11m r;';ecznym, y po ~:o!'3('h, 
w rOŹn y ch figurl1 ~ h r () 111 b II 
albo Ośmiognml1, Zachodni 

. ' granat porp(\lici~ znnyduie 
tlę w kan1ienil1 łllpnym, w 
głazach, y W J>~nt!eniu wa
Fiennym. W F'rvlnl'gu są 
młyny y machiny do łtlpa
n-ia, i.~vjdrowania. V fzlufo
wani~ Granatow. "Ten Ka
mien świci fię tvlko \V d~~ień, 
w nocy źa~ przy świetle' 
wyclaie llę czarn y. 

GRENÓUILL.r~. Zaba. 
1Zozm'lite s:.t rodznic żab, 
ktore li~ tylko roinią od 
fiebie kfztałtem y kolorem, 
wf7,yfl:Jde są ziemnowodne. 
Z y wią fię robttknmi, mucha
mi y ślimakami, \.v ogrodach 
są uż yteczne. · , Powiad lią. 
ie nie mogą rodzić, uz do
piero w ezwartynl roKl1.źyią. 
:to. lub 12. lat. Samce żab 
'zielonych głośniey 11\l'Ze

cZi! niż samice, ten fkrzek 
btynią dwa p.2l:herzy ki 0-

kr:y;łe y biale, ktore wy
'chodl.<! z pyika po obydwoch 
'fironach. Zaby jkrzeczl! 
naybardziey w czatie miło
ici y przy ' nndchodz~cyni 

Q~E. 
qetzqzu, gdy iedna ?aczyna 
fkrzecz~ć zaraz wfzyfrk ie 
odzywaią fię. Rożne są zda..; ' 
nin o fpofobie łączenia fię 
żab. Zdarza fię czę fto że 
w'idzien1Y ż,iby samce lie
dzące na sam icach, ktore tak 
mocno ścilkaią przedniemi 
nogami, źe Gę by dały ra
czey ubic niż iey odiłąplc . 

\V samcu ani. VI samicy nie 
moźna dollrzeclz części ąo 
rbdzl~nia fpofobnych, otwoI' 
Duży oboiey płci do wy
puf zez f.' 11 ia .1ayna. ltryn y,. 
zaśn iadu, y iay. W tozbie .. 
raniu AnatomiczrtymP.Gau
thies doH:rzcgł W samicy . ~aia, 

\v ktoi'ych widział rob<:lczki 
żyiące y drgające. ' W . sa~n
cil zaś żnalad blon~ dd 
[Uorey był !)fzy~vią.zanyr-a
śniad żywy. Gdzie pow1a..: 
da i2 \V tym momencie gd y' 
samica wypnfzcza j(!ia, sa
tl1iec razeni. \vypufzcza za
śniad żywy, ktory łączy ii~' 
z iaiami ktore mu są poltar
inem; ten zaśniad zachowuje 
formę, ktorą mid \'v źywo
cie Samcu. We dwa rniefiące 
ten zaśniad rozwiia fię, y 
iako głowaczowi rybie 0s?n,; 
tak młodey żabce wyraltaią 
nogi zadnie. Drudzy mo
wią, że na wiosnę u samca na 
przednich nogach pokazui~ 

fi~ 
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Gę dwie brodawki, . ktoremi Ieźll na ukos; Zawrze prze
d\1pełnia powinność żapło- bywa mi etnie morfKim, gdyŻ' 
.henia; ścilkaią'C łapkami piorami ktor~ ma nie pl y
s~mieę, zasniad samicy uwi- wa, tylko łazi po pin1ku, 
hiony w mQteryą śldlq f'pa- poźywleni~ fztucznie łowi, 
tia ha dno w wodl6, we cztery maiąc albowiem bczy na 
g.odziny potym iaia doby- wierzchu, widzi jak ryba 
waią fię z tey . tnateryi y nad nią płynie, J{tcH'ą gd y 
wyplywhi\ rt~ wierzch" w 17, pofl:rzeże, rufza })owbti wodi 
ani {tai~ fię wałeczkami, z dwoma wąsami aby ią scią
tych w 5? dni ro~wii?ią fię gnęia ku fobie, potyin ta gdy 
słowacz~, ktore Zywl~ fi~ hę zbliż y, poźerai,!. 
rZ{są,. gdy rodzi ~ę żaba, GRIBOURI. leit rbbak 
otwiera filG fkora na głowie łufzezaH:y, ktory póki ieH: 
u głChyaCZa, y p0kaztlic ii~ VI franie larwy, rzkodę wiel
inna głowa, potym pl;zednie ką czyni w roślinach. Nay
nogi, a potym cała źabka, fzkodliwrze są; co {h~ po win
y tak cała ~ychodzi iak z ńicdch znayduią , go yf gty
pokrowcll. Łowią iabki na zą Kbrzehie. SpoFob wy
wędk~ zasadzl\vfzy i'obaczk~, gubienia ich hayleprzy ha
łni~sa kawałelr} albo pł:ltel~ kłaść .w wińnicy kllp~ini 
sukria czet\~onego, do ktb- gnoiu,. do ktot~go 'One iako 
rego idą iak do mięsa. Łowią; y wfzyHkie inne robaki 
te także pr~y ś\vietle fieci~ zgromadzą; fię. p'ótytn fp-a
,iak ryby, albo grabiami \V lić t'en gnoy, ci popiołem 
zieliku. Zaby iedzą na pier~ uprawie ziemię. . ' 
y ~a suchoty, nie iedz~ .zaś GRILLON. C R lOR I. 
tylko pośladek. Ikty iabley Sfl!ierfzcz. Te robaki ied~e 
zafywaią pdwiertchbwnie n~ są domowe. kto re fię kryją 
&apateriie rany . . , ..' po fzparabh VI ścittnie. koło 

GRENdUILLE PECHE::. pieca y komina, gdyż lu
'Osm. ORENOUILLE de oią . ciepłó, drugie liedzą \V 

MER. ~AUDROIE, GA- ziemi po połaci!. Gdy ieit 
tANGA. Zaba n'!Orjka. Pyik wićczor piękny, wy laz,! y 
li .tey ryby ie[t obsypany świtkiem sWd~m ufzy pr2:e ... 
tt6anii aź do gardła .. ktor~ raźai\. Samce tylko św 1r-

Drk,: ,';lO~ II . . ' i.rt . /.. cZIl. 
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czą, co ieIt znakiem ich mi .. 
lości, za naymnieyfzym fze
lefrem przel1:aią y lękai:~ Hę; 
o naczyniu ktorym śwircz<!. 
Naturaliftowie nie zgadzaią 
{i~, iedn i mowią że fkrzydła
mi, li drudzy twierdzą; źe 
maią błonkca pewną, ktorl! 
rufzttiąc lak wachlarzem wy
daią świrk. Swirfzcze maią 
t rzy żołądki iak zwierzęta 
żuiące. Samica p.rzy końcu 
ma rurk", ktorą fidada ikr~ 
w ziemi albo poJ korzeniem. 
Swirfzcze domowe też same 
maią ułożenie, świrczą całą 
noc, nie wyłażąc ze fzpar 
tylko w po(;iemku. Są nie
ktOl'ZY chłopi co ich ten 
świrk bawi, konrerwuią ich, 
y fzanui~ b~dąc uprzedzeni, 
ie św.irfzcze przynofzą fzczę
ście do domu, y dzieciom 
swoim tym głowę nabiinią. 
W Afryce są niektore Na
rod y co ich kupuią y rozbie
raią do domow. gdyż świer
gotanie fprawuie im sen mi
ły. Spofob naylepfzy ła
pania Swirfzczow, ieft ten: 
wzi4,ć mrowkę albo robaczka 
y uwiązać na wlofie, potym 
puścić w rzpar~ gdzie fię 
świrfzcz odzywa, a tak gdy 
ią połknie wyciągniefz go 
:żywcem. SwiHzcz . dziki 
nie lubi domowego, ugania fi" . 

GlU. 
za nim y zabiia . Mję~z "/ 
robakami tego rodzaiu ie\t 
Taupe-GriUon. Pat/'v. : tego 
flaula. 

GRILLON CRIQUET. 
Pattz. Criqud. 

GRIlVIPt":Rf.i:A U. K ou;at 
ptar~ek bardzo rrt a ły, toźne 

są ich rodzaie, łażą z. wielką 
f~ypkością po drz ewac,h z 
gał~zi na gnłąź, źy w ią fi~ 
fzyfzkami b01'Owef11i , któr~ 
wziąwf'l-y wty kaią w uL inrę 
w drzewie y wylulkuią ziar
ka, dzioberil hard.lo o[tl')' rt1 
y twrll'd ym. Kmv;11 czarne
go koionI upatrz ywf.ly dz;u
rę w d1"ZC'\:r;' ie J ohkp ia sIiną, 

z.ofl:awiwL~y mal--l d z iurkę do 
wniścia, robi gnia ·/jo, y b ar'" 
dzo wiele iay znofi, w ]tto 4 

rych wyfiadan'al samiec do
pOlllaga, y dzieci lwrmi 
paki nie wyleci z gn iazda . 
GłUSART. Patrz . Bhłi

reau . 
GRlSD:TTm. Tert ptak 

przelatujący bawi ti~ po nad. 
wodą, żyie robakami, frant 
wiell,i y nie da fię łatwo 
zeyść. Raniwfzy iednego 
gdy pocznie wrzerzczeć, 

zlatuią {1~ 1 hurmem do niego 
inne; nu ten czas wiele i~h 

mozna ubić, mi~so ioh bar" 
dzo dellkHtne. 
G:RIV~.. fJrqzd. Tych 

ptakow 
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ptakow są rożne rodzaie> ia- rzeni. Porzyczki jak białe 
ko to: L itorne, la Grive rou- tak y c~erwone są zdrowe y 
ge, la Drenlw, la Rosell{}, l a chłod.zące. Robią wodk~ 
Grive de vigne. Skoro ro.. porzyczkową y sJ}'Jaźą kon
dzynki dochodzą, drozdy fitury. Anglicy z porzy. 
{tadami przylatują y jedzą· czek ' robią trune'k winny y 
polowanie na nich zabawno l przyjemny, przydawfzy do 
gdyż nic daleko fiudaią. mo- nich cukru. 
ina ich łowić w fideIka Z GRUAU. Patrz. Avoine. 
"doGa k0l1f.kiego ną Jarzębi- GRUE. Zoraw. Ten ptak 
nie. Bardzo SC\ fpecyalne przelatuiący ma głos mo
.Sdy są ttL!fte. cny, ktory z daleka Hychać. 

GROS BEC. KleJk ptąk Zorawie lecąc w Uadzie, 
tey wielkości co fzpak, glo- fzykuią fi~ zawrze w Troy
wkę ma żołto-czerwoną, gran, ieden z nich na prze
fzyik~ popielatą, grzbiet dzie przodkuJe, ten gdy fi~ 
płowy, pod fzyią plamka zmorduie idz.ie na tył, a in
CZHrna~ końce u fkrzydeł fzy iego mieyfce zafrępuie, 
~ielono-ioite, y koniec' ~go- y tak wciąż porządkiem od· 
l1a biaty. DZlob ma krotki. mieniaią Cit. W roku 1735· 
ale tal~ twardy że naytward- w Aurelianie widziano t y
fze rozłupt.lie pe fl:ki , Znay- fiącaUli lecących żorawi, kto
duje fię w lasach PolIkich, re przelatywały Radami po 
Frąncufkich, y w Niemczech 50, 60, a czasem po no od. 
lataią fradami, głos maią nie połnoey na południe, fzkody 
t~ gi. Nazywaią. ie także wiele naczyniły w tatarce 
Pin/on Royal. KleJk 111.dyijki ktorą w yUll kły, Te ptaki 
śpiewa wdzięcznie, łasy na chociaż w tak znaczney licz
jaia. 1{ołibrow, ale cząsem bie będące, ciężko uctrzelić, 
p.rzypłaca życiem. Patr%. gd yż zawfze ieden z nich lloi 
Colibri. na frraiy. y p.rzefrrzega in-

(iROSEILLER. PtmSycz.~ ne na naymnieyfze n' eoe
ko:tiy kr~ak, litory rodzi po- fpieczeńctwo,ktore pofi:rzegł
rzyczki Qzerwone y białe,. fzy razem podnofzą fię y 
zwierzchnią korę z fiebie. uciekają, tak fi~ wybji~iąc w 
zrzqca, J{łOra fi~ ikręca y gor~, ze ich ciężko doyrzeć. 
ściera,. razmna!a fi~ .z ko- Polowanie na żorawie z ma· 

Tta łym 
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łym rakim ptaki~,Tl\ clo pO,t~, 

. ielŁ bardzo ~~~awne., San:tica 
zn.ofi dwa ia~a z ~to\"ych 
wyl~ga fię są~czyk y są
mich ka, g~y fi~ p,adhodui\ 
m.ątka., wh, 'o.pu,fzcza. W to
ł,\dku u żorawi znayduią fi~ 
k ' lł1yki, ktore im pO.J:lla.gąią 
op ftraw ięnia p.ok~rl1lu __ lla.
\~ni {lrzedtym ubi~g.ali fi~ za. 
miesem iorawim, ale d'zi~ 
l).ie~ zn~ydui,emy w t;li~ f~~
~,n.. g~ y ~ i.en: ~ytowa~~ y 
twarde. 

" ' ·GRUE de NUM~DIID.' lę~ 
Konik Numidyiik~. Pa.t~z .. 
P /11'i1ois.elle dfl Nl!-m.idlB~ 

G,U A:~ĄRĄBĄ. D~·zewo. 
~e\Vnę, ro$n~e W ll.o.w,ey ~ifz~ 

. pan ij,1 n<;l kto.reg<? li,ścitl.,ch 
p~fz,! ząm,iafŁ papje~ll,. y dJa 
~ego. nazywai\ g,o ~r~e~em 
pąpierowy,n;t:. Li.ścia tak.że. 
tlŻYWaią do pjs.ania ~ wieI,u 
~atu.n l\ow. ~'J;zewa Pal!no~e~ 
so. . 

G,UANABAN"US.. Patl:z;. 
A t,J. 

O;UAO. To. C:lrzewo ro,
śnie ~ M;exyku, sok ~ ~ego 
drzewa wygryza ikorę na, ' 
ciele., gdy czasem padnie" y 
zw ierzętoJJl gdy fię ą. nie 
oci~raią. W tym. d:J:zewie. 
nigdy Hę plufkwy n,ie, kgn.,!, 
y dla tego robił z luego 
łożka. ' 

QUA. 
GUARA. Ptak Bt:.e~yljki 

~yie. ryb.a~i, dzicy 14dzf~ 
~foią., fię V{ iego piora. 

G,U AY Ą VlER. (Jrufzkf!. 
I1J.dyifla drzewa, rośnie W 
A~eryce. y w ~nd yac~ 
wfchod-n.ich na, 2<:". frop wy __ 
s.o.ka~~i. le.d,tle ~'Qdzą ' o.wąc 
~i,~ły, a dł~ugie czerwony, 
~ęn o~oc gdy ~o,y~zewa p~ •. 
dleg~ zepfuciu od roba~ów,. 
y: dl~ tego, n;lUrZą. go, leś~ 
z~el.ono" alę. iefr nie.zdrowy_. 
~o~ią ~ n)ęg:o. Mąm.etady 'y 
l{om.po.~y deLil~atne. ~iaręk 
tego. O.~9.CU •. P~a,l~i. choć i,e~ 
dz.ą', hyn~Yl1fn,iey nie t{a:Wią., •. 
y t;l~~ te~o, wr~ędzie ie. 
~ ~,\~a~J:i rMno.fz~ gdzie, 
rtę. ~c.h tak \V iel.e ~o,zn;t.n~*-a.,. 
ie n;lUf~ą t:nłode I?ło.nk.~ wy· 
cina~; ~iś,ci~ y korze{L te~o, 
drze~a ~eczy rąny" z kQry 
Jiobi~ k~as ga~barfk.i, z drzę.-. 
wa węgle palą do. kuźni. 
GUĘ.DE. Patr:z. Puftev. 
GUE.N:O~. .Jedni tY.~ 

~mieniem. nazywaią s.a!D.icę 
Wa,ł-py,. ~. d~ud.zy m~łe~o, 
wzro ltu małpy. . P. IJ'lI-fJon, 
+a:ś nazy,\ya zwierz~ta, ~tore 
s.ą l?odo.bJ~ę do m~ ~, al-e kt().~ 
I;e m,~ią d ługi ogon, a. cza~ 
sem dłużfzy 'ni~eli sąIl\~. 're 
zwiel,'zęt~ są wesel,fze od 
Małp, y łaJkawfze o~ J:>awia
nowo Szypko wy~ręeaią fi~ 

. Tygry- ~ 

-

GUR. 
Tygry~owi, ale byw-alą po
~erane od wężow. ktore flę 
na drzęwach flcradaia na nie.. 
, GUEP~S, Osy. Te r<1h::t~i 
~~dne żyią razem. a dr-nr.;ie 
pfopno: Roinica misdz~r 
ll'ucha,mi tego rodzaiu · iefr 
ta, że S'l podługQwate y nie 
#.osmate .. Skr~wgeł !<a zwier7.-

. cbIł,e gdy nie ł~tatą, maią 
+{oźoł\e W pozdh.lŹ , przy po
(:~ątl~u tych fkrzyd e1'ek ma~ 
ią łufz~zkę. ktora ie{t niby 
fpfężyną.wftrzYl.nuiąc·ą ikrzy 
dellia wyźfze w la.taniu; Co 
wc~łe ' im jpft potrzebne. dla 
\VH:.rzym~nia. ich żnrłoczno
~ci .z· kto.rą uganiają ftę za 
zdobv .ez<ł. 
,'. Gtfn:P'ES AERJENNffiS. 
len rod/.a y Os n.a ydrohn iey-

i :i'zy" familia, ich nie liczna~ 
opisanie ich ieJl to~ same co 
r Os pofpolitych; g,ni.az-do 
*ylko robi!! fobie inaczey, 
zawierzaią go niby a~ parę
cZYJ:lię. ~a g'ałą~cę drzewa, 
które Pywa wielkie j~k i~io, 
Z. wierzchu o:blane s.ul>ftancyą 
kl~.y ką,. że mu defzez ~ic nie 
fzkodzi. Kładzioną, raz to 

'. gniązdo w wodę, ale fię nie; 
~ie o.dmieniło y nię pr·ze-. 

