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I~lISTOR YI NA'-rUR.A LłJE T 

L. 
ABDANUM Jeft fok 

g'umożywiczny, plynie z ko
ziego lepu drzewka, ktore, 
rośn ie na wy rpach An.:hi
pebgu. Mnifi' podcżas 
upałow Honecznych wycho
dzą nR gory, gd~ic bard.zo 
wiele koziego' lepu rośn'lc, 
i zbierają go, maiąc wręku 
powroz uwiązany na' 'kij'u, . 
ktory Pl?eciągaią po drze'
wk:tch, gdzie guma .przy': 
lega donich, z tych "pow'r~':' 
zow potvm nożem obieraia. 

L_ĄBDANUl\1. Ta GL;. 
ma ma fmak halfami-

czn y, troche ol1:ry, ale za
pach mlIy. Damy Greckie 
i Czerkaikia zawrze norzą 
przy robie Balramki napeł-

. nieme Labdanem zmierża
'n ym . z Ambrą, ktorego za
. pach broni od zaraz y. Fał
flUią czarem Labdanum z 
piai1,iem dla wagi, i inne
mi pachn~cemi gumami. Po
fpolic!e go przedaią w fzt ll
ce J)rzeplataney, i nie wi c·le 
ma zapach.l. 

LAQUH: Patrz. LaJu~. 
. LACRYl\lATOI RE. at.·~ 
Urnulce l,,:rVaj1di~' tacl" ,.i1S. 



~ LAE. 
LAEMl\1ER~GEYER. al

bo Vautour des /lgneaux. 
Sgp, ieden znayrnocniey
fzych i nayfl:rafl.1.ieyfL.ych 
ptakow, przemieCd{iwa na 
Alpach S~wa y carlkich, nu"; 
pada na zwierzęca, a nawet 
i na dzieci; i dlatego u
rząd płaci głowę tego pta
ka, ktoby go zabił. Te 
ptaki gdy poUrzegą danie
la, kozę, albo O\ycę nad prze
paści!! froiącą, uderzai,! na 
nią i frrąciwfzy w przepaść 
pożeraią ; drobnieyfl.e zwie
rzątka famym dziobem za
biiaią,y znofzą do gniazda dla 
dzieci. Jeden z tych Sg
pow porWA ł raz qziecię \ve 
trzech leciech, przededrz
wiami w oczach Oyca, a lu
bo ten z kiiem pOCl.ąt bro
nić, fęp jednak ścifnąwfzy 
mocno zdobycz w fzpony, 
poleciat. 

LAGETTE. Rodluy Lau
ru ·w .I amaice, pod ktorp.go 
kor'ą w pierwfzey warfztwie,. 
ieH wlokno zdntne do ozdo
by, wdrugiey ~lIlmo do ~o
bienia odL.ienla, w trl.eciey 
plotno na kofzule, a w ofta
tniey Gala i koronki. Ale 
czy moźnaź temlł wierzyć? 
Gd yby tak minto być, ten 
laur byłby droi('zy od wfL.Y
Hkich na świecie drzew. . \ 

LAIT de L DNĘ FOS-
SILE PIĘRRE LAIT 
Ta ziemia mączn Vapie!l-
na znayduit: liC;; między f/.pa
rami ; Ika iaGh, albo na fpo
dzie 'niektorych zry.odd: 
Powiadaią że leH: tak le tk~ 
i fucha źe nic mOi:nll zniey 
n ic zrobić. 1\'Ioże to ieli: 
Guhr z kryd y, ato8 Sfa!a,
aite wapienny r07.wl:l/:1ny. 

LAITE de P~)~SSON. 

l\1lecz z ryby. Tym imlt! 
niem nazy\Vai~ wilgoć na
fienn~1. zamlcn ietą w l\anabch 

-. f f permatyc/.n yeh II iĆlą1ca, 

ktory wypuL~cz~ w ~ym 
momenciE', gd y famica wy
ciera ikrę, atym fpofob,::,m 
dzieie GQ zlplodnienie w ry
bach. Bywaią między ry
bami hermafrodyci, to iefl: 
razem maiące lkrg y mlecz, 
ale mi lie nie zdaie, aby G~ 
fa.11e mogł y rozmnażać "be~ 
drugich. 

LAITERON. l\lleczne 
ziele' ie(ł. t:roiakie~o rOazai~l~ 
Le Laiteron (piJke'lx, Laite
ron dOllX, au Patais de Lie
vre, Zf lewtit Laitcr01Z alt Tą-
• ~J J. • , 

're crepe. ro zlele mozl:~ 
ieść w falucie, mamki p)C 

powinny to ziele, dla .n~by
cia pakurrnu. korzonki lebo 

p~eczone ied2ą uhod~y w 
zimie. TIzody ZWICt'Zę-

ta, 

ta bar lubią to I'iele, fok 
jego farbuie papier 111 liic-
il.o.· • 

LAITO, .. SAŁATA.Przez 

~ 
Ten Uinluk 

ieft pOfpDt1:-y w mGr%~i 1 me
ry kdl.k!m, fkorllpy i('~o ~) \'
d/:o \'/ ide r.aroctow dzi ]oL'il 

upnwIl2 ta r ~Iina znmi~l1iła używa, zi:łJl:!:di: tr<~bJ.:i 00 
prz ymioty d/.i!~ ie \V deli ka- polowania', 11 ic hore Z11 ich 
tne i b,.t"ll /o o zd rowc. I \Y Y - w,~żil od Ó. do J J. funto\V 
fmienita ;;:nicy potrawa, za- z tyt:h J\onch, z m;~rZ~l\'rrzy 
żyw"ni iey icitbilrdzo uż" - z pian' iem rzcC' t.: n V 111, 1'( LJ;ą 
teczQe dla bCl,.żcnnycb, IL1~)o l~it, l~to;'Y ie!i: tn\ b\areły 
i żonatym nic nie fz!,odzi. lak marmor. ml~rO śli!1 <1-

N~yI0p{l:a ielt falnta R7.ym- Jel icft tak twar(~e, Ż..! g-o 
:tka, fajata głowiaO:a gdy ie!!: iesć nie można. !"i21·torzy 
fucha, p~1li tlę wogniu i:2k r<1\<:- l1aturali!co\",'ie l1u?yw~iią go 
tra. Sa iata nak rai1l;1na, AI1!re.\~. 
frrzępi~rtn, C7.erwona, czar- LAMBO' ;J DE. Tak llU-

na, biała, &c. wr.~vrtko to zywaiq 1\amir:11 p2wny, mię;-
fą roz'nwitośc;i, kto~' Ich na- tki bardzo. kto:-y znaydu
piera pr/ez oprawę. Dla do· ie Gę olwlo Paryża. 
god/:enia ILdLkicl11l1 nppety- LAlVrr~~TiF. Ta ryba 
towi umicj:l przymufznć n:l- nie leH: icdr'! '.' , co hOll i l~ro
turę, że fiS fałnta rodzi w wa morfbl. Po\','iadaią oniey 
na yci~żrze mrozy . . \V oral1- że gdyby i:~ by t zna l Dy-' 
.żet"r uch ~dbowiem moze być ogenes, nie n:ubaJbv li 11..!'1I

fałata we 4·S. go(lzin~c.:h, ta,' ażeby 'miał z\:ier:;:e
u 

o 
zmoczywr:_y naiienie w go- dwoch Ilof,nch bez pior. 
rzalc.:e, potrzeba po(iać na Z przyC:7 w ny, że ma d\" ie 
infpel'cie t::k im, gdzie w('ho- nogi pod bn'uchem, nah f'z-
dzi pro<;:h z w~pna, i gnoy tałt qk, . nnzy vai:! go Hi-
golęhi. .' fzpnni: Jl:Tc~liatż. ,~r cd IlIg 

LA 1VIANDl . KroI WęLOW . . r. Rlllona, ta ryba ma 
z piękności fwoiey bardzo podob.i"'11 [~wo d o zWierza 
ieit znajomy na wyfpie cz\vorllogic~·o, i do ryb z 
Java, nie zyie powiadaią. rodzniu wi0/or, ·bo\\"'. \Vl
tylko ptaftwcm, ułożenie dziano iedną ~ t"~\ " (;h ryb J·to
kolorow wn.im przedziwne. ra miała dlugo~cj l S. L.op, 

we-



4 LAM. 
w~fr;lodku dyametru 7. a 
watyła 1200. funtowo Ta 
ryba bez broni, bez obrony, 
bojaźliwa, i nikomu nie nie 
fzkodząca, za naymnieyf~yl11 
fzeleLtem ue~eka, żywi fię 
zielem ktore znayduie pó 
:łkałach, czarem wycbodzi do 
brzegu, za zielem l\tore tum 
rofnie, ale tylko głowę wy
ścibia z wody; lubi bardzo 
wodę Hodką, dla ktorey za
chodzi do uiścia rzeki, i 
naiadl L-:y fię piie; zna ydu
ią ich wie le, przy uśc,;inch 

~wielkich rzek, wnętrzności 
ma podobne do wolu, czlo-

, • nek rod~enia koniki, łączy 
. fię fpofobem człowieka, fa

mica żywcem rodzi dwoie 
dzieci, ~ ktore ie y nie odiłę
puią, poki Gę bez niey nie
obeydf1. Te ryby łowią 
iak wieloryby. Murzyni z 
ofLczepem w ręku poO:rzegł
fzy py1k tey ryhy na wie
~zchu wod y, i że nę nic 
nieruf~a C gdyż na ten czas 
jeH: fpiąca) uderzaią ofzcze
pem wfame gardlo, l{tory 
uwiązany na linie, po;;wala 
fkaleczoney ry bie płyn~lć 
poki ią krew nie uydzie, 'a 
gd y rpl ynie na wierzch, fcią
ga ią do okrętu. Czarem 
łowią tym [porobem .i dzie
ci, ktore pl yną z~ matką, 

L Al\1. 
Rozboynicy modey lndy
anie, żyią tą ryb, i znay
duią fmaczną ttuf ',iedzą 

zamiafr, 110nin y z ktorey ro
fiopioney, robią maOo, iko
ra gruba Ouży na obowie. 
W g10wie tey ryby znay
dui~ lię c;;tery kamyki bIa
łe, Jdorym chinczy kowie i 
Amery kanie przypifuią wiel~ 
kie cnoty. 
LAl\ll~~. \Vietki rodzay pfa 

morfkiego.PL7 fr:~Chi{m de nzt;r~ 
LĄMP1"!:S. feplllcra !es, 

patr~ L1l~r:n1(:e fipulcml!Js. _ 
LAMPROlE lHinag. Ta 

ryba 1;TIorika przycho"!zi do 
rzek n~ tarlo na wiofnę, ży-
je błotcm i wodą, fl<:orkę · 

ma ldeyką, pl ywn po wie
rzchu wod y, dziurka, kto!'ą. 
ma na wierzchu głowy, nu-: 
ży do WCi :l,g:lllia i wyrzuca
nia wody, chcinwfzy ią gwał
tem zr~trzymać w wodzie" 
uduGlaby {i~; prl.yc!epia Cię 
do fl~ał, y do okrętow iak pi~ 
-iaw ka, tak że ią ciężko oder-' 
wać. Samica ma ikrę; nie 
wiele ich za law iaią. w mo· 
rZUj mino.g nic źyie tylko 
dwa hta. lVIinog do iedz€~ 
nia nie ieO: dobry, tylko na 
wiofnę łowiony, poki chr7ą
fika nie fhvardnieic, famiec 
jen: fmncznieyfzy od farnr- I 

ey; D'linogi. tuc:~ ą, i poma-
~aJą 

LAN. 
gaią d rodności, ale czę
{te iedzenie fprawuie fpa
zmy. lnlt?ść z minoga 
fluży na zepfucie ofpą. :J\1i;
noga trapi robak pewny 0-

l:r,~g ·1 y, kt.ory przedniemi 
. nogami wydziera mu oczy, 
i oślepia. .1'1 iędzy rOi',l11a
itemi rodzaiami minogow 
~or1kich, i wody ilodkiey, 
pow iadaią 'Że mino;i w mo
rzu Amaz011 i} im fą ta k i e, 
1ctorych dotknąwl'zy ręką 
albo ki iem, zm'az ręka ztrę
twieie,tak iak jak~ od Tor
p ille , patrz tego flawa 

LANCI<l!:T. Srokos fa~ 
miec ieO: ptak drapieżny, 
mnieyL~y od rokola. 

LANGOUSTE ou SAU
TERELLE DE MER. Ral 
morD<.i prętkonogi, porpoli
ty w morzu Srodziemn ym, 
przefiadu ie po mieyTcach ka
mienifl: ych,. przenoG Clę; na 
zimę do uścia rzek, nie ma
ją noźyczek, ale fi~ biją 
'tlliędzy robą rogami. 

LANGUE de SERPENT. 
Patrz Glafsopetre. 

LANIEl:R. Dzie'i'':t.ba albo 
Srokos famica. J elt rod?ay 
Sokola, ktorego ujdad~ią do 
pola na kuropatwy i zai~ce. 
Patrz F~71Icrm. 
LANSO~. JeIt rod;ay . 

rybek, na ktore ftokwifz icH: 

LAP. 5 
bardzo ł9fy, i pofpolicic go 
na nie łowią.. 

LA FIN. ~Krolik, To zwie
rzątlw czwornogie, tak ieCt 
Loiaźh we iako i zaiąc, i te
goż {'amego kfztaltu, ale 
dov/cipnieyfze i żywfze, ko: 
pic rebie iamę dla zachowa
nia fie11 ie, i fwoiey familii w 
hGrpiec.~eI1ftwje. Zyie zio
łami, korzonkami, ziarnem 
ł\oąiczyn'l. [iściami, i gałą
zLami \v mnemi; podczas zi
my tęgiey wlazi na drze
wo, i obiada korę • .zapachu 
siarki nic lubi, i dlatego 
tym {porobem wyganiaią ie 
z winnIc i zboża gdzie fzko
dy clynią. Powiadaią źe 
:h:ie, bieg~ letko, lluch ma 
fubtelny, nieżyie dłużey iak 
ośm lub 9. lat, Spokoyny 
wfwoic y iarnie, ani lira, ani 
wilka, ani żadnego ptaka 
d rapieżnego nie boi Clę. Sa
mica ien: nadzwyczaynie 
płodna, ma dwie macice, iak 
zai~cl.y(,Ct: i cia tego ien: go
rąca do zL!c:,~enia. Gdy fi~ 
czuie być kotną, kopie zie~ 
mię w zygzag. wyścieła fo
bie łożysko fierścią, ktorą 
fobie wyrywa zpod brzucha 
i tftm koci fię ied ynaścior
giem, łub mniey dzieci, co 
mieiiąc, karmi ie przez 12. 

dni. Gd y wychodzi z ia-
my 



my dla pożywienia, zarzu
ca . ziemią dziurę, i llryną 
pblcl!\'<1, a żeb y ll;cw!',~ed J f'n
m!c~ tory przez zr..zd ro~ć 
pol..a.hliułby ie, a!h0DV j :~
a ra im po'v ygryzal. Gr y l1ę 
dzieci ndcf'są, dopiNo w'olno 
fłlnl'~owi wchodzić do jamy, 
na cnCl.as o!;:azuie f'.vo; (~ r;· 
d ŚĆ, li/: :~c im oczy i bi'crClc 
ie lnego )0 dI'Ugj~;l wlwoi-e 
łapk l, te j'a refsy luJ!1c.: Zą filC 
na nowych zalotach rod;;,i
cow, z ktory ch nowe ma 
fi~ ul'od ~ić pot~}m lh\'o. Te 
zwiC'!";/il.tka da\\.'110by fię iuż 
niel.miel'nie rozmnożyłv, 
gdyby ich pry, i h l ,~ (~-

' fne nic ~vy iada I y. K mliki 
ChO\VRią, gti y Gę łabvo daią 
ułnlkawić, robią dla nich mie
fzkania nazwane CIapiers, 
bywaj,! białe. fzarc, albp 
czarne, \V klapierniach 
nie kopi :~ fobie wi~cey iam 
pracz tych co mnią zrobio
ne, i nieno8uią tylko j3k 
zaiące na wierzchu ziemi. · 
Dopiero gdy t1~ rozmnoźą, 
przYlllul'/.one fą robić fobie 
nowe mief'zkania. I\roljki 'i 
zaiące cierpieć fię nie mogą, 
fiarano !ls' je połączyć, nie 

adaremnie, kroliki kafrro
wane lepiey ti.ę tuczą. dzi
kie daleko f~ fmHcznieyfze 
Gd domowych: mięfo z~ła:, 

LAQ 
fzeza mlode ie {t u i de
likatne, [bre kI'olik f:~ fu ... 
che, i nie fi rawne. Szerść z 
luolihnv, wc!lcll1:?i do fabryk 
matery alnych i t.,apclur;'o
wycIi .• Z I:rlJlikowAmery
k~11rV h i z wyfpy 'TI2lUfgO 
p :'ze ą hilr cłt:o ci e I i1i n t l' e 
fu.tra. Na kroii kach Angol
fklCh wł)s ielt fryzowa!' )'. 

LAPIS LAZULl. jefi: 
I(amien D iebicD\i, twn rd y, 
kruchy, ważny. prawie nie
odmien iai :~cv {je w orr(' ;ll ... J '" :) J. & , 

nClypję'~ niey(,;.e w chodz'l z 
Azy\, robią znic..:ł; galnnte-
1)' e ~it /.. ne i drogie. wy
bleral :!c do t ego n,ayżywrzy 
kolor, j bez żadnry ikazy. 
Ten k amień t luką na pro .. 
fl.ek, i robią {',lrbę przedni~ 
do ma-lowania. Nicktprzy . 
Naturaliltowie, przypifuią 
ten kolor miedzi. l(ami E'

nie kto re przywoź,! ' z Hd'z
pąnii, Szwecii, Czech, i z 
Prus, tal' fą miętkie że nie 
moźna znich farby robić. 

LAQUES. Laka: Patrz 
poci llnu/um FCYl.łTmif, co hę 
powiedziało o Lace Ind V i4 
ikiey. w Paryzu i w \\r e
necyi robią Lal{ dwoiaka z 
robaczkow fzarłatnych, jYe-

. dną iefl: marsa nazw~ana La
'lU8 de vcnije, ktor.ą maluią 
pod oley, i w miniatllr~; 

dru-

LAR. 
Cię z fzu

mowin Szarłatu warzonego 
w ługu, e kr~,dy i nłuiHi, 
nazywa fię la. tOqill: y/ate al
bo Cn!wnŁźl1c, uiywnią iey 
Aotekarzc. i ltol ll rze 10 t:l.
]{i~ro\Vallia {loli kow. ~ t<.1d 
~a7.ywJi:! fię ftohki, łtn~}~y 
nia, i inne fpr/.ęty lakier~
wane Chinfkim pokofrem. Te 
fprz~ty fą bR rdzo fzacowne 

; przez czarnosć i polor, W 

]<tol'ych n~oźna Gę przey
rzeć, iak w zwierciedle. Da
wna laka ieJ} bardzo droga, 
dlatego że len: twarda I i 

. rzadJ(a. Ody delia, alboin
pe !1Bczynie hJ~ierowane, 
ilr[tci glans, i pożd(lmie, m€)
*11a iey przywrocić kolor 
czarny, nalawfzy na ni,! 
trunku gorącego, i wy[ta~ 
wiwfzy na mroz, albo przy~ 
fypnwl'zy fnicgiem. . 

LAP łi~S .. Bogowie dom'o
~lJi. Egipcyanie tak wielkie 
ufz:.:Inowanię ~iel~ dla un~<l.r
!ych, ze nabnlf::ur;o.wawf/.y 
Je konf('rwownli w domnc:b. 
){ażda fal'tilia miara te l\1u
mie, za oźkow opiekunow, 
00 kto yoh lice modliła. 

~ 
wiali pofągi boźkow z ka· 
mieni z drewa, al~JO z kru
fcow, i nazywali ie bogami 
r.omowcn1i. PoC1g n lei
kt nawiano w Jieniacli za 
drzwiami, w rogu komina. 
Bogatfi robili im ołtarze, 
ella ry p~lili, pofyłnli od fl:o~ 
Ju pot, rnwy: i ez~{towali pq.
dług moŹności. Przypify
wnno im dobre i z{ e, &.:0 iilZ 
przytrafiło w domu. Kali-
ub ktory niebył bardzo 
naboźny, kazał wyrzucić 
fW6!ch boźkow przez okno 
mo"iąc~ iż nicbył J~ontent 
z ich ulługi. Powiadaią że 
Cycel'? wychodz(l~e na wy
gnnnie, niechcąc fatygować 
fwoiey Minerwy w ' drodze, 
złożył ią z ul'zanowaniem 
w l\apitolilll11. Anictylko 
fam 'llie part~ kularne, miały 
fwoich bożk~w . domowych, 
ale nawet P'rClwincye, mla
fia i d rogi · pub\iczne. 

LARlVIE de JOB. Ł%(J 
jobowa. J eH: rOOzay trzcI
ny z wy(py Krety. Zinr
l.u tego ziela i('dz~ w Chi
nneh, z tych ziarek hnJY doy-
1'7.cią, robią koronki i ro-

Z c7.afem gdy liC;; to uprzy
krzyło, muCeli trupow cho
wać gdzicindziE'Y, Narody 
~tore"nnśladownły zwvczn:e ' 
t~i~fkle-1 zami lŁ mLl~u, fta-

żance. 

LATANI ER, BACHE, 
PALMIERen EVANTAIL. 
J eLe drzewo na wy fpach 
Antylfkich dofyć wyfokie, 



LAV. 
~ nie grube. lVlicfzkańcy 

przyk:-Y \":lil nim domy, no
fzą Ze m:alt Par.lfo!ow, y ro~ 
bią zniego roźne rzeczy, 
1<r~cCl; nawet niet z niego, no 
łożek wif7~Fych. Owoc 
nazwan y POnL1nd de JJachJ, 
h::łi·dzo rza(~uj1' Pień tego 
drzewa, bardzo mało ma dre~ 
wna ale wi~ce) mleczu. \V 
Cayenne robią z niego ryn
n y, tak zaś ie (i: twarde 
ze z niego Ind yanie 1'ob;l 
groty do ftrz::d, zamian: ze
laza. 

LA V AND8. Lauenda. 
Ta roślina p~lna ieH: c,~ąfl:ek 

korzen'1ych, z ktoref robią 
wodkę b.!rct7.o pr~ylC'mnego 
zapachu. Oleiek I;:wendowy 
inaczey zwany Afpic, gubi 
wrzy, mole, y inne roba
ćtwo. Chc-:.c doświadczyć 
ieżeli oleie k nie ieil: sfałfzo
wany, w plI.v;ić kroplę na 
wodę, ieżeli fpł ywa to do
bry, a~bo na łyżce b!afza
ney zapalić, ieżeli czyfl:y, 
mało będt~ie kopciu, ale ie
żeli pOr.1ięr~an y z terpety
nowym lub innym oleykiem, 
malo b~dzie ognia" a wiele 
kopcm . . 

. LAVARET. Ryba ' bar
dzo znaioi11a w Lionie y w 
ieziorach Sabaudzkich, trze 

LAV. 
fię w it>Geni, m~tt'o ma biale 
y ślitkie, ied :~'! ią za fpcciat. 

LA v~:R'r. J eft pewny 
rohak ,. Luiz yanie, tak fzczu
pry ż~ ii{wciJ1\:{1 pl'l:ez fzpa
ry do domu, i pod n~kry te 
polh1il1,i: i ziada potraw\-

L ~Vf4~S, ou PRODUI1~S 
de VOLKAN. Lau/Cł. ieH: 
materya kalcynowana, y ro
Ił:opióna przez ogIeń podzie
mny, ktora pl ynie zgOl' 0- 

gniftych. .J cdne lawy fą 
dziurlwwate, letkie jak zu
żet, a drugie twarde, iakie 
fą kamienie N eapolitańilie, 
z ktorych daią bruki po u
licach, i domy mumią, by
waią formy nieregularr:ey, 
y trafiaią fie;; k lwal ki ciel'a
we, z l{torych robią [bliki, 
y tabakierki. 

LA V~ZE ou LA VE
GE. J cft gatune k kamie
nia nazwanego Pierre Oliaż
re. Patrz trgo Slou:;a. 

LA VIGNON. Slimacze k 
maty fllQriki, ikorupkę ma 

zawrze rozdziawioncl. zmlU
rza hę na 6. calow w bło

cie. żyie wodą, ktor,! cią

gnie rurką, a tę :wyciąga y 
chowa kiedy chce. Łapią 
je infi:rumentem pewn ym 
długim y kończyfrym, mię~ 
fo bardzo fmaczne. 

'LAU-

LAU. 
LAUREOL~ ou GARO

UTE. Wi!c~e łyko, ziele 
rosnie w cieniu pod lafem, 
kawaJek tego ziela whi~!wfzy 
w g(~hę, zapala ięzy k; y gar
d 10. \\fewnątrz znżywf'zy, 

gry L.ie wnętrzności, y [pra
wuje womity. Z .cle na
zwane C/zamcc D~;p/me ieIl: 
famccIl1 teho ziela. 

LA U / H~R. LailY, albo 
Robkou.:e drzezt/o. ROLne ['1 1'0-

dzaie tego dl'zew/Hl. wfL.yH:kie 
fą przy kre, kOI'/.enne, y za
pach wdzięc7.n y maią; laur 
left zawfl.e zicJon y, boi Gę zi
mna, lubi ziem i~ (uchą, doda
i1 fmaku w potrawach, przez 
1\ oią oH:ro ść y gorycz; z li
ścia y z owocn, dyH:yluią 

oleiek laurowy bardzo pa
dmący. \Vodzowie Rzym
fey, uwieńcznli hę laurem 
podczas fwoich tryumfow. 
Po niektorych Akademiach 
dotychczas ieO: zwyczay, 
że doktorow-ic Med yeyny 
przy doktorowaniu li~, od
bierają kOLonie uwitą z lau
ru z iagodami, zlqd uro(Jo 
flowo Baccalaureat. Przypi
ruią Laurowi cnoty, że pio
rLlri w niego nie biie, że zbo
że zachowuie od fnieci, y 
źe trąc nad (Jarką albo pro
chem, dwa drewna laurowe 
fuche, ogień fi~ zaymUle. 

LAU. 9 
Probowano użyć lall'u do 
farbowania, 21e nadaremnie. 
Między laurem ordynrryi
n y m, ie,t f::lmiec, i r~m~('a. 

LAUPIER ALEXAN-
DRIN. Liścje iego cho
ciaż fą gorzkie, \V mleku 
czynią fmak migdaJow. 

LA URIER Al) JVIATI
QUE. Patrz Bois d'I1!de. 

LAURIER CERlSE. Ten 
rodzay lauru łatwiey wy-, 
tr7ymuie zimpo, nazywa fiCC' 
wi I'niowym, !;d yź ma owoc 
nakfztałt Wii'fli, fi.l niekto
re co maią li1;cie nakrapia
ne; ten laur 1"l.c/'C'plOny \V 

wi1'nią, nie dłtJE;o trwa, Wł
fznie zaś fzczepione w htllr 
nie -odai:-t {ie. Kwiat i li· 
ścię teg~ lauru, mal1 za
pach migdalow gorzkich, 
ktorego udziebi3; mleku y 
śmietal:\Ce. \Vodka kilka 
razy ptdzona ' z liści tego 
lauru. ieO: śmiertełną truc;i· 
zną, probowano tego na pGe 
}{tory za raz zdcch t. Z tym 
wfzyitkIlll przy \vielhiey o· 
frroźności, robIą likwor lim
rowy, dofyć przyiemny, y 
ią~ądkowy. Guma z tego 
lauru, n ic nie fzkodzi. 
LAU~IER des lROQUO

IS. Laur Iroka~fki. Patr~ 

SaJscifras. 
LAURIER NAIN de sl ... 

BE-
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BER!~. La1lr Syberyźjki. 
To dr,:;cwko nie wielkie, ro
śnie na bagnacH przy wo
dzie fJodkiey, owoc \'vfma
l' u pr/~yiemny, . ale fzkodli
w r, li~cie zawfze trwai,! na 
dr'ze vie, ria mieyfce tych 
ktore- op3daią; wyralbią 
kwiatki. 

Lb.URlli~R, ROSE. Laur' 
,·ożme.:y. To drzewko ~er~ 
·o7.d lJbl ogrodu, tr:r.ymni .! go 
w \\ Hzon,wh, y chowai:! na
zim~ w Onlnżci·yi. Kwint 
dllbelto\~: T ief1: b[lrdzo deli
ka tny. Dekokt z li ' CI ie:1: 
truciz.n'1' kt~ra czyni bole
ści niezmierne, zapala wnę
trtnośei, i nnd yma brzuch. 
OliwI! y mleko kwasne, f'ą 

. doświadczonyr~ lekar1twem 
nu'to. 
LAUR1~R SAUV1\G~ 

d' ARC.l DIE. Patrz Arbre 
de cir..e. 

LA URIER THYl\'I. Laur 
Tymowu. Kwit;lie prawie 
prze~ c~ty rok, {agody ie
go purgul,!, ale ich nie uźy. 
.waia. 

l:EGUANA. Patrz igu
anEJ. 

,j t E l\Ii'vlA. Opifanie te
go ziela, winnifmy P. fllfsi
eu, ktory podal do Akadę-

Paryikiey w R. 1740. 

l\~ię zy innemi tę ma 
bllw ść, że liście iego b~

dac k. rbow:'\ne, w wodzie 
wJ):dni:J f1~, iak!J'};. by f Y g lad
be, wCt.·111 rożnią {ię od 
inn ych zlOt wodn ych, prl.e
ci,vne znaki oka;.:tii ąc ych. 

LB.d 'IIN . ou J..I~lVilVTAR. 
J e i~ rod~ay rzc;Z. -ra, albo 
myL~y naz,w['ney Luphz de 
1\- '1' '(0 ; 'orvege. a,~ lę mocno 
rOl.illnaża,. źe w ;]icl\~orych 
Hronncn, zwłafzcn'l. po de
L.:: czu; ziemię prawie okry
wają. Przebywają w win
nic;adi, y c:hroii:ach, w dziu-' 
r~ r; h w I.ie.;ni, y nigdy nie 
)vc:hodzą; do domn. Pofpo!-
1(WO za60bonnc rozumie, że 
[padai:! z oblukow za karę 
13on-q. y mod!:! lit dla odd(
lenia ich. c.dowieka fię nie 
boją. owfzl?111 igraią iak pic-

.ib, y gryzą ki y im nadHa
wioll y, r .r. tTc n i~ lię na prl.e
C!10dZ<H;vch. r kąl'aią, ale 
fz.cze\ci;m, źe lq.f~.enie ich 
nie ~iolt iad ,,·te. J pry, Re-

nifery, i liCy tyfląC:lmi wy
jadaią te zwierl.~~tJOl. Oprocz 
tych nieprl. y iacio! I'ume mię
d/.y {hbą t:.aia d aią Gę, owr.~em 
tll'zy kowi1wL'.y {lI;;, wydają C,) ... 
ble b:ltalie, co lo:.p,pończy 1.0-
wie mai~~ za zn:1kwoyny, albo 
o~ Danii abo od iVlofkwy. Kto 

by 



~a fię w rzekach znaydui~ 
l\fiędzy morfkiemi nayfza
cownieyfze fą: Bonnet Chi: 
nois, le Cacochon, lt: bouclier, 
le Conclzolcpas, y lepas en eto
ile. Między ziemne mi zaś, 

kto re ,z ziemi wylwpuią y 
fą rzadkie, nazywaią hę: Le
padites, albo Pateltites. 