. mokło. 
qUEPES CARTONNIE

~ES de CA YENNE. Patr:z .. 
(l:ueple.- de Cayennth 

G UE.. . ~4~ 
GUF .. preS COMMUN'ES 

DOl\1[ ~/1'!QUĘS QU S(.lq~ 

TERREINfł~S. , ~sy ~omQ. 
wc C7.yil podzlemnę, l)\~dui, 
rnierzkąnię~ ~y ią rązeffl~ ~y. 
wią fi~ hlpieihvcrn, y wiel
I{ie r<'.l()d y czynią w owo
cach. C~dym tym zgro~mi~ 
dzeaieB~ rząd7.i iedna tylk& 
lamica w ie( ien~ zflptqd'rtio-
11 9 J y prze:? zill1~ zachowa~ 
naj ta ·kop..e f obie dziul'fC W 
zjewi f'uchey, y czyni wnl .. 
ście krete do niev, bm zro
biw zy ~uprętce kitI<a komo
rek, }k~ada VI nich iaia. Po 
20" dHJach. wyłęgAią fię osy .. 
ktore \yprzod były robaczO( 
kam\ a pot)?}ll niq1fami z wy-, 
łę,zonych iay. Same tyJ}{~ 
Osy be/. płci p.racu.ią o.kołQ 
załoieni:l gniazda. ~ pier., 
wfzych. jay ro.dz~ fi~ osy: 
bez ' p kir, to i,ęft aJ:l.i samce 
~Jli s~m~~e, Ątore p.O ul.'otłze
niu .zar·az {zl1-cai~ fię do robo."l 
ty, rofpr,ze ftfze~iaią dziurę. 
lecą do' ląsa, Y.' do ogrodow , 
f~ukaj~Q y znafząc ~aterya
ły z~bąmi do ułepienia gnia .. 
zda p{)t~z~bne, • nazhiera
wfzy drobnych żyłek z dre1 
wn~ odwitź~łą ie subfrancy\ 
lepką. l{wrą wyrzygl-li:r Z 

neh,ie;· inne oczek\1ią na nie, 
a od przynQfząeych odębra~ 
wfz.y -materyały ' robią gnia-

zdo 
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zdQ p~ wierzchu liś.oiem' oh· 
lep4uiąc tak fztuczni~ aby 
od defzczu nie zamokło. \Ve 
~rodku ięO: 12. lub IS. pią,tr. 
m.i'2d~y każd~ zaś ie(t niby 
kolntnnada na ktorych wfpię
l·aią Clę . Kaide piątro ielt 
niby pl~cem publicznym, P_Q 
ktorym micfzkańcy mogą; fi~ 
"przechodzić. kpmorki VI 

nich &ą fzcściogranne, w 
ktorvch samica nie prze~ie. 
Hd::t<!ać iay, z tych 7.Rwfze 
tylko osy ' bezpłctne rodz~ 
fi~ w liczbie llj, luh 16, t y
{ięcy. Poiym rodzi fię 500, 
:;amcow y tyleż samic. Starsi 
bracia, ktorzy fiEt pierwey 
wyl~gli, maią. ilaranie o 
młod'fzych, urz~dnią im po
~arm podłqg delikatności 
ich żoL!dka, pokarmem znś 
iefi: soj\: z owocow, z mięsn y 
7-e SCłcrwa. Te ktore idą 
l-bicrnć pożywiente~ pr'zy
.llioHfzy oddają roootnikom, 
z ktorych każdy odbiera 
s\\l.oią porcyą;: nie mafz 
tam indney ' fpf2:eczki ani 
bitwy, żyią wf'zyfcy w zgo
dzie; tym czarem liczba 
mief~kańcow cQdziell wi~
krza ponmąia fi~, nakoniec 
f.d y iuż. są wfzyHkie w fi .. 
lach zupdnych, wylatuj~ w 
pole. Tu dopiero ni~zmjerne 
ukody C".lyni\, pruiąc owoce 

GUB: 
wpr20d nim doyr~ei'l' udo,. 
rznią na przcz.oty y mi od 1i 
nich wysysają. ul cąly zrą· .. 
bowa'wfzy żyią ich pracą., 
Gd y im (i~ trafi takQwa zdq ... 
bycz, znorzą ią do swego. 
gniazda 2 y między 'mnych 
podzielaią, y ciefzą iJę w wiel
kiey zgodzie y przy~~źni .. 
Nie dlugo jednak ta ied~oś,ć 

trv/a międ21y łotrami. W 
Paźd,zlerniku alhowiem, gdy 
pie n~ ie żywności, rZll€a.~ 
Dę i€dne na dn~gich z tak!Ą 
żwawością, ~e cale gn~azdQ 
łłaie po!em J.~rwawego za~ 

boyfłwa y zami<2fzania. Osy 
bez pk;i wyrzuoają z !W!11o· . 
rek iaia, robaczki, y nimfy .. 
biiąc fię jedne z d rugi emi" 
rzadko iędnąk na ś~niefć; 

miłość oyczyzny, n~dzieią 
pOtOQ1G:Wa., y rząd fpoko.y~ 
ny, wfzyfł:ko uf'raie, y cą.ł~ 
Rzęczpofpolita z gruntu wy"' 
wr:1ea fię. Naoftatelt gdy' 
na!taną zimna floty y def~ 
cze, wfzyftkie prawie mufz\ 
gipąć, z wielkim nafzym 
fzcz~śeiem y pfzc:łoł uhQ· 
gich. Samice niek.tore pq
zofi:ałe z tych wfzyfi:kich 
przeciwności, zHkiada.i~ y 
rozmnażają nową Osadę. Osy 
wyiad~ią wielkie muchy błę
kitne, ~ ktol'ych ~a{je-nia 
mnożą fi~ robaki w mi~fie! .y 
, ten 

OUE. ~;t 
~@ń leden poźytek mamy z rzykówJ y wylatuią ttlLH:ha

bpl'zy krzon yeh Os. mi. ugan iaiąc .Gę za robac2-
. GUEPES ICH NEUMO- karni y pająkami. Poty m 
NffiS, albo GtJEPES IVfA" ltaią fi~ matkami rtowey 1'a
((ONNES. Ty ch mltch są ro- tnilIi, o ktore y pódobnet 
ine rodzaie, iyią ofobno, r.o- czynią fi:arania. 

, śnią n~ tym od Os, że ikrzy. GUE:PES de l' ISLE de 
,leI zwierzchnich nie iklacla- 'FRANOE. Te muchy bar
lą. ptz12dniemi nogami za- d;w m~ó.cne, mniące kolec !lm
wrze turzai~, w tyle iedne fzny. y pełne odwagi, S:~ 
il1ai~ wąs, a drug{e kolec, bardzo użyteczne mierzk::lń
Idory ien: ha wierzchu, u oom. Bcdąc slbowierrt Bab .. 
Os zaś i e fi: ukry~y. Te mu- fze od ~ro-wek naz\\ an~(;h 
chy mocne roSłą kOInorki Ka l:t'fta 1 Ui:S , woiuią z ni;;ni. 
W tynliu od muru, albo w zabijają, y wytępiaią tych 
dtewnie ku {lońcu, komorki frrafznych niept'zy iaciol,kto
tak są; robione że z nich lhlt- , re gryzą y pfuią wrzy (tka 
cha wybiera gruz, y klei po domach y na dkrętacn. 
'materyą IdeyJią tak dalece, GUEPIER de CAYENNE~ 
że przy dziurce robi fię ni- Gniazdo Os J(a1jal~'kic7ł. oro
'by rut'ka nie wielkn, tam na htiwfzą fztnką bywa zrobió
fpodzie fkJada mncha nafie- ne . \V każdym plaftrze ielt 
nie, z ktorego ma tlę \vyiądz dziura dla·kommunikacyi d() 
·robaczek. Każdy rodzay wf~y{łl,ich części gniazda~ 
-much gotuie wcześnie pt'zy. rnatel'yał w tynl gnieździe 
zwoitę pożywienie fwetnu ieJ1: daleko pięknieyfzy od 

·f'odzaiowi, dla r1aH:ępuiącego 'nafzego, albowiem ien: niby 
,1Jdtom{lwa. Tak iedne Si! prześlicztH! y białą papoteką, 
'~co fię żywią pewnym ródza- tak dalece źe te muchy mu· 
iell1 G.~iienic, a 'drugie dro- fiały umieć robić papier. 
bnemi pajączkami, tych te~ wprzod nii tn y; te papote.k~ 
' dy nazhierawfzy ikładai~ w robią; z tyłek toznych dt'ze\~ 
komorce tyle, ile moŻe wy- bdwiiionych subitancyą le

. ftarczyć .dla robaczHow ma- pką. kto't·:! wyrzyguią. Co 
iących . fi~ urodzić. Robaczki nam pokazu~e, że procz 

. przemiertiaią (j~ w Nimfy, lz l'f!a t H,arych moglibyśmy 
I P?tym dobyw:ai'l' fię~ p~che" y z imyah tnłte.ry ł ' rOtHĆ 

papier. 
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papier. Patr~. j- f <ul'a,; .1?apf:el'; 
Opifaoie y P.r .yniwty , tez. 
same maią,. Gl) V h~rze Osy 
pofpolitc;. . PLitn&! G:uBp~J 
t0111.111rw:e .. f. . ' .. . . 
GUErH~R a~ 1\1Elt Na .. 

z,; ifko d'~~llc pę\1jheIlilt rd

Gzaiowi ZiłH0rc,Jkow; Patrz. 
.Alcymt. . , 

aUEPliI.R MEROPS. 
leO: ptak Bre/.~dfki; i:yie 
chrząfZ'c~t1ł~i, p rlczo ł.anil ,Y 
innemi r0hn ;<a:ni. Tę ofo
Hiwość maJ te pazllr piet- . 
wfzy u noai r\la trzy rZfCdy; 
i oftatni ie(,cll tylko. 

GUHR·. Tym imieniem 
hazywałą rtłlne n1aterye lu~
Ścowe VI pro9z~fn drobnym, 
ktore S,! m, ~t k II? ,~llbo ft;lch.ę, 
y ktOl~e .ill~ woda ,'prz7fzo
tdwala; li:dne są kredżlane~ 
2; giihł{i bia, lo:kołtey y tym 
podobne. Ilfali to byc ma
teryą picrwfzą kruścdw, (ub 
rozwi~ża!1jem onych, Wle

Gzieć "nie mótemy. Natura 
ich y ~olar o~nacza' przy
miot mlTtf;ry, 

GVi. 4e:t7Jiafa ziele nie 
,.) 

rośnie nit 4icrni, ,nIe tylko !la 
~ałęziach QI;.zew rdzn y~h , 
ale njgd y na Figowy ch. Cza-

I rem byw~ na drzewie fpro
. chniał 1111. na kainieniu, albo 
,' ha Hwrupie z gatka, ,Y ia-

.wfz..: fi'ł zieleni .... Kwiat ieft 

Gut 
śłlmi,ec 'Y , samica, -ziarka 
przyczepiają hę do kory 
drze\\'a~ z ktorych kor .: onek 
wralła w nią, s.ok z drzewa 
dodaie mu wjlgdei 'y roz'ralia 
fię, ga{'!zki u wierzch~ c~a:
sem usych.aią J . -ale ~Łofzeń 
tr~rt y wypufzcza .nowe. Je.; 
n1~ołą bie dba o tOJ aby tafia 
do gory ial{ inne rośłinYj 
~de tąk rd~nie iak mu·fię po· 
d.obrt. Dawni prżypisywali 
wielkie H\.utki Jemiole; y 
Kap}ani POs'~lltCy modlili fi~ 
pod dębem na ktoryrti wy
ratła'ta. J agod y ź Jemioły 
są (jLtre do za ty \vallia we~ 
wn:ttrz, powierzchownie zaś 
leczą wrzody. Korę z Je,.; 
mioły zg;noiwfzy w wodz e, 
y iHuldi'I.Y nń miazgę, ftai~ , 
fię wyśmienjty kley; 

Gu IB. l i e zwierz~ta ma.: 
ią podob'letiH:Wd do kozy or
dy:1a'l;yiney y-do Jtozy Egip~ 
fkle y, cbud~ą ftadariii w Se
negal po {idlach y po, Jasach~ 
, GUINARD. S11.iegula ptak 
przchttuiący ieił ż rodzaiU 
ptakow nazwanych PLllVii:r 
czvli DefL:czownik Około . 

• Ka~rnutti we Francy} bardzo 
ich wiele, bywa. Ten ptak 
HO y !50m-zeze kogo wy
trzyfzcza oczy na ni~go, y 
nic fię nie TUrZa, tak dale~e; 
ie drugi może ~ tyłu iayśt; 
" - y fieci, 

GUl. 
Y flecią przy kry~. Pofłrz~
liwfzy . iednego, wfzyftkle 
J{f~żą koło niego, y można 
kilI(a

w 

razy ftrtelić w kupę. 
GUIMAUVE. Slaz wielki 

leśny, iluży na zapalenie w 
ranie, z soku iego y cu,kru 
l'obią maść ślazową, Z ko
rzeni warzon y~h w wodzie, 
t:obią fię fzczoteczki. do chę
doźenia zębowo 
. GUIMAUVE VELOU
TEE des INDES. Patrz. 
Amh,'etłe. 

GUTTUS. Nazywały fię 
pewne naczynia z j{torych 
k~opla po ,kropii sączyła hę, 
u~ywano iednych do Ofiar, a 
drugich w łaźni, ktore były 
napełnione 011 W1} y balsa
mem do namafzczania. flę, y 
utwierdzenia źy~. Znale
~iono iedne' z nich z kamie-

, . 
GYP.: 5~5 

nia Onyx przedziwney ro
boty y,piękności. 

GYPS. Ta materya ka
mieniHa ieIt tniętk~. Gdy 
ieit swicąca y , przezroc'~yHa 
nazywa ftS; Pierre jpeculaire, 
ieźeii w nitkach Gyps /łrt'~, 
ieźeli w bryle, Pierre a pla
tre. Jeżeli te brył y są prze
zroczvfte nazywa {je Alaba
Itrem "gypsowym. G:~ ps w 
ogniu rozsypuje fię, tłuk~~ 
go na proch y używaią do 
bielenia, zmiefzany z wodą 
naie ufG mięt1~j, y na ten czas 
robią z niego rożne figury, 
ktore potynl twaTdnieią y 
Haią fię trwałe , 

GYRIN. I€di: .~W ierzątko 
pewne, ktore z niezmierną 
fzypkością p1 ynąc czy ni o
kręgi na wodzie, ciężko go 
złnpać, gd yź fi~ z,a·raz zanu" 
{'·za w wod~ .. 

·H. 
H ACHre~ de- PIERR~. ktorego Maytko\vie na o
Patrz. Armes des Sauvages, kl'ętach używają, y łek t y k ~ 

HAMAC. Łoiko ktorego płaiką, mi ktol-ey ti(2 kai ą no ... 
ezęfto używaią w Afryce y {i~ w 11i-ektorych !-t':1iach W 

\V Ameryce, za~iefzaią go Afryce. ' Te łożka . iedne ,,~ 
między dwoma drzewami, plecione ż kory roin ) ch 
dla uchronienia fię od dzi- drzew, a dr\.lgie I.z bawefn y. 
k,ich befty i y robakow. To Na wyfpaĆh Francufloch Da
nowo znaczy także. łaźko my pierwfzey dy1tynJ{cyi 

Dyk&; Tom I. Uu przy i-
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przyimując wizyty, wśrzod 
pokoiu, leża na loźku wi{'z~4 
cym, gd~ie "l\lurzynka ied~~ 
ręk,! koryfze łoźko, a drugą 
mllch y ogania. Tak to w 
ka~d ym kraiu miętkość pa
nUle. 

HAMSTER. Szczur polny 
pofpolity w Niemczech, bar
dzo żarloczn y y tłuity, u
cieka do iamy, ktorą fobie 
kopie iak krolik, dokąd znofi 
zboźe, ien: zły y kąsa. Gdy 
go pies pogoni albo koń, 
jkacze do pyf.r..a y okrutnie 
l\ąsa, rozmnata Gę bardzo; 
ol'obliwie pod czas iloty wiei .. 
kie fzkody czyni w polu. 
Jam y ma pod zielone, w ie
dnych m ief~ka, a w drugich 
!kłada żywność, niel{tore są 
głębokie na plęĆ {top. Samiec 
ma ofobną iamę, w iamie sa
micy it;[ł: kilka dziur z wierz
chu dla 'latwieyfzego wyni
ścia y wniśc:ia dla dZieci, 
ktorych rodzi dwa razy do 
roku, za ]iaźd ym razem po 
pięcioro lub f~eścioro. Chcąc 
pożytkować z ich magazy
now y futra, rozrzucai,! im 
iamy ktore czasem bywaią 
głęhokie do dziewięciu Hop, 

HANNEBANNE. Patrz. 
jusq'llia112e. 

HANNETON. leO: rodzay 
Chrz~fzczow po[polity w Eu .. 

HAN. 
ropie VI środ lVraja. P r ze~ 
dwa miell:1.ce nieztniern(! 
fzkody czy~nią w drzewach 
owocowych, ziadi.liąc liście 

na n ich do fl~":Ztc:tu, lecą.c; 
brzęczą. w dZień {iedzą p;c1 
liśclem VI cieniu, il po zacho
dzie lłortca podnof.q (ię hur
mem y lataią oślep, uderzaiąc 
robą na co napadną:. zkąd ieH 
przyllowie w igzyku Fran· 
cuf1~im : nie 'Liu/a:Imy iak 
ClzfZ[!.f:~cz. Samic<.; z samic~ 
po zi~rzeniu d lugo zoftaią ż 
fobą. l\.tora p·o zapłodnieniu 
rohi fobie dziurkę w zi emil 
j\Opi~c ogonem [)\2bol,iO na 
pot {topy, y tam ~l~tf!.da iau' 
podługowate ia~noźolte', ie" 
dne po dt'l1gim. To fpełni ... 
wfzy vv'ylazi Z ziemi, Illt~ 

troche po powietrzu y W 

krotce ginie. Ku konGU 
lat~, z tych jay rodz,! iię reJ" 
baczki blu1e, ktore żyi:l ko" 
rzonb,mi tioł, nie \;:y fnźą~ 
z ziem'l chyba przypildkiern. 
'Yielkie fL.kody czynią VI 

ląkach, ogl'odach, y zbożu. 
"Vieprze y kruki Qardzo lu .. 
bią ieść chl'l:t.fzcze, ktore na 
zimę lwpią fobie micfzlomie 
głęboko w ziemi y tam za .. 
mieraią. Na wiosnę wyła~ 
źą na w ierzc:h I{u pożyw ie· 
nin. Przepędł,iwfzy trzy 
lata na iednym ziadaniu liści 

z drzew, 
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z dr.zew, zal\Opui;~ fię iefzcze z swoiey Oycz.yzny, roZ -

głęl)ley w ziemi. zrzllcaią dZlelaią lice ncl pułk i.l. maiąc 
ikor~ y zofl:aią w Ltanie nimf na czele iednego więkr'i'ego 
Z początku żołtawych, po- nad inne za pr:tewod11lka 
tym żoltych, a nakonice czyli \Vodza, 1,torym Ry~ 
czerwonych. y tak oH:atnią bacy przepufzc7.aią. daruiąc 
zim'C pl'zepędzalą. Na po- ich życiem prLez wdzię
czątku Lutego we 12. dni czność, że im fprowadzili tak 
przybieraią nGl Gebie znowu znacLny polow . .l edne udaią 
Jdztnlt chrząf/.czn, twardość fię ku ziemi nowey, drugie 
y kolor naturalny, a zaba- na morze Baltyckie, a inne 
w~wfzy ie('~cze przez trzy krążą około Anglii Zelan
JPlefiące w ziemi, w l\1aiu dyi y innych Prowincyi 
wyłażą y podnot'zą fię na HolLenderikich. Ku Francyi 
powietrze, zaczynaiąc na- zawiiają w l\laju, ptynąc w 
we zapłodnienia y uciechy. należytym porządku. Jeżdi 
Chl'ząfzcze iako y inne ro~ przcyście ieit wąfkie iak ien: 
b~ki mające na fobie łuikę cieśnina la lV[anche, fzv kuia 
Tlle łatwo podlatują. Znay- Gę wzdłuż. Tam Gę tylle; 
dUłą ie czaf'em l'petryfiko- zatrzymuią gdzie znayduią 
wane w ziemi, w kamienia.ch robaczki ku pożywieniu! 
łupnych y w głazach. ~a.czki y rybki ktol'f'mi ży-

H1\RENG. Slt;dź, Ry ba Ją. Kolumny rozmaite Sle-
mori1,a wfzyfl:1{im znaioma. dzi zgromadzaią {i~ w cZalle 
Znaydl1ie Gę w morzach poł- y mieyfcu umowionym, 
nocnych, a. podobno naybal'- gdzie zebrawfzy Gę w kupę 
dziey pod lodami, dla uchrQ- powracaią do fwoiey Oy
n ienia f1ę przed Wielory bami. czyzn y. Sledzie trą f1ę raz 
Ztal11tąd w niezmierney licz.,. na rok w iefieni olwło poro~ 
bie wychodzą, y rozbiegaią wnania dnia z nOcą. Nie
fię kupami po Oceanie, gdzie przyiaciol na Gebie ~a'lą ry
ich z~dawiaią y znich bo- by morikie, iakie są Nordca
gacą Gę, Sledzię pl y waią per, pies ~lw,/ki, świnia mor
w kupie y prawie zbite w jl~a, DorJz, StokwiJz, Łyjki 
fros, tak dalece źe czasem y inne ptaki, ale naynie
o~\ręty zatrzymuią fię na. przy iaźn ie y L~p s~ dla nich 
Juch. W y fzedlfz y na wiosnę fi ci BoHemledkle, z kto~ 

UU2 rych 
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r y ch gd y fi~ ktore wymkn~ 
wp ,datą; w ręce innych ry
ba kow Europe ylkich, tak 
da!t::ce źe fię ieh ledwo część 
pOl:o ~[aie dla ro.tmnożenia 
swo ego rodzaju. Polow 
śleJzi ieft łatwleyfzy w no
cy n iźe{i w dzień. Albowjem 
w d;;ień nie moźna ich po
ihzedz tylko przez poru-
fhenie wody y zaczeflllenie 
fię, VI noc y zaś fię bl Y f .tczą 
y do światła idą. Gdy przod 
!wlumny wnidzie w fleci, za 
n ią idzie cała gromada, tak 
ddece że za iednym ciągiem 
TtlOŹna bard-lo wiele zatowić 
~·tedzi Połow śledzi zaczyna 
fię w Czerwcu w dzien S. Ja
na po poinocy podIug u(taw 
Hollenderlkich, y Rybacy 
Pi" /. yfłęgaią iako wpr.tod ło
wić nie m'lią. Sieci są ZrO

h~one z iedwabiu grubo krę-
· canego P erfkiego) y czarno 

farb.owane. N a y lep;ey Hol
lel1dr/,y umieią urządzać y 
golić śledzie, ktore pr.ledalą 
'Hl calą; Europę. Obrzynaią 
im fkrzelt~, y pakuią w beoz-

- ki d~bowe, przesypu!ąc war
f.dwumi soL! grubą HI(zparl
fką, CLasem przez dzień upa
kują co w nocy ułowią. Na 
ten czas WOl;lO śle-dzie łowić 

w S więto y w Niedziele. Sle
dziel ktore iedzą świeźo na-

HAR. 
zywaią: Hanmg blanc, ktore 
iedzą solone JIaycng pee; a 
kto re wędzone Hare1".g sau
ret. T~ oB:atnie przedaią, 
Kupcy pod nazwifkiem. Ap
petit nOllVea1t. ale ~ą nie .fl:ra. 
wne y nie sm~czne, W Ra
ku 1764. Przedawano w Pa .. 
ryżu śledzie Hollenderfkie 
gotowane w letkim bulionie 
zaprawnym fzołwią y bo.b
kowym liśoiem, ale bardzo 
były delikatne. Znayduią 
w ziemi śledzie fpetryiiko .. 
wane, albo ibelety ich, albo 
wępiętnowane tui kamie .... 
niach. 