LEPTURE. Ten robak 
nie roźni fi" od iednoroźca 
tyiko ki'rifkiem, wrefzcie 
teź fame ma zwyczai~, rp'o
fob przemieniania fi~; y źy.;. 
cia. 

LERNE. Zibloźwierz 
tzyli robak, ktbry flę ź y
wi karpiem; y doniego przy

. tafta. 
LEROT. To zwierze 

czwol;~ogie, podług nie kto-
1'ych Naturaliftow ielt z ro
dzaju Swifzczow, a poaług 
~nnych z rodzaiu wiewiorek. 
Znayduie flę pod Strefami 
Imiarkowanemi, fmierdzi 

jak fzćzur domowy, prze
~ywa po ogrodach, łazi po 
fzpaleraC!h~ pruie owoce l1od
kie, ź y ie orzechami; migda
łami, i ziarnem. drzechy 
7nofi do ianiy; ktorą fobie 
kopie pod drzewem; na wio-
fnę . Cię parzą, a wlećie fami
"a rodzi pięcioro lub fześcio-:, 

A 
Tom II. 

t5 
ro ' m:łod ych, nafi:ępuiącego 
roku familia rofprofzona ~ 
wydaie liczne potomfi:wo, ie
żeli flę nie ftaraią ich wy
gubiać, co bardzo łatwo w 
Zimle. Te bowiem zwierzą.
tka nie cierpią zimna, ale 
zgromadziwfzy; fię ofmioro 
lub 10. do jedney iamy li
ściem wyilaney y incłiem~ 
zwiiaią fi~ w kłębek wfrod 
poź ywienia; i zamierają aź do 
wiofny; . 

LETHI ou tiCHI. jeil: 
owoc wyfmienity w Chi
nach ale gorąc iedząc go 
wiele, fprawuie kroity p~ ' 
c~łym ciele. Ch'ńczyko
WIe furzą go lak śliwki, y 
iedzą, kładą go takźe do 
herbaty, dla prz dania fma
ku. 

LEVRĄUT. 

inlod y rodzi fi~ ślepo she 
przez dni 20. a potym fza-
ka fobie pożywienia; nie 
leJco ied!lak od fwoley fa
milii. Mięfo kruche, y de
likatne ctail! na Hol. Patrz 
ńiiey opifariie taiąca pod 
fl(jwem Lievre. 

LEVRETTE. Samica I' 

zaiąca: 

LEVRIER, Chart. Ten 
rodza y praw ied ynie fiwo

rzony 



rZ(lny i~fl: do' polowania za-
ięcy. :::.lą . ie'h lOl.llHtite ro-
dzaje Pul nocne fą tak 1ll0-

jaf:::,czurka. 
Ddwni naz y\\'ali iafzczurkę 
przyiacielt>lTI człowieka. To 
zwierze cz "ai'!ce GiG o czte
t ch llogac ; icit mułe i nie 
iado v ite. Ve Francyi mo
źna ia[zcl.lIrk~ ;ZląC w rę-

. ke, bel. żadnego niebefpie-
'd:wa. Są dwojakiego 

LEZ. 
ozywia na wiofnę, 
lo, y moglaby wytrwać 
przez ośm micfi(-'cy bez ie
d.zC.IHa. U gf1ll la (ię za ślima
I~atnj .. glin:.nmi zicmnemi, fw ir
fzcami, muchami, mrowka
mi, y ikoc;d\'1}ni. Par7ą fię 
w Kwietniu, l'amiec, powia
dai:! ma członek podwoyny, 
a ~zarcm l'l)/darty na d '0-

o je. \\r .daczcniu famiec, tak. 
i (,{l z rn1111~ą I'poion y, źe ro
zumiałbyś iżf.~ dwie głowy o 
iednym ciele. Samica fklada 
ini.l n:1. piaiku pod murem, 
Iw 11011cu na południe, od 
ktorego promieni [ame \~ y
I:gai:! CIę. Jufzc/'llrki nie ro
dLą; (ię z poclwoynym ogo
nem, ale {ię może t.rafić, że 
przypadkiem ma rozdzielo
ny ogon na ' dwoie lub na 
tl=oie, iafzC7, l1rl~~1 ięzyk wy
pufzcza z wielką fl.ypko~cią; 
po{1:rzcżono przez droo1.o
widz, źe ięz y k ma ząhko
wnty iak piłkę. Zielone 
iaL.-:czurki znayduią w zielu 
y po l\fzakach gęit) ch, da
daleko fą wJękfl.e od picr
wl'/,ych, f'/:eleft ktory czy
ni liścinmi ruchemi, zaihma
wia ć710wie ka, ogon iey u': 

lwloru; fzare j zielone, fta
ra pofpolitL~a, iefr doryć po
llfa l a, nie boi fię cz ·łow ieka 
Lic łnkomie ślin~ dziecinną, 
bie;a bard/o fzypko, kryie 
fif~ po dZlurm.:h ""murze, lu
bi L.oitawnć na naywię-
li rzym upnie ilonecznYI1ll, 

. zrzuca n'ol'~ na wiof'nę, y . 
w iefl.eni zamiera na zim~, 

ciąwfzy odralta , takie ia-
fzczurki f'ą . .de, ale niebardzo " 
fzkodliwe" biią hę 

LEZ. 
laż~ po drzewach, y w y
iadai~1 iaia ptaf'zkom po gnia
zdach, Sd y uchwyci pfa .~a 
nos, więcey hę niepuści, aż 
ją trzeba zabić. \;V ,kraiach 
gor:!cych. naywięcey len: 
iaf;,czurek bard,w pięknych, 
a~c razem y niebcf'piecznych, 
oCohli wie ktot'e fą wodne. 

\ LEZ. J5 
Wić . jaką zJobycz. Piora 
J I" k I 11 /ha gl"/.Ole{·le ma Ol L. ol' llC, 

j<torc cpurzc!.a i podnofl kiQ..
d Y chce, ź y ie rodzaiem ra
ko"", ktore maią tylJ;o ie
dnę noź) cę; te raki ~ ft.tu:. 
c7.nie łowi, paki rc.d~ trzy
ma nożycQ otwartą. poty y 
onatrzyma fi\'; fpokoynie, 
ale ikoro rak ŚCilKfl noż y-
cę właź:ic do dl.iury, ry ba 

L~ZARD D' AMBOIN. 
.J a[l.czurka na W yfpie Am
boinie, orobny rodzay, kto
,.ych tam ielt bardzo wiele. 
}Jrzebywa po nad rzekami, 
drapie l1ę po przep~ści(tych 
fkaiach, na drzewa wy fokie 
nie łazi, ale tylko na drLe
wka mnieyC..:e, żyie owoca
mi y robakami, famica ikla
da jaia na brzegu rzeki al
bo na pialku, ta ialzczurka 
ielt durna y boiaźliwa, za 
przyfl:ąpieniem człowieka, 
albo pCa w rzuca he, w wode, 
kry ie Clę pod kamienie, y ł~- nia twardego białego, 
two Lice wziąć daie ręką, nie rego polor przyH:ępl1i 
ma Clę zaś czego obawiać, rnarmol'U, grubości ma 
gd yż nie kąCa. albo 8. c111ow, dobywa'lą go 
LI~ZARD D' EAU. Jen: z gor kamiennych około Pa

ryba mo1'lk3 w Indyach, kto~ ryża. Naypięknieyfzy ieO: 
ra podfkakuiąc wyikakuie nazwany: Liaźs 'I"ose robi, 
zwielką fzypkością. Ten z niego nogi do kóminow. 
przydatek, ktory ma pod LIANE. \V Ameryce 
fkrzelami, iefr nakfz.tałt bie- ien: ziele pewne pnące fi~ 
guna, na ktorym fię koły- na drzewa i krl.aki. rośnie 
fze y obraca, gdy che zl.o- bardzo prętko, wiie hę wko-

A ~ 10 



16 LIA. 
to gał~zi tak g~A:o, źe za .. . 
głufza drzewo, y uCychać 
muli, pnie fi~ na naywyżfze 
gaięzie, wąry iego nie ma
iąc fi~ na czym utrzYl1łąć, 
fpufzczCl.ią fię ku ziePli, y 
pufzczaią nowy korzeń, ąl~ 

bo przechodzą na bliJkie drze
wo y okrywaią go, tak da
lece źe z tego ziela robi fię 

.las nie przebyty; użytek 
tego ziela ieft rozmaity, po
dług roźności rodzai u ; ie-

ł dn ym op'lataią butelk' na-
. zwąne' d s-jeannes, dru-

gich używaią dą wi'Aząnią 
. · ąbręczy ml beczkach, z in

nych robią narzędzia do ło 
wienia ryb, zinnych topią 
kofzyki, iatki, &c. Sil 

. ktore torych fok i~a 

iadowity, d~icy ludzie mą~ 
czaią w, nim ftr~ały, ktore 
zac~owują moc do. roku . 

liność tey trucizny ieft 
ta wielka, że zwierżęta kta
rym nie fzkodzi żadna W 
świecie trucizna, od ftrzał tą 
~rucizną napufzczonych, do 
~azu ginąć murzą . Karaibowie 
Ż ziela nazwanego Bal~(ier ro 
bią efsencyą, ktorą hę uzdra
wiaią na ran y zadane od 
w fpomnioney truc izny. jpe
~acuanha ielt z rodzaiu te 

, ~oź ziela. 

LJA. 

LIANE a GLACER L~ 
EAU, LIANĘ a SERPENT 
ou CAAPEBA. To ziele 
pnące fi~ . j,'ofnie w Brezylii, 
~orz~ń iego namoczony w 
wodzi~, (:zyni ią tak ślifką 
że Gę zdaie być zmarzła, y 
dla tego nażywa fię L ien ci 
glacer. Jeft wyśmienite le
karftwo t od, ukąfzenin węża. 

LIANE ROUGE, pu ą 
EAU. vVoda ktora płynię 
z tego ziela ieIl: ochłodą po
lujących i podrużnych, chcąc 
iey dofrać, potrzeba zerznąć 
razem ufpodu y u wierzchu" 
gdyż ze fpodu tylko zerzną40 
wrzy, ufrępuie do gury, y 
nie płynie. To ziele ieB: 
pofpolite, fornie pr~tko, a~ę 
iefi roczne. # -

LICHENS. Tym imie-
niem nazywaią zioła paro
J."z yty, ktore rofną po drze
wach, a na\'~:et y kamie 40 

~iach, iako to ; Mech, wą
trohnik, mecą 1kalny, glin
ka łulkowata ną fkałach ro
fnącn, y Płucnik na dębie. 
Wfzyfrkie te zioła, nitt ie
dnakowo nużą do farbowa
nia. W Szwecyi wynale
ziono iedno ziełe rofnące na 

kamię~ 

LIC. 
kamieniu, ktore farbuie 
czerwono, albo fioletowo. 

LICHENEE du CHENE. 
Znayduią w Maiu tę piekną 
gąfienicę, na mchu fzaro bia
łym na dębie, łaźąc po pniu 
doftaie fię do gałęzi, gdzie 
fztucznie ze trzech liitkow 
robi fobie gałeczkę, y ze 
frzodka wyścieła miętką 0-

fnową· W tym pęchf!rzyku 
przemienia fię w Chryza
lidę z ktorey potym wy
~hodzi bardzo śli~zny 1\10-
tyl, kt9rego fkrzydli hafto
wane, wydaią fię iak koron
~i W ęgier1kie, dla ciekawe
go pofi:rzepacz~ bardzo mo
tyl ofobliwy. 
. LICORNE de MER, albo 

Nar1zwal. Rodzay wielo
fybow w morzu ' Grelan
dzkim. Ząb ma czyli rog 
natury kości floniowey, ale 
ważnieyfzy y mocnieyfzy, 
tym zębem przebija fobie lud 
na wodzie, aby l1Wgł odd y
chać powietrzem, nie ma 
więcey, tylko ten ieden ząb, 
y dlatego nie ź y ie ty łko 1'0-

hakami~ Nar/l1Bal gdy u
derzy zębem W okręt, wzru
fza nim całym, ale Złlto 

przypłacić rolle, zofrawuiąc 
w drzewie blil1w na poł pię 

~~i z~ba . Ta ryba płynie 

LIE. I 

f'zypko, nie moźna iey -;;.1 
wić, chyba gdy fą w ku Je, 
natenczas albowiem cif " 
fi~ jedna na drug ,~. zawad zCi
ią fię zębami. Znaydui'!, G~ 
rodzaje Narhwalow w, mor:~u 
Ind yifkim, w Afryce, y 
Ameryce, te na ktore 
padaią bliiko wyfp A ' r • 

fkych, maią rog na cz Ę; '-, 
y fą żarlocznieyfze, gc : 
mai% ~ inne z~hy . w rzez -
ce. Zęby naypięknie fz 
Nal'hwala miewaią ośm i
dzi długoś' znayduią cz • 
fem y 'z ZIemi wy l~opa e. 
Pan Ogler ni gdyś Pc r 
FrancuIki u Dworu Duńl1 i -
go, kazał zrobić lafkę z 'Z -

ba tey ryby ktora iefi l i 
łaj y piękny a polur. 

LIEGE. Korek, drz • 
wo rofnie w Hifzpanii y .. 
\Vłofzecp, zawrze zielon , z 
kory iego prowadz . 
ki handel we wfz'r...., ... ~"' .... 
częśpiach świata, zbie-rąią ~ 
korę w czafie gorącym y 
pogdnym. Ta kora na dr:,te
wili ,pęka fi~ fama, y pr:c' Z 

defzcze y floty pruie l . ~. 
Ktora fię daie oderwać, zł I -

rnią y w wodzi.e llmoc ~~ .. 
wfzy, kładą na węglach y 
przycis~aią kamien iltmi, g d ~r 
1i~ dobrze wyprofil1 ie, ro"-

fył a iC! 
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J fyłaiądo·roźnychPaMl:w. Ro

bią ' z nicy korki do bute
lek, rphl\'rki do (1eci ryba
ckiey, y kQrl -i do tr ze" i
kow; aj.chy Ir e y by lo t rl1'l

co l l Ch 10' ie", IltC za 
mac / anI fl 11(~O' \ ' Z mi c. r o

rek flal l'Y w gHl"kll z'lle
pion .,' m na pUplO l, nazywa 
fi~ Clernidłem Hlrl..pańfkim. 

LIEGE [?OSSILE ou de 
lVIONTAGNK J dr rodt-ny 
Amianf-u kamienia niczgo
rzylbgo, znaydl1ic tlę w Lan
gweJoc.yi y gorach Pire
neyfkieb l ieH: dLillrkowaty 

· y letki, zyliwwaty y po
mięfznn y z cząltek rozn ych 
Ilgttery i. 

. LIE Il RE. 'B~L:rZC% id1: 
d~ oiaki. le en zIemny, a 
drugi doew'ny, ten rosnie 
nakC~tał d rl..e\~a, '1 pnie hę 
po . sciana ..: h. 'V Prowin
c 1'0 tll~ n iow ych Fran
cyi, fi! niel, torc cn maią li
ście nak rapiane, z ieloność 
iego trw~ przez rok cał y. 
Gum:; Wd !,:1Ch, ktora pły
nie z tego drzewa, na z y
wa1ą G omme de Lzerrt1 , prz y-

- wozą. i4 nam z PerCvi V in
nych j.niow wrchQd~ich, 
zbieralą on~ przez z :lcina: 
nie UL ewa; nie ma zapachu 
tylko \V ogniu. W Perfyi 

LIE. 
mierl.nią ią do pokofiu. De
kokt z l i ści, ( I Uźy na parchy 
y }ja rd l.~ ~ (' 7 ('1 n i wł o fy. 
l\Iiefzai :l g\) t a kźe z rugi em, 
na wywabi enie plam z atLt
mentn y O\'r'ocov. Zdr .l.e
\"a tokarze toczą roźne n :ł. 

czynin y kuhki do pici!), o 
ktorych rozumiano, źe na
law zy w nie ra?em Wlnn, 
y wody, zo!lawiwrzy wino, 
wodę z fiebie wyccdzaią· 

Llfi:VRłi~ L,a :ąc. To 
zwierz~tko tak rozJll\1ożone 
w cały,'; śWleci~,zdal(: fit być 
fi:wor~zone dla uciechy c;do
wieka bardziey~ niź dla po
ź ytku. Zaiące Lapoll11~ie y 
połnocne, w zimie nuią GCC 
białe, a w lecie r.~ szare . 
Zaiące biafe znayduią fię y 
pOlnnych kraiach, iako to: 
we Francyi w Prowinc"i 
SEJtogne. Zaiąc mało Jlla 

dowcipu, z natury bOtaźli
wy, porurzenie liścia nJ! 
drzewie od wiatru, zaraz go 
prze(crafza, kopie robie iaJllg, 
w ktorey niebyłby bard,.o 
berpieczny, gdyby go nie 
ra tował Bućh wielki, oRro
żno~Ć . y bieg fzypki. W zi
mie no;uie zaf1aniaiąc flę od 
potnocy , a w lecie od po
łudnia we zbozu. Gd Y d 0-

fofną, ścinaią ldofy, y fO-

b ią 

. bią fObie ściefzki, do la· 
tw·ieyfzego UCiekania przed 
pfa111i I oczyma nie widzi 
wpro li, tylko z boku, pyfk 
ze frodka ie(t obrony wło
fami, y nogi pod fpodem~ 
głos Oaby z J\torym lię nie 
odt-ywa tylko wtenczas, 
gdy go (;0 nmi; przednie 
non'i k rot r..~e, (1uźa mu do 

tJ -
. Ietkiego biegania, ale po 1'0-

wr.inie, gd yż z gory nie 
ma iuź tey łatwości. Przez 
fiedm lat, prowadzi. życie 
orobne, w milczeniu, ale za
wf Le ikołatane Hrachem l lub 
ocz wiftvm niebefpieczeń
Hw~m. • Z~li 1c pier\Vf.~ego 
roku zara/. może tlę rozmna
źać, ale w tym wieku, ani 
ufamca, ani ufamicy, nie 
widać dobrze członkow na-
turaln ych. Samica gorę
tfLa, {'am~ cza rem włazi na 

. famea. Maiąc dwie macice, 
może iedne rodzić, a na dru
gie zapładzać fię. ~r pier
wfzych trzech mieGącach 
roku, zaiące parkocą fię, 
famica nofi. cnły miefiąc, y 
rodzi troi e l albo czworo za
iąpzkow, ktore po 20. dn·laćh 
wychodzą z legowifka, y 
rozchodzą Cię żyć w orobno
ści. Zaiąc: w dt-ień fiedzi 
fpokoynie, a w noc y prze-

19 
chod zi Gę, igra, y tancuie. 
Nic zabawnieyfzego, iako 
wid~ieć zaiąca po ffiiefiącu 
i~raiącego. Z ywi Gę ziar
nem, kapuLtą y ziołamI. ko
rLennemi, iakie fą: l\laje~ ~ · 

ran, JYlacierzanka, &c. fy~ 

pia maiąc oczy otwarte, bie
leie mnie J lub więcc~ ila· 
rzeiąc iię, (jada na t.) Inych 
łapkach, y Lardzo lelI: z ba
wn y, gdy ieft chowan y; ie
dnego wyuczono raz, co w 
taraban bębnił; z tpn \~;rzy
{tkim choćby naybnrd iey 
picfzezone rły , 73wfze 

wzdychai~~ o WOhlO~C, l y 
cLę1iokroć tleie! aią. Polo
wanie na zaiące iett L"aba
wne, czccścią dla mnogości 
ich, częścią dla obrotow, kto
re czynią w uciekaniu p~ d 
pfami; nigdy- iednak dale
ko od fwoiey kniei nie u
cieka., Polują na z~i~lce z 
chartami, y z pta kle d 
berło. Zaiąc wymJ\ll ~ 
fię uciel{a iak Hrzalu, 
wprof1: a l e kominki wy·· 
Wllaląc, dopiero tu był, iu:! 
nazad wraca, a z:lwrze z 
wiatrem; drugie pr~ed pfa~ 
mi ucieka ią w dziury pod 
drzewa, albo rzucaią fię VI 

rzekcc, albo kryi,~ nę w gEC
frwinie, w czy ft ) m zaś polu, 

pra-



20 LIE. 
prawie zawfzeiłaiąfię łupem 
M yśliwych. Dla zaiąca 0-

procz cdowieka, fi:rafznemi 
nieprzyiaciołami fą: wilcy, 
Orły, Lit'y, Puh:'lCze y Ja
firz<cbie. Oprocz polowa
nia, mamy pożytek z zajęcy; 
mięCo delikatne r1f fiołach, 
ktore ieft fmaczmeyfze vi 
famicy. niżeli w ramcu, y 
gorne zaiące fą leprze, nii 

rowninach, po nad bagna:
mi y błotami, fą wcale nie 
fm:1czne. Nazywaią ie Li-
turo$' Jadrci, lJrawo Ź ydd-
wfkie y l\1ach etatlfkie za-
brania im iesć zaięcy; iakO' 
y świniny, Futro z zaię
cy Amerykańl1cich wyśmie
nite, gdyż włos nigcly nie 
wypada. Kapelufznicy dd 
fwoich, fabryk używaią fzer
ści zaięczej'; iakd y kroli-
czey.. , 

LIEVI{ES :MONSTRU-
Ell . Zaiąc poczwarny. Ze 
czarem zaiące miewaią pod
woyne części ciała, pochodzi 
zti!d, źe fię zbytec-znie y czę
fio zapładzaią. Widżiano nie 
1'1\Z zai~ce o dwoch głowach 
o d woch łapkach, z rogami 
na głowie, albo dwa ciała o 
iedney głowie. Pifzą hino
ry ą o iedn ym zaiącu o d woch 
ciałacb, źe miał d wie twa-

LIL. 
rze, iak jamls, 11' gdy ii~ 
iednego ciała nogi ucieka
iąc zmordowały, używał 
drugich, ale to fzczera ieft 
ba y ka, bardzie y dla uciechy, 
niż dla ofobliwości wymy
ślona. 

LIEVRES MARINES. 
Tym ImIeniem nazywai% 
dwoiaką rybę moriką, z kto
l'ych jedna ieft porpolita w 
Larigwedocyi, przeGadu.ie W 

błocie; a drugą przedaią na 
rynku w Londynie, y daią. 
nafrot; piorkami pod brzu" 
chem przy czepia fię mocnO 
do {kały, al~o do dna mor..; 
fl~iego, ażeby jej fala mo· 
rika nie fzkodziła. Tymźe 
illiieniem nazywai~ ślimaka 
pewńego morfkiego. Patl'~ 
Limace de mer. 

LIGULA. Był to In.: 
firllment, ktorym wiefzcz
kawie przekładali trzewy 
Patr%, Spatce, cY. Scopettca 
AruJpicum. 

LILAS. Be~ w ło-ik i ieft 
drzewko z kwiatem pal' h
nącym, pochodzi z Indyi 
w fcbodnich , rozmnożylo 
fię teraz w nafzych kraiach, 
y zielenieje długo, bY'7'a cza.; 
{'em z liściem nakrapIanym. 
Kwiaty fą albo niebie1kie,. . 
albo białe, albo purpurowt?o 

Szko-

Szkoda ich, że ie muchy 
kantarydy mocno pfuią. 

LILAS de PERSE ieft 
drzewko nie wielkie, ktore
rego używaią do fadzoney 
roboty. Turcy z gałązek; 
robią cybuchy do lulek. 

LILiUM LAPJDEUM, 
Patrz, Pierre de L1'S. 

LIMAS, ou LIMACE. 
Slim~k bez jkorupy; Opl'OCZ 
kiey kości, ma na fobie fko
tę bardzo twardą, mocniey
fzą. od ślimaka w fkorupie, 
pod tę fkurę iak pod kirys 
kryie głowę; w takiego śli,; 
maka głowie, y we grzbie
cie, znayduie fię kamień śli
maczy. Pat1"Z jawa: pierre 
de Lźnulce, Te ślimaki ła
żą powoli, y zof1awuią po
fobie wfz~dzie ślad kley ki, 
y Ś wiecący~ z nayduią fię 
między ziolami ogrodowe
mi, laźą do lasu cienillego, 
y pomieyfcach wilgotnych; 
żywją fię ziołami, grzyba
mi, papierem zri1oIdym, &Ci 

Gło'lIa odct7.iela fię od pier
fi prąiką czarną. Rozumia
i10 przeciw wfzelkiemu po
clobieńO:wu, źe uciąwfzy gło
wę, moźe druga od rof'rrąć. 
Parzą f1ę na kOllCU wiorny, 
wfzyH:kie fą dwoypłetne, y _ 

B 
DlJkc: Tom II. 
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wzajemnie s j ę zapładżaią. 
Członki naturalne maią, na. 
prawey fironie szyi, iak śli
maki w fkorupkach. Znay
duią ie czafeln wifzące na 
powietrzu głową na ~doł, a 
ogony 1kleiwfzy fię mocno 
materyą śliiką, trzymają fi~ 
na gałązce, W tym Hanie 
trwaią pZft:z trzy godziny, 
y w ten czas zapładzalą fię. 
Jaia i1dadailł w ziemi. Sli .. 
maka pofyp~wfzy folą, cu
krem albo tabaką, wyrzuca 
z . fiebie wfzyfrkę pianę, y 
zdycha. 

LIMACE de MER, LI
EVRE MARIN. Slimak pe
wn y moriki bez :fKorupy ~ 
z.na yduie fię w morzu Ind yi
fkim, niebefpieczho go do..; 
tykać, bo ieft iadowjty. Po
wiadają źe fiatty w oliwie; 
jeil lekai-llwem na opadnie
nie włofow. 

LIl\lA«ON. Slim 
jkorzpie, zdaie lię źe natura 
udarowała fpofobem ofobli
\vf'z yri1, to !tworzenie czol
gaiące Gę· Słabe do bro
niehia Gę nofi z robą domek; 
w j{torymby fię mog! fchro
nić przed napaścią. Jeżeli 
nie ma oczu, to rożki mu 
daią czucie delikatne, i ofrrze-

ga.i~ 
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gaią o przefzkodzie na aro
dzc będącey; na koniec łą
cz ~c dwie ptci w iedno, ma 
dwoiakI zyfk y zapladzać y 
być zaplodzonym. Skoru
p ka formuie fię z matery i 
lJpkiey, litorą z fiebie wy
pufzc7a, fpod fzeroki mufku
łowa"y idł namieyfcunog, 
ktor) 111 łazi, y cały ciSŹHr 
fwoiey firuktury dzwiga, 
chociaź dosyć letki, ale mo-
cny y nic przebyty; ruch 
iego f'prawuią mulkuly wy
cl:lgaiące s 1(;;, fkurczai'lce 
wediug potr/..:- y. Slimaki 
czynią wielkie fzkody w 0-

. grodach y owocach, ofobli
wie w nocy, y wczahe dzdzy
fiym, fzukaią cieniu y chlo
du, wiele iedzą w lecie, y 
trawią. Na zimę l~ryią fię 
w ziemi, fchowawfzy fię w 
ikorupie, y zaiklep.iaią Gę tąź 
fam materyą, z ktorey ieft 
y ropka uformowana. Na 
wiofnę z rzucaią te pekt·y
wkę, y zaczynaią używać 
r01'ko{'znego c!.afu. W pa
rzenlU fię ICh, ta iefl: ofo
btiwość, że wprzod poprze
dza iakieś lubieźne na he
bie mruganie. Członki ro
dzenia maJą na prawey 
fironie fzyi, ktore 
z fobą wzaiemnie łączą, 

LIM. 
Y podwoynie zapładzaią fię · 
Te zabawy miłośne trwaią; 
przez dni 15. po trzy razy; 
ztączenie trwa 10. lub JĄ. 

godzin; w tym itanie wrZll
ciwfzy le w oc~t, gdy !lIC 
rozłączą, łatwo poznać mo
źna, że fą dwoyptetne. Po 
I S. dniach, przez fzyię W)

łażą lala, ktore ślimak z 
wielkim H:araniem z~kopuie 
w ziemi. Zolwie wogro
dach mocno wyiadaią ślima
ki, maia. takźe na !iebie nie
przyiaciol, rodzay pe\vny 
wrzow, ktore ie dręczą, OrQ
bliwie pod czas furzy, kto
re im wlaźą otworem, y oha
dai1l we wnętrznościach. SU
mal~ czafem Ie wyrzuca 
wraz z łaynem, ale one po.
tym nazad powtacaiąt \~i
dzieć le moźna czarem, ble
galące powierzchu ślimaka. 
Fatalny był rok na ślima-" 
ki 176 8. N~pi[aJ był Ga
zeciarz pewny w Gazetach, 
że ślimakowi urznąwfLy gło
wc inna odrafl:a; Naturali
fi;~i~ ciekawością w zdięci, 
bardzo wielu ślimakom łby 
poucinali, ale gdy widzieli, 
że im inne nie odra{l:aią, na
śmiawfzy iię, tyle poźytku 
odnieśli, źe zbł~du nas wfzy
ftkich wyprowadzili, y ogro-

dy 

LIM. LIM. ~:5 
dy zachowali od fzkod, kto· ulźywaią fkorupie, zoftawn
reby te ślimaki mogły w ląC proźne m ieyfce w u!b.
nich naczynić. Nie marz na tnim za1nęcie ikorupki, ngd y 
świecie rOLmaitfzego rodza- fię fpufzczaią n~ dol, nape J
iu nad ślimaki. D.lielą ie po- niaią fobą ikonlpki koniec 
po licie na morikie, ziemne, y znpe lnie. Poarzeżono nIe 
rzeczne. l\1iędzy morfkiemi duwno ślimaka rzecznego 
znowu iedne fą. znacznie y {"ze k torego P. Geofi-oi nazy wa 
co malą pyfzczek okrągły, B'llecin, z nayduie lię w oko
iakie fą znacznieyf.ze: le licach Pary za . Tcn ślimak 
Burgau, la bOllclzfi d'O'f, la nie moźe zapłodzić an i być 
bOllche d' argent, Nerites, l' zapJodzonym w iednym mo 
Em&fal.lde, le Ruban, 1e l\Ja- mencie razem, z przyczyny 
'I'on ,'oh, l' Epe'l"on, O l' oeU źe ma naczynia zbyt odda
de bOlle. Drugie z pyfzcz- lone. Lambis ĄT.lutile, Nom
kiem połokrągłym, iakie fą: brźi, y Oui! fą to konchy 

, l\/famelon blanc, la Quenołe zagraniczne z rodzaiu ślima
jaignante &c. Trzecie na- kow. Grecy y Rzymianie . 
Jioniec fą, co maią pyfzczek ślimaki iadali za fpecyał, 
p larl\i, iako to: Trochites, miewali ślimaczarn ie y fadza
fllbo Sabqts, a z ty~h naycie- wki w ktoryeh tuczyli. \V 
J<:awfze: Lampa antique, l' Brunświku y w Szląfku zbie
EJcalier, albo Le cadran , la raią ie na zimę. \V Rupcl
Pagode albo le Toit Chżnożs, li pakuią ślimaki, w beczki 
le Jorciere, Ze bouton defa przekładane ze frod ka de
Chim:, te eul de Lampe, 2f fe fzculkami, aby fię po 
Cornet de S. Hubert. Sli- wolno mogły rozłazić. 
maki z pyfzczkiem plaikim, że nie fą wyH:awione na u 
mogą łazić po mieyscach pRty fłoneczne, y nie maią 
przepaścifrych, nie obry wa- fię gdzie przechodzić, ; c 
iąc fię ciężarem fwoim na dol. tracą nic z fwoiey kley 1

0-

Tym że fpofobem, dzielą ści, y tak trwa'lą, źe ie puc
fię ślimaki ziemne, y rze- wożą do Amery ki, gd/le 
ezne. Slimaki rzeczne ma.- ich rofkupuią, y zna<.;Zl le 
lą ikorupkę bardzo aabą, wychodza. Slimaki Rllpd
~hcąc wypłynąć na wierzch, ikle fą n~krapiane żołto y 

fi ~ z r _ 
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czarno. Slimaki morfIde 
kopane W ziemi nazywai% 
Cochtites, kopi% także y zie
mne slimaki spetryfikowa
ne. 

LIlVIANDĘ. PlaJzczka 
ryba morfka, iedzą ią we 
Francy i, ieiŁ z rodl.aiu ry
by ięzyczan:ey nazwane y 

. Sole, ptywą bokip!m, mięso 

iey lepfze niżeli ryb na 
zwanych Fle7.. y Flele/et, kto
~'e fą takźe z ' rodząiu płą
fzczek. 

L I MI E R. Ogar czyli 
pies gończy, ktory goni 
zwierla wielkie, iąko J ele
nie, Dliki, &c. ofobliwie do 
wypędzenia ich z kniei al
bo d Q zagry zienia zwierza 
~anionego. Ogar nie fzczę
~a iąk inne pfy. 

LIMON. Szlam albo 
. Mul, ien: ziemia brunatna, 

albo CZ3rna, zdeptana, zieź
dzona, of1ad ta przez wodę w 
bagni~. Ta w ktorey za
wadzaią fię korzonki, y żyf
ki rożnycq zioł, może fię 
palić, y na tenczas nazywa 
fię.' Tourbe czyli Torf 
~ozumieią że kolor rudawy! 
ma od rud y żelazne y . Szlam 
m oriki, bardziey formuie fię 
z zepfucia zwierząt, niżeli 

~ioł, t~zęfz9Zr W os,niu1 fe-

LIM. 
tor fmierdzący \ł'ydaie. Od 
fzlamu, rola lię bardzo do
brze fprawia , 

L1MONNIER. przewo 
Limoniowe. Owoc z tego 
drzewa, rożni fię od Cy
tryny tym, źe llła fkorkę
cień{'zą, nie ma tego kploru 'f 
zawierą. W fobIe fok kwa
fnieyfzy, że go ieść nie mo
żna, ' zkąd nazywa fię Limon~ 
aigre. W' Paryźu Limonie 
nazywaią Citron . Ziar!{a 
wielką w fobie mai% go1'ycz~ 
ilużą od robakow. "Ten o
woc bardzo chłodzi. Far
bierze foku LimonjO\vegQ 
używaią do niektorych ko~ 
lorow. Moźna z niego zro
bić Atrament, ktorego nio 
.p.ie znać na papierze, ch y
ba przyfunąwfzy do ognią. 

LIN. Len len: dwolaki, 
dziki y ogrodowy, pierwCzy 
rodzi fię w lafach, y między 
owfem, ale go Illato uż y wa
ią. Anglicy go zaźywai% 
na purgan·s. Wrzyil:kim wia~ 
domo, iak wielki pożytek 

mamy ze lnu ordynaryine 
go, urządzaią go iak kono
pie, y przędą; robią potym 
z niegó płotna cieńkie, ma
teryiki, batyfl:y, y koronki. 
Len ien: ieden z roślin, z 
~torego ludzie dofzli fpa-

fobaw 

( i 

LIN. 
robow, rozmaite odnofić po
żytki Rzuciwfzy okiem 
na pole zafiane in e)l1, zdaie 
fię nic of'obliwfzegQ, z tym 
wfzyIl:kim ze lnu procz zdro
wia, och~dof1:wa, y wygody, 
maią iefzcze Pańitwa y 1(1'0-
lelrwa, n,iezmierne dl)chod y, 
ktoce fą celem nayiaotnie y
fzym handlu; ale dowcip lu
dzki,nie dofyćmaiąc na tym, 
iefzcze wymyśld, aby zno
fzone y zdarte materye lnia
ne, nowy przynofił y poży
tek, y wygodę, robiąc z nich 
Fapier rozmaitego gatunku. 
N allenie lnu iefi: ślifkocią

sIe, wchodzi do medycyny 
za lekadl:wq uśmierzaiące, 
~le go nie i~dzą. Owfzem 
probowano źe placki pie
pzone zę lnu, fą fzkodliwe 
zd row iu, y śmiertelne, gdyż 
zaraz człowiek puchnie a
potym umierać mull. Ro
bIą tylko z niego oley do 
palenia, malowania, y dru
karni, bardzo dobry. Len 
Syberyifki ien: \Vie~zny, nie 
pohzebu'le w uprawianiu ty
le {tarania, co ordynaryjny. 
Prawda że przędziwo z nie
go nie ien: tak cieńkie, ale 
iefi: zdatny do robienia płu
eien grubfzych. Moźe roz
mnaźając go y przefadzaią.c, 
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powoli nabierze delikatnośoi. 
L1NAIRE. Lenek P.l\1aryi 
rnrn ;e przy drogach, roft~r

ty w palcach śmierdzi bzem, 
jjnak przy kry y gorżki. 
Nicm:lfz poż ytlm żadnego 
z tC'go ziela ty Uw źe far
bui.~ p 'łpier błękitno. 

LIN FOSSI.LE, ou IN
COMBUSTIBLE: Patrz 

Amianłe. 

LIN ORIENTAL. JeR: 
robak Syamfki, ktorego Por-
tugalczy kowie nazywaią 
wfi:ydli wym. Ze Hl'achu 
kl'yle fię fam w {jebie, 'y 
podnoh lulkę na fobie, tak, 
że ó~ fi:aie cały najeżony; 
łufki w ogonie ciężko prze
ciąć. Przebywa w Jeóe, ży
ie ziarnem bardzo tward ym, 
wypufzcza .ięzyk iak wąż, 
ukrywa fię w dziurach, y 
włazi czarem na drzewo. 

LINOT, LINOT;rE. 
A1akolqgwa. Ptafzyna gło
fem fwoim rozwefela pola y 
pulrynie, daie !lę wychować 
y ułalkaw ić, uczy fię na fle.,. 
ci li u, lada profo, rZE'pak, mu
chotrzew, y fiemie kono
pne, lub lniane, podlega pe
wney chorobie, w ktorey 
traci wfzelką wefołość. W 
tey chorobie piorka jey drę
twieją, brzuch twardnieie, 

pierfi 



~6 LIN. 
pierfi .f1~ wzdymaią, żyłki 
grubieją. y czerwienieją, no
gi puchną y twardnieią· 
Makolągw y roźn;ą fię kolo-

.' rem pior. l\1ako1ągwa czer
~ona, traci kocor w klatce, 
nawet, doświadczono, że z 
mIodu wychowane w klatce, 
nigd y . nie czerwienieq.lVla
kolągwa gorzyf1:a, fzuka na 
gn ia.ld~ miey fen chłodnego, 
pofpolicie gnieździ fię w 
tarninie, albo wid. ynach, 
znofi :f. lub 5· iaie k, y wy
fiada. Gd y iey to pfuie 
gniazdo, do trzech razy od-
~awia robotę . ' 

~ION I Lew. Szlache
tnością, fiłą y dzielności' 
przechodzi wfz yałcie zw ie
rzęta, poO:awę ma wfpnniałą 
t:hod poważny, y głos fira
fzliwy. Jeżeli ie(t Qkrutny, 
to czyni z potrze11Y, albo 
z zemO:y; naybardziey go 
do frogości pobudzi.l głod y 
pragnienie Przyzw yczaio
ny do rozlewania krwi, roz
d7"ieraiąc y pożeraiąc zwie
rzęta, tym bardziey roziufza 
fię, gdy napadnie na krew 
rozlaną. Niebefpieczno go 
draźnić, gdyż ie1t firafzny 
w fwoim gniewie, oczy mu 
1l~ iikrzą, ikora na pyn~u ru-

LIN. 
fza fię,' fze r ść fi ę na18za, y 
trzęf1e, ogonem fię tłucze, 

, k~o, ym uderzywfzy cz10-
wlek~ do razu zabiia) ięz y k 
wywlefza, zębami zgrzyta, 
y przeJ'aźliwym rykWiem 
wfzyHkieh przeilrafzu. Ci e ż
ko rzed gniewe~n uejck~ć, 
gdyż puściwf>y Gę jak fl:rza4 
ła dogania, fzarpie na fztu
ki, y nuf yea Gę krwią nie 
winney zdobyczy; a iako 
nie ublagany w urazach, tak 
iefi tkliwy, y wdzi ~c7 ny 
za dobrodzieyftwa fobie u
czynione, y nigdy nie za-

omina. HiHorya nam przy
kład y nie fłychane pc.-: y
wodzi. Lew z natury nie 
iefi tak okrl,ltny I iak gdy 
ieLt rozgniewany, będąc kro
lem zwierząt. iefi doryć fpQ
koyn YP,1, kontent że fię go 
wfzyfrkie zw iel'zęta boią, y 
poważają. Widziano Lwy 
ułafkawione, ktore zaprzęga
po do wozaw tryumfalnych . 
Rzymianie fprowądzali lwy 
~Ljbii na fwoje igrzyfka.W y
chowane z malu, fiaią, fię f po
fobnen i do bitwy, y polowa
nia, przepufzczaią urazy fo
bie uczynione. Bywalo że 
:fkazan i na pożarcie, poufa-
le z niemi żyli, y dzielil\ .· 
fi~ żywnością, ktore im da-

wano 

~7 
wano, zapominaiąc prawie o czeć. Wefrchnienia ich l 
fwoley Gle, y frogości, wi- wtarzane przez Echo, zd 4 
dz'lC człow{eka niefzcześli.- ią fię- być ogIofem plorunu. 
wego, y Habego. Co'" za Po długich y frrafznych bi
wf'panialo ść w tak okrutney twach,ieden otrzymUle zwy
bei1:y j! uymuiąc fobie iy- cięll:wo, y poGada lwicę iak 
wnoś<.:i, a karmiąc te niel'z- f voią; łączą fię tak ia ko y 
cz~śliwe ofiary, ktore C czę- inne zwierzęta. Lwica na 
seii przez zemCtę, czJclą wiofnę rod7i cz ~9ro, lub 
dla uciech y, y nafycenia pięcioro młod ych, ktore kar
oczu krwi rozlaniem) by~ Y mi dwoma cyckami. Powia
ofadzone m i ę d z y lwami. daią że lwięta wychodząc z 
Serce tkliwe, wikroś ie(ł żywota matki, nie maią wi~ .. 
przejęte, (1 y fząc ,y czyt.aiąc iJA cey iak 6. aloo 7· cala w dłu
takowe przykłady. Nlechfl1 gości, nie chodza az we dwa 
bi?rą wzor .lYIonarc.howie po- miefiące po u od:'eniu, y do 
n1wrJwwan la fWdley wła- trzech lub czterech lat ro~ 
dzy, z ni«;>rozumney y okni fną, pl'zez t~n czas wielkie 
tney bea-yi, gdyź ferce fiaranie mai% onich rodzice, 
wfpaniałe ien: zY,:Yn: 0-. by nie wpadły w pafzcz~ 
brazem Bo{twa na ZiemI. A- nnego zwierza; nie maiąc 
le wroćmy fię do opifania iefzcze fil do obrony. Lwi
obyczaiow lwa, y fporobu cn obiera mieyfce, 'bar-dzo 
życia ie.go. To z\vierze ofobne do rodLenia dzieci, 
przeII)iefzkiwa w kraiach go- y nie przyfiępne, a niech4 
rącycl: Afryki 1 y. Azyi cąc zoftawiać śladu po fo
Naywlękfzy lew mlewa dlu- bie, przechodzi fię kilka ra· 
gości 8. albo 9. llop, a wy- zy po ściefzce, zamiataiac 
f'ok?ści 4- lub. pięć, l\1ay~ ogonem ślady. Dla llarania 
mnIeyfzy długi na 5. fiop, o dzieci, zapomina czafem o 
a. na trzy wyroki. Lwica fwoim niebefpieczeńfiwie; lu·. 
me ~a, kud!ow. Sądzą że dzie y zwierzęta tamtędy 
lew zye m.oze ~s. lat, wcza- przechodzące, fiaią fię ofia
fi~ bekowl0'a za iedną f'a- rą iey zapalczywości, y po
mlc,! chodzi czarem 8. lub żywieniem iey dzieci, kt04 
10. famcow, nieprz(ifiaj~c ry- re z bojaźni y niefpokoy .. 

no-



~3 
ności przenoli czarem gdzie~ 
in'dzie y, y bile fię m't,~nie 
broniąc ich; cz~fł:o ten kto
ry ley dzieci zabiera, prLy
płaca śmiercią lwoią lekko
myślność. Lew calI! prawie 
fH~ ma wpzedzie; ięzyk fzor
ftki drobnemi kropkami, fpo
fobny iefr do zdzierania z 
wierzchu ikory, y dla tego 
nie potrzeba mu fię dawać 

~ lizać, choćby by l nay fqtka
wfzy, gdyż ikoro po1ł:rzeźe 
krew, roziurza fię. Łcpcze 

wodę iak pies, z t'\ rożnicą, 
źe ięzyk zgina, podfpod le
pcąc. Dech iego y uryna 
nieznosnie śmierdzi .. z~bami 
gryzie hy naytwardfze ko
ści. Lew chowany, ziada 
na dzien 15. funto~ mitra 
furowego y pieczonego; lew 
na wolności muf! fobie fzu
kać pożywienia, rzadko cho
dzi w dzień, fypia mato, ale 
zamknąwfzy oczy, fen ma 
letki, ognia fię boi, y dla 
tego tym fpo{obem odp~dzaią 
go od trzody, ryczy . pięć 
lub fześć Jazy na dzielI, a 
gdy-ma defzcz padać tym 
częściey. W nocy ugania
fię za zwierzem, gdyż oczy 
zmordowane w dzień zby
tecznym światłem,lepiey wi
jZ'l w ciemności. Pofpoli-

tym iego pokarmem fą: ko~ 
zy dzikie, y Wielbłądy, a 
czarem y l\1ałpy gdynie 
uCpieią w drapać fię na drze
wo. Czarem zakrada fię na 
zdobycz, a dó,padłfzy iey 
rozrywa pazurami, y naia
da fię na dwa dni, lub trzy. 
Poki ieit mIody, kryie fię 
w lafach y puH:yniach.. w 
frarości zbliża fię do domow 
dla łątwieyfzego poźywie~ 
nia, y na ten czas iefr bar
d zo niebefpieczno dla ludzi, 
y dla bydła. Ko!'. rzeczny 
Noforozieć, Tygryś y Sloń 
nicboią fi~ przytomnego lwa, 
owfzem od tych mtode lwy,. 
nie maiąc iefzczc wielkiey 
dy, bywaią pożerane, ieźe
. im Matka nie przyjdzie 

na pomoc. Lwy nie fą tak 
[traCzne vi J nd yach, y Bar
barharyj, gdyż na zawołanie 
kobiety albo dziecięcia; po. 
rzucaią uchwyconą zdobycz, 
ale fmie!f'ze y daleko oct
ważnieyfze fą, w puayniach 
AfryL'u1ikich, y w Azyi, pd~ 
rywa fi~ czafem ieden na ca" 
ły karawan, y biie fię do 
upadłe y, rany ]{tore odnofi~ 
czynią; go zaiadleyfzym. Z 

. tym wfzyakim bywa zwy~ 
ci!Cźony od iednego Hot~ 

tenota albo Murzyna, kto
tzy 

re:y bardzo zręczn;e, letUą 
do'ryć bronią, umieią go u
chodzić. Nic fhafznieyfze
go nie marz dla lwa, iali.O 
przytomność y g los lwguta, 
ale II,1urzyni . chcąc uniknąć 
fllponow lwa, rozwijają' chu'" 
{łk~ z Zawoiu, ktora uwi
jając tlę po powietrzu, cz y
ni podobicńfiwo węża, a na
tenczas lew oddala f1ę. Na 

- lwa poluią na lwniu, y ze 
pfami dobrze wprawionemi, 
rzadI\o go moźna, zabić do 
razu; lowiq P."O takie w ia-. _ u 

mę iak wilka, gdZie w pad 1-
fl.y fbie (1~ powdnieyfL.ym, 
v ~ daie Gę powodować. l\1ię
fo ieH: nie fm~c7ne, y n ie
przYJ(;mr>e, f1-ol') h'l iey uźy" 
wa!=! na ' czapraki na konie, 
9. l\'l:ul'zyni niemi ol.(ryw!1i~~ 
1ię, y ry piuią na nich. Przed
tym r:ora lWia, h)- \~,da ftl'o
jem wo D .. o .... V 111. 

Li Ol T rFu Pf!:IlOO, Otl 
PCl\'JA. Ten rodzay zwie
rza bez 1l1dlow, nwlo co po
doimy z powierzchowności 
do iw'a. Niema ani p.rzymio
tow, ani odw<lgi, ani wiel-
kości, ani Cły lwiey. Ta . 
nay\\·iItJ fza mIędzy niemi 1'0-

:znlc, ze PuJ/w Ja7! na drze-

LID. !29 
ślić, ażeby lew odrodził fię 
v now ym świecie, prze .L.ed ł

fzy przez zimne kraie poł~ 
noc'ne, y miał dać początek 
temu zwierz~ciu. 

LION MARIN. Lwem 
Morjkim nazywano zwierze 
pewne ziemnowodne,w Przy
ląd ku dobrey nadziei. Sa
llliec ma dl ugości od 15. do 
~o. Hop, fi od ]0. do 15. 
\\ ob\\'od, famica ieft mnie y
fza. Glowa lwa morfklego1 

ma trodH~ podobieńfi:wa do 
głowy lwiey, mięf"o w niey 
okry wa Gę tłuho~cią na 

' piędź;' zjednego zbierają tlu-
1l:ości na 500. l\wart, ltoni 
icfr podobna zapnchrm, fma
kiem, y lwIorem, do tlu ho
ści z niedzwiedzla Dloln\..ie
go, J ęzy k ieden waży 50. 
funtowo Samiec pOWIadają 

ma grubą trąbę pr7 y lWJ1( u 
f.Gczok. To ZWIC:f7e pl %e~.la
to fiedzi w mor? u, a I Zi

mie na ląd,.ie żyjąc i:ioła

mi, ktore rOln~i n~~ cr;'( ga h 
.H:rumy lww, fypia w b ł oc.e, 
y bardzo tego. A iaho po
fpolicie z nayduią tlec w ku~ 
pie, i e d e n za w fi'. e (;~u- . 

wa r.a [traźy, y głof"ern Hra
fzliwym b.udzi fpiąt.y<:h, y 

wa. Nie moźna y pomy- przeitrzega CI niebefpicczeń-
C fŁwie 

nike: Tom II. 



~o 
ftwie. Glos ich czarem po· 

. -dobnv do kwiku świni, a 
czafe~ do r-żenia koń1kiego 

zimie parzą 1112, ale przed 
otrzym~niem famicy, po· 
przedz~ią ihafzne_~it~vy mi~-

~ dz.y nieml. W Id .l J::mo me 
Taz famea otoczonego fami
can:i, ::lIc dobrze poftaleczo
nego. Samica rodzi d wo ie 
razem; fą por1ohne wiel1w· 

, ścią, do c ieL!t morfkich. 
_ Lwy morf},ie fą mocne y 
trwale, ale lię ludzi boią; 

. dla ogromności niezmi mey 
fą ciężkie. Płetw y nużą mU 

, za nogi, uci e kai~ do brze
gow modloch, nie maią in
fzey obrony, procz zębow 
pfieh ale firaL'n ych, ktore 
wy [zczerża na w ierzch, na 
p~łtory piędzi. Z tym 
wfzyfrkim, ieźeli moźna 
wierzyć Stellerowi , przy
zwyczajaią fi~ do przytom
ności ltldźkiey, gdy ich nikt 
nie drażni, nie boią fię ognia, 
y przecłlOdzen ia. fi~ ,h,dzi, 
owCzem nawet me frozą fię, 
gd Y prz Y ni~h dzieci im za
bijaią.. Mi ~ro nie ieli: bar
dzo dobre, ale lVIa ytkowie 
znayduia [mak del ikatny w 
ferc·u ich, w ię zy ku, y płe
twach. J ednakźe jedzenie 
to, hywa śmiertelne w tych. 

LIO. 
mieyśC'ach, gdzie rośnie 
Ma17.celinier, drzewo pewne 
Amery kcińfkie, iadowite dla 
ludzi y zwierząt, ktorego o
woc lwy morIkie bardzo lu .. 

. bii. Kota z drz~wa nazwa .. 
nego J;Vellt~r, idł lckar!twem 
na takaw1 trl1cizn~, j{tora 

tym co iedL.ą. fpędza f Korę_ 
y fprawuie nit!zno:ne boleści 
pewnych czafow, nawet po 
uleczeniu. 

LION des PUCERONS. 
Ten ro bak ogona używa za
miau fiodmey nogi. Zr.ay'" 
duią go czarem na liściach 

mied zy ~romadą rouaczkow 
nazwanych Pucerolls, ugania 
ilę za niemi y wyfyfił1 nie 
fo!< r uią.c y innym fwego 1'0-o • _ 
dzaiu. Wilao ie robaka, nie 
trwa nad dni 15. zamienia
iąc fi" w Nimfę, prze[taie być 
żarłocznym, fzuka nlley[c~ 

fpofobnego, do urnueia fobie 
pęcherzy ka bard7,o białe
go, w tym w Hanie nimfy 
zoH:aie, poki nie nabierze 
fil. y mocy. \V krot.ce 
wychodzi robak, bardzo plf~~ 
kn y pod imieniem lllml{;]roJ 

be, albo Lione des Pucerons. 
ktorego lkrzydełka fą tka .. 
ne, nakfztał gazy naypifi!" 
knieyfzey. Patrż liemero
be. 

LIPA .. 

LIP. 
LIPARIS, HARENG 

~e LIPARE. Sledz Lipa
re1'l.Jll,i, ta ryba ieft pofpolita 
w ieziorze iednym w Mace
donii, przymioty ma g10-
w~cza ryby, do kto.rey iea 
podobna. Tym farnym imie
niem nazywają Sardele pe-

'wne, w tymźe jeziorze, ło
wią ie na wiofn~. Tłu!to
~ci ma ią obficie w fobie, kto
ra fi" ro'hlpia, iak oliwa 
przy ognIu. 

LIQUIDAMBAR. To 
nazwi!lw ie!t ;żywicy oleio
watey, y zapachu przeni. 
~ai,~cego, ktora ptyn te na· 
tura!nłC', z pewnego drzewa 
wielkiego w Luizyanie. Na
zywają ią rożnie: Cop.·:dme 
~tbo Ococot albo Styra.-c AmlJ
ryka,'rjk ź. Ten billfam) przed· 
tym był w wielkim qźywa
niu, dzis nie maią go, tyl
ko po Gabinetach ciekawo
ści naturaln ych. Oleiek z te
go drzewa, i,eli klarowny, 
y powierzchu pływa, wpu
fzezony w baltam świeźo ze
bran y; w yciągaią go, warząc 
gałązki y korę z drze-wa, 
Ta kora y drzf?Wo w ogniu, 
wydaie zapąch bardzo miły 
y przyiemny, kadzą nim, 
pofpolicie Mifsyonarze w 
łamtym kraiu. 

LIT. 
LITHARGE 

LE. G!e y ta w ziem. 1\0-
pana. Sądł:~ że ta fubftan-
cya, ieżeli ieił gdzie na świ -
cie, poczcttek fwoy bierze, 
od ognia podziemnego, kto
Ty zapalony nakfztał obł~!ku, ' 
wychodzj przez żyłę ołowia
ną, y na powletrze wyl'zedt. 
fzy gaśnie. 

LITHI. Jelł orzewo 
pewne w Chili, ktorego cień 
y fok, ielt bardzo niebefpie
czny, ci ktorz.y pod tym 
drzewem fpoczywai:!, pllcł1n\ 
wfkroś, tąż famą puchliną 
bywaią zaraźeni, ktorym u
łomuiąc, albo ucinalą.c galęź, 
padnie kropla [oku na rękę, 
albo na twarz. Leczyć (jfG 
potrzeba liściami z bluf'zczu 
ziemnego, z mięrzanemi z 
folą· Drewno ie(ł zdatne 
do budowania, świeźo ścięte, 
ielł białe y miętkie, ale po· 
tym gdy wyfchnie {łaie (jfG 
czerwone, y trud ne do ro
boty. Zmaczane w wodzie, 
nie podlega zepfuciu. 

LITHOGLIPHITES. 
Tak nazywaią fubilancye w 
:ziemi kopane, ktore krzta! .. 
tern powierzchownym, wy
rażaią materyaty , albo wy .. 
ryte, albo w formę uhlO~. 
\V tym gatunku mieści iie 

C.a Aa-
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kamień. ldory tal doikona
Ie podobn v . iAH: do k~walka 
HonillY, ż; nic ieden mogł

y fię 7. W i e.ść. 
LITHO:.vIORPHIT~S. 

Camienie malowane. \v: t\ m 
rod /,aw za w j era ią fię DĆi/l: 
d1"agates wfchodnie y zacho
dnie, y Dcndrites, c/. y li ka
mienie, na ktorych fama rę
ka nutllrv odm 11;wata, krz~
ki, dl"ze"wa, y ziola, 7. po
d~l\Vienjell1 patr/acvch. Ro-

. bią z n·lch rożn~' wyobra
żenia cieJ'awe. 

LITHOPHAGE, ou 
. MANGSUR de P1f~RRf:j. 
. Są n.i2wielki~ robaczki c.tar
ne, kt'ore fi~ znaydlli,! \V ka
mieniu ł liP'} ym. !kol'upka ie
gą· rniętką. y Haba. -ma dwie 
dziurki po kOl1cacn. drogę, 
ktor~d y fię wciIka \V kamieł), 
PQki ied: miętlu, łatwo wi
dzieć można; głową pod
'piera Gę po:tgpui :!c, a na 
fześciu nożkach, cnI y ciężar 
~iata dolwiga. Nie dofirze
żono ierzcze momentu, w 
ktory fię przemienia, y nic 
wlejolą, wilkiego rod7.aiu 
robaka, obraca {tę. Znale
ziono tylko raz w kamieniu 
łupnym, w H:anie ierzcze 
Nimf 40, robaczkow źy
wych. 

J.JIT 
LITHOPHYTES 

Przez to na~wifk~. rozumie: 
ją wfzyfl:kie żywioły mor
fkie, P!·zedtym liczone miQ-

. dzy roślinami, u· dzi:; uzna
ne, ~a chiela r"oboty Poii
}JOW, y Żiofozw~iel'zow. 
Szczegulniey znś tym imie
niem nazyw'dą Kercdoplzyte. 
Pat/·z tt!go 'pOIi/C(.. 

LITOLU Jl~. ou GR.T
VE dl! GEN1~VRlf!:R. je
'Jniolucha ktore y f'ą rożnę 
rodłaie. \~r(~ 'NlufL.ech i1a~ , 
zwana - CaIlriga Pa!u;;zljżca.,. 
ie!t bardz~ d e likatn~ do je
dzenia, b,pią ie iak Drozd y. 
Jemiołuch V karmią w klat
kach, fpi~\"t1ią p;/..ez d va 
mief1ące w roku, w Lipcu y 
w Sierpniu. nje żyią tylko 

,ialowccm y 7,inl nem. 
LIVREE d' ENCRm. 

Ten chrząfzcz znaydllie fi~ 
pofpoltcic na kwiateAch, proź
ki czarne na dnie źołtyrn, 

c7.ynią go doryć ciekawym .. 
Są nwktore, co ' mpi~ dno 
czerwone. 

LOCHE. Rybka mała 
Sliziowi podobna, porpolita 
ieLt w cud zych krajach. J e
dne fąLochcjtailChe, a drugie 
Loche ci piqw:mts. Obyd wa 
rodzaie rozmnah:ą fię w 
wodzi~ żywey, .gdzie Clę po-

hwia.-

LOD. 
ławiaj,! Pihągi. Stawowa 
nie ie!l: ta k (maczna, y nie 
zdrowa . Pof'politf.l.a- jen: 
modla, kt-orą naz ywaią Ap
h;·s aIoo N01l71ata. Okoro 
Genui 7groll1nd /.aią. fię w 
wielI iey liCzhie w piał\ie 

morlkie y, y śc:iknią iedna 11a 

drugą· , 
LODD[R. Gatunek 

' SIedzi Norwedzkich. Gl'e
landczy kowie I (lwią ich wiel

. ką moc, w l\'Ia jll Y w Cze -
wcu, y fui'zą ie po fknlach 
na zimę. 