HARENGADE. Patrz, 
Celerin. 

HARI COT Groch t,t'lofli, 
ktorego rod/.aiow ien: bar
dzo wiele, ia!\:il' są: piechota, 
fzary, biały, czerwony <Xc: 
Groch y Szwa ycarikie, Hvl.., 
lenderikie y Czefkie- są n~y
leprze. Łllpiny zielone y 
iefzcze w łopatkach gotu ią 
na Hoł. Zbierają ie także 
na zimę na poa, ),tol'e rpa .. 
rzywfzy po kHka razy do
brze wodą gorącą, potym 
fufzą. Można ie takźe f"ma.., 
zye w oliwie, w oacie,. w 
maśle, ale iuż nie maią swe
go smaku. Grochy włofkie 
mi tyczkach pięknie kwi
tnące, czynią; ozdobę w ogro· 

dUl:h 

HAR, 
oach, W frrąkach gdy dQy
rzeią, są ziarna, ktore:: 11 ..z y
waią, Feve. Patrz. tego fhne'!l,. 
liARL~ ou HERLE. J.Vu

rek ptak, l(wl'ych mitso bło
tem smierdźi, znaydUli; Gę 
nil Llgier :-: e. 

HARPE, ou L YRE de 
DAVID. Nazywa {ję Kon
Chcl iedna pJ'zedziwney pię
]mośc i z rodzai u 'l'o7Z7zes. 
RozmRito~ć kolorow y po
rządek furek, cl.ynią ią bar
dzo ciekawą Podobneź Jw
pią y w ziemi. 

HARPENS. Ptaki na go
rach Delłinachich, w dZIeli 
fię n ie pOI\~7.ui:l, gn ieżdLą; 
fię w dzi:"lI':lch ,p.0 1'k a 1-1 (;11, 'v ktorych Gę Giemzy cho
waią. gtos mai,! żałosny. 

HARPIE. Patr:<.. ChaT ve
Souris .. 

HARPONNIER. Jen: ro
ozay Czapli ktory ma dziob 
nak{'ztałt haka, ktory l1l ry
by wielkie zabiia; Mexy kań
!ki rodzay ma piora czer
won~. 

HAUTIN, ou OUTIN. 
leB: ryba pewna Hołlender~ 
!ka, ktora na morzu KaJpiy
ikim iefi daleko więkfza , na 
brzegach Nilu ietl w wiel
kim ufzanowaniu, z 1<iPLek 
gotowanych robią kley, na
soliwfzy ią fufzą, y przedaią, 
iefł: rardzo pofilna, 
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HAY - SENG. Ryba bar-

dzo fzpetna bez ości y bez 
}<ości, ktorą, Chińczykowie 
iedzą· Scis"nąwf7Y ~ rcc ku 
zaraz zdycha. Na dłużfze 
chowanie solą Ją. 

HAY-TING. Ptak dl'8p1e
żny bardzo rzadki VI Chi
nach y Tartarvi, iefl: 111~I\ ny 
żywy, y od~nżlly . .L 'Ódy 
Gę trafi, źe ktorcgo z.łupią, 
oddają do Sokolnictwa C e
farza Chiń1kiego. 

HAZE. NRzywa fię snmi~ . 
ea Zająca, albo I{l'olil}Cl. 

HECA TE. Ta Boulni ],to
rey rod ieLt nie pew~ y, l!"'a~ 
c7yla toź samo, 00 Prorer. 
phla, Diana, y Luna. 'V\T y .. 
raźano ią ałbo pr<::ez trzy ti
gury fpoione Vi iedL ą; alba 
przez trzy głowy n{t iedn ym 
Posągu, albo pr4ez jedną gfp
wę o trzech tWRnach, dla 
tego źe była Bog i nią naro
d<::enia, zdrowia, y śmierci; 
w rękt~ trzymała pochodnią~ 
węża, powroz, y lducze, kto~ 
re znaczyły pr~ymioty mie. 
CIąca, zdrowia, y Ple kła. 
ktorego Hecałe była fł:roźem. 

HEDERA. Blu/zez drzew .. 
ko, z ktore ( o Gheraia Gu
mę· Powiada tą że llmty na 
rany ofobiiwie ta, ktora 
przychodzi z Ind y i Y kra
iow gorą;cyrh, od tey gumy 
wł()(,y opar:hia. 
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HEL10TROPE. Sloneo~

nik ziele, ktorego kwiat zą
wrze obraca fię ku Uońctl. 
Na zjmę chowaią w Orat1Źe
Tyi Słonecznik, ktory ma 
~apach VanilLi, w Vlaźkach 
tr/.ymally w pokoiq czyni 
ozdobę y miły zapach. Apte
karze nazywaią go Broda
wlli kiem, częścią że gubi bro
daw ki, częścią ze naftenie tę .. 
go ieft podobne do brodawek. 
leO: ta}\.źe pewny l{amień 
nal< ('ztalt Ja'ipisu wfchodnie-

. go ~ Słonecznik nazwany, 
ktory maiąc źy!ki y kropki 
czerwone, wrZllcon y w wo
d~ krwawe rzuca promienie, 
~d >' I l ońce na niego.' wieci. 

HELIVIINTHOLITE, ou 
VERS PF:TRIFJJł:S. Tak 
nazywaią wr~yfi:kie robaki, 
tak morfl~ie ial\O y ziemne, 
W kamień obrocone dba 
~minerali7owane, ktore po
dobno nir:co innego są, tylko 
fur kirobacz kow lllorlkich. 

Hr: 1VIATIT~, PIERRĘ 

BE ~\'IAT\JTb~, S A N G U 1-
NĘ. J(m,/Liu;;ll i k kamień. 

Tak nazwany, że ma za
trzymywać krew. le!1: to 
rpda żelazna bard 70 bogata 
mineralizowana w fDrm~ kry-
fztału, a l!Jo brodaw'ek, albo 
fzpdek kolc7.yrtych, j{torych 

~ ukłucie ma być niebefpie-

HEl\f. 
czne. Krwawnik ma roźne 
nazwiO,n, j~ko to: ZłobkQ

waty, PiramidaLny, g1'07$i}fy, 
dz.i1.lr/:owCf,ty, naz'{j;~oT1 y, okrą
gły y p%krągły. Nayprze .. 
dniey fzy krwawnik kopią; w 
Bizfpani i, w Niemczech, y W 

,Lombard V i, iedne są czerwo .. 
ne,drl1gi~ cienmoczerwone,a 
inne purpurowe, naybar .. 
dziey pop1aca Kompofleljkż, 
uzy\vaią go do fzlufowani~ 
fzkla, Hali, złota płatkowe
go y innych kruścow. Krwą
wnik czerwony pr7ez (i~ 
udzielu swego lcoloru innym 
ciałom potarty m o rliC'go~ 
D\. rllL. V\';, t'l.y go Z \l/ ierzchu , 
Temu" miner~lowi tak twat'~ 
derclU magnes nic nie fzkQ
UZ'l, ma w fobie wiele żelaza 
ale kruchego, tak dalece że 
go ci~gnąć, czy li klepać nie 
można, hez .przymiefza.ni~ 
innych suhCtancyi. 

HEMEPOBE. Robak pe .. 
wny tak nazywa flę, żyie 
tylko przez dni kilkf\l1uścle, 
Paki iefr robakiem ziada ro
baczki nazwane Puccrons, 
y dla tego inaczey nszywa 
fię Li017 des Puceyons. PGrtrz. 
tego jou/C!. . Po przen~ienie~ 
niL] f'woim nIe przefraq byc 
źarlocznemi, a nie lwntcn
tuiąc Oę robaczkami wzwyż 
wfpomnionemi, ziadaią sa-

mych 

\ 
J 

.... 

ltreM. 
mych fiebie. Jaia tegó ta
baka b y\Vaią poczepiane na 
fzypułkach drobnych, kto
re nic innego nie są, tylko 
kley ktory ten robak ze 
fpodu brzllcha sńuie, Hdada 
tt' iaia nń lirtku, z ktorych 
robaczki fkoro flę wylęgną, 
pozeraią Pucerol1s. W 15' 
dni ihie fię grLiby, a z nitki, 
ktora mu wifi U ogona snuie 
pęcherzy li biaty okrągły, 
W lecie we ttzy tygodnie 
wylatuie z pfCcherzyka ze 
ikl'zydłarhi, ale ieźeli p~
t!herl.yk snuł dopiera na ie
fief., to J11ufi prze~ zimę zo
frnwnć w Hnnie Nimfy, a 
dopiero na wiosr1ę przemie
nia fi~; lot ich ciężki, nie
ktol'e z rtich śmierdzą łay
nem. lefl ieden rodzay co 
[ue nazywa wodnym, źe po 
brzegach wody zabawia fl~. 

H EM1~ROCALLE. Lilia 
polna żoJta, prL-efadlOna na
biera rozmaitości 1wlorow, 
to fL:koda źe tylko kwitnie 
przez ieden dzień. 

HEMORROUS. Patr~. 
Aim.ortholls. 

HEPATIQUm des JAR
bINS ł ou BELLE HEP A
'l'IQUE. Wqtrob:zik ziele, 
ktore kwitnie wśrod zimy. 
Przedtyrrt robiono wodkę, 
ktor.~y Datny używały na 

HEP. 6~<j 
ogorzeliznę od fioAca lub 
wiatru. 

HEPATITE. Nazywa rt~ 
kamień, ktor)' ma fIgurę y 
kolor wątroby. 

HF.RBm de BENG;\LE, 
Ziel~ Be1ZgaIJkie, l{torego koń
ce łodygi przędą y robią Li
ta y kę, naLwaną: Ta./fotas d/ 
herbes. 

H~:RRE au CANC~R. . 
Patrz. Drmtda1·ye. 

HERBł~ au CHARPr!:N .. 
TIER, :!\nLLEFEUILL~, 
KnfJau:nik ziele ktore chlopi 
W lecie zbieraią; y przez 
mie{iąc moczą w oliwie, co 
ielł bnrdro fkutecznvm le
karfr~'em 11:1 rany. ., 

HERHE COUPANTE de 
CAY~NNE. Tego ziela li
ście y ład ygi pełl1e są kol
ców ząbkowanych, znldocie 
iefr trudne do zgoienia. 

HERBE (lUX CUILLIERS. 
Patrz. Cochlearia. 
HERBF~ ~l ET~RNUElt 

Patrz. Ptarrnica. 
H~RBE aux IfLECHES 

albo TOUTOLA.Ziele Ame .. 
rykańlkie ktorego Karaibo" 
wie używaią na funy zadane 
ód frrz~ł trucizną tlapufz.cz(l" 
nych; korzeń il"'go utarty 
przykładaią na ranę świeżą. 

HmRBE F'LOTTAI -TE. 
Patrz, Gocmu1'ł, 



~6ó NER: 
HERBJ~ aux GUEtJX. 

Patrż. C/emałz'te. 
Hl~RBE MOLUCANE. 

Liście tego ziela utarte~ 1n
dyanie pr7-ykladaią na rany. 
Francuzi na~ywaią go lelear
{twem ubogich, a iłrntą C y
rnlikow. 

HERBE aux PUNAISES. 
P,:l,trz. Verge d' Gr. 

HERBE de S. CHRISTO. 
PHE. Ziele pewne rośnie 

w lasach gorzyfrych, Hore 
ie [Ł trucizną, ale go uż y waią 
na parch y y robaćtwo. 

HERBffi aux VIPERES. 
lJla tego podobno nazywa Cię 
źe ziarka iego są podobne dó 
gtowki u źmii, powiadają ~e 
Huży od ukąfzenia iey, ma 
w fobie wiele cząftek sale
trzan ych, y dla tego ch lodźi. 

HERBIER. Zielnik. Tym 
Imieniem nązywaią Zbior 
roźnych zioł w liściach ufu
fzonych, dla łatwieyfzego 
poznania ich, nie będ~c tam 
gdzie !lę I;odzą. RO/lll:lit~ 
sa. Zielniki, iedne sa natu
.... ;Ine, a drugie robi~ne. 'V 
naturalnych są ziola pra
wdziwe, ale zafufl.one cz~
ścią na wietrze, części 1 na 
fiońcu, częścią w piecu, \Y 

rozmaitym {topniu ciepła 
podług nątury ziela. W ziel
nikach robionych~ są tylko 

HER. 
~yr~~enja Zioł odrysowane. 
JlIuJl1mowane, y wybijane. 
W i,nfzych znowu w pracIe 
wy~dkane Jiftki na bial ym 
papIerze. Kto chce zrobić 

~i,el.nik, potrzeba zerwawfzy 
hscle włożyć \'fi naczynie 
żeby zarąz nie zwiędły, po ... 
ty~m porofkladać w itarey; 
]{h~źce po liitku, gdy · tak 
przewiędną, potrzeba prze
~hdać c~ raz w infze miey
lee, pokt z~pełnie nie wy
fchną· DopIero nasmarowu
wf,.~y każdy z orobna, gumą. 
p~L.y kleiać na białym pa
pIerze, tym porz,!dkiem Y 
kfztaltem iak są w naturze. 
Nim Cię zefchną lin:~i, po
trzeba żyłki grubfze z letka 
powyC'ilkać, żeby gładl\o_ 
pr~ylŁaty d,o pa,piem. Ażeby 
zas tym pIękmeyfzy y cie
kawfzy był zielnik,. kazać 
pomalować farbą na papierze 
kofzyki y wazony, w kto
ryc11 marz te zioła układać. 
HĘRF.CHERCHE. Patrz. 

1\'1ollche-tllijante. . 
HEHI::,SON BLANC. Pab 

RCattmllr tak nazwał robal{a 
pewnego, ktory' ziada ro~ 

baczki nazwane Pucerons, ż 
przyczyny d71wnym fpofo
bem naieżon ych włosow na 
nim. Łazi po liściach drzew 
fzukaiąc swego pożywienia. 

Po 
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Po IS, dniach przyczepia fię tkiem . mi kolce, y tak 
w iednym mieyfcu, y nie powraca do swego fiedlifka. 
zrzucaiąc swego futerka, Łączą fię froiący, w samcu 
przemienia Gę W Nimfę, po~ członek ciągnie fig od ne
tym we trzy tygodnie w rek, tak iak w ptakach; tem
mat'! mufzkę) nie pfuiąc by- peramentu są zimnego. Serce 
naymniey swoiego okrycia wyiąwfzy z ieźa, ptzez dwie 
przez tę odmianę. Tenże godziny iefz'cze ru{'za Cię; A 
poftrzegI go na drzewie śliw- wnętrzności podług Pana 
kowym, ale bywa y mi roży. TempIe, w połtory godziny 

HERISSON FRUIT. Ieft ukłowfzy fzpiliką. iefzcze 
pe\yny owoc w Indyach cierpią konwulsye. Mięso 
wfchodnich, ktory rośnie ieźowe "'ieft ciężkie y nie 
gronami na wielkich drze· [trawne. 'fo zwierze ma 
wach, przywoźą go do Eu- ~o(latkiem Iayna, Mięso ie
ropy, konferwuie fię dobrze, go Hifzpanie iedzą w Wielki 
y ien: smaczny. poił:. Indyanie iedzą swoi e 

HERISSON d~ M E R. i 'eźe białe. .J elle Amery-
Patt'z. Ourfin. hnlfkie y Syberyilkie tro-

HERISSON de TERRE. che są odmienne od nafzych. 
jeż. To zwierzątko okryte AfrykańOcie y z Malagi są 
kokami, ktore podnoCi y ieclno co Porcs-epz'r;s. 
fpufzcza kiedy chce, broniąc HERITINANDEL. Waź 
fię iakiemu zwierzęciu zwiia Allgże/jki y Ma la balf'jk i , ~d 
fię w kłębek; polawfzy go ulqfzenia iego mięso gniie 
wodą, kolce mu Cię zniźają· y odpada, y chory umiera 
Dwoiaki iefi: rodzay J eźów, w n ieznośnych bolach. 
iedne maią pyfk iak U świni, 11gRIViAPHRODITE. Tym 
a drugie iak upsa. Krylą Cię nazw .ifkiem nazywaią kiedy 
po dziuplach w drzewie, w iedney Orobie zna yduii! 
albo, pod dawnym kamie- J.ię dWIe płci. Ten przypR- 
niem, nie wyłażą tylko w dek pofpolity ieH: w pano 
nocy, przez zimę śpią, żyią waniu Roślin, a bardzo rzac 
bwocami, iaiami, mrowkami, ki w panowaniu zwierzą~ 
ziołami, y korzonkami.Gdzie \V Rzymie y w At(mac L 
bwoc z drzewa opRda, tam ież dzieci miane za hermJff( l-

. tarzaiąc {~ę habiera go doiht- , d Y tow topiono,albo na w yfpy 
Dykc: Tarń I. W w Pllite 



56~ HER. 
pufl:e znsył mo. mai1c to (0 4 

bie 7a znak niepom yś/ności. 

'V R. 1763. Y 176+. Urząd 
Lioń .ki ukarał pręgierzem 

. y wygnaniem z mia ta nieia
kiego Grandjean, ktory był 
ochrzczony lako d .~ iewcL.y

na, iŁ żenił Gę iako m~\zc .l y
zna. Parlament Parylki ła
fkawfzy~ otworzyliż w tym 
ien: błąd n :łtnry, a nie iego, 
WIęC uwolnił go od lctry, 
ale fzlub fkafsowat, y ogtofir 
go być ~obiet:!. N ltllrali
frowie wfz yf'cy utrzy muią 
że hermafrou yci są źle llfor
mOW~lnl, y że nie mogą ani 
zapJodl.ić, ani pOC7.ąć, jakim 
był Drouard w Paryżu w 
Roku 1751. Natura w swo
im biegu zawrze ie il: icdno
frayna, ale w obiądlcniach 
swoich ien: nie regularna y 
niedon~onHla, zkąd pewna iell: 
że mniemani hermafrod yci 
są kob ietami, w ktorych pe
wne części ciała s:! odda/one 
mniey lub wigcey od POf}lO
litey formy. Nie potrzeba 
mieć za hermafrodytow tych 
dzieci, ktorym części rO
dzenia poka~uią Gę dopiero 
w czaJle zaraltania przeL. moc 
tem~('nll'nentu. 

. H ~~ P MI N E. Gro n oflay . 
. To zwierzątko Opl'OCZ Mo
fkwy y kraiow połnocnychl 

JtER. 
znaydnie (i~ taż w Przyląd .. 
ku dobrey nadziei, uCieka 
do i,am, y"biie fi v ~ kretami 
y f;;czura rni. Fl1terho iego 
białe y delikatne w zimIe, 
na gr,~bie(; ie ibi::! fiS c/er" 
wone w lecie, koniec ogona 
zawrze ma czarn y, ktory 
nHywięcey popłaca. Futer .. 
nicy bard/-o I ble wiele C'a
cllią gronoltf'l ie, ktoremi pod
f/. ywa ią lVluccty Kanonicze, 
y ~a/npki D m lki~. &::. 

H;~Rl\'IOD ,\C rl.!:. Ieft 
lwrzeń pewnego zich, Ilto
ry nam przywoll z kr liow 
wfchol1 nich. Ta roslina iel1; 
z rod~aiu ziela n3zwanego 
Roz,{tad: pOWi "id ai:! że fB:r: p
c)"lnie, fufzonc kor/.cnie 
iedzą, dla nabran ia ciała y 
utycia. Korzonki slTHlkmai% 
przykry, cfl:ry, y lep:ii, po
dlegai% zepCuciu od roba
kow. 

HERON. C~.apla ptaJ, 
orobny y dziki, porpolity w 
PolrL.cze w Angbi y w Bre~ 
tanii mnieyfzey. leci bnrJ / o 
wysoko, prLefi 'l duie po b/u
tach, po nad morzem, gnicź
dźi fie mi \\- jer tchol hH'h 
drzew,v śpi !led/ąe na g~lltGzi, 
przez dzieli chodzi po \\iO

dzie na wysok ich nogaćh I 
żywi Gę rybamiJ y żabka
mi l ktore nabrnwrzy na 

flesz'y-

HET. 1lET. 563 
fkrzydta,nie(je do gnial,dą dla mocn~) robaki Ich nie pfui,!, 
d/-iec i. PO lm W4. c /.<\pli leH: w J elleni Ha i% (i~ czerwone., 
ordynaryina. iż tf/yma gło, y zoaaią na drzewie nż do 
wę mltd/,y łopath:li lll, za- mrozowo Buk chociaż ieH: 
J.r ęciwfl.Y L',yię, Polowanie twardy, rośnie lcdnaJc prę
z ptakIem na C/np/e ieH: L'a- d:t.ey n~ź d;!b, po 20. leclcch 
bawne, gdy ią albOWIem ptak d~deko fporzey ro .śnie, w 60. 
pogoni, itnrn tię iak naywy- bt ief;~cl.e grubieie, a/c ra; 
źe y wybić w gort {'ehowa~ zem do f.~CL.ętu l pruchnieie, 
w(>y glowg pod 1krzydlo, w każdey ziem i rośnie, ale 
tym czasem gdy Sokoł lub naybardziey lubi zJemie le .. 
inn y ptak noL~on y, uderz y tle,! y VI ilgotną. Ch(;:lc bu
z gory, przebIla fię na d7,io- czynę rOI,mnoźyć z ZIarek, 
ble jego, albo gl'Cboką ranę potrzeba ie wprzod namo
odnoCi. Młode c.0 <"tplęta we czyć w gnojowce. l\10żna 
Francyi ied!..! za l'pecyał, też razem {iać ieczmień albo 
jakoż s~ barcizo deli1\utne. owies, ktory ml~de htoro~le 
Orzct b'ile na Czaplę. CL.a- będzie zaOanial fwoim cie
pla z rod!.~dll małego, wrz.e- niem, bardzo albowiem bu
fzezy w nocy pr7,eraźliwym czyna mJoda nie lubi flonca, 
g tOSCł11, iakb y chciała wo- nawet fadząc ią w fzpalerach, 
mitować. Patroz. Corbeau potrzeba zaGaniać od polu
de Hud. r A1'grttt8, fe Bufor, dnia, gn ż nie lubi upałq 
le Crabits, l' · Ibis, y la Pa- f1onecznego, y lePley zawrze 
Id/e, s,! to wf/..yako rodzaie uda'le fię na polnoc. Tego 
Czapli. Ptltr'Ż tychJlow. Cza- drzewa bardzo wiele uży
pic rożnią hę ie!'zcze mipd/y waią do robienia O!<ręto v, 
fobc! 1\Olorel)1, śą albow iem robi,! z niego hol a, Joźa do 
białe, b/ękitne, brunatne, y Armat, ł , pDt y, talerze, trze; 
kar.lt~nownte, czaple Bre- wiki drewniane, iafzcLyki 
zylfkie, y Luizyańikie mai% &c. Cie le, Stolarze, Toka
czuby na głowie. rze. y inni od drzewa rze-

HETR~~. Bu/~ drzewo pj~- mieś/nicy bardzo go wiele 
kne w niektorych lasach, ro- używaią. Wininrze wiora
śnie ziarka Bllczyny na7ywa mi bl1kowemi klnrł1ią wino, 
ią; Faines. Pafr~ tego (!owa. d rzewa okopconego w d y_ 
Liśc;ie s~ iasno ziel~ne y mie robactwo nie toczy, albo 

Ww~ 
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też ~chcąc go uczynie trwa
łym w wodzie y na powie
trzu, moczą go wprzod dłu
go \II wodzie. 

HIBOU. Sowa ptak nocny 
nazywa fię Clzat-huant, dla 
tego że łowi myfzy iak kot, 
y wrzefzczy żałośnie w no
cy. Głow~ ma podobną do 
kociey, oczy zaBania powie
karni, pta.k zawrze chud y , 
~krywa G~ pod kamieniami 
y w dziuplach drzew, leci 
w poprzek y po cichu, wy
l'Zl1Ca gardłem kości y herść 
z myfLY, gdyż ich nie może 
ftnlwić, broni fię fzponami 
wywrociwfzy fię na wznak 
Rodzay ich ieft: rozmaity; w 
Odnodze Hudfon są białe, y 
z koroną nit głowie, w Mar
tynice y ,w Islandyi z roga
mi. Islandzka sowa złapa
wCzy gołęhia wydziera mu 
nayprzod serce przez grzbiet 
ił potym całego pożera. Sowę 
u Rzymian miano za ptaka 
źle wrożącego, Atellczyko
wie zaś wielce ią czci(i, y 
przy Minerwie !ławiali iaka 
znak rolhopności, że w cie
mnościach chodzi befpie
czme. 

HI ~BLE. left rodzay Bzu, 
ktorego liściom świeżym 
przypisuią moc wygubiania 
wolkow w Szpiklcrzll po-

HIP. 
tr~eba go nakłaść w pewney 
WIerze, 

HIPPOBOSQUE. l\1iędzy 
robakami tego rodzaiu nay
znacznieyf.te są: la MQuche 
li Chz'en, y la JYlollche Arai .. 
gnee. Patr'.!. tych jow. 

HIPPOCAMPE ou CHE.. 
V AL MARIN. J(onik 'I1wr .. 
./ki, znayduie fię w portach. 
ktorego zbieraią tylko dla 
ciekawości, piorka ma iak 
włosy, ktore w wodzie wy~ 
daią fię iak grzywa koJ1fką, 
ktoremi przod głowy y fzyia. 
okrywa tlę. gd Y żyć prze
fiaie, y włosy giną. Pow ja
daią że z brzucha wypufzcza. 
truciznę. na ktori łekarfrwo 
ieH: ocet pić, w ktorym go 
namoczywrzy zrobi Gę fkie
let z niego podobny do li .. 
tery S. 

HIPPOCISTE. 1efr ziele, 
ktore rośnie na kozimlepia 
krzaczku. 

HIPPOLITHE. Nazywa 
fię pewny Bezoard, ktorega 
znayduią w kifzkach u koni~ 
dla ktorego cierpi obG:ru
kcyą. y zdychać muflo 
HIPPOMANĘ. To 11owo 

znaczy albo naGenie z Ziela 
nazwanego la POl'nmB epi. 
neuJe. Patrz tego jowa. albo 
mat er y ą, ktorą klacz wy pu
rzeza w ten czas, gd y fi~ 

-I 

HIP. 
grzeie, albo nao(tatek sok 
zGadł y, ktory zrzebie po u
rodzen in ma n 1e na czele, <lle 
między pierwfzą y trzecią 
błoną, keore pioc! okrywaią; 
ta materya bywu 1'0ll11aite
go kfdałtu y wielkości. 1)0-

świadcz~nie . uczy źe klaez 
poty nie da G~ srać zl'zebi~
ciu, poki iey nie dadzą zieść 
tey subftancyi. Dawni mieli 
uprzedzenie o nie y, iakby 
by la przyczyną niel'ządow 
Kali-guli, ifl.J\o wfpomina .\ Ll

wenalifz, ale to iefł: falfz. 
HIPPOTAME. J(o/I, "ze

~zny. To zwierze ziemno
wodne, bardzo go wiele znay
duje Gę w rzel{uch Afrykań
Ikich. Częścią przemiefz
kiwa w wodzie na dnie, y 
żywi Gę ry bami, c7ęścią w y
chodzi na ląd, y zi 'i da zioła 
y legumin y, ktore fie ią Mu
}'zyni, chod iego nie pręt ki, 
woli wodę flodką na łąkach, 
niż morfką. Sa.mica rodzi 
dzieci na ziemi, y tam ie 
wychowuie, przyuczaiąc iak 
maią ikakać w wodę za nay
mnieyfzym fzetefŁem. To 
zwierze sypia w trzcinie na 
brzegu rzekj, y chrapi mo
cno, tak że go można po ci
chu zeyść y zabić, ale ien: 
bardzo czuyny. Rże iak 
koń, weyrzenie ma firafzne. 

BlP, 565 
Murzyni zafrąpiwfzy od rze· 
ki polnią na niego, frrznła fi~ 
nie imR z żadney frrony, 
~dyż ikora iefr bardzo twar
da, tylko mierzą pod brLuch; 
z)' ie d1ugo y nie łatwo 
żywcem daie Gę złowić. Eti
r0peyczykowie gdy poluią; 
na niego, Haraią mu fi~ n:1y
przod nogi pogruchotać glu
tami grubemi, a dopiero go 
zabiiaią. Gdy bywa ranio
n y mi wodzie, .rzuca fię z fu
ryą na !tatek, y poty llę 
morduie, poki w nim fil Ra
nie. To zwierze ien: krwi
{te, pow iadaią że fi~ poty 
trze o drzewo, poki doHa .. 
tl, iem fobie .krw le nie upu
ści, poty lU .kł~dzie fię w mu
le, ;teb y flę rana zamknęła. 

Murzyni broniąc swoich pol 
y ogrodow zaGanych w kto .... 
rych te konie wielką fzkod~ 
robią, we dnie y w nocy pal!! 
wielkie ognie krzycząc y ha
łafuiąc. Mięso z tych koni 
}{ruche y tłuae jedzą Mu
rzyni za fpecyał, a ofobliwie 
Portugalczy kowie, ktorzy 
nim żyią przez cały \Vielłl:i 
Port. Ze ikory wyfufzoney 
y dobrze wyciągnioney ro
bią torby na JUlIe y poluo
wce na rtrzały, używaią jey 
takźe tak iako y !kory wo
łowey, krwią maluią, .zęby ' 
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rozbieraią Dentyści, z kto .. 
rych \l/praWlI ią ludzlOm,gd y ź 
tak nie źolkną, iak z lon 10-

wey k03Ci. 
HIPPURITE. Są to pc· 

tryfikacye koralow mori1 Ich, 
ktore fi~ fkładlią z w',e lu " .. al
cow ktore wchodzą ieden w 
drugi. Całkowite s1 rzact
k;e. U tomki ich ktore zna y
duią są nakfztatt kor L.enia 
Ziela Przei1ępu, albo na
kfztałt kolumn y . krtr;coney, 
albo rogow baranich, albo 
walca na kOllCU w p."wiazd2 
ułożonego. Nntlln~i,towi; 
nie I·tor~ y kład ;! ie w r7ę
dzie Pol /pow fkamieni nty ch. 
HIRONDELL~. j nj/..()!!ta. 

leI\: ich killo rod~alow, ia!w 
to: IvIartilleł, te Crapa lld 
'l)o!ant. Patrz tych flu ll' . .J a
fleołka domowa ielt nnypo
fpolitfza, ięzyczek ma roz
dąrty, oczy świ-=rgocąc 
zallonia błonką, nigdy (i~ nie 
da' uiafkawić. Swieq;otanie 
jey ien: pr;:ykre pl'/ez llCl-

I nanie gtosu, lata f/)'plw y 
kręto, ieźeli lat:;! doty l\n , ~!c 
fię fkrzydłami zjemJ al bo 
wody, pewny znak def7.czl1, 
ił to dla tego tak zniża fl~, 
że robaczki na ten Cla~ nie 
podnofzą fię od ziemi, cho
dzi mało y to źle, żywi (j~ 
Jllufzkami y robaczkami) kto-

J-URt 
re łapie latając, gniazdo robi 
w kominie, ze nomy y z Cana 
ktore ulepia hłotl"m z okrą:
gin, we śrzodku wyglad/a, 
wyście ·Ja pier7pm y puchem, 
y dopiero znO(1 jaia y wy
{i<.~da d./. i ecl. Gd Y kto ru ('za 

iey gniazdo, samiec y samica 
fit afznie w r./.cI'zczą, y zwo
łują inne na pomoc. W na
fzych kra.ach nie pokazuią. 
[,12 tylko na wiosnę y w Le
cie. W żo!ądku znaydui~ 
fiCC lUłmyczk i, ]\tore poma
gaią do Jtrawienin, powJadaią. 
o tych kamyc;dalch, źe wy
ciągai~ plll s a(i:.wo z oka, gd y 
Gę zapl'llf'; y. Jnfkołki wo
dne m~do co fię rożnią od 
lVI.arthzet, robią fobie na 
brzegu rzeki, alho na go
rach dołek, ktory wyUa
wfzy pierzem nieGe iaia y 
wyGaduie mlode. "rie'dzieć 
icfzczc nie moźna czy ia
flwlki na 7imę,odlatuią, lub 
nle? .Jedni mowią źe na 
zimę odlatują do Arry ki, a 
na wiosnę powracaią, drudzy 
mo\vią że (ig kryią po dziu
rach; Insi l'}Jowu twierdzą 

że Gę c7epiaią noź kami W 
kupę nakLtnłt wieńca, y 
fl-lWaią (Ję w tlaw lub w fru
dni,!, y tam c zekaią wiosny, 
To pewna 7e l'koro w iefieni 
dziliie kacz.ki odlatu ią, Y 

lUR. 
t\ne t-akże zgromadz'łią he 
niby zabieuiąc fię do

J 

po~ 
droży, ił potym razem w no
cy cata gromada ndmie. Po
wrot ich oznncza wiosnę, w 
czym ie6nak czasem chy
biaią. Y tak trafiło (Je w R. 
I7-l~' źe przyleciaty \~ czas, 
gd y iefzcze robaczki Gę nie 
wylęgły, nie maiąc lię czym 
Ź vwić 7 wiele ich wy zd v
chatn, .Jalkotki z Przyb:d
ku dobrey nad%iei, z CJe
śniny Glbraltarikiey, Karo
lłńfki~ y Brezyltkie s:~ to ro
dzaie l'ozlTI:lite tychże sa

mych ptakow. Amerykań
f1:Je są olobli wrze, ktore 
gnieźcll.ą (ię po dziurach w 
~o :nach umy~lnie dla nich 
porobion ych, albo w korba
sach na ty kach wysoko za
wieL~onycll. Hollendrzv l1 

fiebie maią pewny rodzay 
iafkolek, ktore pachn'!; AnL

brą, nazywaią ie morfkiemi. 
HIRO:-:Df~LLE. Tym 

imIeniem nazywają pewne 
konch y bi walne z rodzaiu 
OJ:ryg; ta koncha otwarta 
pokazuie niby ptaka lecące
go, we środku iak perłowa 
m~c ica, a po w iel'zchu .zd yą
wfzy zwierzchn i ą [korkę. 

wydaie ha oko pi12kne ko
l~ry. 

~-IIRONDELLE de MER. 
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!en ryba morll<:a z fZerokie
mi y d fusiemi piorami, kto. 
remi fparł fz y fię pl'zelatuie 
powierzchl1 wody, ucieka
i,!G prted infzą inką wi€'l1,~ 
rybl, mięso nie Iłrawne y 
tuci::!Ce, Ikr~ ma C7erwoną. 

HOBEREAU. Nazwifk~ 
rt~ka ci rapi~źn:go, ktory iefł: 
leL"cze mnJeylzy od Drzem
li!i:a. z ktorym potui,! na 
dl'O)ne ptal'zki. 

. J!OCl1~ PlED ou HAUS
SE- Plł:!:D. Ptak z ktorynt 
pDluią na Czaple. 

HOCHEQ.UEUE. Patrz. 
Bp,r gPro71nette. 

HOCOS ou oeos. Ptak 
KayańJki, ktory czub p09nofi 
y fpl.lL~C7a kiedy chce, gdy 
l\1'zyczy zdaie fię flowa wy
mawiać. 

HOLOTHURJES,ou 
VERGES MARlNES. Tak 
fit nal.ywaią Pławy morfl\.ie, 
nieig-rabne z rodzaiu nazwa
n y ch ll'loluques. Z tych ie
dne przylegaią no mułu na
~. rztałt roźy, ale śmieJd~ą. 
drugie są podobne do ~Illna
kow, morze ie wyrzuca na 
brzeg. Są także iedne co 
plywaia po wierzchu fiO'ur\l' 
.' ~ J 

owalney. Holotlzurit: des In'" 
des, ktore wziąwfzy w rękf2 
zaraz nę rozpala y gorączka 
bierze, na co cz~snek ro-

fiarty 
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Harty pomaga. Njeldot'ży 
Indyanie ktadą te ślim,lli do 
likworu ktory pii,!, ażeby 
byl tęźfL.Y, ztąd pochodL.,! 
choroby ktorytn podpadoi~. 

HOMARD. leG: Rak n1Ol'

iki. Patrz .. Ecyevżjse. 
HOMME de BOlS. Patrt.. 

Orang -Outang. 
HORUS, HARPOCRA

TES. Ten Boźej- byt sy
nem Izysa, tym dwoiakim 
imieniem nazywano llozka 
milczenia, wyrażano go z 
wielkiemi ufzamt} trzymaiąc 
palec na wal'gach, rozumie
jąc przez ufzy iż powihni
śmy wiele iJyfzeć, a przez 
palec na ufłach, mało mowić. 
Pewny Autor mowi ŻE' Egi
pcyanie y Grecy wi~cey 
mieli rofhopno&ci, obiera iąc 
fobie za Boźka milcL.enia 
tnęfzczyzn~, niżeli Rzymia
nie, ktorzy mieli kobietę. 
Patrz. Ageronia. 

HOUBLON Chmiel. Tey 
roślin y liście śą podobne do 
winnych ale oitrL.eyf"e, nil 
dobrey ziemi b::lrd;1.O fi'G pnie 
w gorę, tak dalece Że może 
wyrość na 50 ltop \Vy~oko
~ci. Owoc iey wchod/.i do 
pi wa, ktorego sol lataiąca y 
:;;ok korzenny zachowUle pi
'\.'v~) od kwasu. Zafzczepienie 
Chmielnilm potrzebuie pra-

, HOU. 
cy y wielkiego {łarania. Po
wladaią że młody chmiel 
CL.yści krew, mtode g;dąz!d 
iedzą zamian: Szparagowo 
SądL.ą;, że chmieliny dobrze 
urządzont:!, rhogł yby wydać 
ptzędL.iwo. Chmiel gdy kwi. 
tnie podlega zarazie, gdy mi 
niego {'padnie rosa {lodka o 
wfchodL:le Gońca, przez kto
rą tranCpil'Cłcya zatrzymuie 
fię, od te y zarazy zginątby 
zupełnie .. tylko trzeba' zry
wać z~rażone liście, tedy 
nowe oc1rosn~ .. 

HOUPET ÓU. Ryba pe
wna Amery kauIka bardzo 
żarłoczna, ktora pożera inne 
ryby. DLikich ludzi kąpią
cych Gę w morzu duG, albo 
porwawfzy zębami zatrzy
muje. Uważano raz, źe za 
nią płyną dl'obne rybki, ni ... 
by uciekaiąc fi~ pod iey 
obron~. 

HOURITE. Ryby z wyfp 
Afry kańfl{ich, ktorey bar .. 
d/~o wlete wychodzi w Ma .. 
daga lk a,-. 