LOIR. Swijzc'Z zwie
rze czwornogie, podobne 
b(1ruzo do wiewiorki, znay
duie nę; tylko w kraiach u
miarkowanych, y okrytyt"h 
larami. Prl.t'm;ef,l.kiwa \vla
fa<..:h,k ł~7 i po drze.wach, ika
cze z gałęzi nn gałąź, źy

\Vi fię orzechami. owocami 
lefnemi, a czaf'eni ptafz kumi, 

. ktore i gn i~zd wyia ~ , pi ie
n1ało, wybiera mieyrca fn
chfl.e, (icd!iiko wyściela 
mchem w d7.illptLl na d~rzewic 
rzadko złazi na ziemię, bro
ni fię mocno, L t brm1i d lu
giemi y o· remi, nie; boi nę 
ani łaficy, ani drap.ieżnych 

ptakow, ucieka fi'. Y pko pn:cd 
lIrem. ktorv nie moie wleść 
na drzewo,· ale H:aie filC łupem 
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kotow dzikich, y kun, 1 tore 
1: .. nnywięldLcr i ie"o nJe
p:-/.yia<.:iolnmi. De,'· <"~Cl.o
no przez ·Tlu:nnomet, 1 m, ' c 
t;icplo tych zWleJ'?,!t, z na-

. t~'.ry . . zimnych, row.! n fię z 
m iadw,,,"aniem' powietrza., 
gd :_' ź iak t y J ko, zimno prze
wyżfza 10. fi~"'pi('ń na Tel'
mOlllctrze, tak y one żyć 
pl'zertaią. za leraip.,c y nie
l'tlfzaiąc Cię; Y dla te30 zh~y
duią ie w zimie. po dzil1rach 
w murze. albo w·~ rzrwie 
.zwinione w· Jdębek. . leżą
ce na liściach, luu n.chu, 
To zamieranie dt.:ieie (Je, 
przez oziębienie krwi .. kt~
rn tylko w fercll, y . w pIu. 
cacb, ma fwoy obrot bar
dzo· ilaby; uk)o\,,."fzy ie,' al
bo pl'7.ypicl< fz Y', czui-} 001, 
zlqd nę pokaL~u .ic~ pr'z(;';' g~( s 
cicho pO\t tarzan y y fciąga
n ie członl\O\~" że ni utra
cili' wcale ell/cia we\: 'łletrz
J ego. ~l{oro zir;1Do <.:~hoł
wiek uH· pi z rwuiC'go Ho .. 
pnia, tak zaraz topniami 
powoli, na~)ier8 ią ź ywości y 
ruchu , na~...łe ZclŚ c iento ..., r ) 
przyfunąwf.t.y nv.pr7.yi\~C':d · 
{o ognia, zgubiioby ich, 
Nn wl0fnę oźywnir~ 'zl;peln,e, 
y. powrncaią do~pj erwl'.lego 
!tanu źyci~; w ten c .... :1S do~ 

piero 
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pieL'o parzą {1~. famica rodzi 
czworo, lub pięcioro mło
dych. Swifzcze nie żyią 
dłuźpy, nad 6. lat; powia
dają, że dzieci żywią Ro
dzicow, gdy dla fraroścl nie
mog~ wy lazi~ z fwoich nor, 
lcu pożywieniu. W lecie 
zbieraii prowizYą żywności 
na ZImę. S [ob łapania 
ich ie !!; łatwy; zrobiwfzy 
dzitlrę znaczną w drzewie, 
na mieyfcll fuchym !;'yi"ta
wion ym ku południowi, wy
nać potrzeba me hem, potym 
na fpod włożyć !luna, a 
zwiGrzdlU pr~ykryć Oomą, 
w zimie znilydz iefz tam świ
fzczow wiele, jak nieży
wych. W wielu kraiach ie
dzą ie, y folą mi ęfo w ba
ryłkach, ale ffi JtGfo ien: tfu
fie, y n ie dobre. Rzymia
nIe znaydowa!i \V nim fmak 
delikat;'{ , ale Cenzorowie 
zakaz.!! iW go iadać, gd y~ len: 
nie {trawne. 

me. 

LOI~ VOLANT. Patrz. 
ECltreużt vo!anł. 

LOOM. Patrz Lum-

LORIOT. Wilga ptak 
przela t l1 i ,~t:y, we Francyi 
bywa tylko w lecie, gforno 
gwiżdze. Jagody czerwo
łle fł iey pożywieniem, y 
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leCie, y po brzegach rzek. 
lub bagna. Samica zawie
rza gniaZdO na d woch gH tą
fkach na drzewie, w ktorym ' 
znoli 4- lub 5. iay, wyiia
da y wychowu:e młode, po
ki nie wylecą z gniada. 
Chowaią ie w klatkach, y 
fą dofyc zabawne. '''ligą. 
Indyiika ien: bardzo ciej{a
wa, dla pior pi~knych y 
czuba. 

LOTIER ODORANT, 
FAUXBAU1.VJEdll PEROU .. 
TREFLE MUSQUE. ](0-

monica Jt.t.'o,ujlw. znayduie fi~ 
ta ziele na łąkach pa go}'., 
czafłych, fieią go w ogra ... 
dach, t wi ~tt iego ma zapach 
korzenny, nawet gdy ze. 
fchnię. ,P0wiadaią źe liftki 
tego ziela fuche, włoźy
wfzy między fuknie, znchol' 
wl1i~ od molowo Egipcya
nie li t1ebie nazywaią pe .. 
wne ziele, ktore rofnąc pa 
brzegach rzek, zanurza rwo· 
ie kwiatki \V wodzie przez 
noc, ktore o wfchodzie {loń
ca, powoli patym pod.nofz, 
fi~. 

LOTIER. J en: takie 
drzewo pewne w Egipcie, 
krorego owoc bardzo deli· 
katny, podług dawnych Gre-

kow 
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kow, gd Y kto ziad ł z cudzo
ziemcow,niechciał Gę więcey 

I powracać d o fwoiey oy-
czyzny. 

LOTTE. Ryba rzeczna y 
ieziorna,śłiikośc ią podobna do 
minoga, pofpolita ieH: wSek
wanie i wjser, żyie raczkami 
be.l nożyć. Otwor ma bliżey 
głOW}T, niż 060na, zęby fą tak 
drobne y nicrowne, Że ich 
nieznać aż VI gotowaniu; 
mięfo fmaczne, ikra purgu
ie gwattownie, tak iak ze 
fzczupaka y barweny, Wą
ttbblm bardzo delikatna. 
, LOUP. liVilk, ze wlzy-

fikich zwierząt dzikich cha
"aktel' wilka naylepiey nam 
ie(t znaiomy. Wilk do 
dwoch lub trzech lat rornie, 
źyie 15. lub 20. y uwieie 
w f ta rości. Młodych wil
kow białych nigdzie nie ma. 
tyłko w kraiach łodowatych 
na połnocy. Znaiomy icll 
wfzyH:kim w ohydwoch L~
dach świata, w Ameryce ie
driak mnieyfzy ,niż wEuropie. 
Loup-garou Wilkołak, to ieft 
ie li" go potrzeba warować, 
ien: naynieberpieczniefzy. 
Loup '1natin żyie tylko ścier
wem. Loup-levrier, ieft nay,; 
lżeyfzy w biegu. Pofpolicie 
mowi'lc, ten zwierz. ieit źar~ 
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łoczny, z natury drapieżny. 
łary ofobliwie na mięfo ludz .. 
kie, mocny, ale lękł!,"y, o
czy ma świecące, węch de
likatny, iłuch dobry, bieg 
pr~tki, dowcipny w potrze
bie, okrutny w głodzie, 1 
niepr'z yiaźn y wfzcłkie y rpa
łeczności; chowany ' iednak 
z tnalcnka, daie fic tt'oche u
łaflcawlć, atoli za ~aymnley. 
fzą okazyą, :fldonny do wro .. 
dzonych przywar. Po laf'acb 
naywięcey rozbiiu '. tyiąc 
zwierz~tami Oabfzemi od ile
bie _ na ktore zak r2da {lIG, 
śledzi, goni, a dopędzlwfz1 
wywnętrza, y pożera. Zla
fu nje wychodzi, chyba 
przymufzony głodem, albc.; 
poczl1wfzy gdzie węchem 

ścierwo lub trzodę, w ktore1 
wielkie fzkody r.~yni. Mi~ .. 
dzy wilkiem y pfem; ie~ 
wrJrawdzie wielkie podobień
frwo, ale też fj~ naturalnie 
cierpieć nie mogą. Pies 
rołod y na fpoyrzcnie wilka 
przełęka fię; Y ucieka pod 
nogi fwego Pana, ale daroll. 
szy fi:aie fię fmiał ym, y nay" 
frrafznieyfzym nieprz y iacie
lem dla niego. Wilcy chc,o 
fię pozbyć pra, czynią mi~
dzy robą Irgę, czyli ornow~. 
Jeden znich nail:awja fię pfu 

y uci~-, 
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ucieka niby przed nim, 

a gd y pru od prowadzi za ['0-

bą dal . I ti.lk, że ,znilqd 
n ie l1l".że lTlie~ obrony, dru
gie wilki wypad!li.! l- bokow, 
y v ka," at d fznrpią. Tey
fe Zn1O\-vy y zdrady lliy

uią, gdy ch~! 7,łr)\' ić Jl?le~ 
nia, \'/011. :,tlbo Renlfcl'~. Pod-
~zas t !towY"h potyczek , 
'p' .erazbwym Jorem \~ I'zy
'fc;cr wyją. a po'hicliwrt.y fig 
zd byczą. Vi cit ho~ci liużdy 
ro t.eho zi li" w rwoią ltrO

n ę. pr wna ~:~c ZU\, t'ze życie 
błędilfJ . \Vdlt L t niefiJla
co v,my, chonzi, biega, my
f.dmie wednie y wnocy . ry
p ta mato y I~tl o', y to Clę" 
ściey w d~i('ń niż w nocy~ 
pi ie cz~(to, trI. y dni y trzy . 
n ocy;, moźe wytrwać bel. 
iedzenia, ale śClfn ion y g lo
d em y pragnieniem, nipuwa
ża na żadne nic be{'piecL.eń
iŁ vo . przebiega wL~y ' kic 
pola. n l1:1pad F I. Y opu(ZCI.O 
ną tr ~~ )dę , okrotnię. sruzy 
fię . J:qiy około owc7.Drni, 
y podkolJuie filC do chlewa 
a wyduf1wszy wf'zyHko co 
zaltan ie, II \ektore paźera na 
micyfcu.· Po tey zboieckiey 

l fprawie, bierze hllrun~ w , 
pafzczą, maiąc muf1cuły 
mocne w karku i wfzc~ohlCh, 
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bieży znim rownemi nog " 
mi do Jaru blil1(iego, y . cho
wa od potrzeby. \Vdk tak 
za prn w I w fz Y i'i tC , o~:ht, aża ll~ 

potym do domow, napaItlli.e 
ludzJ. kobiety. d .~iecl, y wrze~ 
cizie gd,,:ie przechod~i, z~
llawuie ś lAd y fwoiey wfci e
ldości y okrucie{}: \o'a. Na
ten czas , tak fię zap~:a w ia 
na mie(1e ludzkim, źe mu 
nay7.g~il[ze trup,y (lnią fię 
nay .. virtkfzy m fpccyałem. Y 
('[a~ego wiky cZ'~!tokroć zdn
lęka idą za obo..:em , a po' 
batalii zakoIlczoney, trupy 
zagrzehan e wy l\OpUlą, y ie
f1,q. Do Franc y i wilcy Z<l

d10dza od laCow czarnych 
Ardelll'kich, :.dl~ fą rz:tdirlc, 
Q'd y ż po wfz yfl:k ich Prowin ... 
avach ultuwicznic na nie po
ł L ;i~~, mai:-lc na;maCloną ct.n~ 
od • g low y w il ku. \Vilcy ta~.; 
że zr.iuclaią (i~ f<!mi mlęul, y 

robą, gd y !!ę f;rz~ią , dla 0-

tl'/:ym·.lI1ia famicy, ktore 
g-rzan ie fię , t r",'a w z,irni e 
przez 12" luh 15. dni. Na
tenczas famey zai,ldaią ii~ 
ne śmle 'rć, a po dl11g im wyciu 
y j,rwawey utarcL.c e", · gdy 
fl~ obydwie firon ~ pomo'rdu
ią, y zafną, fUlntCa \vybra
wfzy iednego, ktory iey 
iefr mili';t y, uc ieka z n im da-

leko 
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leko w las, y {tanowi fię . dziefiątym odrailaią inrze, y 
Rywały ocknąwfzy fię, nie iuźfię mogąobeyść bez przy
:znayduią tylko ślady fwe- tomności matki, y żyĆ lu
go okrucień(łwa, y zaiadło- pie,[łwem jak y ona. Wilk ' 
sel. Samc,y y famite fą VI chowany zmału; pomimo 
franie rodzenig, we dwa ro- . wfzelkie {ł:arama ludzkie, 
ki. Stanowią fię tym rpo- zawrze iefi zatłoczny, y nie
robem, lak y pry, maiąp tęż wdzięczny hu fwemu dobro
famą trudność w rozł ącze- dzieiowi. Na wilki fławia
niu fię, co y oni. \-Vilczy'" ią :telaza, ponęty, gałkl za
ca rodzi tylko raz na rok, prawione trucizną, y iamy; 
w poł czwarta miefiąca po poluią na nie ze fŁrzelbą, ż 
ftanowieniu fię, miewa po- prami, y iieciami . W lik gd Y' 
fpolicie troie wilcząt, a cza- wpadnie do iamy, albo w że
rem dziewięcioro, z których lazo, g łupie i e, y przc1taie 
wi ęcey bywa famcow mź być zł ym, daie fię wiązać, 
famic; fsą wilc zycę iak fzcze- y prowadzić . Gd y fię trafi~ 
nięta przez kilka tygodni, że wiamę wpadnie razern 
potym znofi dla nich my- wilk y człowiek; albo lis, 
fzy polne, kuropatwył zaią.. iedno drugiego obawia (j ę, y 
czki; ptaftwo; y one podzie- fiedzą fpokoynie, aż ich I< to 
la. Łoźyf1w fwoie mi~wa wyciągnie. Gdy myśliwi 
\V le Ci e gęH:ym y zat'ofłym; napędzą wilka nad rzekę , te
W[ześć t ygodni albo we dwa dy wzi ąwfzy fię zębami za 
mie fiąge, wychodzą za mat... ogon; p ł ynie wci ąt, bbiąc fi~ 
ką, ktora ich iefl..cze pilnu" aźeby go przez ogon woda 
je, bawi fię z niemi, prowa- nie uniofla. Chcąc ż ~ t <imo" 
dzi ich po i ć, a gd y poflrze- Wać lo-ew z rany, nurza lię 
ga niebef'p i€'cz eń ll:wd, zgro- w blocie. Teźeli uciel<3 na 
tnudza ie do fiebie. Wit· frrzelehie, albo na g~os wrze
(?zyca nigd y nie iefi odważ- fzczących . znać że nie ieLl: 
niey f'zu, iako gdy broni fwo- bardzo głodny . W Angl ii 
ich dz ieci, n iebefpieczno do nie ma wilkow, gdyż ie wfzy 
nie y wtenczas z bliźać fię . fikie na wyfpie wygubILi. 
Wfześć mu~fięcy, wilczęta We wfchodnich krajach, a 
%rzucaią pierwfze z~by, a w ofobliwie w Petfyi ; UCZ4 

D wi~ 
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tuńcQlwać, y pafso-
• v z Ludt.:mi na igrzy-

ikao:.:h; tak wyuczony wilk, 
ielt wielce fl.acowany w tam 
tych kr:liach. Zęby tylko 
y 1Kora z wilka fą pozy te

czne. Zc.:,by wi/CL.E' oprawu
ią w fn:'blo, y iefzaią d.lie
ciom na f,y!. ZlotnICy y 
lntroligatorowie używaJą 
ich, do p,)!crowania l'woiey 
roboty. Ze lknr nofza fu
tra dl~ obrun y od zjmn-a, y 
y Rękawy' w wilczurze 
wfzy nigdy {j~ nie trzy.na. 

ią· 
LOUP-CERVIER. Patrz 

Lynx. 
LOUP DORE. Patrz 

Chacal. 
LOUP de l\lEXIQUE. 

1-Vilk l\lr:xykal!fki zdaie {i~ 
być mało co odmienny od 
naL,~ego, odmiana tylko kra
ju, czyni \v nim nielaką roź
nicę. ale natury ieB: zawrze 
iedney. Futro z niego iell: 
bard/.o p"zednie do noL~en ia, 
bywal:1 Ct'arem pr.~€.l1ię bia
łe. 

LOl'P MARIN. \Vil-
kiem mortbm nazyv.aią ry
bę w lYod/lItnzbert wd y w 
'Iork. ie lt b .. rd/.o zadoczna. 
Zęby ma H.rnr/ne. \\1 Chili 
ieH: wilk morfki bardzo cie
l .. uwy, polo'.,\' iego ie!\; łatwy, 
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y mięfo doryć dobre. OIrrę
tv Francul i.ie, w ide znie
g'o tll1fl:o~ci przywozą. poł
nocne fą więl,f/.e, a Peruań
fkie n~y~11l1~eyf/.e. Tym. {,.
mym ImienIem nazywuią ry
by Phacas, Ll.lbil1S, 7J Qllrs 
11larins. Patrz kaidego jlo-
u:a. 

LOUP-T1GRE. To 
zwierze czwornogie, taJ{ na
zwane dla piękno~ci futra, 
włos ma ofobliwf.lY, znaydu
je Gę wH:ronach Przyl~dl\u 
dobrey nadziei. \V dl.leń 
ficuzi po dziurach w lkałach 
a w nocy f/llka pożywienia 
z wielkim wyciem, ktorego 
głos prz,erazliwy, wyftrafza 
wl'zyftkie zwierza. lVlyśli
wi zakrndaią fię w miey
fcacb, ktoręd y ma przecho
dzić, y itrzela ią. 

LOUTHE. fVydra z 
nntury pl ywa dobrze, y ry
by łowi. przemief.lkiwa po 
brzegach rl.ek y it!zior, ll

l'irywa lit;; w fi'.parach mi<e
d?y ilalami, al10 pod wy
wrotem wier/by. lub Topo
li. Nogi l:don.ift.e, y pIuca 
fzerolue. c/ynią ią fpol'obną. 
do plywania, y zanurzania 
f1ę pod wodę. Po{tać nie 
ma w fobie nic ofo liwt'zego, 
mina głupia, rufl.enie nie
zgrabne, trudna do ulaika-

wienia, 
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wienia, łafa na ryby, y tam ' grzeją Gę - w zimie, u na wio
lubi prze(iadywać, gdzie r~~ {'nę rodzą trOJe, alt.o czworo 
}'yby: dowcip ma ttn, źe młodych, na Jożyl};::u uila
wzru\za wodę, za l{tot ym nym z chro.ltu y LIscia. Lo
wzrufL.eniem ryby. raki y źynco ich ie~t nie czylie" 
fzc·~ury wodne, uciekai,! do zapillkudzone fmrodem ryb 
brzegu mi~thy kamienie, y zdechłych, ktol'yc:h nietro
Ibi:\ fię iey łupem: A ni"e jadaią. Poluj:! l'!a wydry ze 
kon'e ltuiąc Gę; tym, więcey p{ami, l-toryrn llę !no<.:no 
zab,i a , niżeli pot/.ebuie do bronią. y kaieclą z't bami . 
ied,~enia. \V niedoH:atku Futro wzimie ieli: leprze, 
ryb żywi Gę zio]ami wodne- niż w lecie. 
mi. lVloźna ią łatwo wy- LOV A de elU NOlS, 
śled zić, gdlie przeCluduie, on OJ Sł!:A.U PECHE Ul{. 

gdyż czyni za robą ślady, Patrz Connoran. 
zOltawuiąc po drodze gnoy LUBIN, IVil!~ moriki po~ 
zo' eiami, y rybami w po! fpolity, ten litory prL.emie
fl:rawionemi, ktory powinda- fzkiwa w uściu r4ek, rodzi 
ią, ild ad ól na kamieniach dzieci dwa razy narole Dru
wielkich, ktore iev na dro- gi zaś rodzay zawrze pIy
d/e przypadną. Łapią ży- wa na frodku 1~1orza, y \V 

wcem w Cidła, lub telu7.a, jeziorach {lonych, obydwa 
pohzywft.:y dla ponęty rybę. te rodzaie fi! bardzo żar
We Szwecyi układaią wy- łoczne. Zyią rybami, !ko
drę do łowienia ryb, iak pfa rllpia(tym pławem, y 111ułE'm, 
do pola. Przed tym kucha- boi flę i-eść pai~kow morfkich 
rzc w tamtym kraiu, mie- nazwanych Chevrdte, ażeby 
wali chowane wydry, ktore iey nie nlduf fwoim rogiem 
pofy lali do fadzawek po ry- w podniebienie. Łowią na 
by; z tym wfLyH:kim teraz, w<;;d y, y (ieclami, ale gdy 
bardzo trudno nauczyć cze- fleć po[trzeże, wtyka ogon 
go to zwierze niepoiętne, w piafek, tak dalece źe {leC. 
y przyzwyczaić do tycia po wierzchu tylko przecIw
domowego, podług powfze~ dzi. Stare ryby tego ro
cbnego doŚwiadcL.enia. Sa- dzaiu, pływaią powierzchu 
mice maią czlonek wflydli- wody, y ta1\ zamarzają· 
wy podobny do Niewiafl:, Mi~ro nie ien: potltnc, y bar_ 

D ~ dzo 
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. dzo niefmaczne wczaue tar~ 

ła, w głowie znayduią filC 
dwa kamyki. Tego rodza
iu ryby w Cayenne, fą bąr
dzo dobre do ied zenia . 

. LUCERNJE SEPUL~ 
CRĄLES. Lampy grobo. 
'{.lJc. Prożność ludzka dlu
ie y trwa czarem, nad i{!h 
popioły. Bywali w fiaro
źytności tacyPanowie, kto
fZy w tefl:amencie przyka~ 
zywali, ażeby ich ciała po 
śmierci, był y pilnie chowa
ne, y ażeby lampa w gro .. 
bie zawfz e paliła Gę, co po
tym wefzło we zwyczay, 
źe W grobach utrzymywa
no palące fi~ lampy. Zcza
fem gd y znaleziono iaki grob 
dawny, znaydowano w nim 
lampy goreiące; niektorzy 
rozllmieli, że te lampy pa
liły fię, Y świecify zawf~e, 
na powieść tych, co kopali 
zi~mię, ie widzieli światło, 
ktore" za · wniściem powie
trza zgallo, ale to bardziey 
mogło fi~ Ltać tym fporobem, 
ie materya W nocy świcąca 
wychadzi!Q z trumn'f, Za 
przeniknieniem powłetrza 
~apaliła fię (iak fi~ częfło 
zdarza, widzieć ognie palą .. 
ce 'ę na cmentarzach) 'a 
poty m za przyci rnieniem 
powietrza zgaib. Gqy ż nay .. 

prościeyfze poznania Fizy
ki J pokazuią nam, że plo. 
mień nie może utrzymywać 
fit zaw[ze~ bez materyi do
daiącey mu źywności. Praw
da że knoty z Ami~ntu ni .. 
gdy nie trawią fię w ogniu, 
aleby trzeba, aby y mate. 
rya zapalającą Gę, nigd y nie 
uaawała. . 

LUMME. Ptak wodny 
porpolity W Jśland yi, y Gre .. 
land yi, ułożenię nog zbyt 
oddalonych, przefzhadza mu 
do chodzenia prędkiego. lm 
i e fi: tłuścieyfzy,tym wolniey 
lata, y ciężey . Gdy widz, 
niebefpieczeńHwo, przyciiką 
fi~ do ziemi, albo rofpuści .. 
wfzy ikrzyd ta, biegnąc ucie
ka. Dla wyfie,dzenia iay w 
befpieczeńlŁwie, robi fobie 
gniazdo ną mieyfcu pn(Łym 
y oddalonym, na wodzie 
fiodkiey, albo na iakim pa
pagorku nad rzeką, tak aby 
fiedząc na iaiach mog! {j~ 
napić, leżeli l{ied y wLtaie z 
nich to tylko dla potrzeby. 
y w tym momencie powra
ca. W wychowaniu dzieci 
pokazu ii! fwoy dowcip ofo .. 
bliwfzy; ~dy przychodzi 
czas n:mczenia ich latać, a~ 

by fzukały fobie pożywie
nia, matka podnofi jedno 
na PQW4ętrze, y każe mula' 

tać, 

• 

• 
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Łać, oboie rodzice wtenczas iego, chyba źe przyleci mat-
od niego- nie od t rępuią, ma- ka iego wł~fna, tcd) go 
tka pod fpodt?ffi nad itawia iey oddają. 
1krz yd ta, aby gd y l1pa- L UNE de ]\1~-:R. J eIt 
dnie, przyieła go na ryba bardzo deld~atna do ie
fwoie ramiona, a Ociec łąta dzenia. Wpom'l'zu złótym 
nad nim, aby go bronił od W Afryce znąydlli~tce fi ~ , S% 
ptaka drapieżnego. Lifzka podobne do Amery l\:.u'I ;kich, 
zawrze zakrada fię blif1w pierwfze łowią na Wtdj.~~, a 
gniazda id:tc powoli, y uwa.. drllgie fieciami. 
źa iakby, Ikoro młod y ptak LUPERE. J eft robak lu
upadł na ziemię, aby go fzczall;y tak pązwany, dla 
porwała, ale gdy Gę to przy- fmutney miny y chodu 0-

trafią, rzucąią fiQ oboie Ro- ciężąłego. Znayduią go na 
dzice na lifzkę z tal\ą żwa- liściach wiązowych, y in
wością, że ta nie mogąc im nych drzewach. 
fię oóronić, mufi od1tępo- LUPIN, Słonecznik {trą
wać fwoiey zdobyczy. Lu- czyfi:y, ta roślina ic B; z kra .. 
bo czarem iey fi~ llda, że iow połodniowych Francyi, 
wydufi całe potomitwo. Gdy owoc iey ielł nakf7..tałt gl'o
tedy te ptaki przyleci! na chu, ktorego ieść nIe moźna 
mieyfce naznaczone, dzielą chyba wprzod wymoczy- . 
fię dziećmi, matka bierze wrzy w wodzie, gdyż ma 
polowę, a oyciec drugą po- wielką gorycz w fobie. Ten 
lowe, maiąc każde z orobna, rodzay grochu, byf pofpo ... 
t.> nt'ch ' fl:a~anie. Przylatui~ litym jedzeniem dawnvch 
na zimę do A meryki: a n~ Fliozofow Greckich. Pro ... 
Jato powraca i ą do Gre- togenes Hawny malurz, nic 
landyi, te ktore nie msii! . pie iadał, tylko ten groch, 
dzieci, albo j eh mieć nie aby miał źywfzi! imaglnacYll 
mogły, żyją razem w ibdzie do fwoiey roboty, d/.iiiay 
nigdy nie wychodząc na zie- go nikt nie używa procz 
mię· Gdy Jctore z młodych fwini 1 y bydląt nierozum
lecąc upadnie na morze, fi:a- nych. 
dami ~biegaią fię do niego LURES. Piękny wą.ż A .. 
bezdzietne ptaki, y dobiia- mery kańfki. 
i,! fi~ mi~dzy {ob" o (>piek~ LUZERNE. ](olZicz lU .. 

ma~z!/I 



LUZ. 
;:iele bardzo użyte

C.me y ttlcz,ą<.;e kon ie y hy
dło, /lf·lono';ć liś,..i ldobi łą
ki, potrzebuie ziemi Jetkiey, 
y d\.)~)rze uprawney. gdy 
doyrLeie. moźna znim mie
fzać owies. ~! e trzy lata 
po za iar\iu tego ziela. obfi
cie fig rozmnnźn, można go 
tr/y razy na rok koCić, a we 
Fr .ncyi w Prowincyach po
łodniowych, do [ześciu ra
zy. Po"le 7,afianc koniczem. 
trwa do ośmiu. lUD dZiewię
ciu lat. 1V1ożna go w [1-0-

dole 11 tadać warl'l.twami, 
przeldadai1,c ilomą. dla tego 
aby tiIC nie zagrzał, y Boma 
nabiera od niego fmaku, 
~torą konie bardzo lubią, ia
koż oboie .lmięr.lane razem, 
nlocno Iwnie tuczą tak da
le'ce że fi~ konie mogą obeyść 
bez owf". Krowy iedząc 
świeży lwnic7.. daią mleka 
obEcic, ale gd y zbyteczn ie 
iedza. zd vc;hai~l. Korzeń te
go ' ;icla"' fkłada fite z dro
bnv ch nitek, ktore w gorą
ce;- wod /.ie odd/..ielaią fię, 
można z tych nitek robić, 
fllcl.oteczki delikatne do 

. chędożeni !) zębowo Polłr~egt

f~y !niienice na zielu, po
tr7cha go zerznąc, ChCL!C u
nil:n:,!ć f/.kody nafłępui:~cego 

l\onicz icfl: duHy y 

J.JYC . 
schnie powoli . 

LYCOPERDITES. Tak 
na/"ywaią Petryfikacye, fla
k rztalt purchaw ki. Patr~ 
FOl1gites. 

LYCOPODJUM. Jen: ro
dzay mchu w kraiach Pol
nocn ych, ktory rofn ie na
kamieniach między ikałami. 
Znnvduie fię także w lafach 
okoro Paryża. Glow'ki na 
tym mchu, fą pełne 
profzku żołtego fubtelnego 
ktory Clę zapala, nazywa
ią go: Soufre vegetal, po
dobny bardzo do barwy, 
czyli pyłu na niel,toryc;h 
kwiatkac;h. W lVlofk\vie y 
w Perfyi, używaią tego pro
fzku do Faien~erkow, wcho
dzi t3kże do pochodni za
palonych, ktore czynią pi~
lwy widok podczas opery_ 

LINX. Oflrou:idz. Ten 
zwierz czwornogl, zr~czny, 
letki, pelny ognia, iJ1<rzą
cy hę. wyie iak wilk, o
chędożny iak kot. żarło
czny. ikurę ma cendwwa
ną, iak młody ielerJ, za 
l<torym Clę ugania, y dla tego 
nazywaią go: Loup Ci.-'i·vier. 
Łazi na drzewa, ziada pta
ki, pruiąc im gniazda, goni 
za wiewiorkCJ., aż na fam 
wierzchołek -drze\\ a, znbiia 
koty dzikie l kun y, g 1'ono-

fiaie. 

'LYR. 
fiaie, zakrada lice na danie .. 
le, ielenie. koz.y dl:ikie, y 
7.aiące, ktorych doJ.awfzy 
wy ryfa krew, a potym 0-

tworLywfzy ł e b, wy;ada 
mozg, ref'ztę z~ś porzuca, 
y L'.llka nowey zdobyczy. 
O.trowidze L1 pofpolitsl.e w 
kratac:h zimn vch, niźeh w 
umiarkowanydh. z nayunią 
fię na obydwoch Ląd~ch. 

lVIlgfo nie fmaczne. Futro 
droil>e zimowe, niź letnie, 
na ypj ,~kł1iey f'ze rrzywozą z 
Syberyi. 'Vier.lyc nie po
tr/..eba baśniom dawnych, 
1{torzy twicrd i' ili. że Oflro
widz tak LyH:ro widzi, że 

pp.ez śtianę wid;ieć może. 

albo źe z uryny iego, robi 
Cle kami.eń na/'wany Lynx. 

L YRE. Arfa. Tak na
zywają rybę pewną ktora 
ma rogi, tak ulożone. iHk 
ftrony w Ad5e, kwiczy iak 
wieprz, żyie pianą morfką, 

LYS. 45 
łowią ią okola wyfp A.ztib~s 
mięfo w ni",\-, twarde. 

LYRE Je ~DA \'-'IU. 
koncha zrodzai Ll 7. "'Oll11fS , na
kl'Ltalt al f Y . Patn. Jlt.]ł"pe-; 

LYS. Lilia, ten kwiat 
7dobi kwatery w ogrodach; 
białość iego ieH: znakiem 
niew inno~cl, zapach wd" i'C
c~n y napełnia po,~ letr::e. 
Lilia kwitnąc \v tvm t:/.aiie, 
kied y kwitną goździki y ro
Żet, zdaie fi" z niemi walczyć 
pięl-nością;. y :tapachem. Są 
Llie, żolte, CZf'l'\vonc, po
manulclowe dubeltowe, nay
pięlmiey [ze fą li! ie bia Ie 
nakrapiane, kwitną w zimie. 
Olejek IJllOwy bardzo po
maga na puchlinę. y boi w 
w ranie. J{obią takie y 
wodl{ę lil:ową. ktora fpędl.a 
plamy z twarzy, y cLyni 
pteć delikatną mlod) 111 ofo
bom. 

~. 

j ABOUJA l\1ABOJA. 
Szczupak ziemny. Jett: 1'0-

dzay Sahmandry Amery
kaIIIbey, przefi.aduie na dr7.e
wach, y po mieyfc:ach bło-

tnych, ukąfzenie iey ni~ ieIt 
fi kodliwe; ale fl.pon y H:ra
f/ne. Rzuca fię na tych, 
ktorzy ią dręczą. Glo~ iey 
w nocy oznacza odmian~ 
czaru. MA-



J en drze
wo pewne drogie l'ośnie na 
gOr!'lch w Gwadalupie, dre
wno iego leił ważnieyfle y 
twurdC~ c, niżeli drewno źe
la/ne, Dl.lCy ludzie z ko
nenio. robią robie pałki gru
be lak pi~ść, długie na trzy 
pi~c.h;i: 

MACAO. Jen: pi~kna 
paptlgn Brt::,lylika, iedna z 
naywiQkf7.ych y naypięk ... 
nieyfl.ych; odJnianą pio", 
W Londynie pr7.edai~i iedn~ 
po lO, Portugalow. Patl·1. 
Pt:rroqlltt. 

]\-rAC~R ou MACRE, 
Tę korę przywożą z Indyi 
wrchodnich, ieti: bardzo rzad
ka. Sctdl.ić można, źe to ien: 
kora z "rodzaju drzew:.i ha ... 

zwanego Simar01.tbal/ T,,
gość zapachu zeleży od kra
iu; w ktol'ym to drzewa 
rosnie. 

MACERdN. Pietru .. 
rzka wielka Macedon!ka. Td 
jarzyna ogrodna, nie iell te
ł'a~ używana, maiftc na miey
feu oney Selel'Y ; niektorzy 
chowalą w pialku te korze· 
nie przez zim~, "I iedz~ w 
fałacie, 

MACHE, SALADE 
de CHANOINE, FOULE 
GRASSE. Batdryan Indyi
/ki, z liścia tego ziela ogro-

MAC. 
dowego, jen: fałata hardz~ 

zdrowa ktora ufmierza ollrość 
humo.row. 

MACORAN. Ryba 
pewna morika, ktora po zła. 
pantu wzdycha. \ViduJą i,! 
częił:o, około wyfp Kapu Zie
lonego, S, \Vincentego; Bur
bonu, i okolo pomorza zło
tego. V li locie od kolcoW' 
frl'af'znych tey ryby ieil: b~r
dzo fzlwdliwe, fprawuie wiel
kI! puchlinę y boleści, l\llę'" 
fo jen: trucizną śmierteln!. 
gdy fią naie owocu z drze ... 
wa l\1a71 celŻlz ŹC 'Y'. 

MACIS ~ .M'UJz-katowy 
kwiat. Tę fubrtancyą me .. 
nllL~nie nazywaią, kwiatem, 
gdyź to ie[i: druga kora z 
Mur~katu drzewa. liczy {j~ 
między korzeniami bal'd~o 
pl'zyiemnemi, używaią go da 
rofolu y do Ratafii. Ole
iek żniego, left wygryza
iący y rozpalaiący. P~i~r~ 

Mujcade. 
lVIACLE. Są l{amie .. 

nie tzy biaHe, zna yduią fię vi 
Bretanii. Sądzą źe to ielt 
ruda krufcu cyny; z mielza
na ze Spath. 

MACOEQU~R. A10. 
lon Wirgińiki; Ind yanie 
wydrążaią t.en owoc, y kła
dą dl'obne kamyki we fro
dek, co ieH: dla nich inrtru .. 

men-
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ll1entem muzy~znym. . fnieyfze. Nad to iey wIo*< 

MACREUSE, BISETTE. żywfzy; fiaie filC f~klo nie
Kaczka czarna morfka, pły- hiefkie, co jeR: wodą fzkła 
wa z wielką fzypko'ścią, CzeIkiego, y fafkiego. G 'm· 
ikrzydła krotkie, ilużą iey carze polewai" garki y kafle; 
nieiako za wiona, zdaie filC, Ta ruda rofpufzczona, czyni 
źe biega powierzchu wod y, fzkło źoHe; albo fioletowe. 
zanurza fi~ bardzo dobrze; Zelazo z tey rudy nie przyi
ływi fi" robakami, rybami; mnie ferwaferu. , W bryle 
y ślimaczkami, mi polt ie'- ieft I<rucha y rmoli r~ce. 
dzenie z niey wyfmienite, MAGNOC. Pały'z; Ma-
fztuka kucharika dodaie iey Hichoł; " , _. r' , 

{maku, a korzenie źacho'wu- __ MAGOT: Ject rodiay 
ją oą niell:rawrlości. Małpy; , po'{hici firafzney, 

MADREPORES; Ziele l?rzemiefźkiwa pofpolicle' w 
vi ino'rtu fkainieniałe' , kton~ kr'a"iach gorących dawnego 
iEdl: iniefzkaniem Polipow,. iądu, tempe'ramentu ieft mo
raźnego ieH: gatunku; po'd': cnegó, w nafzych kraiach w 
~ug rożności ich. Archite': lecie; lubi przebywać na 
ktami iego' fą polipy kor'alo- dwórźe', a wziinie konf"'rwu; 
we. , Patrz flow: ConJ.~I, y ie fię w, pokoiu: NlekLol'e ~ 
Polipes'. , Rożilią , filC od ko-' i nich fą fpo'koyne'. p'oięte,e, , I 

ialowych drzewek, dziurka'- y nau'czaią filC łatwo f(Jźnycn 
mi gwiazdeczkowatemi, y że' fztu'k y ta~cu' ; inne' zas' i 
nie'maią na fobie kory. l\1a- natury ,dzikie; u'parte; y 
drepory kopane w ziemi na'.: nieclerpliwe'., ~amice, f" 
zyw~ią 1V!a~r'eporites. _ \ mn·leyC'.e od famcow. :Wf/y-

MAGNESIE .. MANGA: frkie' m'aią zwyczay chować; 
NASE, PIERRE' d'e" PERl.: d'o to'rby w pofi'czkach, co j'm 
GO Rb'.' Ruda fela'zna bitr- Rto'da: do il:dzenia. Re'z ~fiy .. 
dzo chuda y twarda, znay'- <łne fą gdyż u'myślnle Ćldkry
d'uie fi~ w Anglii, Vi Tofka- waią tył~k góły, ale Ich te
nii,' w Czech~ch, f oN Pe- S? _ ~ożna' oduczyć bato:' 
demancie'. Na'zywa fię' Sa- glem. ,~ ' " 'l 

vón du verte, albo'wiem ią MACHALEB. Jefł f O'.' . 
, mięfznią do matery i fzklan: dzay drze'wa' wifniówego j ' 
t.iey. ażeby fzkto b)rło ia- Jttol'egó' oV/o!: i'eft drobny y 

Dykt: TĆJ1ń' 11: E' go't: 
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gorzki. Mydlarze mjęfzaią 
ziarka do m\ din. Rzemie
ślnicy od H~banu, nazywa
ja tym imlCniem drzewo S. 
Lucy i. Patrz jloltJa. bozs de 
Ste Lucie. 

l\lACHOT. Jefł drzewo 
bardzo użyteczne w GwaIa-

I nie, y na wyfpach Antyl-' 
!kicb, rofnie w bagnach y 
mIędzy trzciną. Z pączkow 
iego zbieraią bawelnę żołt,! 
y miętką, ale tak krotką, że 
1ię prząść nie da, ciepl a iefr, 
y może być mięfzana z in
fzą m Iteryą. Z ktorey rohią 
kJnki, ktoremi lltykaią okrę-
ty, y powrozy kręcą. 

~lAIN DECOU,Płi:E. Ro
zumie fi~ Jawor. Pa,tr% Pla
tan. 

lVTAIN de lVIER. Jen: 
rodl.ay ziołozwierza. Patrz 
ZO@]Jlzyte. 

lVfAIS. p(J.trz B/ed de Tur
'luie. 

l\IAKI. Tym imieniem 
nazywają wiele zwierzlt, 
]{tore mai:}; przymioty fo
bie podobne. Roźn ica kto-
1'a wvdaie 11e w ' kfztałcle, 
y w· obyc7;iach, może ie 
czynić rodzalem olobn ym. 
Pyik maią podługowaty iuk 
lis, albo tchor l:, ogon d ługi 
bardzo, obycL-a,e ma~py, ży
ją bardziey ziarnem, niż 

zwierzlGtami, czę!toJ{l'Oć ie. 
dnak łowią ptaki. Maią po. 
dobień1hvo między małpami 
z dlllglHl ogonem, y ZWie
rzętami raeicL-nemi. Roz
maite rodzaie ich nazywa-
11 fię lH ongo'Lls. Nlocaco, y 
Vari, Patrz tflch flaw. 

l\1ALACHITE Je!t ka-
mi en kolorowany p r z e z 
miedz, nakfztałt.J afpisu cie
mno zielony, nuźy na dzie
cinne dolegliwości. Z nay
duie Gę w kamieniach czop
kowatych , w gorach mi e
d.l.ianych w Szwecyi y \v 

Chinach. Te kamienie fą 
rozmai te, roźn iac fię odmia
ną kolorow, dai:.t fia fzlufo
W:1Ć, robi~ z nich ta"'bakierki 
trzonki d~ nożow, y galHn
terye. 

lVIALAQUETE. Paty'/:, 
CaHta:mo;ze. 

lVI A LA RIVIAT. Ryba 
bardzo znaioma we Vłofz.ech 
y na brzegach morLa Srod
ziemne>go, 11\Oro żyć prze
H:aie, kolor czer'Wonawy tra
CI. 

I\IJALTA. Rodzay psa mor
:ikiego. Patrz Rrquin. 
- I\h\NAGOEREL Jef1:Jeź 

Hif'zpanrki, ktorego mięfo 
bard70 deli katne. 

l\'IANATl. Pałt't. Lame1t
tin. 

MAN. 

To 
drzewo ielt grubOŚCI OrLe
cha włofkiego, rośnie na 
brzegach morza, we wfzy
fikich wyrpach AntyUkich, 
na pozor owoc m1. bardzo 
łakomy, ktory leH: podobny 
do narzych jabłek czerwo
nych, nazwanych Apis, fam 
za pach zachęca do iedzeflla, 
ale zawiera w fobie zdra
c:11iwą truciznę. Sok ma w 
fobie oetry, mleczny, y wy
gryzaiący, lttorym owoc, 
liście, kora, y korzenie fą 
na pełnione. Ryby kto re ie
c:1zą ten owoc. truią lud?! one 
jedzących. Podroźny będąc 
zfatygowany, gdy zafnie pod 
tym drzewem, miewa oczy 
zapalone, y cały puchnie. 
krople defzcLu z liścia fpa
dające na gote cialo, wygry
zają fkorę, y cL',ynią iklltek 
wezy katoryi. D.'.icy ludzie 
zaprawuiąc fwoie HrLał y ie
go rokiem, używaią wielkiey 
o lrożności; ta trucizna prze 
~hodzi, aź do wnętrzności. 
Str I.af y tą trucizną na pu
fzezane tym fą ftrafzniey
f/. e, że moc trucizn y moźe 
trwać do fru lat. Probowa
no tego w Zbrojowni Bru
xetfkiey na p11e, ktorego u
bito taką ltrzałą. Z wielką 
ofl:rożnością., potrzeba do-
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ty kać fię takich ftrzat, kto
rych tylko fami d?:icy lu
dLie, umleią. używać ' na od
nieGenie zemfty. 

MANCHE de COUTE
AU. Pa rz Telline. Man
che de velours. Te~ Ptak 
pt;,:ebywa na. morzu w!tro: 
nie Angola, nIgdy nie od
dala 11~ od brzegowo Gdy Gę 
te ptaki pokazui~, żeglarźe 
maią. pewny znak blilKley 
ziemi. 

MANCHETTE de NE
PTUNE. Jeil: fubftancya w 
morzu nakfztałt koronek, 
roboty bardz") delikatney y, 
cienkiey. p r z e z Polipow 
Patrz jłow: Polypes y Re
tepore. 

MANDRAGORE. Po
kr~yk ziele rarnle wIarach 
we Włofzech y Hif'/panil. 
Robią z niego lekarltwo na 
fen, powierzchownie llŻY
wane rezolwllie. Korzeli ie
go ieIl: nakfztałt tyłka czł,,
wieczego : w te korzenie 
kładą ziarka owfu, albo ię
czmienia, y wfadzaią nazad 
W' ziemię, te gdy k1y po
purzcza~ą, wydaią fię, jakby 
tyłek był obroO y w Jorami, 
y tak robią. z tych korze
ni famce. y famice. Ten 
korzeń w r~Jc.u Szarletanow 

E2 ucho-
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wrze. 
z~ rzeczy orobIi-

ci 't J d.l -

Iv.rANEQUE. Ta~ nazy: 
. wa fi" Mufzkat pewn y. al~ 

nie bardzo korzenny, y ~~: 
l~ fzacowany. 

MANGABEY. Jefł ro-
~zay ~ałJp' z długim ogo~ 
~em~ podług uwag~ P. Buffo: 
na, !l1a podobieńl1:wo między 
małpami na~wanemi, Makis 
y' G~nno.es, albowiem m~ią 
podługowaty " pyą< " pgo~ 
dlllgi y rozmaj'tość fzerści. 
Na ' p01ic~kac~ " m~ją niby 
d~ie ~orbeczki, w ktorych 
mogą c~ować iedzenie na 
kilka dni. ... '.. .' .' .' 

~ANqAI~A~ W Brezy: 
Iii pełne l~fy fą tego dr~e. 
wa, Owoc ie.go podobny do, 
Moreli, nie dochodzi aż 
fpadłL~y z drzewa, bardzo 
~etl: zdrowy ' y " ch~odzący. 

lVIANGANESE. Patrz 

FOUR: 
MIS. Patrz Fourmilier. 
. l\~A~GL,1 ~. R. T~ d~z~-: 
":'0, rofnie ~ Ind yach wfch~.
dnich po nad morzem, dzi
wn.je . rozmnaża ' Óę , ' g ~\łęzi~ 
doroOrzy, w ypllfl.czaią wą

ry, ktore fP'..l(zczalą 11'i! d~ 
ziemi, y wkorzeniaiąc fię, 
wyra ~talą w JJowe. drzc.wa; 
z jednego. drzewa, ~oże fi~ 

MAN. 
~ robić c~ły ' las~ ' kor-zenie VI 
~iekt~rych ątieyfcącą, t~k 
ft~ p~fpo~cieraią p~ wierzchu~ 
~e na 20. ~i~ ~ągą ~ie mo 
*n~ ftąpić na Złeąli, tytk~ 
p,o famych korzeniach. lY.q~
kifz ? ~wącu ieft dofyć d~ 
~ry' dq iedz~nia, kąrze~ie 
rpściągaią fię, Y fp~rz~zai~ 
w morze, ~ad ktory~ y ga
łęzie wifzą. Ortrygi n~ n~:!h 
~ycieraią ~ę~ y ~kładaią fwo
~ą ikrę. z ~torey tamże mło
~e rO~Ilłn~zaią fi". ~~ przy
~ywanie':l' y ~{~ępem ' mo
rza, dopi~ro fą z gał"z~ami 
na powietrzu, dopiero 'w wo
dzię. Drewno ieft tw arde~ 

waine, y bard.l~ ~q~tn~ ~~ 
budowli . . 

'MANGOUSTAN. To 
drzewo p~chodzi ~ ~yfp 
Moluckich, zapr~wadzone te~ 
raz do Jawy y lVlala~d,- do, 
Syam, y do Wyfp ~alłil
!kich, dalek~ więkfzą ozdo
bę czyn( w' ogrodach, ~iźę
ii Kafztany lndyii1~ie. Owoq 
iego Huź y na d yfsenteryą. 
. ~ANGqU~E: Pqtrz I~h-= 
rzeumon. 
MANqROV~. f~tr,. Pa-:. 

letur.:'; ,'!r. 
MĄNGUIRR. To. drze

wo rośnie w 1\1a1a1>3r, w Ben
gali, w p 'egu, y ~alace. 
pwoiaki.ego ieft rudzaiu, dzi-

kie 

-
• 

.. . 
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Ide y domowe. Owoe z 
dziklego, powJadają źe ie1l: 
~q.lClz.ną, ktora przyprawią 
o śmierć prętką, z domowe
go zaś ma zapach y fmak. 
Qwoc ten ieft nay~epfzy, 
~tory naymnie)t ma w rą
bie żyłe~. Jndyanie fmażą 
go wiele, y nazywaią Achars 
de Nlanguier. To 11owo Achar 
nuży wfzyfrkim fruktom 
fmaźąnym. 

MANICOU. Patrz J\!lar .. 
moje. 

MANIH01\ ou MA
GNOC ou MAfiIOC. To 
dzewko ien: wielce użyte
czne, z wielkim fraraniem u
trrymu~ą go \~ Ameryce, 
począwfzy od Florydy, az do 
lVIagellanu. J edz:ą. liście Cie
kane, y fmażone, w oliwie, 
z ~orzenia robią mąkę, chleb 
piek~. y rozmaicie gotuią, 
y zaprawiaią. Jedz ie to 

' ~en: bardzo zdrowe, ale po
trzeba z niego wycią
gnąc w przoą truciznę; kto
Tą. w fobie zawiera. Korzeń 

~~ł'owy lC~ ~miertelną tru~ 
~izną; y dlatego dobywfzy 
go z ziemi płuczą, ~robią 

~e fko,rki, trą. gni?tą, y wy
cifkaią Y' workac~ z ptotna 
~e tr~ciny, fok biały jak 
mleko, w ktory~ zawiera 
fi~ trucizna. Potym tę maf-
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r" kładą w piec gorący, aby 
cząLłki wodne y zaraźliwe 
uHąpiwfzy, ta maf~a 1'oz
rypała fię w mąk~ Tey 
mąki wZląwfzy na patelnIą, 
y miefzaiąc ją ultawicznie 
na ogniu przez ośm godzin, 
z robi fię kafza nazwana ' 
Couan. T~ź mąk" wyru
fzywfzy lepley, y prze{i.a.l 
wfzy miałko, pieką zniey 
na blachach żelazn yeh pla:
cki nazwane Pain de CllJfa
ve albo pain dl: J\tladagajcar. 
Powiadają że Europeyczy
kowie fmakuią mocno w tym 
chlebie" y przekładają nad 
pfzenn y. Tę fubftancyą go
tuią na wodzie, albo na bu
lionie. Gd y fię utŁoi tell 
fok, czyli trucizna wycifnio .• 
na z l\1aniok, oGada na fpo
dzie fubftancya białD:, cien
ka, y pofilna, z ktorcy pie
ką kołacze, marcepany, y 
inne łakotki, przydawfzy 
cukru. Trucizna fprawuie 
womity, konwulfye, wypro
żnienie oboma końcnmi, y 
fpazmy. W źołądl<u nie 
czyni żadnego zapalenia. 
wf'zyfl:ka trucizna w nim oGa
da, ale żołądek tak w człe
ku, ląlw, jako w zwierzę
ciu, przez polow" ścdka filGo 
Leknrftwo przeciwko tey 
truciolnie , ( by le prętko) 

Jl;)y-
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.nayJepr:~c. icJt, folc z drze-
' wa Indyilkiego nazwanego 
Rocalt. 

lVl A NIL. Drewno z te-

dnv 
p(tro tr{'fi.a[t., wBl'e/.) rli, pr~~ 
WIe nig(~y nie wyłazi z wo
dy: ~ ie)' Illtlt:ie go f/.a-
llUlą. 1 fP k~ory go u ,I rzy 
obiec 1; , i'ob' c d~ ugie żY';Je. 

PowiaJa ią i" l'r)/. nnit.o~ć ko
lorow teS'/) węż 1, poda la im 
m ys~ do m ... lawania cial ['wo

ich. 
l\L\.:.rJIO~, Pałr l'/lani-

haf.. 
l\L+ 1 - ·~l~. J ," Yl1,i1a, Ten 

fok ibdki, z!iadly, na~y
wano przed 'nI miodem po
wiecr.mym. albo rofą Nie~ 
bic,t':t;. RozuI1iano ze pa
da! z. Nieba, iak Mmna Iz
raelitom. Płynie natural
nie z lIści pewnego rod/.aiu 
Ja'łonowych, w Sycylii w 
PrQw ine yi ł{~hhryi, pod czas 
upalDw v CZ0rwcu y lipcu, w 
CZ:lfie pogodnym, od poiu
dnia do wiecLora, nak!'ztaft 
CZY+'. ·o likworu. J eźeli 
def~cz" niclp:ldnie, g~{łnieie 

w grudki, zbierają go no
źem rewnianym, Podczas 
d f'I.CZU prUle hę y i niknie 
Podtug roźności drzew y 
fpofobu ktorym z nich zbie
r'lią, ro/malte fą gatunki 
l\Tanny. C:tyfra manna pły
nie faina z drzewa, nay
przedn le ~J ~a ieit kalabryi
fka, PO\\ Inna być we łzach 
bialo plowa y le tka, gdy 
zapach ma kwaf'nY .t dowo
dem iefł, że manna ieft da
wna. y lal aiak,cgo gatunku 
Gdy z drzewC! manna niechce 
pl yn:~ć wl .~ccy natu.ralnle, 
pr :~e rz.y lalą korę, przezl{to
rą bClrdzo obficie plynie~ y 
obraca [lę w mafsę, pod drze
w~m ściekając, zbIeraią ią 
potym liClw,.dami, r:le tak21 
mic'wa w fobie peJno śmie
cia. l\Tannę we łzach "bie
rai~~. wetl.nąwf/'y rllrkę ze 
Domki, albo S'~lązkł cienkie 
w korę, po l~torych M "nna 
ście ka kroplami. Ta lVIan
na tak przezroczy f ta , mniey 
purguie niźeli inne, mięk
nie y żoIknie od powietrza 
l\ Ian na na zwana l\larticlzi,w, 
~tbo w ziarkach. ieH bardzo 
r zadka, plynic z ży.Jek li
ftkow Jarionll rodzaiu maJe
go. Roźne fą nazwif1\:a man
ny ia ko to: de Idareme, de 
R~mag71t} de Cinl:fy, de Tol-

la-

MAN. 
fa w powiecie Rzym1k~m, 
ale ta naypodleyfza. W{/y-
1tkim wiadomo Ż~ Manna bar
dzo powolni e laxuie, do kto
rey podług ret:epty przy· 
dal,! foli, ~eń.efu, &c" an
na płynie także z jnf.tych 
drzew, iako to: z.J aworu, 
z drzewa Oliwnego, z Cedru 
ktorey fok zuadły podo
bny ieH: do Manny. 

MANNE d' ALAGIE. 
Patrz Ag1tl. 

MANNE Oll SUCRE d' 
ALHUSAR. Patrz Ilpoc!Jn 

MANNE de BRIA:-lC;ON. 

J en: lok zuacll y, ktory tran
fpiruie z ltfŁkow modrzewo
wvch, w Dclfinacle we Fnm
cyi, podczas lata fuchego y 
gorącego. Na wIlgoci ro
fpływa Gę, y def/.cz go pru
ie. Obcinaią gałąfki, y iia
wiaią w cieniu pod drzewem, 
gdzie fok hSdąc Icfzc7e mięt
ki glG1h;cie, fufzą go potym 
na 110ńCll. Ta lVIanna .... nie 
bardzo tJufła, ma nod ycz 
cukru. Nieużyw::uą iey w ca
le, gdyź prawie nic nIe pur
gUle. 

IVIANNE d' ENCENS. 
Patr% E;1cens. 

MANOBI. Patrz Pifla-
che de t L'J're. 

l\1ANTE. Pregue- Dże'Lt 
Ten robak czarem trzyma-

MAN. 51 
fię profł:o, trz) maiąc dWJe 
,noźki przed fobą, złoźy~fzl" 
ie do kupy.. Cl-.1opi w Pro 
wancyi, \Vid~ go w y 
poHa w ie, rozumieią że l~ 
modli. Inni rozumieją, że 

pokazuie drogę przechodzą
cym, gd yż. nozki w ciąga, 

raz w tę, drugi l'az w in)l% 
Uronę; maią go za robaka 
pofwi nego, y nie czyni,! 
mu nigdy źadney krzywdy_ 
"'ęzelek iay, ktore famica 
fkłada, ieO: olobli wfzego 
krzta Itu y ułożenia. 

MANUCODIATA Jeft 
ptak Rayfki. Patr% OiJeau. 
de 17m·ac/is. 

MANUS HIEROGLYP
HICA. Poganie kładli w 
liczbę Bogow, częśc~ ciała 
lud~.k iego z orobna, iakoto: 
głowę, ręk~, nogę &c. Anie
kontentując fję, że oddawa
li cześć całemu ci;,.łu, fza
nowali ieCzcze rękę, na kto
re y ldadli hierogl ifiki, czę
~cią dla otrzymania iakiey ' 
iaO,i, C L '~~(: ia dla dopełn ienia 
ślllbu, w y rażaiąc razem na 
te y j'ęce, puymioty Boźka, 
y prL'yczynę ~Illbu. Te rę
ce zawieflClno w kościołach 
ktorym z czafem cześć Bo
H\ą odc'awano. 

MAPAS. To drzeworo~ 
śnie w Gwaianie, z folnI te

go 
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&0 drzewa, mięfzanego z fo 
kiem figowym, robIą mafs~ 
żywiczną, prżez ktorcr wod 

. 'k· nIe przenl a, na fłOJlcu ie· 
dnak y przy ogniu wolnie· 
'ie, 

. MAQUEREAU, Wrze
cieniła ryba morfka bardzo 
fmakięm delikatna, pewn yeh 
czafow pokazuie fię w rze
kach Francufkich, Hadairii 
przychodzi od morza poł-

~ocnego, płynie porządl{iem. 
Na:, wiofn~ powiadalą, okrą': 
~a Jśland Yą, Szko'cyą, J dan-

. d Yą, Y wpada w Q <:ean At.: 
lantycki, gdzie fię na: poł ki 
rozdziela, iedna kolumna 
idzie po minlo Portu'galii, 
HIfzpanii, y udaie fi~ do mo.: 
rza frodziernnego, dl:uga 
do ciefniny la Manche; vi 
~aju pokazuie Cię na brzegadl 
Francyi, Anglii, u w Czer· 
~cu przechodzi do HoHandyi. 
Część ich oderwawfzy fię,
w pada: do morza BaItyckie
go Refzta płynie pomimo 
Norwegii, y powraca do O'" 
ceanu po'łno'cnego', Roba· 
ćtwo ktore 2.nayduie fię vi 
roźnym czaCie, y w roźnych 
fironach' morza, poprzedza 
przed nie'mi, pokazuiąc niby 
im dl·og~'.. Te ryby fol,! iak 
śledzie.-

AR. 
MARANGVUIN Pat~s 

Marz 1,gouins. 
. MARAQuA. Patr: Ca
lebaJer. 

. MARRRE , Marmor. 
'l'en kamien ielt riiezliczo
ney rozmaitości, widldec fi~ 
w nim dalą tyfiączne cienie, 
y odmian y kolorow, daie fi~ 
polerowae pięknie. robią i 
z niego Jcolumny, naczynIa 
y itatuy. Gmachy oi.do'· 
bione rnarmorern, okazui1ł 
doIŁatek y wfpanIałość. Go .. 
iy marmorowe fą g~fte we 
Włofzech y na wyfpa.::h Ar .. 
chipelagu. Zewfzech m iar 
przekonani 1efteśrny, że fi" 
marmor formuie ź pokrufL:o" 
~ych konch mo'rfkich, y pło· ... 
dow polipbwycl{ W niekto
rych marmorach, widziemy 
iniefzkania polipow, ko'ra le~' 

fko'rupki Ś"ii'maćze &c. tak źe 
ie' latwo można rozezn'ać. 
żyły ~ kolor'y; ktore fza~ 
cunku do'oaią marmororn, po,: 
czątek bioJ'l o'd fublta'ncyi 
metalticin ycłl, a może y i 
koloni konc'h : Stopie~ń pi~.: 
kności, twardo'ścl.' y d'elika-
tności, zale'ź y od fubtelno
ści zi'are'k,' ktore go' 1kfada
i'ą. Swieźo' odkryto w S'zam'· 
pan~l marmor fJ.o'ryzowan'y .. 
ń~a kforym wyda'ią l1ę chro': 
tty', óbilinYi gory, odle'gło': 

$ti 

jCl' &c. wyryfowane. W ro· 
ku I760 w ProwIncy' Bo
'Llrbonnois, fzukano y wyna- Rodzay 
leziono gory matrnoru bja- Os Sllryham'\ieh, ktore fi~ 
lego, y w kolorach~ zkąd nie- znaydlllą w Azyi, w A.~rY,ce 
gdyś brali go Rzymianie, na Ameryce, y w LaponII, te
wyftawienie łazi en w Boup dne z~a~oki'utnleyfzych... 
bon- Lancy. Z tego mar- " tJkąfzenle Ich rbfpala całe . " 
moru dahb pofadzkę, w Ko':; ciało, kolcem fwoJln, prze
ściele Panny l\1: a r'y i w Pa- nikaią naytęźf/.ą ery~. 
ryzu. Przez dowcip umie- Dla uchronienia {1~ od nich 
ią teraz na marmórze białym, miefL.kańcy w niektorych 
dawać roźne cienie. krajach, l'obią fobie namioty 

MARCAsSIN. Patrz z płotna, y przy ktywaią ie 
Sanglie1·. łubem z drzewa, a Lapoń-

lVfARCASSJTE, Jl/larca- czy b:. w ie w chałupach, do 
'Zyta. Ta materya ŚWIecąca, połowy fiedzą w dymie. Ten 
pokazuie na oko, iakby w owod przed wfchodem, y za~ 
fobie tniała naydroź{'zy ki'u- chodem flonca, lata chm~. 
liec złota, lub frebra. ale rami, zal1ahiaiąc powietrze, 
przefzedHzy przez bgień, Y. brzęcząc uprzykrzonym 
nie ·wydaje tylko CIarkę y głofem. . . 
trochę koperwafu. Szlu fu- MARIP A; Jen: rodzay 
ią ią w kantki, y ofadzaią Daktylow, rofnie w Surynam 
pierścienie, lub inne galali- y w Gwaiahie, liściem przy
terye. krywaią dachy, zamiłilt gon-

IVIARECHAL ou RES. tow, wyfokb wyrall:aią; y 
SORT Patrz Taupin , fą fpofobne do wyfadzenia 

lVIARQUfI:RITE. Stokroć gbścińcow: ~ 
Kwiatki te go ziela doda:ią MARMOSE, óu RAT 
oz.doby w l{watenich będąc MANICOU. To piękne 
ofadzone na okb10; przez z\Vierzątko Ainerykanfkie, 
tzęfi:e przefadzanie, nabie- ma obyczaje, fpofob ź ycia, 
taia rozmaitości kblorow,róz- y wychdwania . dzieci, teź 
n1n~źaią fię łatwo w iefieni, farne co y Swifzcz Amery
ż korzonkow rozdzieranyc1'i, ~,kańikii tym: fi~ tylko' roźni 

F od· 
Dykc: Tbm Ii: 
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odn-iego, ze' i e fi: mnieyfzy. 
Patrz Dicde!pJIC. 