HOUX. 0flroh~ew krze
wina, !{ torey liście są kol
cow pe łne , robią z niey 
płoty piękne. Drewno twar· 
de y waźne idzie na doł, 

ba!'d .. ~ o dobre do roboty dre· 
wnianey, gaiązki są gięte, 
używai'l ich do trzepania 

sukien 
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suki~n) y fplataią trzonki do iev daleki ieit od dGfkona
b.arapnikow, kwiaty na ie.. ło~ci, bez obrouy, bez ru
on yeh razem są samce y sa- chu czyli poftępowania, y 
mice, a na drugich orobno. bez dowcipu. Zamknięty 
Orto!trzew nakrapiany zdo- w ikolupie, iedno1taynie eo
b.i fzpalery. Anglicy z kory dzień otwiera fię dla nabra
preparuią lep na ptaki. Ofto- nia potrzebnego do zachowa
krzew mały nazwany IIoux nn żywiołu, ledwie moźna 
Freton rośnie w płotach, li- poznać podobieńrtwo do zwie 
ściem iego Chłopi przy- rz~cia w tak niezgrabney 
krywają mięso y inrze ie- poltnci, y iego uczlonkowa
dzenie.chowaiąc przed fzczu- niu. Rozumieią ie OHrygi 
rami y myCzami. są dwoypletne; Ikta, kto-

BUART. Ptak wodny, rą w Maiu wyrzucają, przy
lftory zdaie f1ę powtarzać czepia {j~ do fi,ut y innych 
swole nazwiHw, iedzą go na materyi na dnie morikim 
brzegach rzeki 1UiJlisipi w będących, a we 24- godz111 
Ameryce. okry wa fię fkol'upą, j{tora ni-

HUETTE, ou HULOTTE. gdy z miey{ca swego nie ru
IeH: rodzay wielkich Sowo fza Cię, poki i~y rybak din. 

HUILE de BALEINffi. lakomfłwa narzego y poży
Thtftość wielorybia, ktorą tku ztamtąd. nie oderwle. 
Hoilendrzy zbieraią w bary- OO:rygi zielone poCpolicie 
ły, y przywożą do heble, przywożą z Dżeppe. Koloru 
gdzie ią potym topią. Fran- tego nabieraią od zielono
cuzi odwaźnieyh7Rraz topią śei, ktorą opasuią pogrodki 
ią na okrętach, rofpłatawr"y prY.y morzu, w ktoryh oilry
wieloryba, y takowa tłuIlość gi tuczą, y są bardzo delika
iefi daleko lepfza, nazywaią;: tne. Inne oftrygi ażeby 
Hui/t: de peclze Fnll1foise. by ly dobre ~ pow inn y hy ć 
Używaią iey do palenia, do świeże, miętkie, y wilgotne. 
rozrabian~a pewnych f3fb, Te ktore łowią przy Uscin 
do robienia mydła, y do wy- rzek, y w wodzie iasney, są 
prawiania i1\.Or, preparuią ią fzacown 'leyL~e, y dla tego 
także do oblewania okrętowo z BretaniI przekładaią nad 

HUITRE. 0jls yga. Ten infze, a iefzcze bardziey z 
pław morflei w naturze fwo- M'f.i"e111leS enSainto7'lge.Olt l'Y-

Dykt;: 'Tom I. Xx 
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gl z frędzlami są zachwalone, 
gdy nie maią wody 110dloey, 
Hal,! fię tW :'ll-de, gorzkie, y 
niefmaczn\:!, bardzo ich wi\:!
le ginie przy samym uro
dl.eniu w błocie. Ryby 11101'

!kie nazwane Galcwga, JI.Jou
les, Petoncles. fes EfoiLts ma
"żnes, y Crabes. są IlraLmcmi 
niepr7.yiaciotami OJ:ryg. \V 
llil'zpanii łowią Oarygi czer
wone y rudawe, w Illiryi 
lwloru brunqtnego, z mi<;:sem 
czarn ym, a w morZll erze r
wonym koloru t2czy. Na 
wyf'pie S. Dominikas:l:.b~nL-. o 
delikatne, prz YC7epicl ią uę 
00 pn iow w wGdzie będących 
z drzewa Alanglicr; lVlurl. yni 
zanuuaią {i~ w m'">rLe: y 
zbieraią ie w torby; 11 orup
k~ maią przezroc-: y frą y ko
loru perłowey mat:icy, j(to

rych }{;fzpanie używaią za
nlla tl: b:lda, Pati·';!, /:me:a Perle, 
gdzie Gę powil"d~'IC1 lo o tych 
oltry snch ktore rodz~ PF: dy. 
Skorupy z o[iryg są dobre 
do uprnw;ania ziemi, y na 
wapno z l .. torego robią kit; 
Hużą takle ku o?dqbie w 
Gabinetach, przymiot ten 
ich i~ft, że maią;' dwie fko
rupki nierowne. Naycie
kawfze są; itrzępiafl:e y kol
czy!te. 

HUPPE. PUTPUT, BE-

BUl'. 
CASSE d' ARBRE, CO~ 
MffiRDElJ:: Oli PUANT. 
Dudt;k, Ten ptak pofpollty · 
w Polfzcze y w n iektorych 
kr'aiach ~:uropv, czub r.)~l

f,~(;za y podlloi; ' ]{ifdy ch~e, 
tlcie ka do lasa, żyle gąilcn i
c9mi, rooal ami, y chrząfz
czami, gnieźd ,~i Ut w dziu
plach, gnial.do zewn:ltrz wy
lepia laynem ludzkim. znofi 
cLtery jaia, na źimg L'uka 
lU<iiu clcpleyr.~('go. Dudek 
chod2i niezg rabn :e, . prl. y
Gada c z~fto na ziemi, lata nie 
wyscl\o. gl os lego ilychać 
z d ,del,;n~ nie iel;: bardzo d/i-
1(i, da ie (ię ułan~nwić; p,d y {j~ . 

mwoi, ugania {i ę po il blC 7<1 

muchami y my L'ami, lubi 
Ogi\?11, y częiio wlazlfzy w 
komin rościCl.~a ilr7\' dJa y 
czub ro['pt1fz-~/a. l\li~w 11 ie 
smac/,pe. 

H U P l ~~ d e lVI O ~T A G N E, 
icił ptak ofobn T , ziHda świ'r

czyki polne, ż1ibki; y inne 
robaki. Dudki w lndvach 
\Vi'chodnich mai:! piora"b'1l'
d zo piękne, z y i:~ owocem 
J?ineabjlVll. Ptak l\Iexy kań: 
fki cbubaty, CZj li z Jwroną, 
ien: z rozdaiu DlIdkow. 

HURIO. Rybcz z rod:nliu 
wielorybow, pofpolita w DLI

naiu, bez łulki. Cl,ase;'" iedna 
do 400, funtow; robi~ 

kley rybi. 

HYA. HYD. 57I 
HYACINTHfi:. jacynt ka- y Sebie, ktorzy widzieli \v 

mień drogi, letki, topi fię \V ~r enecyi R. 1530, Y w Ham-
ogniu, mlttkfzy od Granatu, burgu R. T?20.podobnego wę
ro ', maitego koloru y wielko- źa do hidry Lerneńikiey, za
ści. J ac ynty są wf'cnodnie bite y przez Herkulesa P. 
y zachodnie, pierwCzc znay- Lillne'Lls nazwał hidl'ą Polipa. 
duia, fig w Arabii, w!clkuśl'i Szwcdzkiego,ktorcgo pok1'a.-
gr:.trzki, a przynaymniey jak iawfzy \V kawa/ki, tylcź no
lan·ow i orzech, fL;.lCOWne są wvch Polipow odradza fię. 
ztąd że [ię dai~ rz!ufo\~ac, H;tlcndrzy' wędruiący nazy
naylwf.ltownieyfLc te, kto- wai':!, hidq wodną r.·be pewną 
re Si bez źa.dney ikazy pod Strefą gorącą jm I!:kwa-
czerwone, y żoltogorące. torowi, ktorey /ęby t~k są 
J acynt zachodni nie bardzo mocne, że uchwyclwfzy 
iu,>ny, y miękfzy; Portll.()'!~l- człowieka za pn!ec ciągną aź 
jki kolonI f;;afranowego y na dol. }{ąpać fię tam nie
p0t111r:111ClOWeS0; C::.,,~/ki y befpieczno. ' Ta ryba nie ła
S!'!jki są iasne iak ow'fLtyn, t vo daie fi!C fchwytać nil wę
albo żól co kropkowan y; f(om- dę. gd yź zawf;;e przed nią 
pofl:e{fki y falr~ywy A f Jer- poprl.ed?aią rybki drobne, 
'nelljki st!l,"ryfl.tatem, olŁatni y pożeraią pon<etę, gdy wi
w o~nil1 bierze kolor fzaro- d/:i źe rybkom nic nie fzko
popirbty_ dzi, dopiero zbliża fiQ do 

1- YACINTHK Kwiat Ja- w~dy, y łapie Gę. lYhytko-
cynt. Pl~trz .• 1acintTw. wie niektorzy znnyduią fmak 

HYBOUCOLJHU. Owoc w tev rybie. 
Amery Ioul1ki, z ktorego ro- II Y D"R O P H I L E, ou 
bią olejek na rany zadane CJIU\ND S C A R A B ~ A
przez Draconculcs. Patrz te- QU ATIOUE Zuk u/odny 
go jłowa. Olelek ten ~ho- pływa barn/o dobrze,udnie
walą w naczyniu z owocu mi" nognnu robi, a przedl;:e 
nnzwanego Caranze12Q. u samca maią dwie biast ki 

HYDRE. "V,~ż o Gedmiu łuL-: c7:l1l:e, te~i nogami sci
głowach odratt"aiącyC'h. ale ' fi.a miło'nie samice VI ct.:v. ':e
to chyba w mUl.gu Poety- łąC' :~enla fię; potr

V 

eh l ':',n 

ckim. Z tym wrzyH:kim brać o ~ rożnie w ręce, al l.· )
wierzyć pot(~e1.la Gt:Jn~rDwi wiem f~czokami kąsa mocno, 

Xx~ > pod' 
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a pod tarczą na głowie ma 
kolec długi y oItry. Ten 
robak żarłoczny, żyie roba
kami wodnemi. ŁufKę ma 
na fobie twardą że go ranić 
nie można~ dla rozmnożenia 
dzieci snuie pęcherz na
kfztalt Idobuku Usarfkiego, 
w ktorym samica {kłada ikrę. 
leO! iefzcze y in(zy rodzay, 
ktory nou iaia w pęcherzy
kI). owalnym, ktory wisi z 
tyłu. Z tych iay rodzą hę 
robaczki, ił. wyfzed tfzy z 
gniazda rofchodzą fię po wo
d.lie dla fzukania pozywie-

. nia, takie robaczki nazywaią; 
ver afsasin. Patvz: tego flowa. 

HYENE. Zwi~rze CLwor
nogie w kraiach gorących 
w A.fryce y w Azyi, fiedzi 
po dZlUrach miICdzy !kałami, 
y po iamach, ldore fobie 
kopie. Nie ieft dwoypłe
tne iak powiadaią, gd yż dziu
ra pod ogonem nie ieft głIC
boka. D",iwne rzeczy pi
fano o tym zwierzu; iakoto 
źe {i~ daie złowić na dzwi~k 
in arumentu, że naśladu ie 
głos ludzki, wzywa paCte
rzow po imieniu, że fię ko
cha w pafterkach, y inne 
tym podobne dziwaćłwa; ale 
naturalifrowie bardziey przy
iaciele prawdy niż ofobliwo
ści, nauczaią nas, że hyena 

HYS. 
iefr zwierz dziki żarłoczny, 
y nigdy nie daiący fię ułn
fkawić. Krzyk iego pod~
bny do ry Im cielęcia, oczy 
mu fię świecą w ciemności, 
lepiey widzi w nocy niź w 
dziel}, broni fię od waźnie 
lwowi,uderza na 1< yfia, O Crro
widza, y Człowieka; chodzi 
z bliika za trzodą, wy łomuie 
w nocy koCzary, y pożera 
Owce. Gdynie znaduie 
żywności wykopuie z ziemi 
pazurami o[hemi ciała umar
łych, ktoremi naywięcey 
żyie. Hyena ktora tylf..l 
fzleody naczyniła we wśi 
Gevaudao w Langwedocyi 

R. 175+ J755· Y I756. 
była podobno z rodzaiu 0-
firowidzow. 

HYSOPE. Izop ziele {le
ją po o;jrodach dla 'zapachu 
korzennego. Zydzi przed
tym robili z niebO kropicHa 
do kofzerowania ttę. Z ltsc ia 
y z kwiatu robią oleiek, kto
ry nuży na świerzbienie 
głowy, y wygubia gnidy. 

BY ' TffiROLITES. Ka-
mienie, ktore wyraźaią c ;~ę

ści naturalne kobiece, mniey 
albo więcey głębokie, są po
fpotite VI Katalonii, y w Co
btent"::' koloru rdzawego. Zda .. 
ie hę że to są ią.d ra z konch 
nazwan y<.:h .ilnomee. .Pafrt. 

HYS. 
trgo {lowa. Xiądh Torubia 
Frar."cif/..kan "'mowI: ze na 
iedney gorz~ w Katalonii 
zna yduią fię inne kamienie 
nazwane Priapolites l wyr'l-

HYS. 575 
zalące figurę członka m~
fkiego, ale z taką opatrzno
ścią, źe gdzie iedne y płci są 

kamienIe, tam drugiey nie 
znaydują fi~. 

I .. 
JIAnu. Ptak Rrezylfki za
wiera w fobie gniazdo uple
cione z (ie1'Ści zwierzęcey, 

na końcu cieJlkiey galązki, 
broniąc tym f'pofoLem swoich 
dzieci od poźarcia 1\1 a łp. 

.J ACARl~. leO: rodzay 
wielkich Krokodylow, od 
ktorych zapach piżma wy
chodzący, przeił:rzega z da
le ka przech()dz~cy(;h. len: 
bardzo żarłoczny y zICby 
ma okrutne. Znaydują fię 

.w Brezylii y w Caye1l1ZB. 
JACARANDA. "\tV ln-

dyach iea d\/oi:lki rodzay 
tego d rzewa; w iedn ym dre
wno białe, a w drugim czar
ne. Ob yd wa są bardzo twar
de, y maią Hader marrnoro
wy. Subil:ancyi z owocu 
iefzcze zie,lonego uiywui1! 
zamiail: mydła. 

J ACINTHE jacynt kwiat 
pochodzi ~ Ind y i, wiele ma 
w lobie przymiotow pię
knych, dla ktorych są cie
kawe. Na iedney gałązce 

ma bukiet piękny, naypier.:. 
wey kwitnie po źimi e, ko
lor ma rozmaity, zapach mi
ły. Kwiat nabiera piękno
ści przez rozmnażanie, gdyż 
fieiąc ziarl\a, nowe rodzą fię 
rodzaie; z ziarek pro!łego 

Jacyntu, pOhanych, będą 
kwiaty dubeltowe. . Poka
zał fię nie dawno kolor żołty 
Jacyntow, ale ien: iefzcze 
bardzo rzadki. Ziemia dla 
J acyntow naylepfza ieft., 
zmięr.~awfzy do dwoch czę
ści ziemi, część piaiku, y 
trzy części kretowizny. ey .. 
bull{ i sadzą w Październ iku, 
poźnil"yfze nie sadzą filC tak 
gtęboko, iak ranne, wfzy
itkie iednak razem pufzczaią. 
gd y zakwitn1!' potrzeba ie 
zaHaniać od zbytecznych u
pałow. Gdy cybulls:i okwi
tną, zrzzynaią łod ygi, a cy
bulki wybieraią z ziemi, z 
ktorych ież(di ktora nad
psuta, potrzeba ją zmaczać 

w wodzie dyayllowaney z 
tytlu-
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tytiunu, co pomaga nsw~t 
od robać1:wa, gdyż cybulek 
tak nie psuią . Potym te 
cybul ki furzą na w ietrl':e, y 
!kładaią w plldelluldopr / y
fzłego sadzenHl w Oktobrze. 
Chc<l(.c ażeby J acynty kwi
tły w Lipcu y w Sierpniu, 
p~trzeba cybulki układai..c 
do pudełka, przesypyw ać 
piafkiem, y nie sad/ić ich 
aż w Kwietniu, lub w lVfajll; 
zoO:nwiwfzy zaś cybulki w 
ziemi iak Gę zofl:awuią Re
nunkuły, przez cały rok, 
toby wf'zyfl:kie pognit T. Sa
dząc ie, potrzeba odryw '1. ć 
l)rzyro G: ki, y sad 6ić orobno, 
z ktorych kazdego ro Im no
wy rodzi Gę k wiate Je Chcąc 
rozmnoż ' ć cybulhi, w sa
dzeniu potrzeba ie pona
rzynać na krzyż, a tak tyle 
urodzi Gę cybulek, ile bąd...:ie 
narzni!Ccia. J acynt J ofkw i ta 
w wod .. de na kominie, wf y
pawfzy w nią fzczyptę sa
letry, przy odmianie świe
źey wody. Cybulki wfa
dzone w ziemię zaraz naftę
pUlącego rohl kwitną, y du
beltowe nawet naf1en ie w y-

. dadzą. Holland ya a (}fobliw ie 
Miaito Ha~'lem iett Oyczyzną 
Jacyntow, gdzie ofohliwf;;ym 
fporohem udaią; Gę. Pr7edtym 
był zwyczay W Hollandyi,.źe 

JAD. 
gdy k.to deOat nowego kwia
tu, znrllZ zg romndzal sąf1n~ 

dow, 1. t o r z y Clę w tym ko .. 
chali, y pl zy wesoley ucz
cie, pl'/ez 'lo! !2kfzosć głofow 
nadawali nazwitko nowemu 
kwiatu. C hc:!c mieć k v iat 
przeplatnny na i~dney gnlą
sce biały y niebieiki, tegQ 
używają sek retu: to ie[t, P0-
tr~cba nickt ore pączki iefz
cze ni~ rozlnvitłe poobwi
iać, a po t ym Clarlu~ od [podu 
rośliny pudlturzyć, a tak te 
pącz ki, ktore. nie były ob
win inne rofkwitną !ię biaro. 

JAD'!:. j :r;::.c~mr kamień 
drogi, ziclol1ofLf!ry, pra\vie 
oliwkowe go kolOt u, zdaie fl~ 
być l1ntury Agatysll y I<rze
mienia. Tak ieH: twardy 
źe murzą go fzlufo\\' nć z 
profzkiem dyamentewym. 
lndyanie iednak w nowey 
Hir;' }>l\nii maią oprocz tego 
fporob do fl'.lufowania y dl.m .. 
rawienia go, bardzo go fob'le 
fzaonią. y llofzą na L~yi wy .. 
rabiany w dziub ptafzy. "V 
TUl'czcc.h y w Polfzc l. e mo
cno L~acui"l ten bamień. 
rob ią z n ieg~ trzonki do no ... 
żow y do f...:abel. Pnypl
sywano mu rozmaite cnoty, 
miedzy inL~emi że lecl.y j·o-'"' .., .. . 
·mien, y dhl tego nazy'; ~ią gQ 
lnacze i; Pierre 7.1ep!;retique. 

JAG A. 

JAG. 
I AGRA. leil: gatunek cu

kru z drzewa Kokowe.;o. 
Potrz. Coen. 

JAGUAR. Zwierze okru
tne y H:rafzne, ale nayokru
tniey fze w Ameryce, iak 
'tygrys krwią nienasycony. 
Powladai~ że naybanltiey 
łubi białych lud;;l, że ich 
pOLna ie węchem, y fz.uka 
bal'dtiey w noc y niź w dzieli. 
To zWIerze i'lk Clg na !. l'ze, 
ieH: bard l o boiaźliwe, od gło
wni Lapalone y ueie ka. 

JALAP. Paln,: BeUe de 
nud. . 

JANIPA1 TA, ou GEPA
NIER. Sokiem tego owocu 
d/.icy 111d/~ie sm.~rui,! Gę idąc 

na woyn\;J, r ,)...:umleląc źe 

tym f'porobem od ltrafL:l nie
prz yiu(.:ie ia. 

JARGON. Tym imie-
niem na z ywa! :! dyament żol
taw y, nie ieH tak twurn y , 
i:lk d yan1cnt przezroc6y lty. 
Patr~. H yaciHthe. 

JARS. Gąjiar. Patrz..Oit;. 
J AS1\IIN. jaz,1nin. Ten 

krzak ieden udi:lie Gę w zie
mi w ogrodzie, ił drugi tylko 
w Oiunieryi, litory roz
mnaźa lię z gałązek, w kto
re potym fLcLepi't rzad('.t.e 
gatun ki. Zapach kwiatu 
J a/.minowego rof'chodzi Gę 

dalelo. Efsencyą Jazminową 

JAS. 575 
ró15ią przekładaiąc warf..c.twą 
]{wia ~ ki, ił drugą warfLtwą 

qa \'e łnę maczaną w oley l\u 
z or7..echow Arabikich na
zwal1 ych Ben, ktory nigd y 
nIc gorzknieie, potym do
piero w yciikaią z tego oleiek 
p.tchnąc.'. Przymięfzawfzy 
Spirytusu winnego, 7.apach 
por tllCa t tuftość, a przecllO
cizi do Spiritusu. 

.J A~P'~. jaśpis, hamień 
n ntury krLeHlienii1:ey, roz
maito~ć kolorow drogich 
winien subH:ancyom metalli
cznym. Twardy ieH, y 
krzel'l.e ogień uderzony o 
ibl; podlug swego gatunku~ 
mniey lUD więcey .... daie G~ 
fdufowr: ć. Znnyduią go albo 
warCztwami w ziemi.., albo w 
kawnłkach okrągłych ro
{ney wielkości, w S ...'beryi~ 
w Anglii, w Czechach, we 
Francyi, w gorach Pireney
H<ich, a naypi"kniey fzy w 
Ind y ach wfchodnich. Robi,! 
z niego Statuy, naczynia, 
fioliki, fzkatutki, y inne 
fprzęty. Dawni 110f11i za
wr/.e J afpjs w pierścien iach. 
Guślarze norzą puy fobie 
ten j<amień, iakoby mlat 
moc zachowywać od cza
row, wielkiey choroby, y 
innych przypadkowo 

JAVELOT. Patrz.Acol1tias. 
. JAU. 
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J AUNE d' CEUF. Za/tek 

jct'ljlwwy ieft owoc z dfLe.wa 
śliwkowego w G\V ~yanle, 
zdaie hę, źe ie{t ledno co 
RUe7lHa des Indiens. y Lucu-

, ma w Ogrodzie K!'ola (?ran
cuikiego. Ogry i:a iiwrę mi 
gębie, ien: iednak bH'd z.o po
filny. Powiadaią że 1',1Z dwoch 
złoc.lyńcow odellano na tę 
wyfpę, aby tam z głodu po
marli, oni iedna li: Ź y li przez 
trzy mief1ące tym tylko 
owocem, y zdrowo z tamt'ld 
wyfzli. 

JAYS, ou JAY ET, AM
BRE NOIR, AGA TE NO!
RE. Ieft pewn y rod zay 
kleiu zapalającego fię , pa
chnie klejem ż ydo\vL~ im fał
{zywym, potarty lb ie fię 

elektrycznym, y ciągnie pa
pier do fiebie. Chociaż ieLl: 
zfiadły mocno, jednak pły
wa po wierzchu wad y. Znay
duią go w ziemi warrltwami, 
formuie fię tym sam ym I'pofo· 
bem co y kley. PLdrz. Bitu
mer. Daie Gę pi ę li nie pole
rować, robią z nI ego taba
kierki, guźiki y lr\ne ga
lanterye. W \Vlte mbergu 
naywięcey z niego robi,!, 

IBIBOBOCA. Tych wę-
7:0W ie!l: dwoiaki rodzay w 
Brezylii, ieden więkrzy kto
rego fzanuią, gdyi wytępia 

IBL 
rnrowki, ktore wielkie fzl<o
dy czynią \V luaiu1 y iedz,! 
go za fpe c yał; mnieyfzy ro
dzay ieH: bat'd,w 1traf'zny, 
cokolwiek dog,mi zaraz duli, 
ieźeli co uciecze przed nim 
na drzewo, teJ y y on lezie 
za nim; tak zaś mocno ściika 
drzewo W1clŻą-c, żę aż kora 
ria nIm {lę pada. Powiadaią 

że w dzikich mieyfcul?h bn
duią fobie miefzkania o kil
ku pi ,~tracl1, z ktOl'ych J aź
de ie lt nakfztnłt pieca, gdzie 
po kilku razem miefzkaią, y 
maią mitdzy fobł Krola, 
ktory miefzka W śrzednim 
piątrze. 

IBIS. Bocian czarny. Ten 
ptlłk w Egipcie miał swoie 
O l tarze 1 gdzie go cZCzono 
za boźka Opiekuna, albo
\viem wyi~da węże, y inne 
jadowite robaćłwa. Ktoby
kolwick był go zabił choć 
niechcą<.:y, karany był śmier
cią. \V yraźano czasem po
nać Bogini Izys, z głową; 
tego bociana. Ten ptak P04 
dług niel~torych ieil pier
wf/,ym Aptekarzem na świe .. 
cie, gdyż mu prz ypisu{ą wy· 
na!a ,~ek Enemy, ktoremu 
nos nużył za Seryngę. 

ICH~~UMON, MON4 
GOUSTE, Szczur Faraol1ow 
.alba Egipjki. To zwierzątko 

iefr 

JCH. IClI. b77 
ieft z rodzaiu Łaśic I ży- dyle. Niczmierlla moc ien: 
we, letkie, gni ewliwe, pe!- rozmaitego rodzaiu tych 
ne odwagi, śmiałe, rzuca fię .much; między drobnym 1'0-

jak !trzała poRrzegłfzy zdo- dzaiem są samce, ktore przed 
bycz, albo zwolna czolga Gę, złączeniem fię, pokaznią chuć 
1iada na tyle, przedniemi no- gorącą, y extraord ynaryiną; 
gami ie y piie, pod brzuchem parsyą; samice w tyle, jedne 
ma woreczek, z ktorego wy- maią kolec widoczny, a dru
pufzcza WIlgoć śmierdzą,cą, gie ukryty, tym kolcem świ
~atwe do przyswoicnia, y d ruią sobie dziurkę do zł 0-

wyuczenia fztuk zab:1wnych, żenia nafienia; tego lwica 
gniewa fię gdy mu kto prze- Hrukturę lepiey widziec mo
fzkadza w ieazeni\l, gdyż żna na muchach więkfzycb. 
ien: obźarte. vV Egipcie \Vylęgłych robaczlww po
oddawano mu cześć Bofką żywieniem są czerwy Os ~ 
za uOugi znftczńe, I~ tore albo Szerfzeni, ktorych gd y 
czyni całemu kraiowi; albo- napadnie gniazdo ~ zawierza 
wiem wygr z.ebuie iaia Kro- fiec z wierzchu y przebjia fwo
l.;:ody/e z piaiku, pozera rnlo- im kolcem, ktory ien przę
de, y wytępia węże iadowi- Cudow11ey firuktury Slda
te, iŁ choć czasem ot1 nie-ije da Cię ze trzech czę t ci; dwie 
rany w bitwie, nie traci ie- po bokach są nakf'ztałt 1\\"0-

dn:d.: serca. Powi4ldaią źe pele. a trzecia we środku 
u!l1y ś/ n ~ e Jpzje VI błoto, y nald'ztalt rurki, ktorą \ 't.} r u-
o !:!c-p:n fi ę t:im w Koło , ktore [zeza iaia. Ten J\Ol ec l:tI"? y-

gd Y rla nim zaf'chnic, !taie rnu ie nognI11 i t y! n€Jni ;.':[ l y 
mu 7,Q pnncer/. (j (~, n~e. ~ e p.f"l1ł, U ,~)J"~:-~ r r;~, e-

I::HNI~Ui':10N'3 l\~OU- dL l ur ~~W i \" I /. y gnwno Cs ~ 
CHES. 're muchy (po c','y m fldac., je dno ~di;o kil J.. n i<.:y . 
jeh moźna r0/eznać ) li it;:t· I nrze ?now li 1( h nC l I ·Cl"V 

wict'nie rufzaią przC'Jni cm i przedi',illraw i\\ jOn"~ !. 1'/1 · ~t 
n i) żkam~; nn/.ywaił ie l t· .1771LU - - gąi ie nicy, fk ~~1Cra ią ~ ~, l1l C y 
~H07U, gdyż wjL~ I J-1 rffm przy- 20, albo 50, i~, y pcdiu.: W iC'j

l jug~ c.l.yni :~ . wyiad c1i ,;c g:.!- kości robali3 , nG.yg l'ur I?n, <..Ś 
j:'i:'n',ce, PUCi'1'01lS, y in ! e ł 0 - mU<.:ha nie Jd ach ie w i~(! y, 
La{t wo, iaJ\O Ich1U: z117zo12 .:v\:c- ink iedilo, ~! bo ·dwn. .l l·(; J:e 
ł'.t,ątl\O, wytępiaią,c.; . l~ rok.o- przy!epiulą z 

D!:JllC: .1'oJiz 1. Y Y 
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frenicy fwoie ilia, lt dn1gi'e 
d /.:iu ra wią iaiu w g,!fi nicy 
ChOt:1<iŹ tw:udę, y tkladaq 
SWOJe j ,ała w BJdl we środku. 
Rob:lc%ek wyJ '~gl'li<Yl1y 7, illia, 
tak m~ gio li k.; obroconą, że 
[jor. W f;l i! /.:<1 l1Ź do wnętrzności 
gąli.::nicy, y wysysa sad\" po
ż_iwi~i9~(,y, nie narl1f~a1ą.c 
Q'r'; 'llWIV i,..,y iycia; g~(icni
ey zdaie Ii", że iię ilU do
br -::e, y meł(tore z nich na
wet pr.t.e,:),]jcniai:! Gę w po
czwarki. "\V·td6ieć moźna 

, pie- raz g1:Geni~ę żyw:! za
tr6ynwną w mJe) (t u nh dr6e
wie, il1kby wyl.in.da!a iai:'l, 
ale dociec7,ono tego, że to są 
tylko p~cherzyki, ]{tore fo
bie usnOWfl ł V robaczki \V 

niey b~dące, ~d ktorych bę
dąc fkrgpowan'!, nędznie g i
nąć muu. Te much y w R. 
173 T. Y 52. w1cilq prLy i1ugę 
we L?rancyi uczynd y . Roz
mnożywfzy Gę albowiem w 
tey oS(:tości co y g:~(Jenice, 
tyle wygllbil? 3'ą(ienic, ileby 
JUd/J~rl r~ka dO;~H'ać nic mo
gla. Te robacLk; dniem 
pl' /e0 odm:~n:l w pO':7.wa rkę 
snlli~ !'o ~ ic P'2('hcJ'/:yk ml~
tJ<i. Nie nn!'.(. nic; d/;wniey
f7.egu I~ko widzieć te pęche
n~yki pld11Takui~.ce lai.;: ży
we. trf.ym:1iąc je na ltolc, 
luu na l·ęku. RobacLki n,.a-

leo. 
zwane Puccrons, larwy r()
bac;dr'jW w zbożu, y tuja pa
ląc7.e, l ywa ią czasem Icr;o 4 ' 

wifki-<tm, w ktorYIll wy!e~·i.t1 :~ 
[iQ ~ chneumon y. Zml 'idu: 
iemy częllo na krzalm 1"0-
źowym na liltknch niC' źvwe 
Pu.;;:.-ons; a te są miel'; ka
niem robaczka, ktor)' :ziaJt
fzy ie~{o wnętrz;no"c~, prze
Jnienia !iQ pod jkorlq jego. 
y zrcbi\vrzy w nim fobie 
clziUl'kg ol rągł:! wylatuie mi. 
powietr%C'. Po la::,ach by
w~li·~ takle Idl!1cumony kto
re znbiiili~! p<1i;~h.i, y l1lL~c;/,! 
Cię za c': l y na roJ much~ na 
tak !tra!'6nym niepr/.yiacielu 
s\voim. lnn~ Si bez ,fkt·i'.y
del (€l to S1 salTIi:.:e) fkhdaią 
i~ia w gniazdec,dm pai~!ka 
Podobno Ichneumony na Be·. 
deguC!r J na k r/.a k'u roża.
wym wylęgnione, w gnieź
dzie paiąkow nie gnieźdz,! 
fi~. tylko dla tego, źe .tam 
zna Iduią inne robaczki, kto
rem! fi:c źywi,!. Pl.1tJ'~. Be
df'gu l ~r. lVloźnaby famili,! 
l\1uc.:h Ichneumonow nazwać 
narodem Karaihow. 

leOl. TIQUES, STATUES 
Pofqgż. W Grecyi (ławiano' 
posągi tym, ktorzyby trzy 
razy wygrali na Igrzyll:;ach 
poś\Vi~conych. Te posągi 
wyrażaJy osoby zwycięscy 

.podług 

lCT. .lEK. 
podtug ; ielko~ci naturBlney, ien: II 1\Il1rzynow, że 
gdZie wvdawała fi~ twnrz ie- i~ zł""pil! w iieć, zarai': ml/.ad 
go, y ch~\rukter, ile moż!lo- w morLe puf.wzaią· Chr,~e
ści jemu naypodobnieyfzy, sCJanie ktorzy są 11llędLY 
y dla tego n:.tzywano te po- niemi, nie są tak glupi, y 
sągi Iconiques. itd/.:t i:t. 

lCTIOCOLE. lVielkije- Hi: ( ou JK.REPE.:vION-
{zotr. Ta ryba bywa długa GA Powiadaj:. źe wrz\~ (łkie 
2.._f., {lop, ważąca soo lub 400 ry b~ łub zwic~'zęta, kt~re iię 
funtow, ~ chociaż iel~ mocna, dotkną tego w2żU wodnego 
2te przytym boiaźliwa, gdyż w Brezylii, przy kleia~ filC 
uC'ieka przed małcmi rybami. do niego niby l·teiem, j,to-
1\lięso nie ien: bardzo delika- ry z Gebie wypufzcza, tak 
tne, Rlc z chrzą{~ek iey ro- d~dece że sama zdobycz mi
bi'l kt.:'y rybi. Patr-:r.. CoU/} mo woli poddać mu fię mufi. 
de PoifsolZ. Te ieriot ry pl y~ Wychodzi czasem z wod y, a 
waią kupami, y pocchodzą ch~iawfzy go wziąć w rękę; 
co roku do rze k od .l ('ueni do zaraz ręka przy lega, gd y G~ 
Stycznia. \-"iduią ie prze- zechcefz drugą ratować, y 
chodzłce.z morza 00 Dunaiu. tey moc utraci fz, tak (blece 
Rybacy zaciągaią lie(:i przy źe fię z tob:! poty wąz będzie 
Ddgłorie trą.by, na ktory głos mordował, poki ci~ w morze 
ry ba oślep Idzie w {leci. nie wciągnie, a nakoniec 

ICTYODONTES. Patrz. p0żrze. 
Glojsopetres. JET - d' EAU lVIARIN. 

ICTYOLITE. Tnk na- Ten rodzay Ziołoz\\'ierza 
zywaią petryfikacye. alho znayduie fię \V Przylądku do
wyrycia ryb, czyli to one brcy nadziei, zdaie fię iaJ
całkiem rybę wyrażaią, czyli gęb'ka, floro Gę go dotJmieft;, 
tylko ich części ościfte z dwa albo trzy rtlZy wyrzuca 
n;ięsa opadłe. Patr~. Petri- wodę c/.yfrą. y toż s:.:mo za 
jication,s. każdym rnzem czyni, 

IDOLE des MAURES. JEUX de LA NATURE. 
Bożek Murzy,7jki. Ta ryba · T'reJi1Ość 1'latUJ'y. Kamyki 
znakomita ielt swoim dziry- rozJne itego kf'ztałtu y figu .. 
tam, ktory ma na grz'biecie; ry można nazwać trefno~ 
w tak wielkim pofzanowaniu ścią natury_ Imngin~cya 

y y 2 upr-<e· 



~~o lF. 
uprzedzona, znayduie na 
nich czasem wid.tiadła y 
kfztałty, ktore nie 52! w rze
czy samey takie, jakie są 

miafra, zamki, lub o~oby, iak 
na kamieniu F!orc'1c;ki'n, 
gaL:ie wydaie fig, iAkby J vic 
o!ioby podawaiy fobii.? l"tc{;e 
id:!c do Szlubu; w cz ym po
tym dopomaga f.ctl.lka, źe 
ci~żko inaczey być przeko
nan ym. Tak w idziano raz 
tnki kamień, na ktol'ym zdC.i
wała Cię być wyt'aźona l"'Tni
fzlca w mltrL:e y w ltroill Bi-
1kupim, trzymai.lc n,i r~kLl 
d.clecie. Są Jllektorc z tych 
kamieni, ktore swoy krzta tt 
winn y materyałom, rośli
nom, albo zwierzętom, Icto
re im nużyły za kf"tatt. 
Nie potrzeba teź brać za 
trefność natury tych rze
czy, ktore natura iednoG:ay
nie wyprowadla,iakie są kry-

I ftalti~acye LVIarkazyty &c. 
IF, albo YF. Cis drzewo 

żyie bardzo dIugo. \Vtdzia
no jedne, ktore by lo WyS0 4 

kie na 30. n:op, a wiscey 
iefzcze w Oowod; można go 
wyi1:rzyg!1ć rożnym kfztat
tern; pr /'edtym bylo w mo
dzie. teraz nie uźywail!' 
tylko po obfzel'nych ogro-, 
dach. Przymioty ma od. 
mlenne p~{Hug roź:1ości kra-

IGN. 
iu, może być tak flkl)dliwe, : 
iak Swinia weJz y IVi/c7.-y 
iad. \V nafzych l\raiuch nic 
nie fzkodzi, ale w l<raiach 
gorących, ma w fobie iad, od 
1i:torego liści zd vchaj~ Lo
nie y zwierz...: ta gdy o~e ie
dzą, y nie można ofrrz y~~ć 
be~ c;i<cźkiego bolu gło'~;y. 
Drewno jega iell: twarde, 
czerwonawe, zdatne do ro
bienia fprl.ęto\V. Rośn ie \v 
Polfzcze, w Anglii, w Szway
carach, \V Langwedocyi, w 

Prowancyi, we \Vłofzcch, y 
w ' Hifzpanii. 

IGNAlVIE, ou INHAME, 
Owoo z tego zjela pnącego. 
Cię do gory, iedzą prażon y \~ 
popiele w Ameryce. ,V 
Gwa yanie y w Caye7'l7ZC, 
rabią kaCzę y chleb. 

IGU ANE. Ielł rodzay 
J afzc/~llrki \V Ameryce y VI 

Ind yach wrchodnich. Nazy~ 
waią ią także Liglla.na albo. 
Shzembi. To zwirrze ni/w
mu nic nie fzkodzi, może 
żyć nie iedząc ani pijąo 
przez trzy tygodnie. Sa
miec wię1cfzy od samicy ~ 
weyrzenie ma fi:rafzne, woje 
pod gardtem śoiąga, albo ro
fpufzcza iak zechce. \V 
Marcu łączy fię z s·lmic1. a 
na ten czas rzuca flę na zhli.., 
źaiącego człowieka. Uką: . 

fzenie 

1MB. 
fzenie nie iadowite, ale gdy 
kogo uchwyci, poty nie pu
ści, polu mu nosa nie ugry
zie. Samica w J'iTajll iak 
ioiw iklnc,il iain w pian-:u nad 
morzem wielkości jay golę
b ich w lic ;,; l;c nie parzyfley 
od trz yn:.ul! Ja 2:;. lJier
w{'zy p ofh':~a l ,~c ~tr;t. C'lby nic 
iey nie f~J\odzi, tylko ślL1-
zem po ikorze idzie, polttią 
na nie na wiosnę, go y nn
iadH'zy nę kwiatu z jl,ja lzot, 
y liśc i z l\I,wolt Ic Ż :l ]l a l;a
fęziac:h wiC;ącyoh nJ!'ld \'102a. 
czekal~c w/p ' nie ślł1ierci; A 
źe nos iell: u niey c.t ; ~{tką nay
oelik:Jtnieyf/-ą ci~dCl, dosyć 
ieIt: pręcik je y włoz) ć w nos, 
albo fi'.czutka dać, ted y za
raz zd ycha. I\ljczso tych 
iafzczurek a ofob!iwie sami
oy ien: kruche, t1uIte y bar
dzo smaczne. J aia bez biał
ku są bardzo delikatne y nic 
twardnieią w gotowaniu . .J e
dną ial'zczurkl! moźe fię na
ieść cztery Osoby, ale po
wiadaią., źe ten pol(Qrm hl'o
d!.:i tym, ktorzy po JIe ~~ ai~ 
chorobie wenUSO\H'V. 

IMBRIM. Ten pt'n!{ prze
miefzkiwa na mol' I.U oLoło 
wyfp Feroe, woda ielł iegn 
żywialem, z ktorcy l1tA'dy 
nie wytazi, ikrzydb hor~ 
sp.a, nie zda.ią fię'być fłłO[O -

IMl\1. 3~I 
hne do latania, łt nogi f.~y('/'_ 
lw·.vate w tył bardzo poJa
n~, czynią go niezdolnym 
do chodzenia po ziemi. Pod 
fkrzydJami ma dolki w lcto
rych powiadają; fldada lala 
dla wyIężenia. 

ll\lMA. Glin.~a. \Ve wfzy. 
akich kraiach kobiety nie 
Jl.ontentuią fię wdzię kami od 
natury danemi, ale sobie 
przydają rożnym malowi·. 
dlem, iak y w Persyi uźy .. 
waią tey glinki do malowa. 
nia twarzy. 