MARl\IOTTK Bobr!k. 
rfo zwienątko przemief.zl{i
wa w Alpach y gorach Pi

,reneyfKlch, zawrze wybj~ra' 
fobie miey fce do Jlltefzka-

, nia, wyIławione k.n w fcho~ 
dowi j10ńca y połL!dniowi. 
Zyw~ li~ robakami, owocem 
iarzynami nie wiele iada, 
żyie w fzczupłey kompanii, 
fypia prawie l1flawicznie. 
Domek fobie huduie bardzo 
iluc7tnie na pochyłym pa
gorku, kopiąc i:lmę w zie-

. r ' ,,, l 
mI na tormę!. grec {i~go; ga-
łąlka trocha podnie(iona, za
myka \V n:s(!ic.l;oniec jamy 
w ktoryrn fi e d /' i, ieił: na
.kf,~tałt rogu LI woru, dru
ga gał:lka niżey troch e od 
pierwfzey, Gnży mu do od
chodzenia &f1oiu y uryny. 
\\/ miękkosci y och·=doitwie, 
bardzo fię kecha, fl10czywa 
na póL1anlu z 7.iołek dro
drobn yeh y nH.: hu. Zgro
rnaa~aią fię w kilkorgu, do 
robienia f\Vego I11lerzk ~lnia. 
Jedni j{opią, a dructz y z no-

• f'loą mech. U trz ymllią n ie-
l\torzy, że kaźd y z nich 
Jwlei,!, kładzie fi~ nawznak, 
a drudzy napakowawt'zy na 
niego prow j;l.ntu, albo mchu 
ciągn,! za bpki do iamy, y 

MAR. 
d-la tego grzbiet maią ~ ... 
wrze \~..:ytarty. l\liefzianie 
raz zrobione, już iluź y na 
zawrze dla całego potom~ 
il:wa, ch y oa. ze go my.śli
wy zepfuie, albo ziemia za~ 
rypie. Kaźda familia plo
dZI S. lub 6. mloJrvell. Nie 
wychodzą z jamy, t)dko gdy 
ien: czas piękn y, pogodn y', 
y gorący. Gdy fobie igra
ją. iedzą, y przechod7~! fięt 
ieden z fljch ,Hoi na w Ierz
chu ikary na wnrcie, y}- rle .. 
firzega caJą trzodę o n .e. 
hei'~ieczeńfl:wie. Gdy po
Hrze~::e pfa, człowieka, lub 
orln, ncoro gwiźnlc, tak za
rnz wL-:y1'"tkie bob~ki ucie
kaią db fwojch jam, a fzyI
w8c;h ;w niemi dopiero oibl
tni. Gd y przy idzie 7-ima, 
bobaki obydwie d/.rury za
walają ziemi:! hlk gl:1dko, 
źe cięźko roze7nać micv fca, 
potym zwiiai~!lę w ld~b'el{, 
iedno od drugiego, na dwa 
lub trzy cale. Ifrew w nich 
z.agrl',cwa fig {topo iami, po~ ł 

dług ciepłości PQ\\ ictr/,a, a 
gdy zimno ścifnie, cyrLulu
ie bardzo powoli. \-V zimIe 
~amieraią, y nic potrzehują 
źac1:1ego pożywienia. A j"l

koniellbywu znichnic 
przez trnnfpiracyą, tak teź 
nicpotrzebui,! żadne go napra~ 

wie · 

wienia fil. Tenze (kutek 
caie Ut;; WIdzieć y w fwifz
czach. Patrz Loif's. W zi
mie ich tylko można mieć, 
gdyż w lecie chcąc ich zia
my dobyć, tym głębiey 
lię k "'p ' ą. Bobaki moźna u
łafl<awić, ufiadlf'zy na za-
dnich łapkach, przedniemi 
iedzą, Jak rę koma. Sabaud
czy kowle ubod z y, wyqcza
ją ich rożnyeh fztuk, y 
chodzą z niemi po Europie 
dla z,lrobku. Zręczność z 
ktoq drapią lię między dwo
m1 lkalami, nauczyła Sa-
baudczyliOw,iak potrzeba ko
miny wycierać. lVlięfo bo
baka, flOakie!TI podobne do 
wicprzowc:;o, y bardzo wie
lu nim żywi 11 '2 . 

l\1ARNK 1I,'Zc.nza, It, zie
mia m:~ tkr , y tłufla, d,) na
gnoien ia roli bardzo z da

1\1AR. 55 
eyach we Francyi, w Polfz .. 
cze y innych, v.: rozmai'~ey 
gł~bokości. Dobywfzy ~łu 
z ziemi, trzymaią go na Hoń· 
cu y na pow ietrzu, azeby fi" 
rozfypał w bryły, potyrn 
wywoź,! na pole. Skute-k 
iego prędzey, łub poźniey 
prz yfpiefza pod lug .atury 
iłu. czarem dopiero fię oka
zuie drtJgiego, lu b trzeCie
go roku, ale to ugnoienle 
może trwac do 'tS. lub 20. 

lat. Pomimo iłu, potzeba 
jednak gnoić pole, ale mier
niey, gdyż zbyteczny gnoy 
fprawiłby fermentacYą m<l>
cną w ziemi, y wytraw i łby 
foki potrzebne do uczynie .. 
nia z yznoscl. l\1:arn y gli
niaO:ey, można uźywać do 
folowania materyi wełnia
nvch. 

. l\lAROUTE. Patrz Ca-
tna. lldada fi~ z g! 111 Y gan- '11omiUe. 
carlbey, z krydy, z pia- f\1ARRONNIER, d' IN
iku, anaJł~wrzyn:ko ze iko- DF~. JfaJztan Indyijki. To 
t'upek ślim:.lczych zepfu-- drzewo pochodzi z Indyi, 

. tych, w ktorych zawieraią- na wjofn~ czyni cień rofko
ca (1~ fol obficie, dodaie du- fzny, y prześliczny widok 
ft.ośoi y iyźności ziemi. H d~ie z kWlatow fwojch tyl
krydziaft:y, albo piafzczyO:y, ko ze dla upodobania w"li
fiuży lepie y roli tęgiey y pach, zaniedbuiemy bltL:
twarJey, a gliniafry, roli le- Łanow. Owoc wymoczy
tkiey y piac'~czyftey, ' Ta wfzy w ługu z popiołu, ahy 
ziemia tak kof/towna, znay- ftrncil goryc~, muz na n ' lU 

duie fię po wielu Prowin· karmić ~rob . KarZ ~anoN yrR 
F ~ ch~e-



MAR. 
d zewem ogrilY\'łl:\ią {i~ ubo~ 
zy y dzieci przez zabaw

k~, z. owocu wyrabiaią ro
żne fignry fn ycerfł:wa, y ry-

• runku, przezco pokazUJą o
chotę do czegp maią tu~ent, 
Probowano z ~i~go robić 
świce, ale światło z nieh iefl: 
fmutne y ciemne.Drewno ie!l: 
,ladaiak'le, mi~tkie, ~ło~ni!l:e, 
y pruchnieiące, z..tym wC.ly
itkim Stolarze, y Sn yce-
rze. używaią do r~bot poq 
malowanie, ~le rrę tylko przy-
oa na jedne trwl1ny, y ną 
Op.l! gdy niema ~epCzych 
drew. 

1\lARSEAU. Patr-r,. 
Sallle. 

IVIARSQUIN, SOUF
FLEUR. SUJźl'Lic~ mOljk ,L ry
ba, liczy G~ mi '2lhy wielo
rybami, kWiczy iak ś vinia 
bard/.o ieH: fzypka y łako

m'l na śledzie, zapęcha fię 
za niemi, aż na ha]{i n~nr

fkie, y na ten cz IS dO Il:Rie 
fię W ręc~ rybakow. Jśland
czykowle powIadai!!, i ~ W 

Cz~rWCLl o~zy im t lę ząll[\
niai~ , nak L~tal t b;lma, l"l;U 

tent:zas nap,d6ui,ą ie ną h.ą

ki, Y łowi :~; mlode ś\yin,ki 

iedz,!, a 7.e {hry ch z bie
raią tłu : to~ć. Z tych ie ł i: 
ieden rod;;ay, co m:,llą ka
ptury nakrz.tałt MnIchow, y 

MAR. 
n3~ywaią fi~ NJoi1z de mer, 
a drugie Purfille ~ ktore że
glul'}. po wf.lYfł:kich morzach 
gromadami. Ptetwy II świ~ 

ni morI"kiey fI! ofobliwf.ley 
formy, maią podobleńltW() do 
r~ki ludzkiey, op,aclrey z cia
ła, zna yduią {iIG po Gabiąe~ 
tach. . 

l\'IAĘTE, Kana. To 
ZWierze ie(t bardzo częłtę V( 

w kraiach Połnocnych Ame
ryki, ~=uropy, y Azyi, źyie 
w leCie, drapIe tię PQ drze
wach, łapie ptaki, ziada im 
iaia, llS <l f! ia Cię za my fzaI11i 
polnemi, wieWIOrkami. y i~~ 
nf3n~i zwierzątkami, ucieka 
prl.ed m, yśliwym y przed 
pf,llTIi, ąż na fn~ wiencqo
łek , drzewa: Samicą przy
właf'.lcza fobie gniazdo wie
wiorki~ y w nim rod~i d",Q~ 

ie młodych. Na fpoyrze
nie kqny, pt~i1:wo Gę poru~ 
fza do gniewu, y wrza)k 
wielki cZY11i, o, itrzegaląc fi~ 
obli Iki.m 11 i e bef piec.lpńit'wie. 
Ten kr/..y k ptf\fb~n, ieit po
rpolity prl.ee;iwko !irom, wil~ 
kom, tchorl.om. y ~f/.vrtkim 
zwierzom drn plC'żn \' m', pr .le

ciwnic na .Iet.:nia, {'arne, za
zai,!ca &c. nigdy Gę nie od
zywaią, bo l1ę ich nieboią· 
Ze grl.hietow y ogonow klln, 
robią piękne błamy. 

MAR-

MAR. 
MAĘTf~ ZIBffiLINE. 

fatr% Z1'belim' : 
MARTEAl.:J. Ta ry

ba morfka PflzyWą fię tak
źe Pantoujlier ' y Zyg::ne. 
W lVTarfylii nazywaią poi
jJon juiJ: źe na głowie ma 
'firoy podobn y, iak przedty ąt 
żydzl Vi Prowancyi no!ili. 
Ta ryba bywa bardzo wie!
ka, znayduie flet w Amery
ce y w morzu Srod.llem-' 
nym', ien: z rodzaiu prow 
~arfkich, bardzo źąrłoC.l
nych, wfzyG:ko ieść lubi, a 
nądewCzy11ko mięso ludzk ie, 
filna jełt tak, Że nic wyr
wać nie rnoźna z z~bQw ięy, 
ktorych ma niezmiernie Wle

~e W py1ku. 
MARTEAU, ou CRU

CIFIX. ~oncha z tego 1'0-

dzaiu Q;tryg, niezmiernie 
~e!l: ciekawa, afobliwie re
gularnością W zlmykąniu fię, 
chociaż forma i~y nie ie!t 
regularna. Przywożą nam 
tę ~onchę z Ind yi. 

MARTIN PECHElJR 
Zimorodek ptak l11orl1<i ieden 
z nay plęknieyfzych VI Ęu
ropie żywi l1ę drobnemi ryb
kami, łapie ie {łucznie, łep

'CLąC wodę po wierzchu, y 
to ie.!l: tylko iego pożywie
niem, fkoro fię mięso prze
tlawi w żołą.dku, zaraz wy-

, 
JWAR~ ::7 

rzuca ł~O<ę, ikorupki, osci. 
y ptetwy, lako y ptaki dra
pieżne. S[!nllca znoli Plęe 

atbo 6. ia y, w dziurze ~a

kiegg fzc;zura wodnego, na 
brzegu wGd y. y dwa tub 3. 
razy na rok wyCiada. Mu
si być, źe fze.wry ziadar~ 
iaja, bo tych ptakow ię~ 
bardzo ma~o. 

lVlARTINET, jerzyk 
ptaCzefc, iedne f~! więkfzeĄ 
drugie mnieyfze z rodzai4 
iaOcolek; we Fl ancy i na 
w!ofnę naypierwcy pokazu
ią (ję, a oltatnie cho~vaią {ię~ 
lataią z niezmierną fzypko
ścią, oczy majc1 byilre, kto
remi po[trzegHzy r09aczka~ 
zaraz go chwytaią. J ęrzY" 
ki więkfze, maią fzpony zą
krzywione, j(toremi ścifka

ią mocn~, gnieźdZI! filC po'a 
moH:ami, po fzparąch miEG~ 

qzy arkadami, a~bo pod da
chami bardzo wyfoko. Mniey 
fze ietzyki lepią gniazdo VI 
okn ;lch, we drzwiach, y pod 
fl<lepien'tem w Kościołach. 
Gniazdo zok rągła zMota u
lepione, ma tylko iedną dziur
kę do wniścia. .J ~rzy Id fi! 
łafe nR jr;ia ptafząt, widuią 
ie zalatuiące, okoŁo gniazda 
iakiey ptafzyny, do ktorey 
wypadaią rodZIce z WI~!J{ im 
wrzalkiem, y od pędzaią. 

Wnie-



• JOL!} INE~ de CR~T~, lida
';eran }(n:te'i'ZJili, , ktory wo

. grodnch fJ1uft;ą przykrywać 
. kapeluf;;ami, gdy ż zapachem 
fwoim ściąga do fiebić ze 

\ WfZYlikich ftron koty" po 
]rtorym tanui:1 Gę, gryzą. y 
śJinia; to i:ir~e rQZl~TZew~ Ich 
moc~o, użvteczl~le ien: w 
chor0b~,ch n"e !,wow vch. 

lVli\SQU A p n: r'; 8. Z 
tego korzrn;<1 \v'irg-ińcz y
kowie, wyci :;r;aią Cok czer
wony. keorym farbulą fW04 

ie fprzqt y y hrOl1. 
Tv1 ASS U i~, Je Ct 1'0-

dzay Pi~\\'L! nlOrfk;iego} z li,c?; 
by n~z\Vanyl'h konch Pour-
pi"es. 'f/Lłćr:~ {"'2;v jlOl./'-'a. 

I\IA:.S U iB - des SA U,r AGF:~' d' .AIVHi':I'~IQ •. UE. 
Patrz ~'~l~'dllll!j(C 

TvL\STIC . Tak nazy
wai~ zywic t , ktor(~ wydaie 
~ent'lL:ek e.~yti IV~arlikowc 
drze\vo, ~.4'ali:yk bialy z 
wyl'py C/lio ieLt naypI'zed
nieyfzy, l\1'ufzy (l~ w z~bach, 
zapala 1I1:, na l,V'ęgbch; y mię
kczcie w cieple i~ik walk. 
Tu;''-'Y wie~ki handel z nie

go prowadzą: Od y maIł 

l\IAT. 
zbierać Marty k, oczyfzcz:.ią; 
drzewo od fpodu, y w lip 
cq pierwfzy raz zacinaią; 
lentyfzek, żywica ścieka po 
dr"zewie na ziemię. ta ktora 
gęlrnieie na drzewio , ieil: 
czyścieyfza, y lepf.la. :TS. 
Sięrpnla zbieraią mafl:yk w 
czuuc fuchym, y pogodnym. 
Potym zacinaią drugi raz 
drzewo, y zhieraią go 15-
\Vrzef'n i-a. Zmlod ych drzew 
bywa wit;;cey, niż L.e ibrych. 
Sułtan Ture-cki z Archipe
lag'Ll, co rOKu odbiera 90. 
tyflęcy funtow 1'/I-tfł:yku. Da~ 
my Tureckie żuią M.dl:yk, 
iak lndyanie Betel. Zaży
wan ie l\I!1rty ku bieli zęby, 
utw !crd za dziąil:.l, y c:~ yni 
addcdl mity /, gęby. l\1ie
L'.h:ą t:1kże l\-Lutykdo chtą, 
ba przydaiąc nlu fm1Jw. 
l\-1aftyl{ , zbieraią także y zio
L'.)~ch drzew, qle taki nazy
waią h'fJcy famicą, czyti 
Ala/he f:nne!!e, 

~ r,,:ti\T I,n Cl\.lRE. 'ES
r .AI~GOUTE. lHaruna zie
le, coświ:tdczonc lekadh\'o 
na choroby maciczne, zu
pach jey , t'2gi, odpędza ko
mory, 

l\fATTE, Patrz The,' 
I\IAUVE. ~latwa zie

le w roźnych gatunkach; 
malwą ogrodowa, alb.o, Ra

Je 

MAC. . 
re tromiere ozdabia kwate-
ry fwoiemi j{Wicltami. l\lal 
wa drzewko, prześliczny ma 
kwiat płomieniftego koloru. 
Liscie malwy Lłużą do ene
my 

MAUVIETTE. Sko
wronek tuczony. Bałrz A
loudte. 

1\1t'\ YS, Patrz BIed 
- de Tw·quie. 

l\l~ANDRITES. Są 
miefzkania rohaczkow uro
bione przez olipy, nie fą 
ani gład kle, ani dziurkowa
te, ani gwiazdeczkowate. ale 
głęboko wiercone rozm::li
tym fpofob~I;}. Nazywaią 
ie Cerebrites, gdyż po wie
rzchu mai:! zaŁomki, podo-

. bne, do tych co fą w mo~gu. 
Polipy zyiące na ie- ~hu 
komorek fiedzą, ia w Man
drepor~ch. fi waia takież 
fpetryfilww::me~ .. 

lVIł!.CHOACAN, RHU
BARnfl~ B:_ANCHB~, SCA::VI
lVIO;'\),C!~ d' Al\1b:R1Qi..1E. 
Korze11 tego Powoiu purgu
ie Jetko, y doryć leO: przy
jemny. N.a mif:'yfcu iego 
używa,ią teraz Jalapy, gdyż 
pottrzeźono źe Iwrzell po-

,woiowy w gotowaniu traci 
moc. 

Mf.l:CHOACAN du CA-
NADA. Patr7., l'vlore!!t: CI 
grappa. 

lVIĘC. 
1\1 E CO i\J l' M. 

nazyw~ią Opium, czyli le
knrli.wo na fen, ktore w Anw 

gcii robią, gotuiąc makowld 
z maIl:u. 

lVIEDAILLES. JJ'lcdale. 
godne fą ciekawości tych, 
ktorzy fą cie kaw i wiedzieć, ,- . 
co wf'obie zawiera, Hili.o
rya, Latopifarfl:wo, y Geo
grC1fia dawna. \V ciemnych 
wiekac:h, gdzit' prawie nie f 

. wolno było umieć czytać aw 

ni plfać, \V fz yfcy 'l\Ionarcho
wie y Xiążęta tl:arali fię mieć 
Medale. W Belgrum racho
wano 200. Gabinetow na
pełn ionych lVledalami; ] 75-
w Niemczech, S8? we \'1 ło
fzech, a we Francyi blifko 
200. KroI Arragońlki y 
Noapolitnrliki w P. 1450. 
mia ł \ zbior znaczn y, porz<!
dnie ułożony, ktory w fzl~a
tule ze fłoniowey kości, z 
robą wfzędzie woził. Wy
znH ł ten Monarcha, źe za
patrui~c {j~ na te pamiątki 
wielkich Judzi. wiell<ą mu 
by ło pobud k 'ą do naśladowa
n'la ich w cnotach, y czy
nach wielkich. GuCt y po
znanie na l\tledalach Ul'OOy, 
y wydofkonnliły Cię b3rdziey, 
gdy Nauki odrodziły fl~, 
pr.l y znać albowiem potT7C'
ba, że ja)w lVledala przy no· 

fzą. 



l\lED. 
światła, y pew

ności w hill'oryi, tak Wla

ierrinie hiitorya, u-dziela n~Hn 
wiele wiadomości onych, tak 
dalece że i,cdno dmgiemu 
~eli: na' pomocy. , ]~ iltuJ'ya 
len tłtul1uczenJem lVlectalow, 
a l\ledale fi! światłem, y po
~hodnią do hiLtory i. Egi pt, 
Grecya,,,, y Rzym, nic 'llaw
nega ni uczyniły, tak w 
pokoiu iako y na wbynieJ 
czego~y ,nam nieprzypomi
nały Medale. Taki.e fą; 
ktore , nam wyftawuią dokła
dnie b"żkow Eglpf1cich, Gr€!
ck ich, y Rzymlkich, ktorych 
przedtym czczono, wyraża
jąc razem Ofiary, oftar.l.e; 
ftahty, y narżę,dzia, ktorych 
ilżywali do Ofiar. Na me-

. dalach widziemy Arki try
umfalne, Przyfianki, Teatdl, 
Amfiteatra, C y r k i, Kolors y, 
obeliiki, ]wlunniy hiaoty
czne; y inne Gmachy pu
bliczhe; Tam w ycz ytuie
my iakiemi fporobami iedna
li fobie ferca ludu, zakłacla
i-tc o rad y, policlaiąc między 
Pokolenia, znof.qc po'datki, 
daiąc igrzyfka, y potyclki 
zwierząt; Porty morfkie 
buduiąc, Rurmu{'y, moB:y, 
oro'gi , publIczne,' , y inne 
fzczo'drobli \vości Mon:ircho\v 
czynione dla LudL.l. Ż t} .. ch 

MED. 
dowiaduiemy iię o paczątku 
ich panowania, o urodz~nIU 
dzieci, y przy fpofobienill, o 
obieraniU Cefarzo\v, o po
grzebach; y policzeniu mię
dzy Bogi, y innych nił::'zli .. 
Czon ych rzecz y clekawych, 
ktorych daleho pewniey y 
łatWJey nauczyć fię może~ 
my z Medalow, n iźeh z 
k~ląźe~L Nacrf~a,tek choćby 
nIC WIęcey na n ich nieby lo 
wytażono , ,tylko portrety 
Auguaow y Cefarzbw, to 
doryć by loby dla nas mieć 
wyobrażenia. pierwfzycli. 
św~ata l\ldi1archow. \Vfzy
~kle l\'lcdale w porpolitośd; 
fą ze z-ł'ota, (rebra; IJronzli 
cyny, albo z o-ł'owiu. U Kro
la Francuikiego Zbior :Me
dal w zfotych, te!'! bardzo 
piękny, oźna ich rachować 
tia 5000. tb1br frebrnych, 
do tyi1ąca. Był. taki wiek, 
w ktorym bito :Medale fame 
rriiedzian~, y pobielane cf~ 
ną. lVled dle ołowiane da
Wne; fą bardzo' znaczne, 
gd yż' przedty m ołow był 
biel[zy y hvardfzy. ZblOf' 
l\1cdalow brOnZdw}rch ielt' 
naydoldadniey fzy, można go 
rachować na 3000 . Ńaoita
tek niel{torzy Autorowie 
h\' ietdzą, że liczba l\Ied~low 
nam ztiaiomyeh, we wfzela-

kich 

" 

kich krufcach, może wyno
fić na 30,000. Kto chce 
mieć znaiomość Medalow, y 
zrobić fobie onych kollek-' 
eyą , d wie rzecz y fą mu 
flaypotr.~ebnieyfze, Pier
wtza potrzeba umieć czytać 
y Ioze znawać litery, y Clo
wa częB:okroć niedokonczo
n.e, tudzież litery początko
~'e, y fkrocenia; p®wtore 
znać Gę na prawdziwych, y 
falf~ywycłi czyli zmyślo
nych l\ledalach; czego lna
czey nauczyć fię nie można 
tylko ie _częH:o w rękti trzy
inaiąc, y , w bezach zńaiące
SO fię, pr:i\vdzivle dd z~y
ślon ych umieiąc ro;źriić. Bez 
czego, y fiaymędrfi częftd
kroć 'p~blądzJli. Optocz Me
datow Greckich, Rzymf1cich, 
y Łacii1{}.ich, wchodzą. tak
*e do kollektyi medale

w 

Oe
farzow Niemieckich. y fą 
pocz~ści bal~dzó rzńdkie : 
Ciekawi na ywi<ccey te zbie
raią, na ktorych' idJ: kilka 
głow ra~eni, c'6yli to czo'

łami do fiebie obroco'ne, czy. 
li ied ll a przydrugiey )J:oią
te. Naydawnieyfze Meda
le fą. od d~ie\viitego \Vie
~cu, R.~YJl1ianie obrazy swo
ich Cesarzow sźanowali. Był 
to występek przeciwko' Ma
,rdlatow i, uderzy t ilie\\ 01-

D!!k~: 'rom II. 

. l\fED. 
nika , ktory nora na sobie 
Pieniądz, z wyraźe~ iem 
twarzy Cesadkiey, albo 
wniść do mieysca nieprzy. 
ftoynego, z takowym pi~
niądzem. Cesarze Rzyin~ 
fcy tak byli gorliwi o pra
wo bićia inonety złotey ~ 
że lufty nian Cefarz za wiel
lu! łaskę ,pozwolIł, bić mo
netę złotą kroiowi naten
czas Francuskiemu przyo
biecując , _ że blGdzie miała 
swby walor w całym Pań
ftwie, iakby iego włafnll 
bsoha była wyrażona. 

l\rED1C1NIH:R D' ESP A:. 
GNE. Patro)., Ricin, 

~E[;ASSID. Patrz. Can
ne ci. sucre. 

l\1ELESE .. rvioarzew d,.ze-
1~'d rośnie w Delfinacie, w Sa
band yi, na gorach Npey
sl<ich, Apenninie, y w kra
jach połnocnych. W yciąga
'ią z ni,ego oleiek terpety ... 
nowy Vi Brianso1i, y to Va
lais. W czerwcu swiaruią 

dziur~, aż dd drzewa wko~ 
~ze; , potyrń dopiero we 
~ i-ze~niu płynie materia ży
'Viczna j ktorą mizywaią 0-

ieykiem 'terpctynowym. 
podH:awiaią pod drztwem 
bańki, w kto re powoli ście
ka. Drzewo ktore ieft mo
cne ; ' moźe wydawać teg0 

Ci " bley. 



62 
oleyku, po ośm funtow na 
rok przez lat 40. lub 50. 
DyfŁyłluią potym ten olelek, 
y przedaią pod naż vifklem: 
Terebenthine de Venise. Ten 
oleiek w chod~i do wielu pla.
firow, y do pokoftl1.Z kory 
rolod yeh drzew; robią Invas 
garharfki do wyprawy fkor 
Liśćie y owoc , mai~ moc 
ścifkani. Drzewo fmolne 
ieil: bardzo dobre na budo
wanie okrętowo W Bry
anson budują domy, ktore 
zrazu białe, potym czer
nieią) albowiem smoła wy
ciągniona od promieni Ho
necznych, oblewa caIy bu
dy.nek po wierzchu, ktory 
si~ zdalelm Iskni, iakby 
b'Ył poJwftowany. Ten po
kon: zachowuje drz~wo od 
wod y, y zepsućia, ale za 

, to icfr bardzo łatwy do za
palenia Gę, Y t1latego prze
H.rzegaią ~źeby ciorny daleko 
od siebie były Hawiane. 
Podczas 11pałow y suchego 
lata, z liki modrzewowych 
pl ynie manna nazwana; 
Man1Je de Brianf01l. Patr:.. 
tego jłowa. 

MELET. OU SANCLES 
Ta Ty ba morika pofpolita 
ieil: w Langwedocyi zro
dzaiu Sardelowo Patr~ Sar 
di1'le. 

Ta ryba 
morfka z pomorz:. złotego 
w Afrvce; wędzona iak sle· 
dzie H~mburskie, ~lbo ma- -
rynowana i"e'ft bardzo sma· 
czna. 

MELILOT OU l\IIRLI
ROT. ](omonźca jiuo.l~/k(l. . 
To ziele rośnie wsztt~. ie 
po polach, wiatry w źo
ł~dku uśmierza, powierz
chowl\ie używane roz.wal
nia. Il-oki zielone nie bar
dzo pachnie, ale gd y us~ 

chnie VI iele ma zapachu. 
Garść tego ziela \\' loży.
wszy w krolika chowanego, 
będzi<!' miał smal~ dzikiego. 
. 'l\1ELISSE, . l\lelijsa zie

le, z ktorego pęd.lą wodk~ 
na kordyał y atfekcyc ma
cIczne, w chodzi także dc> 
Lodekaru, ale potrzeba 
przydać wi~cey lwrźeni. 
Melifs~ pić z Cl'emortarta~ 
ri proszkiem, ieH: do~\Vi:ld
czonym lekarH:wem na nie
firaw ność zO 'lądka, orobll w ie 
po grzybach. Z l\Ielifsy 
Moldawfkiey robi~ Ratafi~ 
żołądkową· 

MELOLONTE. Ten ro
dzay robakow, bardzo ieit 
podobn y , do robaka nazwa
nego ChrysomeJe, od ktore
go ty lko rożni- fię przednie" 
mi noźkami,- w r07 1'n:1itym 

b .. :~ 

bywa kolorże. 
l\'IELON. fr1etonow roZ

maite fą gatunki, to ziele 
na jedney chmielinie razem, 
ma kwiat samca y samicy, 
pierwsze iuko nie użyteczne 
Ogrodnicy zrywai,! : gdy są 
wcześnie zerwane, owocu 
nie b~dzie, gdyż pył z 
kwiatu samca, nicdosiągł 
ieszcze kwiatu 5iamicy , oe. 