Il\1MORTELLE. Kwiat 
nie:/miertelny. Kwiatki 1'0-

żn~go gatunku nazywaią fi~ 
tym imieniem, ktore mogą, 
zachować swoią piękność do 
l{ilku lat. Ten przymiot 
ztąd maią, że li1l:ki \V J,wiatku 
są w tym fiopniu fuchości , 
w i~kim ftopnlu w piafku cie
płym zafufznią kwiatki, aby 
trwały na zawfze. Takie 
kwiatkj rosną naturalnie \v 
Langwedocyi w Prowancyi 
&c. iieią ie y l1 nas po ogro
d~ch. 

llVIPERAT01RE ou BEK"
JOJ1~ FRAN'rOIS. To Zieje 
rośnie naturalnie na gorach. 
Pir€'neyfkich y Ałpelpey
fkich, obfituje w cząCłki ko
rzenne~ doświadczonym ie(c 
lekarftwem ~d trucizny. 

L\I-
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IdPOSTI~UR. Ryba pe

wna w morzu IndyiIklm pfy
n:e fpokoynie, zbliźywf/Y 
Cię do 1- upy rybek, wyciąg'l 
ię7.yl~ y iap\e nim wideo 

INCRUSTATIONS. Są 

to zGadłości kamiennŁ: w źu
pacl~ solnych, krllścowych 

lub inney natury, na rożnyl'h 
cia tac h ofiadłe przez wodę, 
ktora fię p.rzecedza przez 
roźne subfl:ancye . 

INDE. Tych liści bl~-
kitnych uźywaią da farho
wania y malowania, tak iak 
lndychtu. Liście te zbie
rają 7. Z iela nazwanego Anit 
y Indigo. Takowy lndycht 
pawi nie. by6 troche tward y, 
fuchy, zapalaiący fię, f'pły
waią~'Y na wodzie, koloru 
iasn~ -bl~kitnego, albo czer
wonofibletowego. Patrz. 111,
dfgO, iakim fpofobem robią 
tę farb~. Ziele nakfztałt 
urzetu clyli Fuftel do błę
kitnego f,trbowania, y drze
wo Ind yillcie, nazywa fię 
ta k źe In/de. Patrz tych flow: 
Pafle!' y Bois d' Inde. 

INDIGO ou ANIL. In
dyc7zt, rośliną rośnie natu
ralnie w Hrezylii, radzą ią w 
Cayenne y w .osadach Fran
cufkjch. We dwie le<:ie po 
zaClan iu moźna ią zbierać. 

Przed czas~m ią zebrawfzy 

IND. 
wydaie iaśnie .'f71' kolor bfę- ' 
kitny, ale mnley, tyleź wy
ea y poźniey zbierając. Czas 
nayprl.y7woitfzy i e 11: ich 
zbierania, gdy Clę li~cie Jnu
fzą y mai:! ż. ' wy kolol". Ze
braw[zy te liście nalewaią 
wodą ażeby zfermentowały, 
y odd%ielił y cząfł:ki farbu
jące, potym wodę fpodem z 
naczynia wypurzczai~ w in
ne naczynie. lVlurzyn i bi i ą 
tę wodg laf1.:ami, poki fię 
m~lka nie zacznie przebiiać 

w' woctt:ie. potym znowu tę 
wodę wypufzczaią w ,trzecie 
na.czynie, li w tym dopiero 
mąka mi fpodzie oGada. Gdy 
CIę zupełnie ufŁoi,przecedzaią 

ią przez worki kończylł:e, y . 
fkładai'l w cieniu na ruch y 111 

mieyfcu, gdyż Hoilce zepfu
łoby lwJar, a na wilgoci fple
śniałaby. Ta mąka gdy wy. 
fchni e {taie fię mllfsą lnd ych
tową. Kolor btę kitn y Ind yf'h
tu farbuie wełnę,nici bawełncc 
y iedwa6. Przymi~fza\Vfzy 
ziarek do źołtcgo farbowa
nia z drzewa nazwanego Ly ... 
tium ftale fię kolor zielony. J. 
Praczki używają lndychtu 
do chufi:. Do m~lowania ro
fpufzczaią wodą przymięfza
wfz y bleywasu, gd yź bez 
niego byłby kolor czarn y. 
Tym to kolorem wyrllź<1\If; . 

Niebo 

1NT. 
Niebd y mOl'~e n4 portre
tach l\1nlarLe. InJ ycht rofpu
fL.czon y ole iem traci kolor. 

lNTi~~ fldS. l(iJzl~i. :::'ą 

to bJoni1te knnaly, j(tol'e 
ci '~gną !ię od źoL!dJ<a aź do 
otworu, dziwnym fpof'obem 
PO\~ i:rn.me w ciele, a jako są 
klL.::ki VI rozmaitey wielko5C' i 
zwier.·~ą t, tak teź rozma ;cle 
są d'iugie, pod rożnym nu
zwiiki.clll, chot:ill ~ zc1wf'/.e je
dno znacz~l. KiCzki iako y 

.źoLldek iklac!aią fi~ z ro
żnych błonek tym p·Jpąd
kiem; nnyprzod bloniatŁe, 
potym idą d/. i ur1\O\\ ate , 
,itrzempiafte, źy lownte, y ko
salate; oitatnie będ:!c w sa
mym Ś)'zodku są obsypane 
n ie.diczonemi brodaw lOlmi 
drobnemi jak mak. Pokarm 
gdy fię firawi w żof:~dkll, 
przechodzi do kifzek. Po
Hrzegaią ofobliwie na kifz
kach chropowatych niezli-

. czoną moc kanało\V dro.
bnych, y białych, albo ży
lek mlecznych, l~tore wcią
gaią w (iebie Chil, sub ltcm
eyą na yd l'oźL~ą ź ycia, wy
cl'H';nioną z czgści wielkich 
pokarmu poCi.la;'icego. Te 
kanaty mleczne \\< ydn ią fię 
także po wie rzchu grub ych 
kifzek, co ieli: przyczyną, 
~e chory przez kilkana~cle 

Joe. . 383 
dni nie iedząc, moźe iednak 
źyć, biorąc enemy poDlnią
cc. Ten Chil prL.e f'l, cd ł f7y 
cudownIe przez tyle j, arla
ław zgromad7a D~ w jedno 
mieyf'ce, żt. mr;ąd idzie do 
kan:łlu pewnego, a z tego 
rafchodzi fig po ź) ł~d1, y 
obrncl [J /~ w l(rew ożywIai~cą 
wfzyH:kic <;'z ę ści ciała źyit
cogo. Uznać l~otT7.cba r~k~ 
Rofką w ułożenm tych wfzy
[tki.ch J..:amdow, ktQ.remi pły
nie lili\Vor ożywiai ~cy. 01'0-

gą fobie raz na ZfI\\ L·c wy
znaczoną, nie mog:Lc fiS; an i 
cofnąć wzuJ, anI pJ'zenvć 
biegu raz ufi:anowionego. 

.JOC!'O. l\Jdy rI)dzay 
Małp. Patr::.. Orct'Z 'T 01dang .. 

JOLITE ou PU!,CRE de 
VJOLETr;'ł~. Tuk nazy
waią l\:amienie r01m:lltey 
natury. czarne y biaJe t ia
l{ie są w XięG.wie RI{lfl ,~en
bow'g; ktore potnrte, wy
daią zapnch fi~ik{lw. Te 
kamyki nayLald!j.cy p:iChną 
po def'zczu y w cza{:c ł~ tlrzy, 
niektore są nu.:hem ol~ryte, 
ktory im tego zap<lc1;u do

.dnie. U waź liąc pilnie, mo
glibyśmy wiele znate~ć l{Q

mykow tym fpof'obcl'l pa
chnących. 

.J ONe. Sitowie. Iefł: roz
maite.go l'oczaiu ziele, ktore 

rośnje 



5S4 JON. . 
rośnie zawrze po mieyfcach 
mokrych, mlećz z iedn yeh 
nuźy na knoty do lamp, z 
dru Gi ch kwiat do robienia 
mioteł, a łódygi do przy
j.;:rywan ia domowo Inne ie
fzc~e są, z ktOl'ych robi~~ 
worki do ced ~enia syrow, 
maty, rogolki, y inne dro
bne fprzęty. SitowIe mor
fkie ien: bardzo dobrą paL::'1 
dla bydłi1. 

J01.\JQUILLE. Ten l'wiat 
przedziwnego zapachu, roz-

, mnnŹfł flę z narienia, y z nnd
ro[tkow, Pl'ZY !t.waniu y prze
sadzaniu, moźna mieć kwiat 
dubeltowy. 

J aLT A, Zabobonność znay
duie j ię we wfzyfł:kich kra
iach swiata, lVIurzyni y 
Afryl .. ml~zykowić wielce 
L-,anui,! tego ptaka, nie Z!l

biiai:l go, nie śmieią dotknąc 
j y, ~ni d/~ieci iego, boiąc fi ·c 
śC;1:o~r~ '~ć ~ł11ierci na S\VO!'_ 

ctl..lc\..'l. Y dla tego te ptal:i 
: y i ~i berpiecznie, y gnie h1:/ ~ 

'; l? dł o03'RCh y ścierzkach. 
. FHJBARBE. KIlka ~;a

tlln Jw ~r ie[l: tego ziela, .J c
!c n nn l ki nCl zywa flę rpn'que
'J~llJld.zll!~~, iedlą go w sałacie. 

. J; .. u .~'i nal' ywu !i~ Pain d' oi
!~iJll, rośnie 111 dnch~ch, ~c:l; 
)łtr.y y paLiCY, i!1ucL.ey na
y wai,! S'o Poicre d{j 11mraif/81 

.rou. 
powierzchownie [luzy na 
pryftc /.e y wrzod y. 

JOUBAI{BE de VIGNE, 
]-lM;-;, , Orpin. \ 

JOt'P: UR de LYRE. W 
Amel yce 1l1,Iią tego węża 
za doJkomdcgo l\Iuzyka, 
gdyż powiClda:~l że tak me
loJYlnie do t:lhtl! gwjźdL:e, 
źc i12 ptaki z!atu!:! naokolo 
n lego, y flll(;ha · 't lego mu
zyki; on zaś tj In czasem 
n,cktore łapie y p)źera. 

11!;~CACUAr.rHA. To 
zlele rośnie \v Ameryce 
~ e I'(:'/. y l i i, Y w p e 1'11 ; 

nazy w' li 'l go JJ;CQ7zq7/ilI3, 
filbo 11hlle d'" or 'L"gt.°ttd. 
Hnt'd,~o pom~ga 1')'1 dyl'::.on
t e r y e, y P t Y ~! !~ n i c 10' '." i 
z~d'1'.Vnione. Pc:'l'lln!lJ1.;.ie ieH 

t11y{'I.Clcown icy I'/c.su yź p nr'" 

guie '/ letka. H:'ezyli!(le fpra
W1I1C ~wn.ri:()Y;:ne womity y 
boleści U i~ '~. ra" ie tego 2) e
h ;)u tn'(' ~)tI;0 Z~t\vf'.::c don~o-
llt\ i "";',I) D )); tora. ' 

lP PO, Ten :,ok G~lmo źy ... 
\v !c:-:n y ie~ i: nieb t fieczną 
tr uł.: ;:n'!. ci (JC .:e ;,: d r:l.e\\. H • 

](tore rośnle ni w\, !'p ie if' 
d i1e y z L e/.:/.jl.,:c(z D,-;icy lu -
d . l " • " 

o ~ I e z o e r a l.! 5' li ~ W! e l J\ ~~ o-
L ruźnością, itr/cEnc flg iego 
, \ t=!poro v bi( 1'<.Lw f'dwdli
w )Ich. 7.b·!e ra i:~ go we trl.ci
ny V/ydqLOllC) y przedaią. i~ 

l\'lachoJ 

IR I. 
Machometanom Z AI acafar 
ktorzy tą trucizną napuf'z
czaią. [woie ftrzaly. Nie 
marz żadnego lekar11:wa na 
tę truciznę, gd y ielt świeża, 
al e gdy wy\vietrzeie nie 
w lele ft:kodzi, 

IRIS. To zjele ieIl: ro-
zmaitego gatunku,' n~y pię
jwieyrt:e s:! Irysy Angiel
D\ie) Perfkie, y Wloikie. Z 
kwiatkow robią farbę pewn1 ' 
nazwaną vc:rd d' lrij', używa
ją iey do malowania w Minia
turę, sok 7, ]wrzeni lryso
wych gwałtownie pilrguie. 
hys Florencka pachnie fJał
karni, perfumui'l nią puder, 
do tegoz samego lliywuią w 
Langwodocy i y Prownncyi. 

lSATIS. To zWlerze 
czwornogie przemiefzkiwa 
w kraiach nayzimnieyfzych 
Syberyi, Norwegii y lsian
d y i, po wierzchu iert na
.hf.ltałt p:;a, chytre iak lis, 
J~opie fobie iamy w ziemi, 
l,odzielone mi roźne Nory, 
poluie na ptal{i, y zwi.crzR, 
ptywa po wodzie fzuhaiąc 
gniazd ptakow wodnyc;h, 
(;z ·łonka u łoźenie ieil: toź 
samo co u psa, y po złącze
nin nie może łatwo oderwać 
fi~ od samicy. Samica" rOllzi 
f:.~ eścioro nlbo fl~dmioro mlo
dych, flersć daleko iefi: od-

. Tom I 

ISI. 5S-Ś 
ińiennieyfza w młodych niź 
w fiarych, iedne l'odzą fi~ 
czarne, a potym' ftaią fi~ 
biało popielate, . żołte zaś • 
obracaią fię w białe; oHatnie, 
we cztery miefiące maią prę
g~ brunatną wzdłuż, nazy4< 
waią ie Renard croijes. Futro 
z tych zwierząt len: h~rdzo 
})rzednie. W zimie maią 
włos piękny y długi, y w te; 
CZas ich naywięcej biią. 

1S1S. Sławna Bogini E
gipn~a, kton! CZCzono La l\1a
tkę wfzyilkich rzeczy pod
midięcznych, ktol'e zawie
rały w fobie początek wfzel
kiego rodzaiu,y dodawały źy 
wności wf'zyftkim ieftnoścjol11 
{tworzonym, y dla tego ią 
wyraźano z wJelą pierii, z 
brz~kadlem VI ręku, y mi 
głow.ie z wieńcem z ziela 
nazwanego Lotus) ktore 1'0-

śn,e VI Nilu, trzytnaiąc CLa. 

~E'm syna swego imiC'niem 
Ilo'ruf. Oześć iey oddawano 
wfp:inia1ą, w y flaw iano Kb
ściory w Egipcie, w Grecyi, 
y u Rzyminn. Kaplani ie y 
nazywali flę lfiaqiLC's, ur.] 0-

ieni w długie suhnie b~Elłe-
z płotna, niofąc tprIlf. brzą 
kadło y re f'zczio;ę Piołunu 
moriki.ego w ręhtl, a C7ascm 
sitmą Boginię nie~lj na bar
kach, opasywali fi~ 1\01'''' z 



lSI. 
dr/ewa 1'ir.1Ierowcgo. Tuk 
tedy 11ltrolenl chodzili po 
ulicach, y zaprafzano ich do 
domow poJ pretextem że
branin y. .A le gd y l'OZW io
zL)~ć: obyczaiow wygllro~ 

wata w R.c.ymie, ciź snmi po
pi PO\'" lcrz C' hownie ikro!":}}) i, 
{bii Gę i'atnlnemi dla na y
picrwCt yeh Panow Rz Y;ll
i1z i (; h, m I c W ;11 i a l b ~1 W i c rl1 S e
kretne sch;.;d tki z Ich Zona
mi w Kościele f'woiey Bogi
ni, tak d.dece że Senat mu
fia t zakaz:łc wl'zelkich ob
l'z:!dkow y c/.ci dla nicy. 
C/czono i:~ teL Zft Bo~~i!1 ią 
r.olnićt,va y źegiugi, oilai'u;:~e 
iey co roku if:' den okr~t. 
C.~eś6 iey przel'zi::t potym 
do Gallow, y trwała, aż do 
Ct.::l'iU Zfi(;/,ętey lVlonarch i i 
Frane:ulkiey. Gdzie tC'raz 
ieiŁ Opaćtwo S. Germana, 
był Kościol poświęcony Bo
gini Izys, a d-rugi miala ,vc 
Wśi lJsy. ,V R. 151+ w 
kącie J{ościola S. Gernlana 
widziano Pc;s.1g tey B03ini, 
ktol'Y n:~3J y .~ znaleziono 
około P;lry źa, Kard ynał Bri
f07lnei Opat S. Germana ka
zał ią wyrzucić y pokrllfz yć 
w kawałki; dowiedział fię al
bowiem, źe kobieta iedn.a, 
czyli z proftoty, czyli przez 
z~bobol1ność, ofiarowała ley 

JUG. -
JUGOLINi-G, SEZAM. 

To ziele rośnie w IDgipcie, w 
Kand y i, w Ind yach, y w 
GWlllanie. \V H:gipcie robi.l :;~ 
nic~o oley dobry do jedzenia. 
l\lur~yni Gwaidtfcy robią 
m,~ks, y karzę bardzo dobrą,. 
y poGIną· 

J UJ UBIR.R. To drzen'o 
rośnie naturalnie w Arab ii,. 
teraz zaprowadzone ie~t do 
Langwedocyi y Prowancy 1. 

Owoc {jodk i y bardzo zd ro
wy ien: manną dia ludu po
fpolitego. Owoc tego dr/:e
wn, 1\ torv nam z Amerv:- i 
przywoż~, furl.~ na (lońcu- na 
pącik3Ch. l~obią z niego 
dekokt bardzo zdrowy na 
picl'il, y n[l gorącość uryny. 

.lULfl:. Ten rndzay roba
kow bardzo podohny do Sto
noga, przefiadu ie ia ko y 
tnmren w ziemi, albo pod ka
m i~n iami, zrzuca ikorkę, do
tkliw'Y, gdyż za dotknieniem 
'/wiia fię w tqhkę. Okolo 
l ' :il'yża ieli: ieh dwoiaki 1'0-
, 

QL.Cl \". 

iULL\NE ou JULIEN
NE Ten kwint bardzo pi~
kny wydaie l'upach, łatwo 
fię rozmnnż~, ul'l.nąwfzy al.., 
bowiem gałązkę "dożyć w 
ziemię wilgotną. pu!'zcza 1.0- • 
rzeń. 

J Ul\lARS, 

JUR. 
ll/lil:fr.aniec. Ielr rodny dwo
jaki, iedne rodzą lię ~ bykrt 
y oślicy, albo kbczy, li d:'l1-

gie z osła y krowy. Iettnosć 
tych bydląt ien: wątpliwa, 
potrzebuje objaśnienia. 

IZA. 

JURUCA. Zotw Brezvl-

P. S~(orch iako potrafił z ia
dowttych ,zioł wyciągnąć 
zbawienne lekarflwa, tak y 
z teoo wyciągnął, alebym ni
komu nie radził od nikogo 
zażywać takich lekarłtw, 
ktore są blifkie trucizn y) 
ch yba z rąk sarncgc P. S/or
ck7:J. Owfzem y pt1\v:crzcbo
wnie nie żyezg nikomu uźy
~ać tego ziela, iak czy n-i,! 
flłektorzy, co palą z niego 
proClek na bol zębow, albo 
tr/.ymaią n3d par.! z tego 
ziela; bo {kutki bywaią fatal
ne, y nayczęściey doftaią za
wrotu głowy. 

iki. Patr:-:.. Tortue. .-
J USQUIAl\n~, HANNE

B /\NE ou PORTł~LEE. S:t:.a
lt.LJ albo Luleh ziele iefŁ flle
bcfpieczna trucizną. 'V R. 
16-/-C). D~1no pew~emu Be
nedyktynowi Satatę, do kto
rey znm:crl.at fię hył Wrek 
Szaleiu, ikol'O ziad t. porwa
ły go womity, drżenie, sen, 
ił zatym y śmier~. Gdyby 
f tę trafi to li ied y komu, po
tł'l.eba 7.araz d~ć pić mleko 
kwaśne, y oliw~ na womity. 

IZARI, ou AZALA. Mn
rzana wfchodnia. P~ trz. Ga
ranc{}. 