I ktorego zapładzafi~. Melo
ny we Włoszech y w krą
ach gorących, ktore są 
ich oyczyzną, maią smak 
bardzo delikatny, Heią ie w 
polu, iak inne jarzyny. My 
musiemy ie sadzić na Inspe
ktach, y trzymać Pod szkłem. 
W melonach potrze ba fię 

trzymać gatunku, ktory fię 
lepiey udaie. lVlelony ia
rzynne sąneywi~krze, Me
lony Florenckie, albo kan
talupy fą na ymnieysze, 
Czworakiego . są gatunku, 
zielone, czarne, pomarań

czowe, y białe, wszyfł:kie 
te melon y są naydeli katniey. 
sze. Dobry gatunek nasie
nia y pora wygodna . więcy 
pomagail! do doskonałości 
tego owocu, niźeli wod y za
prawne, ktore ogrodnicy 
przedaią do moczenia w 
nie y nasienia . Ciężko roze
.nać czas, w ktor)'m ieft 
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doyt4zały Melon, Powierz
chowne znaki fą, fkora. 
zielona, y ogonek gorzki. 
Gd y nadto pachnie, znak. 
źe iuź iefł: przeaały. Gdy 
br:tęczy y wydaie hę Być 
pufł:ym, znać źe niedoy.rza .. 
ły, Y mało ma wody. Nay
pewnieyszy znak ieG:, gdy 
w miare wielkośći waży' 
Nasienie" z melo"a ' chłodzi ~ 
używaią go do Orszady. 

MELON D'EAU Arhus 
rodzay dyni, we ~rłoszech 
bardzo dobrze doftaie" y na 
W oloszczyznie. Sok' tego 
wodn y piją., nie szkodzi nic. 
owszem bardzo chłodzi. 
Wnaszych kraiach rzadko 
doyrzewa. Konfiturnicy 
przydaią mu sma!ku cytry
nowego, Bergamutowcgo I 

y inkiego chcą, 
MELON PETRIFIE, ou 

MELON DU MONT CAR
MEL. S% to Kamienie na
zwane Geodes. Patrz tego 

. słowa. 
MELONGENE. Ten 0-

woc we Francyi w prowin
cyach południowych, y w. 
kraiach gor,cych, iedzą iak' 
ogorki albo sałatę, w zim
nieyszych kraiach , nie fl! 
tak doyrzałe, aby były 
zdrowe. 

Ga 
MEMBRE DE BALEINE" 

Czło-
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I • .Gtonek natu ralny wieIa ry .. 
~~, je~ długi na 6} albo 7. 
~lęazL ,leIŁ ieden w Fary
~u w Gabmecie S.Genofewy; 
z łopatką iego. Patrz, Ba.
{Bine,' gdzie ~eft opifanie 
lak hę z ąobą łączą. ' 
M~MBRE MARIN. Patrz 

Priape de mer. ' .. 

M~~DOL~. ~e~ gatu
nek ryby iefr dosyć dohry, 
lepsz~ są ' p,ieczone niż gotq
wa?e., 'W Marsy~ii nazy
walą le : Cagave.t, ~ W Lan: 
gwedocyi lulel. 

MENTf.IE. Migla, kto
rego ziela pachnącegą, są 
rożne rodzaie : Sok z mię'
ty kos~atey piiąc w qccie, 
uśmierza czkawkę. Liscie 
mięty wO,dney ~ fą qobr~ 
od ukąszenia Osy, lub psz
czoły. W Afryce z mięty 
~ryzowaney, dy{ł:yl!ui~ ole
~ek, ]<tory pobudza ąo ucie
~hy. Ponim twarz iak 0-
g.ień ro"pal~ fię " a pocal YU1: 
cwIe chlod ofobli ~St y ro,s
chodzi (i€t. 

IVr~RCURE. Zywc :fre
bro, Ta ś~bll:ancya metalli
czna ni,e ma Halości , za
wsze ie~ 'ciekła 'y ruszająca 
fi~. ł~~czy ~ fobie przy
mioty. ktore zdaią uę być 

wcale p~'i'eCiwlle: lako to 

1ilie~n~ier~ą. ?i~k~ość) y lot-

~fE !f. 
r ość wielką, złączone z 
gę{tością, y ważnością' m~
taHiczną w naywyżfzymfią- . 
pniu, Ten me tal ieil: ufl:a
w lczni€; w cIeldosci, y nai
n~~ieyfzy fi:op ien ciepła mo~ 
że go w' niey utrzymać, De:
ciec /.ono tego, przez do
świadczellie LlC7.yni9ne w Pe
tersburgu R. 1760. Skor~ 
pomnoźono zimno natural
J;le, p~zez d~'danie śnieg!l 
y f~let~y, az zar~z mer
kuryqfz w Termometrze za
fia~owił fię y ~a! fię cj~-: 
gnąć pod mlote~, Merku
fyufz w pgniu fublimuie {i~ 
V( wapory' , ktore złączonę 
wiedno fą ~erkuryuf:te9 
fublimqwany~ . Trzymąny 
na o.gn (LI V{ cieple w9~n ym 
przez P. Boercbav8, prże~ 

~~t IS' V{ l1iczyJl~ fię nie 
odmięn,iK, tylko n~ wierz~ 
chu, uformowął uę profzek 
czarn y, poty~p gd y go zą~ 
mięfza ł znow II wrocił fię do 
pierwfzey ciekłoścI. l\Iię

fzaią J\lerkuryufz ze złotem, 
y ze frebrem, do złoceni~ 
h'lb pofrzeb~'zanja, J\tory fię 
łatwo zniemi ~ączy, Tegoż, 

używaią ',' ~o wyciągnieni~ 
z rud y tych obyd woch krus:' 
cow. Z.m,i ęfzaQy z cyną, 
uźywaią do pobielania tafli 
do zwierz~iadeł. Robią ga~-

ki 

• 

ł , 

ł . 

MER. 
ki z merkuryufzu do czy fz
r;zenią wody. Niektore 
ofoby mniey OSWlecone, 
hywaią zwiedzione, gdy im 
łaki filut ka~e wierz.yć, że 
p1aią taki likwor, w ktoryąl 
mogą miedź zamieniać na 

''[cebro, y chcąc tego dowieśc~ 
maczaią blafzkę I1lied z iaflą 
w pewnyrP likworze, ~torą 
wycląg~ąwTzy, ,- znayduią 

s':Vjecącą iak srebro. lakoz 
f1a 9 ko ; tąk Gę pok.azuie; 
ale to fię dzie i ę dlatcgą, źę 
te~ likwor ie~ z merkllry
t '''~tł rofpufzczoneg9 \y kwa
.fte ~ a ~was Llczy lię ~ mie
pzi~, y zaltanawi'a Merkury
~fz , ktory dąie kplor fre
brn y. Do~tor~wie pT.ieią 
uży\' ać merkuryulzu do ro
~ny c h lekarltw, a ofobli
~ie na chorqby ~enu(owe" 

l\1l~RC l] IALIC. Szć~!/r. 
?ięlę , ielt bardzo zmi l, kc za
\ącę, mogłoby mQże fąrbą
wac n,ieb ,efko, iak szczyr 
~zjl~ i, jal~oż daie tego. zna
~{i zR, fnf':;one w zielndn~, 

. lVrE,K,lSIERJf/i.rnioll:ledrzew
Jw' drobny O'ń-.:..GC maiące: w 
~tore czafęm fzczepią wiś
nle dob"e, a natenczas. ro
d~a 'Ow~c wielk i. Z tych 
,\vlszenek dzikich, dyH:yl
luią' wodkę pewll<! nazwahą 

Kay!er-uJajjer. Drzewa l.lŻ~-

waią tokarze, y, rzemieś
nicy o~ lutni y fl rzypcow . . 
1'0 d~ewko, miewa czafe<m 
kwiat dL1be~tow y biały w 
'l\l aiu . 
l\tU:RLAN. Lin ryba fma· 
~zna, \fychodzi 11; brzeg.' 
geJ Y uę za I1~ą zapęd:li iaka 
i:y ba wiel~a, chcąc ią po.
żrzeć, ale zaty~ wpada w 
fieci. W ~i~mczech y we 
Flnndryi, przyprawuią tę 
rybę korzeniem nqZWany~l 

kurln:'111q, o,d kto~ego nabiera 
koloru ' źo!tego. Znayduj~ 
liny dwoypletne, w Jj.t<;>
rye~ :zna yduie fię mlecz, y 
iki·a. 
lYIERLE. Kos, kilka rodza
jow' ie"ft ' tyc~ p~akow, 1'0-

źn~ą f1~ kolorem pio~. l{os 
czerwony BrezylIki , ieft 
ieden z nl3y~i~I\I~ieyszych, 
iako y kos rożowy we \Vło
L~ech. Nafz kos 'na wiorne 
zącz na ' spiewać, spofobny 
do, nauczeni9; wymawinć ilo
wa, y gv.: izdać r;o,źne ku
ranty, ale tylk,o fnmiec. 
Ch i tiilr..i kos niebieiki bar
dzo piękny, te~ fal:ne ma 
prz,Y1:nioty-
lVlł~RLE BLANC. kos bia~ 

ly ien: ~ardzo rzadki ,z tym
wrzy~tkim znayduie fię w 
Afryce, w Snbąudyi. W 

Arwern) i l tY w A'rkadyi, 
też 



też falne ma przymioty co 
y nafze. 

l\IERLE DE ROCHER. 
Patrz. C(1ffo-lloix. 
MF.RUE; J. ou MERLOT, 
Ta ryba morJka nie wiel-
ka; iefł: dosyć smaczna, y 
łal~\Vn Jt) {l:rawienia. 

I\H~~LU, ou MERLU
C li b~, l nrf; rodzay Stokwi
fzu fuL-:onego, nie służy, 
tylko żoląd~om mocnym, 
ie[t zawsze twardy, y ły
l(C'waty. Francuzi ie łowią 
na brzGga~h ziemi Labra
d(n", folą ie dla lepszego za
chowania, 

lVIESANGE. Sikora. Tych 
Ftaszkow ielt bardzo wiele, 
raźnią Clę J\ształtem y ko
lorem pior, łaią drapiąc fi~ 
podrzewach , nakfztałt dzię
ciołow. Szukaią robaczkow 
y rnGc>nic, }{toremi źy ią , 
Y wJc1e ich pruią· Sikora 
z dług·im ogonem reiele 
gnhzdo. naksztnłt iaia, z 
l\łokow, ze mchu, y z 
P~!łęczyny, 'ze frodka, wy
fcich. puchem, y zoi1a~.uie 
li .iDr!:e we środku, młęde 

p::,Jz~t; !l~d7ą w nim hefpie
o.r:n ie od flot y y deszczu. 
Sikora nie wielka błękitha, 
powiadai1 ' źe podlega pedo~ 
i)!" /t: . S'kory łapią nalep, 
y 'l potr L ufl;: i , po!oŹiywfzy 

I 

na ponętę orzech alho tro
ch" łoiu. Sikora llite \ 'fk q, 
albo Remiz, robi gni~zdo 
mi~tkie z puchu O,etowego, 
y zawief/-a. na gnłą~ce. Sa~ 
miec fikory brodatey Iue
landzkiey, ieit bardzo grze~ 
czn y dla fwoiey famiczki, 
gd Y ona fpi, on ją przy kry
wa fwoim fkrzydełkiem. bi
kora z Bahatmy y kapu, 
prześlicznie śpiewa, zwłą· 
fzcza razem z kanarkiem. 

MESORO. Tych rybek 
morikich wiele jedzą w We~ 
necyl. 

MESQUITE. len: drze
wo w Ameryoe; ktorego 
owocem karmi'ą byd~o y ko
zy, mięfo z ni,ego nabiera 
wieTh delikatności. Poaczas 
nieurodzaiu, z zi~rek tego 
owoctl pieką chleb. 

M ETEL. Tak nazywa 
fię jabłko kolczyfie. Patr:f,. 
Pommc epine'Hje. 

MEULE. Patrz Lwze. 
MEUNIER. Glowac% ry

ha morfka, miECfo iey białe . 
y nj'e frnaczne. C/-af'ęm ie ... 
dnak waży od 50. do 60. fun
tow, 

MICA. Nie wfzyftko zło
to co fię świeci, tak iako 
y ten profzek, {;O nim li .. 
fty pofypuią. Natura tey 
fubfiancyi mało nam wiado-

ma 

..... ~ 
I ,.. 

ma, ma w fobie rpr~ż y .. 
fiość, iefł: twarda, y nie 
rofpuf~cza li" w kwaCie. 
Tego prof.,~ku dWoiaki iefł: 
gatunek, ieden nazywa fię 
Mica a1'gent de Chat, a dru
gi Mica or de Chat. Znay
«uie fię albo w kamieniach 
albo pomięfzany z piafkiem 
w niektorych rzekach. P. 
Iuji Chimik Niemiec, po 
uazynionych doświadcze-
nlach twierdzi, że Mica za
wiera w fobie cząśtki pocz~t~ 
kowe złota. Piafek nay
pięknieyfzy y nayiaśniey
CLy nazywa fię te ven·e. de 
Mofl:07.:ie. W moikwie przed
tym używano go zamialt 

, fzkla 1 w ychędoźywfzy lu· 
giem z popiołu żołtego. 

l\llCACOULIER ou LO: 
TIER EN ARBRE. Obrofl-
1zica.. dr.lewo, pochodzi z 
lo-niow gorących, udaie fi " 

u 'nas w ziemi wilgotney, 
rośnie wyraka iak ~VląZ 1 

wyfadzają nim ulic.:e, g:dąz
ki giętkie, okr~caią fię w 
kolo tyczek. Z tego drze
wa robią wyfmienite oorę
cz~, wyginane do krzefeł. 

MICH EN. PULVER. 
Proszek Arszenikchv-y kto
rym w wodzie trują mochy. 

MICROSCOME. leił 

Pław modki, ktory na wey. 
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tzenie, Zdl.i'e lię być fztuk% 
opoki. l\iieCtka,li e iego IlIa
da filC z okrufL:yn lwncn. 
koralo,"' , y innyc:h petry .. 
fikacyi morfkich. Slirnaki 
mortkie nazwane Senlopen. 
dres, przyczepiaią (ię; cza .. 
fem do niego. \V tym ka .. 
rniennym mief~knniu, f~ 

dwie dziury, ktoremi ci~
gnie w fiebie-, y wypu. . 
fzcza wod~, otwiera ie, y 
zam y ka kiedy chce, lVfi~ro 
iego iefi kruche, y dobre 
do ied.zen ia. 

MIEL.l\1iocl.przczot vzbie
raią go zrożnych kwiatow. 
ktQre teraznieyfzym Bota
nifrom fą znajome. Ffzczot
ka mufi wiele zbiegać kwiat
kow, nim napełni miodem 
pęcherzyk fwoy w żohdku-, 
powrociwfzy do Uia, poda
ie go pyrzczkiem, innym 
przczołom pracl1ilcym, albo 
wyrzyguie w komorki, czy
nl:~c fobie z/lpas na zim", 
gd Y pt1napełnifl. komorki , 
zulklepia Je z \,I;""rzchll wo
fkiC',n. Miod ien: mniev lub 
wj~(:ey pięlmy " rzadki al
bo ~rupkowaty,podłl\g gatun 
ku z101, z ktorych ielt zbie· 
rany. \V kraiach gor~cych ~ 
mi od zbierany z ziol fpiączk~ 
czyniących, upaia albo ur.r
pia, iak!tśmy powiedzielip<.tc1 

. f!()\. 



Charn~r;r'odendrof 
lYIILABRK Ie lt nlewiel

ki .robaczek, ktory fię zna y
dMie na kwiatka t h, o hls
tory) iego niewH~my. 

lVIILAN ROYAu. '.Pe.li 
ptak; nad wfl..yHld e ptaki 
drapieżne . naymoŁ:l i i ~ yrzy , 
Soko! y Punacz okrutnie i 
nirrl zabiiaią 1 i ~, al ~ tylko 
pier,wfz)7 moźe _go po konać. 
Powiadają źe' l\1ihm Roy!~l 
noire Afry kcińfki, ieit tak 
śmiały, że porywa ryby na 
rynku z rąk przeimpki. )\,12"

lan małin. Iefi: r yba lata
jąca, ktora fiCC podnofi nad 
wodę, ucieRai :~c: przed inną; 
rybą; i~ goniącą, gdy iey 
piora ofchną; nazad vii w 0.-
02 upada, \V nocy głowa 
iey fl~ ś\:Vici iak gw iazda , 
a pod niebienie c~er ... vdne jak 

- węgiel . " < 

MILLE,C 1-\:NTONS ,. 
SOTTł1:VILLH: J'dD~ ~T b. 
lert gtitLmel~ oJtdn i0W bar
dzo ł"maczn y \v j'z e kar h , ło
wią ie' y vi' G('ne\\"ic, y \~. 

ROlIen, file dra ZQ( 11 h:-;"U1~a 

tego rodzaiu. nic Wt; in'o 
ich ktHd emu ł o'iri c:~ . 

l\1l t.LE- I~LJ ILLB:·. lJatrz. 
HerbB au Ch!1;:vcnti!!1' . 

IvuLLE PH: ~{T·UI:-;. Di ht
raUJle~ i albo dz\von!{ i z iele, 
kwiat te~o ziela nanraozO'-

y \V oliwie J leczy rany y 
wrzody. 

MILLE-PIEDS. Patl'zi 
Sco!opendrfJ. 

I MILLE PORES. Są to 
h)mdrlri porobIOne; przez 
pewnych Poltpow burdzo 
drobne; w ktorych one 11lle

fzkaią. Te komork~ przy': 
legaią czafeln do miefzkanJa 
innych. Podobne komorki 
wy kopuią z z i e~i. PatJ·i 
jłOlłJ: Corail, y PQlypes. 

lVllLLET ou MIL. P"04 
fa. . n·.yoiaki ieH: rodzay 
proCa ktore lIe ią, ieden zo
wie' qę pofgo[ici e prOSE'.lll, 
a drug i Berem. rfa roflina 
pochodz i ż ' Ind yi, bardzo 
dobrze \v nafzych kraiach 
rod '!' ! ~ i ę . Profo' lubi ~le'mi~ 
gnoy n,! :r letką. ZIarno 
konl'erwuie fię, gdy ź go 
zbożów y robriczel~ nie tkni~ . 

Otlo'k~l1e' profo nazywa fiiG 
lagi crr;1i z k to'l;ych gotui,! 
kaf.,~e. W Gwaianie miel~ 
na m~~kę, y ~hleb pieką. Be; 
lL1bi rolą tęg,! y wilgotrią ; 
karmi ą nim dr bbie. \'\te wło_' 

f~e ch uh, ,d~y pieką z niego' 
chleb, nIe czarny 'S. nie ; 
ihawriy. 

lVII rr~ D' ACIER. len: 
ruda Let.l:lna. \fi wyżfzyn{ ' 
H:opn:i u' dofkonafości, z ktd
l'f:y "za pierwszYltl rorropiEi~ · t 

niem ~ . 
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n'em, fl:aie łi/G Stal łączą obyczaie fpoKoyne, y 
ACler. bardzo podobne do n a l y , 

l\lINEURS. JeLl: rodzay lubo nie maią tey złośd, cd 

róbaczkow ktore zębami; one. Ufrawicznie f..yw e, we ... 
wgryzaią fię w źylki ziela, fole, y aż do naprzykrze 
y tam zak ładają f woie mie- ni f y'\\'olne, dlaczego po .. 
fzkanie, źyią;c befpiecznie trzęb~1 e trzym'1ć na łańcu
od wfzetkiey przygody. Je- f~ku ~'ypusciwfzy, biega 
dne mieL~kaia ofobno, dn.i- . wfzędl.le, ale do dotntv ł?op 
gle razem. ~ Rozm~ite ich wr< ca , chOdzi niezgraBn ; 
fą rodzai e ; iedne przemie- y ikacz l€. t k'o, gdy go 
niaią fię w motyle, drugie zeydzie znienacka, alho rta .. 
w muchy, lub robaczki łu- ftrafzy, odzywa fię głoFem 
fzc zafLe. cienkim, z ktorym nigd y nie 

l\llNIUM. Pab'~. P10'inf daie fię ~lyfzeć. Sypia fie-
lVIITłi:S . lV/ole. Niezmierna dząc, fpuściwfzy pyfzczek 
moc ieLl: tych robaczkow, na pierii ? te zwierzlCta ży i,! 
iedne mie[zkaii: w prewe ~ - w kotnpanii. Oyczyzną ich 
tach, drugie w m~ce, albo ieftlVZadagaJcal' wyfpa,sdzie 
blifko p.ieca, inne w kfiąż- chodzą po 3 0 . lub 40. ta
kach, y między papierami. zem. 
Czynią nieiaki fzelefl: [wo- NIOELLON. J eft gatu-
iemi fkrzydcłkami: Inne fą rtek kamieni, J.:tory dobyty . 
zno\ł'u, co tyi1w fię znaydu- zgor twardnieie na powle-
ią w Ogrodach, aUlo pud pio- tt·zu. Do murowania ieH: le
tarni ptakow. chowanych w przy, ktory twardhieie. 
klatce. MOINEA U. Wrobel. Ro-

MOCA y A. Z nafienia tey dzay tych ptakow, ieft bar-
1(apuH:y w Gwaianie robią dzo licżny, po wfzyHkich 
Oley dobry do iedzenia, mo- prawit ks:aiach, ieH ich pel
żna go nawet tlźywać do no. Nafz wrobel dziwnie 
malowania. rozmnaźa Gę, daie fię ułafka-

lVIOCOCO. 'ten rodz~y ~ wić, y czafem iłowa wy~a
Z\\ ier;~ąt nazwanych l\lctki wia, :!yie owocami, ziarnemJ 

i11ai :~ og on pfhy zakl'ęcan y, pożera pfzczoły, gąfienice, 
poftać ~mieLmą, do l ~ tore y V inne robaćłwo. \V robIe 

. Ił ~ tak 
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tal- vilelkie fzkod y czyrtią; 
ie w l)ruGech murzą dawać 

'~, vki ich~ za podatek. Sam· 
' e dobi iaia oe o famice zwie l· 
ką żwawo~'cią, tak fą zaś iur
net że do dwodziefl:u razy 
raz pOI az parzą llę z famicą. 
PowiadalI! że wroble odle-
gaią wielKiey chorobi ,hto
ra przyczyną leLi; wielkie y 
ich gorącości, ktorey z uHa
wicznego parzenia Gę~ nay
częściey dofi:aią: lVlięfo w 
nich chude, fuche, y niefma
czne. lndyanle maią wro· 
ble w ro~majtyph. kolor l, 

z ktorych pior robią rozne 
ftroie, y ozdoby. \Vrobel 

, biały w l~raiach pofnocnych 
nazwany 1\.:Ioineau de neige, 
wiecie przelladuie w gorach 
LapollfkIch, na zim~ przyla
tlłie do Szwecyi, złapany 
wrzefzczy iak kawka~ mię
fa tluH:e, ie{t bardzo fma-
czne. W Szwecyi karmi,! 
je w klatkach, konopi ami , 
y owfem, prawie nigdy nie 
fypia, Ikacze y lata całą noc. 
.W· tamtym kraiu uchodzi za 
Ortolany ptaCzki, ktore fię 

- prawie w fam~ tłultość obra
CaJl. 

1\I9LLE, ou POIVRIER 
du PEROU. Jagody z tego 
owocu maią zapach, y fmak 
nafzego ialowcll, robi,! z nich 

trunek kwafkowaty, ale {i~ 
prętko pruie. 

MOLUQUE. Pfzczeln2·ft. 
HiJ'1.pm1jki ziele, ktore likwo
rom dodaie zapachu korzen
nego y przylemnego. 
MOLYBDI~NE. lVJICA 

des PEINTRli~Sł eRA YON 
d' ANGLETERRE. Sub -
francya, z ktore y robią 0-

łowki AngeHkie, zdaie fi~ 
w fobie mieć cynek ' y żela
zo. Rudę iey kopią, bar
dziey lub mniey piarczyfrą,. 
Te fubfrancyą czyiŁą, tluk~ 
na proch~ miefzaią z ldeiem 
rybim y robią mafsę, l .. toq 
napełnjaią drewienka wydq
żone, y przedaią ~ a to jeB: 

co my Olowkiem nazy-
warny. Tę rudę kopią w flejJB 
w Finlandyi, nayczyfiJza, y 
ied yna w f woim rodzaiu ien,. 
w Prowincvi de CiLJ1lbcr!aJld 
w An(dii. ·Pod cicżkiemi ka-

;:J " 

rami nie wolno iey z kraiu 
~ywozić inaczey, , tylko \v 
Ołowkach. Takowey rudy 
piafzcz yfiey, ktorą pofpoli
cie przedaią, używaią do chg
doźenia ltąli y naczynia źe. 
laznego. 

IVIOLLUSQUES. Nazwi
fkiem tym nazywaią rod za
ie Ziołozwier~ow, iakie fą : 
Calmar . 11 HolotTwrie le Con
c07'Hbre marin: l' Orfie de met, 

l", 

MOM: MOM: 7 I 

la V elette, la Fiume tnarine, tym z więkrzym . kofztem 
/ la CheniLle, Olt Taupe marine, balf:trnowano, y wfpaniał~ci.ą 

t' Arzemone de mer, la P01nme daiac napify y hiero?l~fikl. 
fOliJ de 7J7.;r, Le Raijin d(Hner, 'rnuuny bywały robiOne z 
l{}s ęOWi201ZS marźns. d rzewa, albo z porp,ru, dru-

. MOIVIIE ou MUMIE. Nhe- gi ciała bez trumien, cho
mia. pwolaki gatunek iell: wano pod Piramidp.mi. Zna- ' 
Mumii, iedn .. e ktore fię natq- leziono w zien~i ęgle uHa
ralnie konferwuią, a dl~ugie ne, na ktorych leżały- ciała 
artyficyalnie . Pierwfze znay"': przy kryte matami, y przy
duią 1i~ w piafkach Libi y- fypane ziemią, znać ie t ~ 
fkich, y Zaary, gdzię po- fporobem ubożii balrart10Wah 
droźni w rożn ym cza(ie pia- ciał..,a fwoich Ro~zicow.Przed ... 
:fkiern zafypani zo !f-ali, p in- tym Mumii używ ano od Gan-
fek albow'lem gorący, prze- g y. Mumie ~tore teraz 
jął wf'zyfikie czło~ki, y po- przedaią, fą ciała nicdawne, 
w<cdził ie. Mumie zaś bal- balfamowane przez żydow. 
fa~owe znaydu.ią fię w Egi- gdyż lVTum)a ~gipfka ien: I 

pcie. Ppwodem do robienia bardzo rzadka. Mumi~ zna
mumii, było ufzanowanie ku leziona w Arwernii we Fran
f.iałom z~larl ych rod ~jCQW, cy i, może bydź ofądzona za. 
~tore Egipcyanie mieli z 0.- nayprzednieyfzą ze wfzy~~~ 
~owi :!G:q Religii. Bogaci y l{ich nam znaiomych mumll, 
ubodzy, rożnym fporobem daleko byłu przednieyf .a od 
one ko.n!'el'wowaLi. do czego Egiplkiey, ktore f. ~ t ,Iko 
mteli baI(nmo~nikow umy- iak marsa zefchla ni e kL~ tał
ślnych. Sztuka balfarnowa- tna. 'Znaleziono ią R. J756. 
nia~ na tym zależała, że l)ay- w grobie iednym~ po!oźo
przod wybierałi tŁu(l:ość z nym ze wfchodu na za~ho.d, 
ciała przez dni 70. w Soli wylllurowanym z kamlenl, . 
AI~ali, do ktorey miefzano w ktorym była trumna olb
roźne korzenie, y przef\rze- wiana 4. piędzi y 7. calow 
gali wilgoci, obwijając ie ban- długa, 'w wieku było dwie 
daźami napu.fzczanemi ży- fzpal' y , iedna nad gębą, a 
wicą paohnącą, y klejem. 'druga nad brzuchem, zatk~
Bandaźe były bawełniane. ne kłakami, ze środ k a n Ie 

1m godnieyfza bytu ofoba. wiem naco, hy-la wyle p- i 
H.4 



~~ MON: 
na fubll:ancyą korzenną, zmi~ dzo cienkie. y przy kryte 
fZaną z glin.ą. W tey tru- ptach~ą nakfztalt maty, z 
'mnie, mumią maiąca około grubego platna. 
czterech pi~dzi, nie była MOMBAIN. Są śliwki n~ 
2byt twarda, owfzem miała wyfpach AntyUkich, z kto.
gibkość, y ~olor trupa priZed rych robIą bardzo fmaczną 
.kilko dniami zmarłego, ręce Marmelad", y trunek łaga
y inne azłonki dąty fię ru- dny, przymięCl.awL~y do nie .. 
{zać y uginać, y ięzy k w ca- . go gorzałki. Dymu z fpa
łości hy! zachowąny. Wnę- lonych peftek z tj ch śliwek, 
tr 'i ni'e hyły doby'wa- Mur.zyni zażywaią na poty, 

...-.-_.--';,., ani muzg. Po uczynio- trzyma.iąc nad dymem (;LęŚĆ 
J1ym roJł:rząśnien' u przez u- ciała. fchorzałą poty, pok~ 
czonycq. ofądzono że mate- mogą wytrzymać. 
rya ktarą ta mumia ~ lVIONE. Jej} rodzay malp. 
balfąmowana. fkładał~ fi z ktore nazywaią ftarc.;em, dJa
żywicy y proCzku .korzen- tego że ma brodę długą,. al~ 
nego. iakoto, z Cynamonu, 60 SilIge vurie., dla rO.Lmaito.
kaClz.-idła, kopru I~śnego, y z ści kotorow. T'l nudpa I-nay
baldryanu ziela; zapach tey; duie fię; w Peri'yi, w B~rba
kompOLyCyi tak był Il1ocny, ryi, VI Ąrabii, y w kraiach 
y pr ' enikai~ey, że nie mo.lna gorą.cych w Af:yce, y w In
było .z.r.ąk wyci:!gnąc, tyl- c1yach. JQfbży\vą,letka, 
k~ fPI1'ltL1~em wina. Ta l11U- .' fpoko ~rna, y łatwa do przy
JUla :t.Ofl:a.ląC na wietrze, fwoienia, v nauczi:nia {je rQ-
:zc%crnicda, {traciła rwoiagib- żnFch rzt"'uk, crd \1;:: i e ił:" bo-l " ~ J b J. 