I T 
,,-:, e 

~{ . 
A, ABASSOU. Ieit iedno zaki Amery kańf1de są wiel-
co Tatou o I:!. pręgach. kie, samce maią Oazydla, ń 
Patrz. Ta.l.mt. samice nie muią. Psuią y 

KAKATOI-Ii~A. Patrz. pożeraią chufły, suknie, 
Catacoua. tt'zewiki, żywność y co 

JCAKERLAQUE. JeR 1'0- napadną, aż do okrufzy-
bak lataiący, ktorego tak na- ny chleba. Naybardziey 
zywaią w lndyach w[cho- luhią Ananasy. Samice ob-
dnich y w Ameryce, ien: ie- wiiaią swole inia w p~che-
dno co rob:11,i kuchenne Py- rzyk letki iak niektore pa
zaki alho B'głłe w r:uropie ją.ki, rohaczki z nich rodlą {i~ 
naz\vane. P.ltrz. Blatte. Py- drobne iak ~llrowki, wc~fb~j~ 

Zz ~ tl~ 

• 



!>ss KAl{, 
flę potym przez fzpary do 
ft:afek y ikrzYll, czyniąc 
wielką fzkodę, W Jndyach 
wfchodnlch bąrclzo ich wiele 
ginie od mrowek czarnych, 
ktore nę r/l1c~i,! na n je, a 
nie mogąc ich wcią~nąć przez 
f~CZllpłą dziurkę do mrowi-
1ka swego, zaraz gdzie na
padną poźerają; l\luch y tak
~ Iohneumony są H:ra[zl1e 
dla nich w Ameryce; Ta bo
wiem poitrzegH';,y tego ro
b-aka zą:l:anawia flet wpl~zod, 
ił. potym z impetem uderzy
wfzy obala ml ziemis; y zu
gniotfzy ciągnie do swoiey 
dZIury, 
KA~ONGĘ, Ryba rze-

czna w Angoli y w Congo w 
Afryce, ktorą rybacy mu-

• iz~ lowi~ dla Krola tamtey-
fzego. . 

KAKOPIT -TSn. To iłowo 
znaczy .małego krolikn kwia
tow. Nazywaią; takie ty~ 
ill1ieniem dwoch ptafzkow, 
l{tory()h odmiany kolorow w 
piorach śliczny oczom lqdz
,kim widok daią. Jedne przy
woź~ z Ind vi wfchodnich, 
podł~g Holl~ndrow z lVlaca
far, y z Bati; te ptaki iedzą 
młode gąfienice, ~tore we 
środku kwiątka znayduią .. 
Drugie ? wyfpy Avnboine, 
ale te są. podobnQ z J;ogz~i~ 

KAL. ' 
ptaków Rayfkich. 'Vęźe ich 
czasem ziadaią, b~dąc na nie 
hse. Daią im iefl.cze ie
dne nazwiiko, j{tore znaczy 
Ptaka l albo pierze ied w~bne. 

F ALI. Arabowie tym 
imieniem nazwali solne zie
le morfkje, ktore warząc ro
hili sol nazwaną Alkali. Pair%, 
Soude. 

KALl de MALABAR. To 
drzewko mil sok bardzo zgry
źliwy. Przypadek ieden ofo
bliwfzy, dal poznać wlafno
ści tego ziela, o ktorymby 
nikt był y nie pomyślIł. 
Człowiek ieden 'chorlli4p 
ciężko na Dwor1ką c;:horobę,. 
z ktorego iuź ciało opada104 , 

ziadt gałązkę z tego drzewH, 
chcąc fię otruć, ale w czym, 
fzukał fwoiey zguby, tam 
zn~lazt niefpodziane lel~ ar
frwo, ktoreqlu fpoleczność 
ludzką winna wdzięcz.ność,. 
za tak fkuteczny fporob ra
towania Gę. Chory na oby
dwa kOl1ce wypurgował fię" 
y zupetnie z011::al zdrowym. 

KANGIAR. Puginał Ino: 
coftańfki, y innych kraiow 
I~d yifkich. W Tllfczech 
Kobiety nofzą go u pasa. 

KANN A. Korzeń pewny 
w Przylądku dobrey nadziei, 
ktorego Hottenotowie bar
dz;o PQ~r:zebuią, źqią gO l1(ta~ 

wnie 

KAO. • 
wnle dla nabnm:a Dł y we
sołości-. 

KAOL1N, Tak nazywaią 
ziemię. ktorą Cr,illc;~ykowie 
mief.wią dl) rnbienia swoich 
Porce!lan. [J{ltr~r.. Porcelaine. 

KAOUANf!:. Ten: rodzay 
żoLvi, ktore ~()wi,! w Cayen
ne, nie ma inf'ze y bronI, 
procz nog y ogona, głowę 
ma więkfzą niż jnne źotwie, 
mjęso, tluH:ość, y fkorup1, 
nie są w wielkim fzncunku. 
Pctfrz. Tortues. 

KAhABE. Arabowie tak 
na7.wali żołty bllrfztyn, co 
znaczy til'e-pailte, iakoź to 
iefr w1afności:}. bur[ztvnu. 
p{,~J.rz .Ąmbre /aune, N;zy
waią tal~że gumę AJphalt, 
J( ara be de Sodome, y Tro
~7zzfqw:s de Karabe, ktore 
przywożą ze wf<..:hodll, nie 
są co innego, tylk9 gumy z 
topoli. 

KARAMBOLE. Na wy
fpach ManiHkich, y w luaiu 
KOl'omal1 de1, ten owoc smażą 
w oEtcie). y cukry robią· 

I{ARATAS. Tt'oiaki ieCt 
gatunek tego Aloesu Ame
ry kmll1~iego, z iednego li
ście gotuią. y robi1 prz0dzi
wo na plotno y fieci ry oa
ckie, końce tych liści są 
tl'oygranne . Z drugiego ro 

dzaiu liści, wydrążaią na-

KER. 
c7yn}a do chowania 
m ~e .,,f'cach such ych. 
ci wydaie owoc przyiemny, 
z ktore go smażCl. 1wnfitu r V 
wyśmienite. Alo:2s Iby:l)1n~i 
naz V wa ią Bois de '1neche, z 
l\to;"ego mleczu robią hupk~ 
lVInrzyni. Owoc lego ktory 
wyr~Ll~a z ziemi nazy\\oai, 
CdrolZ de terre, gdyż ma 
srr.ak podobny. 
i~ERATOPHYTES. Te: 

płod morfki ien: z liczby 
drzewek. Polipowych, fub
ibl1Cyi mi<etkiey, giętki, y 
zewfz.ąd rogaty, przyrnfra 
zawrze do fl~ał, konch, y in
nych ciał twardych. Polipy 
miefzkaią po dziurkach w ko
rze. W kraiach gorących 
tak twardnieie, że fię daie 
polerować, y na ten czas na- • 
~ywaią nie właściwie Kora
lem czarnym. \V ilron~ch 
Norwegii znayduią wysokie 
na 16. Uop. Te ktore w y
kopuią z ziemi, komorki maią; 
napełnione tąż samą materyą' 
kamienną gdzie go znayduią. 

KfJ~RMES. Czerwicc. Te 
robaczki bardzo użyteczne. 
prz yczepiaią fię do korzeni, 
do ład ygi, do liści, y do ga
łęzi drzew. Znayduią na 
liściach winnych, na wiązie, 
dębie, sośninie, grabie, y 
na lip~e I bywaią długie y 

fzczu-



:590 Ki1:R. 
L~c .:npł t' ,praWie lak n\orupki 
z~ d ronn y ch ' l ii.Hl,::zkow, ale 
n:l ~'8/.~ś(>iey sąokrągłe.C/.er
WICC ieit pofpol;ty w Pro
\\ancyi Hifzpanii.w Po[!';.cle, 
) w kratach gorących. Zbie
r:ti~ ie ' ofobliwie na d'tbir. ie 
zi '~l()ney w leeie; ,'arniczka 
p. )ki mloda biega p'J gałąz
l ach na drzewie, wysysa z 
W ~ci sok, noi1\:iem ktol'Y ielt 
między przedniemi n~żka
J~li. Gdy fię wypaflc,. !taie 
fi~ okrągła iak gałeci' ka, (.;1.1 

końcu lata. oGada \V iedn ym 
micyfcu, nie rurzai~c tlę wię
cey z tamtąd. y pr,:yimuie 
do fiebie samca daleko od fie
bi~ f%C.~llrleyrzego y rzy
ź.,viey(,.ego. gdyż ma fkrzy
dla. Samica zapłodniona 

• zolł:aiąc zawrze mi fwoim 
mt~yfcu zj_n1i.!i e, y tyGącami 
iaiek wypuL.~.:za. Ciało iey 
pę(!nieie, fkorkn rościąga Gę. 
y tak wypelniwrzy porzą
dek natury, ginie. Zdechły 
l'obaczek nie ma już tey pię;
kności, y kolor jego ginie. 
fiale fię tylko kolebką, w 
ltorey ma:ą urodzić Gę ro
b~cl..ki, iedne białawe, a 
dru~ie czerwon~. Robaczki 
wylągHzy tlę rozłaź,! fię po 
drzewie. Naofratek samie~ 
pfzcbywfzy iaki czas W fl:a
pjc nLnfy,wychotłzi 'Z swego 

• • KIN. 
pęcherzy ka okrągłego y 
w vla.tuie na p0wietl'ze. O 
wf'chodzi e i1O:1ca kobiety 
wychodzą zbierać Czerwiec, 
co więk r~ y y inD le yfzy po 
drzewJolCh b12dąc;ych po nad 
morzem. Z e brawf'zy pole
wają ie Gćlcm nźeby posnrc l y, 
a potym fuC!.ą. Gołębie ie 
bardzo ł{1bi~t. Czerwcem fa r
buią wełnę ~y iedwab. Zlar~ 
ko fzur1atne iert to pgche
rzyk z tego robaczka. Sy
rop z Czerwcu używai% za 
kord vr: t. 

Ki~KI Kura zl'ota Chin~' 
fka, wydziwić Cię nie podo
bna piękności pior, y ro
zmaitości kolorow. Mięso 
ma bvdź hardzo delikatne. 

KNOROCK. lell: pt~k 
pewny w Przylądku nobrey 
nl'ldziei, ktory fię bawi po 
pu{t"ych mieyfcach, dla ma
łych 1krzyde! nie moze da~ 
teko lecieć, ale głos iego 
ktory zdaie 1lę wyrażać nowo 
Grac, ofhzega zwie f_za o 
bl ifk im myśliwym, lubo za trc 
pr;;~yfil_ !gę częlto przypłaca 
śmi~rcia. Samica gnieździ 
fie w k~zaku y znofi iaia, 
;ięso tych ptakow nie ief1: 
bard zo smaczne. 

KOBBERA-GUION. le(t 
zwierze ziemnowodne na
wyf.eie CeyLun,bardziey Hra

fzne 

• 
KOK. 

f,1.ne niżeli nicbefpiecznc, 
ięz y Je wyda-le Hę iak źąd lo, 
wyciłSa go gwi.źdzą~ y po
ziewt"lIąc, alc nlm mc kole 
y ! ie k;'P5H, gdy cz~ek prLy-
f' ' l' , o c't?l.rille, ty iW syczy, gay g 
psy opadną, ogonem d-lng im 
odp:cd :~a., pIes do1l:awfzy tym 
biczem odchodzi ikowycząr, 
y wi ·~~',;y nie- powraca. 

KOi(OB. Ten waż id!: 
pofpoli t y w Ameryce ~w Pro
w;ncyi jucLJtr..m. Jadowite 
ukc!:C~enje iego fprawu ie ze 
w godzinie krew wf/.yfl:ka 
wyt~"l.cza ftę. Trunek zro
bIony z tytiunu y soku z 
bukwicy hi~ley, ien: nay
przednie y fz ym lekarCrwem 
w tym przypadku. Ten wąż 
ieH: z rodzaJU Ażmon-!1Ous. 

KORKOFEDO': Ml1r;:.yni 
w Pomorzu złotym łapią tę 
rybę wędką mi trzcin Q cu
krową, wędkę mają uwi:~zaną 

fobie do Czyi, <1 l1wro fig ry
ba rufzy, w)'ciągaią ;ą do 
łodzi. lVlięso deli katn~ y 
b,ale, fiaie fiS czer'wonym w 
w gotowaniu. 

KOUXE~J'RY. len: ryba 
pewna \V Kayan, kości z rlley 
używaią;lndyanie do polclo-

KUR. 39 1 

wan ia swolch robot dre\dl ia

nych. 
KURBATOS. ou PF.CH!~

UR du S~N!'.GAL. Te p ~:1 -
ki fladami !if.1daią na hl' e 
gach Ga1;Jbi"y. Z tnI(im :1J'i
petem pad :lią na wodę, że ~i 
fię w oczach ćmi. Ec::n;ca 
robi gni8Zt10 z ziemi tWilr

de y, ze 110m y, y ze mc.:hu; 
zawierza go na kOJ1Cll ~il!~ ,~ 
wifzącey nad wodą. wchcd 
do gniazda iefl obracany co 
wfchodu, dlfl zafłon v od d (?f.~
czu' Te gninzda rorllL~one 
od ~v intrl1\ol y fz~ il~. y . tk
)'ą mitdzy sobą nie pfui,!c {;~. 
Tak wiele ich bvwa czasem 
na iednvm drze..,~ie, że l~S z 
daleka" wyd:'l ią j~ kby l~y ł 
owoc. Pomimo iednak tc: • 
oH:roźności bywnią prowa ~ e 
przez małpy y w~Le. :!\Ialpy 
nic dow ierz CJ iac cien ko ' ci 
gałęzi, y liścil;m kol :lcym, 
nie łuzą do gn inzda, ~!e pol, X
gałąź gryz~i. pok i na Zien ! l~ 
y z gnl~7.dt:'m nie upadnie. 
\Vęźe przeciwnie wf'i.; n~wL, y 
fię po gałęzi, zawiefz3i.! l ę 
na ogonie, a głow'C wr;ldl. ~ 
wfzy 00 Q'niazda pożerai,!! 
iaia, y pt;l~i. ' 

KONIEC TOP~IU PIERIl'''SZEGO. 


	Dykcyonarz_0001
	Dykcyonarz_0002
	Dykcyonarz_0003
	Dykcyonarz_0004
	Dykcyonarz_0005
	Dykcyonarz_0006
	Dykcyonarz_0007
	Dykcyonarz_0008
	Dykcyonarz_0009
	Dykcyonarz_0010
	Dykcyonarz_0011
	Dykcyonarz_0012
	Dykcyonarz_0013
	Dykcyonarz_0014
	Dykcyonarz_0015
	Dykcyonarz_0016
	Dykcyonarz_0017
	Dykcyonarz_0018
	Dykcyonarz_0019
	Dykcyonarz_0020
	Dykcyonarz_0021
	Dykcyonarz_0022
	Dykcyonarz_0023
	Dykcyonarz_0024
	Dykcyonarz_0025
	Dykcyonarz_0026
	Dykcyonarz_0027
	Dykcyonarz_0028
	Dykcyonarz_0029
	Dykcyonarz_0030
	Dykcyonarz_0031
	Dykcyonarz_0032
	Dykcyonarz_0033
	Dykcyonarz_0034
	Dykcyonarz_0035
	Dykcyonarz_0036
	Dykcyonarz_0037
	Dykcyonarz_0038
	Dykcyonarz_0039
	Dykcyonarz_0040
	Dykcyonarz_0041
	Dykcyonarz_0042
	Dykcyonarz_0043
	Dykcyonarz_0044
	Dykcyonarz_0045
	Dykcyonarz_0046
	Dykcyonarz_0047
	Dykcyonarz_0048
	Dykcyonarz_0049
	Dykcyonarz_0050
	Dykcyonarz_0051
	Dykcyonarz_0052
	Dykcyonarz_0053
	Dykcyonarz_0054
	Dykcyonarz_0055
	Dykcyonarz_0056
	Dykcyonarz_0057
	Dykcyonarz_0058
	Dykcyonarz_0059
	Dykcyonarz_0060
	Dykcyonarz_0061
	Dykcyonarz_0062
	Dykcyonarz_0063
	Dykcyonarz_0064
	Dykcyonarz_0065
	Dykcyonarz_0066
	Dykcyonarz_0067
	Dykcyonarz_0068
	Dykcyonarz_0069
	Dykcyonarz_0070
	Dykcyonarz_0071
	Dykcyonarz_0072
	Dykcyonarz_0073
	Dykcyonarz_0074
	Dykcyonarz_0075
	Dykcyonarz_0076
	Dykcyonarz_0077
	Dykcyonarz_0078
	Dykcyonarz_0079
	Dykcyonarz_0080
	Dykcyonarz_0081
	Dykcyonarz_0082
	Dykcyonarz_0083
	Dykcyonarz_0084
	Dykcyonarz_0085
	Dykcyonarz_0086
	Dykcyonarz_0087
	Dykcyonarz_0088
	Dykcyonarz_0089
	Dykcyonarz_0090
	Dykcyonarz_0091
	Dykcyonarz_0092
	Dykcyonarz_0093
	Dykcyonarz_0094
	Dykcyonarz_0095
	Dykcyonarz_0096
	Dykcyonarz_0097
	Dykcyonarz_0098
	Dykcyonarz_0099
	Dykcyonarz_0100
	Dykcyonarz_0101
	Dykcyonarz_0102
	Dykcyonarz_0103
	Dykcyonarz_0104
	Dykcyonarz_0105
	Dykcyonarz_0106
	Dykcyonarz_0107
	Dykcyonarz_0108
	Dykcyonarz_0109
	Dykcyonarz_0110
	Dykcyonarz_0111
	Dykcyonarz_0112
	Dykcyonarz_0113
	Dykcyonarz_0114
	Dykcyonarz_0115
	Dykcyonarz_0116
	Dykcyonarz_0117
	Dykcyonarz_0118
	Dykcyonarz_0119
	Dykcyonarz_0120
	Dykcyonarz_0121
	Dykcyonarz_0122
	Dykcyonarz_0123
	Dykcyonarz_0124
	Dykcyonarz_0125
	Dykcyonarz_0126
	Dykcyonarz_0127
	Dykcyonarz_0128
	Dykcyonarz_0129
	Dykcyonarz_0130
	Dykcyonarz_0131
	Dykcyonarz_0132
	Dykcyonarz_0133
	Dykcyonarz_0134
	Dykcyonarz_0135
	Dykcyonarz_0136
	Dykcyonarz_0137
	Dykcyonarz_0138
	Dykcyonarz_0139
	Dykcyonarz_0140
	Dykcyonarz_0141
	Dykcyonarz_0142
	Dykcyonarz_0143
	Dykcyonarz_0144
	Dykcyonarz_0145
	Dykcyonarz_0146
	Dykcyonarz_0147
	Dykcyonarz_0148
	Dykcyonarz_0149
	Dykcyonarz_0150
	Dykcyonarz_0151
	Dykcyonarz_0152
	Dykcyonarz_0153
	Dykcyonarz_0154
	Dykcyonarz_0155
	Dykcyonarz_0156
	Dykcyonarz_0157
	Dykcyonarz_0158
	Dykcyonarz_0159
	Dykcyonarz_0160
	Dykcyonarz_0161
	Dykcyonarz_0162
	Dykcyonarz_0163
	Dykcyonarz_0164
	Dykcyonarz_0165
	Dykcyonarz_0166
	Dykcyonarz_0167
	Dykcyonarz_0168
	Dykcyonarz_0169
	Dykcyonarz_0170
	Dykcyonarz_0171
	Dykcyonarz_0172
	Dykcyonarz_0173
	Dykcyonarz_0174
	Dykcyonarz_0175
	Dykcyonarz_0176
	Dykcyonarz_0177
	Dykcyonarz_0178
	Dykcyonarz_0179
	Dykcyonarz_0180
	Dykcyonarz_0181
	Dykcyonarz_0182
	Dykcyonarz_0183
	Dykcyonarz_0184
	Dykcyonarz_0185
	Dykcyonarz_0186
	Dykcyonarz_0187
	Dykcyonarz_0188
	Dykcyonarz_0189
	Dykcyonarz_0190
	Dykcyonarz_0191
	Dykcyonarz_0192
	Dykcyonarz_0193
	Dykcyonarz_0194
	Dykcyonarz_0195
	Dykcyonarz_0196
	Dykcyonarz_0197
	Dykcyonarz_0198
	Dykcyonarz_0199
	Dykcyonarz_0200
	Dykcyonarz_0201
	Dykcyonarz_0202
	Dykcyonarz_0203