. {?sc,. y n;;orczyla fi~. na pot iaźliwa ZJ~wi fi~ owoC'lml, 
plęd lI. \Vledzieć nie mQ- mięfcm gotowal1'y:n, legllmi
żnn, co to by la za aroba, f~- ną, y·.robak:łmi, na ktorc ieft 
dzą tylko, źe I1111Gala być tak lufa, ze cl.afem odwala 
znac;;ney dyH:ynkcyi. Na l{amienie. 'fzukaiac robako\v 
hnnd:1Ż~ (~h [ą iakje~ chara- albo.mroweic Na ~poticzl\ach 

. kter)., nle ich nikt pr~cczy- 'm~ torby, do ktorych fobie 
;..'lC 111~' potrafił, mi·'dz V k tl)- chowa iedzen ie, na ~zień, 
remi byty :itcry \~ic(kie G. lub na dwa dni,' 
y Y. el, lu t:> b\' to obwi- J\IONGOUS. J efl:. rod.zay 
nionc' \n!~tl\~ic Cl;'ll[tki b~'r- zwierząt l\laki, pochodzI. z 

Afry-

• 

• 

MeN: 
, Afryki wfchodniey y z Ma

dU3alcnr: ic'fł daLeko nmiey
fI. y od [IIDCOCO . 'Szerść mię-

, 1d'" a, y troche luęc.ona . 
Zwierl.e nieochędożne , zi
mna nie cierpiące. ~fta\~/i· 

cznie przy ogniu leży, y 
pr:lwie przez cały dzień śpi. 
Na naymnieyfzy fzeleH: ocu
ca {j~, ie chleb, y owoce, o· 
twiera fobie pudełko, bierze 
bombonki, y inne cll~:)~rl)i 

~iada,liże C7.arCm ~~Ź do krw ie, 
(ł bron l:~C Gę ie 1, uKąfi !nO

cno. mruczv urta vicznie , 
pokazui:t~ rwoloie niel1kGnten
towan:e, zwła.fzcza. zumlmą
wfzy ią rami, fkrzeczy iak 
żaba.. Do kotki fię gwałtem ' 

drze, y >chociaż 4fil z nią złą-
\ . czy. iednakże bez1kutecznie. 

'MO~JOCLE. Tak nazy
wa {i~ rcbak pewny, gdyż 
;tdaie Gę~ ~e nie ma tyiko 
iEdne oko, znayduie fi" w 
kałużach, w rowach, w fza
flikach, y 'wodach Hoiących, 
plywa przed~iemi nogami, a 
lIciel.;nićlc podH ... akuie, ;dqd 
nazy\';/aią go Pphłą wodną, 
czarem tei pl yWśl. ale bar
dzo TLadlw, wfzyftLemi nq·· 
garni, ogQn mu takźe uniy 
~a wioHo: iedne Ja koloru 
zielonawego, a drug.ie czer
wonego.. ktorego nabier;;,ią 

Z okl'ufz yn zio f, ktoremi fi~ 

żywią, kolor z nich czer
wony wydaiący Gę w wo
dzie, przyczyną ieH: niekto- I 

rym, ic pottrz~gHLy go,' 
rozU/n ieią • iź ilS wtTJda w 
l( . e \II z ~ m i e n i1 a; ~1111 {? n i e r ~ 
~nrl~czn.e, .o~r.l.e~ tak.11abe~ ~ 
'Ze nieJni Jnfze robakI wo~/~'; 

dne, y l)oł'py ży i:t. Ciało 
maj~ na robie twarde, y t,ek' 
przezroczyfłc, że można \Vi ... 
dl-icć iaia, l{tore maitb w ro-
bi e. ,"'", z nich niek tore, cSl . 
nofzą i'11a w pce;herz'y lLll 

V fobie na boku, z kto·. 
yc~h wypufzczaia iaia • a

z~m, alb~ po iednemu. Ztyclt 
nayznacznieyfze fą: Per"t'o
qltet d' ral!, y J\.lolIocl~ Ó. co
q ud/u, o1tat~ie maią na fobie 
ikorul k!2, w ktorey flę za
mykaią, wy'ą\vfzy ie z wo·· 
dy, ta ilorupb, ptwiera f1~, 
ze fpodu, robaczek \'r'ycią
gnąw[zy przednie nożl~ i pl y
ni{" pl:«tko na tę, Y. na ową. 
[tronę, fznkaią.L: czci';O, la .. 
czymby {i~ mogł oprzcć. 
MOHDELLĘ. Rcd?uv 

tych 'robaczl\Ow, .ztlnydui~ 
nę ppfpol icie w leue na kwic
cie drzew. 

MQl{[CLLE. P(inh zlele 
rożnego if:it rodz~i\J, iedne 
kwitną biało, a drugie nie 4 

biefl<o .TaFcdy jego zaz,r-4 
te WcW r:ątr /', 1'ą trucizną y. 

fpra .. 



14 IVrOR: 
fprawuią ko"n wulf'ye. Po
wierzchownie rezo!wuie, y 
świerzbienie ciuła usmierJ$a. 
Je{t pewny rodzay PilneJ{ 
wk910 lVfonfpelium we Fran
cy j. y w nilfzey Lan~wed~
cy i. Zbierać tego zIela Ole 

wolnI'). aż od 25. lJipca d9 
'. \V;·ześnia. Chłopi wy-

f.t.edłL,-y, chodzą za nim na 
mil J 5. lub 2,0. k~źd y zbie~ 
.ra dla fiebie. Zebrawf.l y 
Jcrnfzą go, oprocz korzenia 
we rnłyni'e, w czalie fuchym 
y pogoJnym, z okruch 
na i8 (i~ wyśmienity gnoy, 
fok Z:lŚ wyciśniony, natych
miaa lub w kwadrans, leią na 
płatno l\Onopne, p7.ymięfza
wfzy troche uryny, y wy
cieraią mocno w ręku, po
tym fllfzą ie na, DOllGu, gdy 
wyrchni~, .kładą te płotno 
nad naczyniem kumicpnym 
peł~lym uryny aźehy na
ci:.wnęto waporow, w uryn~ 
za~/ k b.dą wapno niegafzo
ne, atbo Ąłun. Potyrn, zno
wu maozaią płotno w foku 
p(inkow ym, y poty toż fa
'mo powtarza~ą, poki płotno 
li ie nabi erze koloru i 1no

grn.natowego. PoI.p~y v, /"y. 
to płotno nad ur 'ą onfką 
albo mułowtł, zepfuJ fi" ca
ł 1] robota, gd .. ~ d tu f' ,!JedZie 
leżało, ale ikot'- za Lonie ko': 

]\tIOR: 
lor brać btęlotny, potrzeba 
go 'zd yąć. Taka operac yą 
w handlu nazywa fię Tqur
neJot en drapea'Lt. Hollen
drzy co roku, zakupuj,! bar 4 

dzo wie~e tego. plotna, kto
rego do farbowania roźn ycq 
rze'czy zażywaią. '",rłoży
wfzy albowiem kawalek pło
tna takiego '0/ zimną wodę, 

zarąz p~lści kolor, ktorym 
zap.rawl1i~c wina, ·["'ry. y tym 
podobne rzeczy. ~xtrakt 
wyf'ufzony z fEnek, i.elt cie
mno niehieiki I owoc farbu
je papier nieblefko.. Chcąc 
wydyfrylnwać fok z tego 
ziela, cz~ść zielona ofiądzie, 
a likwor niebleil<o fioleto-. 
wy. zoftnie przez 5. lub ó. 
dni, ktory p9tylIł nabiera. 
koloru czerwonego. 

'MORF:LLI~ ci G:RA.PPES 
DES INDES, HERBE de la 
LAQU~. ou V ~RMlr..L0N: 
PLANTE. Szadat . ziele , 
przywozą. go z \Yirgin.ii., \V 

nafzych ogrodach doryć u
da)e fię, wchodzi do kompo
zycyi balfąmu nazwanego 
tranq'LtiHe. SQk z iagod pur
guie, można z n.iego roblć 

kolor purpurowy, albo fio
, towy dobry do malQwan)a. 

MQRGOULES. Te dro
hne robaczki morfkie wyią
wfzy z wody, podobne fą; 

do 

MOR: 
do fubG:acy i klejowatey, od 
ktorych na ciele pry fzcze 
robią fię, iak od pokrzywy. 

MORILLF.!. Smarźe ro
dzay grzybow, rofną w lefie, 
l.lżywaią ich do potraw, tak 
ŚWieże, iako y fu[zone, bar ... 
dzo fą fmaczhe. 

lVIOROCHITE. Mleczn!k 
Safki. kamień miętki, czar
h y, czafem bywa żołty y 
biały, w Sanóch gorach fię 
znayduie. Służy Tkaczom 
do wybielenia plocien. 

MORPION. ]l;IendoweJzkd 
J eft rodza y wfzaw, ktory 
fię- niezmierrlie rozmnaża, 
przycLepia fię do ikory, krew 
wyfy fa, wJazi pod zwie rz
chnią ikotę, y (prawule nie
znośne świerzbienie. W 
Łacdlfkim ięzyku nazywai,! 
pe:łiczLlzt,)' ferox, pllbis, i71gui
nalis. Lelccititwo naype-
wnieyf.l.c, fmarowid to z met
kuryufl-a. Patrz Palt. 
,lVIORSE. Patn:.. Vaclu; 
niai"ine. 

lVIORT au CHIEN. Patyz 
Colchjque. 

l'vl0RUE, lVIOLUE. Sto
kZl'ijZ. Ta ryba rozmnaż:l 
fię bardzo, moźe fię nazwać 
Manną narqdow Polnocn ych. 
Roźne fą iey rodzaje. ~ay
'więkfzy Stokwifz poławia 
fi~, na brodowinach Ziemi 

75 
nowey, w Odnodze kahadyi-
fkley, w brodowmie nazwa· 
ney Bane-T/u'd, na wyf'pie 
S, Piotra, y na wyfpie de. 
Sable. Ta ryba tam ściąga 
fię dla robakow y ty b, k.f:o
remi ży te. J eti: b td t;O Żtlr· 

łoczrta. Łowią i:.ł. na wędę.' 
na ktol"ą za ponęt~ kład:,! ki· 
fzki ze- fi:okwifzu rofpłata
nego, albo na śledzia z bla
ch y żelazne y wyrobionego. 
J eden człowiek może na 
dLień l1!owić ich 200. lub 
300. ledwie wędkrc wrzu,ci. 
i ci y wyciąga. Tak f~ 
Żarłoczne, że czafern drugaJl 

lcawał d rewna pol knie, to 
fzczęście że mogą ie nazad 
wyrl:ucić. W Lutvm wy
chodz<! okl'ęty na łowienie 
Stokwif.lu, wf'..~yrcy tlrn pra
cuią, iedni łow.l~, drudzy 
płataią, inni folą, tamci u
Jdadaią W Hofy na okr~tach. 
Pc law trwa .5. luo (). tygo
dni, :1 cz::fem 4- lub 5. Ivlię:. 
{lec\'. Stokwi[;~ IO\'.'lony na. 
ś;odku morza, ·~it detika
tnieyf.-:y y icpfzy, niieli ten 
co ij~ poławia po brLcgach, 

I y w odnogach, znać źe tam 
leprze zn'1 ydllią poz y wienie. 
Samce zawL~e f~ delika:niey
fze, niż [arnice. Przywiozł

fzy. do Portu fufzą1 y go tu
i% l'ozmaitym fporobem. 

- 1\lQ 
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J\1ulivuJ17 opus. 
. i\'lO~)E au l\'IOOS. Te 
ZWICr7.e czwornogie prze

. miefzlowa w nowey Anglii, 
y cz~~ciacll polnocney A
mery ki; Znaydt.:i~~ ich bar

I dzo wiele bUl1~o ' Zienii t~

giey. D i:i~y ludzie zapala
ją ognie, dt,l od!t,afzpn. ich, 
()ta('zai·~ lary, y nar ~d.lai:! w 
morze .. :l potym gonil ich y 
.zabiiaią: JVIięro bardL;o do
bre, i"kory na rożne l'zeczy 

\ używają· 
. lVIOSQUITES ou MO-
U~(..l.UITl~. Te komory'" 
]nd yact1 wfehodnic·h tak fą 
llprz y k rzone, ~ak komory 
Fołnocne, ukąfzenie ich fpra
wuie innammllcyą, fok li.; 
moniowy, albo ocet trocha 
poma a, ale zyoczą.tku bo! 
nieznośny. Panowie chro
niąc Gę od nich, [ypi,li:! pod 
rąbkiem l~azwan ym lHnj7lti
lier, 'mi lLrolL.ftiqua.ire. G. y 
wednIe l'}'-:Jc/'ywaią, l1ed;.i ' 
przy lozhi murzyn) ~T ga
łązką og:1nja. }~U wyrpach 
Antvl!l:~ch, z rana V'v v.ie
czor" n:1d _ wodą, chmarami 

lata i'!. 
1\10 U CH1~, Ji.Jucha. Nfuch 

gatunki l:t nic~lic,wnc, kto
re fię roźnią mi~dzy robą, 

, kfztaltem, firuktur;~, orga-

nizaC!yą, przemienieniem, 
fpofobem życia, rozl1inaźa. 
niem Jlę, y potomH:wa wy
chowaniem. Każdy rod/.ay 
opatrzony lefr takim inH:ru
mentem, ktoty mu ieil: nay
potrzebniey fzy. Jedne fą 
co iala f1dadaią, drugie ży
'vcem radLą, inne co plod/i:! 
razem dwoie dZIeci. Pier
wl'Le rozmnaLuią fię ty{ją(;a~ 

mi. NIuch y fą robaki iur
ne, naprz y luzbne, y jedzą. 
co napadną. Za naLtępowa
liiem burzy, fą mnie) f Le,. y 
lqraią mocniey. W kraiach 
cie~lych y wilgotnych, bar
dziey razmnazaią iJę, Przed
tym t:lk \7łelka moc ich by" 
v"ala w ~ifLpanii, ze byli 
umyślnie wyznaczeni mu
chołowey ~ do wygubiania 
ich. Od. waporow fiurczy. 
Itych y arfzenlkowych, mo
cno giną. Łowią ie VI mll
fzelniczki fzldanne, nntawf.ly 
troche miodu, alho na ga
łątki nalmarowane lepem. 
lVriędzy tak \viclkim mnó
D.:wem much, fi}. niektore bar-

'dzo cicknwe. ~ 
lVIOUCIIES AB~ILLI~ 

FQP l:Ii~S. Te muchy ' t,O
wierzcl,ownie [! podob"c do 
pfzczot, ' lataią tak, lzd. V 

one z kwiatu n-a kwiat, zbi~
raiąc ilodycz, ate n re ma'ią 

z~dł~1 
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źądła, y nie zbieraią woiku. 
Te muchy rodzątifG z robacz
kow~ fzczurzym ogonkiem. 
Patr%. Queue de Rat. Ktore 
fię lęgną w prewetach, w wo
dach brzydki~h y śmierd7,!
cych, y w iadle pro(1~t. Te 
robaki, żyią takźe w marsie 
ze fi:arych fzmat, z ktorey 
robią papier, ił ieżęli mamy 
wier .. ~yć Lineurzowi, źe na
wet pod młotem" gd y Cię tłu
cze ta maf~a.,nic im nie fzko
tizj. Są, także muchy: ktore 
maią dwa fl{rzydła, y tylko 
powierzchownie, są podobne 
do os. Te ktore s~ podobne 
ci szerfzeni, rodz~ Llę z l'O

baczkow, ktote toczą cybulki 
tulipanowe, y narcyfowe. 

.l\IOUCIlES APHTDIVO· 
RES. Tak nazywaią Muchę 

I w ietką pof'politą, ktora fkła
da SWOle iaia na tych gn.ł,!z
l{ach lub liitkach, gcL-:i.e pr.;e~ 
bywaią robaczki Pucerons. 
Robaczki z tych iay wycho
dzące, wyladaią Pucerons z 
taką fzypkości:!, że ieden {je
dząc na mieyfcu, moźe ich do 
frn wyguoić. Gdy czas na
ftępuie przemian y, rob,acze k 
wyrzuca z źołądka wilgoć 

k[2yką, ktorą przyczepia Gę 
do lifŁ!(a, albo galą1ki. powoli 
potym f1corka na n im tw~r
dnieie, y ftaie Ci~ niby PfG~ 
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cherzykiem, z ktorego gdy 
czas przyjdzie, wylatuie mu
chą. Ta mucha bywa nakra
piana roźnemi kolorami. 
MOUCH~ ARAIGNEE. 

Ta mucha ie11: troche fzerfza 
od psie y, znayduią ją VI gnia ... 
zdach iaikołczych, gdzie fi~ 
młodym iaikołcz~tom przy-
piiają· , 

MOUCHE ARAIGNEE 
des CHEVAUX, ou HIPPO
BOSQUE. Nluclza konJka. 0-
berwawfzy tey murze ikrzy
dł~, zdaie Cię. łazić iak pai~k. 
\V lecie chmarami lataią oko .. 
lo koni, y wpiiaią Cię do kar
kn, y do gTzbietll nayhar
?ziey; kolec ma ofłry, ktory 
lak lancet, wpufzcza w f1cor~" 
y krew wysysa z koni y by
dlą.t, te much y źe są miętkie, 
cięż ko ie do razu zgnieść, 
gd yż hę uginaią. Potom-
11:wo tey muchy dziwnym 
fporobem rozmnaźa Gę. ałbo
'Wiem -z iay drobne mufzki 
wylęgaią fię zywcem,iak kur. 
c.Lęta, ale z tą roź'nicą, że 
~oro fię wylęgną. iuż więcey 
nie rosną, ale zoaai,! w tey 
ma łości, w ktorey fi,ę urodzi
ły. Znayduią fię takźe w ia
fkołczych gniazdac!l, gdzie 
fię i.alkofczętom przyszepiaią.. 

1\10UCHE ARlVIEm. nIu-
cha zb'l"oyna. Larwa tego 

I rod za-
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rodzaiu roba awa, iefi: b~łI;d 20 

cieku'wa. żyie w wodzie, {kor
kę ma tward1 y giętką, ale że 
fifi obrlczki nie uginaj,!, chod 
icy ieLŁ niezgrabny, y 1I.n,ty. 
W pyL~c,z.ku ma kły twarde, 
kto remi fl~ broni: y gr yZle 
robaczI~i, ktorf.'mi żyie; przy 
końcll ciała, ma fredl..Ją z 
włosow, ktorą otwor~yw{'zy 
y l'ofpuściwfzy mi wodzie 
dla oddechu. gIowę zam41rza 
w wodę. y w tey po[b(vie 
przez nieiaki czas zollaie. 
Gdy fi~ chce znnurzyć w wo
dę. zwiia f.rędzl:! do kupy na
kfzcałt gałeczk i, pod Je torą 
otwor piątna z';llny bt 'fi~, taIć 
że wada tum wniść nie nroJ.e. 
Nllnfa tey mnchy roźni flę 

od larwy ierln ym t y lko l l n
chem, Taż s~ma {korku, 
ktorą ma na robi~t Huźy iey 
za pęcherzyk. w kto{"ym 
ni~ nlrzlłj~~c tiS poty zof1:aie, 
poki ie)' n· :'zydta nie ll1·nsn~. 
1 apie 1'0 na ten c~as wylattlle 
n1LH.:ha na wolność, y par~l1* 
clwfzv żywioł wodnv, zo
Ha'le ~ n{l oMzern ym ~)Owie
trzu. Nal.yw!l fi~ mlle: lą 

, zhroyną. dla tego ze ma kro
pk i o(łre, kto re zakończaią; 

iey i kirysek, bywa ich dwi~ 
. tbo fl.eś 6 . 

l'tl0UCHE HLEUE de la. 
- VIANDI,c. Jl/Iucha. mi~Ś1z,~. Te 

MOU. 
muchy pofpoliteł ztid mm 
tylko są zł1aio.n~e. źe ft.kody 
czynią w iatkach. Nil mięsie 
zo!lawuią iaia, z ktorych ro
dzą fię rohaczki białe, ktore 
pyf'.lczkami twurdemi, tOC7ą 
mięso y z iadn ią. C zęfto, 
żehy fobie uczynity mi<,;so 
miękL~e y !hawniey{'ze, rKra~ 
piaią sub .bmcyą kley ką, . od 
ktore}T pr~Ll.l~y mięso gnile. 

lV[OUH~ ~\ CHI EN. l\lu
cha }JsilJ~ w. lecie przyczepia 
fię do psa, wołu, y konia, 
ktorycłi niezIl1iernie gryzie 
y mOI'duie. 'fa mucha iell: z 
rod/.H iu . n:l1.wan ych l{ippo
boJQ1L<!.I'. 

l\10UCHE d' ~SPAGNE. 
Pafr~~. C.~I~J.ha j'ide. 

1\'10 U C it ~: :'t ł~ ł~ U. 111 Li ~ 

city OglZ~P:J S:l \V Luizyanie. 
ktdre tak G-S in"rz~~, iak gwia .. 
zdy lataiące, tyr u tey n1li
chy ien: pr;;:ezc·)c;/,ylta /.'.iclo* 
rty. ktory GtC tak św'ieci, 'I 
OC7..y świcc:1ce d f,ią blafk. Ta
kież sam(! Ztiaydaią GEt y \r/ 
G ,vatlDltl})iC" 

lVldUClIi1: dll FROlVIA .. 
OK l\lztcha Serowa. Ten 
Todzay much, ma te ofobli
wo'ci. Lat\\'a ich ma fkorkEC 
tęgą. iak I1argamin, chcąc 1ą 
wziąć, wfpina fię na tyle, ił 
przodem fię podnosi, y zwi~ 

n'hwfty fi~ w kolko; wy{ka~ 
kuie 
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kuie na flowietrze wysolw, ]\IOUCHE I.:.UISANTE.,. 
na 6. ca/ow , y upada nic lię Jlluclza sUJiecąclf. znayduie fi~ f 

nie obraiaiąc. Ręd'lc prze- Wc 'Vłofze~h, nieilu{'znie ią 
zna('zon:~ do życia we\vnątrz nazwano much.! ~ gdyż iefl: . 
sera, .naCl.ynia oddechu mu- raczey chrz1fzczel1'l. Pod 
fialyby Cię zatknć.więc kropki brzu~hem Czaro popielatym 
w tyle, S,! zatlonionCl dwoma ieLl:: świecący; gdy lata po 
brodawk~lmi Hyrclącemi, y powietrzu, wydiue flę jak 
robak 1110że WCI~nąć w ue- gwiazdt:J. Trzech tych ro
bie, głowkę y nożt<i tak, że bakow zamknąwfzy w fzklaą-

. krf>pki drugiego pierścionka, ce, takie czynią świntło, że 
chowai ;l pOP fałd. Z robaką moźna w cIemnym pokoiu 
obraca ll~ w nimfę, a z tey w wr"yfl:ko widzieć. \V lHa .. 
MlIch~. Samica iefr bardzo dagail)ar len: także., wiele 
goqca. fkoro fię w,Y lęgnie, pluch ŚW lecących, na~ywai,! 
fzuha y pobndL::l sRmcl.przyi- ie lIi:re~hej'clze. Te robaki 
Jlluie ĘO na swoy grzbiet, rQ- lataiąc W nocy pr~yświec:li~ 
sci : ga ikrz yJ In, wyciąga czą- gdy fiQ zLękną, pomnażaią 
fłkr: swego cia1a. ktora ozna~ światlo. Podrożny pewny 
cza pleć, y sad :t. ~ il w dziur- nie wiedz~c o tyJY1, gdy hę 
j{ ~ PQq, fpodp.m ~amco.wl, kto- odecknął. rozumiał źe Gę 0-

ry :L Clmiait, cohy minł być od gień zaiął w izbie, lecz por
.J1 icy prlyi~tJ< to ją przyi- wawfzy fię rowneml nogami, 
~1Ule. 'rym ted y fporobem poznał źe to było niezmier
te muchy zapladz1ią hę. Sa- nie wiele chrząfzczow tego 
P1ica cl.uiąc (Ig b:ć pełną.. rodzaiq. 
vydrąża w serze dziurki iak JWOUCHE MERDIVO-
~ak pąygJQbl'z., y f1dada w RE. Jl.Iucha glloioUla. Nie 
ni{;h iatQ, z ktorych potym w(zyftkie robalii fi3, daił na 
rod 7;: fi:;; robaczl~ i. roź y,hlLo na J asm in ie,są n ie-
l\lOUCHĘ de la GERGE j{tore Co fięlęgą w nayobrzy-

du CERF. Patrz. O,,/!.re diiwfzym gnoiu: Ale cie-
lVIOUCHES JChNĘU- knwego Natunl\ifrę nic to 

l\~ONS. Patrz. Iclm(!Zl~ll(J1ZS nie odił:ricza. Pou iaiem 
l'rloucltes. na gnoiu, leżą dwa fk'l'i'ydet 

lVIOU'CHES des lNTE- ka na ktorych ierr z loLlJne. 
STINS des CllEVAUX. aby rodzący nę fvbaczek nie 
Patrz. OeJlre. I~ b r j 
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był zagl'zehany w gnom, . w 1\tor ych s~miec ds. le ;~o ~n 
l(tory ma by.ć iego pokar- ,fzy lefi od sarnIey . y tes Bi~ 
mem. Tego rod7ain t'nu h blOfl.\ Ci aż/es Jmnge s, 
nie potrzeba miefzać z te ini, ,,. 1\10U~HE a ~; C1E. Tych 
1{tOl yeh larwa w tyle ma ogo- much ieIt rozmaity rodzay, 
nek, zkąd nazywai~! tlę: 1/(:;;s rożni,! fię kolorem y wiclko
a a~!elle de. Rat. , Fair::::.. tc..!)'o ścią, 8'1 nieco zfośl i we. Pu~ T_ 

flo'lC'a ~ mi;t ~:aią fzcagu[ny, zk~d 
lVIOUClIE de MOUTON. tez jch moźna poznać, źe 

Pafrz. O~fl re, fkladaią fkr~y~ła nń krzyż; 
l\IOtJCAE de 1'/ PILLO- Jedne robią dziurki w pącz-

N A ł~li: :- jJCi.tr~:. F1"igf'l1Zł1, kach kwi atowo a drugie w 
}\IOUCJJE de l-<lVl1'~RE. gatąikach ,dr l. e\v, y lldadaią 

AJzrclw ll"odnal l{tora 1kr~y- \V nlf'h iaia, z ktorych rodzą 
delna powietrzu używa, za fię p:ąfienlce . Pab-z. ChenilltJs 
źagL.:!, a płynąc po wicf/chu felll/ses. .Piłka ktorą w py
wod y, za wioHa. fzczl\..ll maią, nic ieli: bardzo 

l\IOUCHE de S. lVIARC. 1l:raf'zna, {mży im Eardziey 
BIBlON. Te muchy poloh do robienb d .. ~illrek na jaia, 
7.uią. iie w Kwietniu o/wIo S. niż do l{ą ania. l\lucha tego 
l"h~l\av, i~taią niezgrabnie rodzaiu na krzaku rożow y m, 
zwiesiwfzy nO'g~. ,V złą- ma piłkę ktorey u!oźel;ie, 
czeniu samilw okrywa fię po moŻna naylepiey uważae. 
częsci lkrzydłami samicy, Skoro ufiądzie na gal'if'ce, 
tak,;ze wydaie ftę jak iedna wypufzcza z tyłu dwie blafz
mu.cha. To złączenie trwa ki cIenkie. twarde, kropk()
dwie godzip\Y całe. Samica wate po wierzchu, a na l<oó 
ulatuie na powietrze z sam- cach ząbkowate;każcą z tyc-h 
cem, ktory albo niechce albo ofo.lmo ruCza, iedną wty ka w
Ilie. moźe iey opuścić. SIda- korę. a drugą wyimuie II c 
da. iaia w błocie, w ziemi albo nie zaU:anawia ;ąc f11C. \V t y m 
w gnoju końfkim. Te muchy cudownego ułożenia n ar7g
nieżylą tylko trzy tygodnie, dziu, zamykaią fię inCze tn' y: 
idbo miefiąc, przyczeplaią fię to ic1l: na koniufzczłm są 
da drzew, y ofu rzaj~ kwiat, fZCZypC7y ki, po bokach p ll
WyCiągCl1ąC z nich sok. Nfły- ka, a po wierzchu z obo('h 

.lnaczllieyfze s=! Bibion l'ougel 4ron pilnik. Trzymai'lc 
fzki(;'l~ 

• 

• 

--

fzkiełko w ręku, moźna uwa
źać [pofob, iakim ta mucha 
HLywa tego narzędzia. 'Pi~-

nt:>go dnia na wiosnę, przy
rnt r.!. -ć fi~ można tey (;U~o
~ ne T~ ml'reh roboeie Robią. 
dL l ~- . i WCI'!Ź bljfko iedną 
II ;, r (ll'dr iey, w każdey 

dz: 1::' ' (~ i1: i;1 ':a H~ iaia, l~ r Qr'" w 
Z: ' I\'l',lC\ !J Od l .:dta 1 ą, tak d~

l 'c , ;;c ~ ~(lt p:ce wylhią 
fl t lak p ·w i~. r~ I.f~ i.' Ze te 
iai a pod ra ita i: ~ prz~L. oi ywia
i~"y sok 7. dr /. ewk-a, d,)!;wid
C ,:';")110 tr: fs'o tym fpof'oI1cm; 

\V/. i ąwf-I.y t:ftek na htorym 
są i ~ ia z ożone, włożyć lw
niec lil1:ka w kuhp.k wody, nic 
~naczaiąc · caft' go liilka, a tak 
pokażą fię z czasem iaia wiS
Jefze, y robaczki z nich wy
lęgną tJę, ale H::oro liO:ek ze
fc hnje, y one też pofchn ą. 

Naypięknieyfza z tego 1'0-

d/:aiu mucha ieft nazwana la 
Letre 11ebJ-aiqlld verte, dh te
go że ma kirysek nakrapiany. 
Muchy z piłką nó, O\VOCO~ 
wych dr;:ewach. f1da.dnią iaia 
tymLe fpofob~m, w pączkach 
kwiatu iabłonkowego I gru
fzkowego, y śliwkoweg9;

Gąfienica wyłągłfzy Clę z te
go iaia, pożera lnviatek, kto
r y fchn ie y opada. J nne 
muchy fkłaltią iaia w żył

kach liflkowych,inne w Pl!cz-

kach 

SCORPION, 
PANQRFfI~, Te muchy mają 
w tyle fzc~~ ypczyki, lito~cmi 
samce pr?ytn:ymuią Sobie 
samIce, pod czas !:tl:zenin {j~, 

ogon dJubl u s:~mca nic nie 
fzkodzi Zna~ dU!'!,te J.nuchy 
na ąkach nad wodą. / 

IVIOUCHE des TRUF
FES. Te muchy l1i.radaią 

swoie iaia w Tartoilach z kto
.rych robaczl\j wylągłfz y fię · 
ziadaią ie Szu /{ai tlcy t~r
toili, mogą ie łaty" o znaydo
wać,gdyź tam gUZie !Ię znuy- ' 
duią, chmvrami te muchy 
latai~. 

}VrOUCHE STERCORll- \ 
JRE. Patn.: , ..1tJO·!.dh~ 11!e,.d~-
V(),n~, 

l\10UClIE d~ " TUME
URS des BETES a CORNE. 
Pat'n., Oe(fre. 

MOUCHE VEGETAN
TE. Tak nazywu'ą rorl~:/ 
pewnych koni 1,ow, li tore !i~ 

znayduią nil wyf}' ie ~. Do ': 
mini1{a, Ten gd y leO: 'v 
Ranie nimfy, wyrafta ze 
~rzbietu iego rcśl1lJ3 nit cal 

wysn-, 
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wysoka, z rod7.niu 
'!wanego Clavaria. 
to naturalifrowie , zaftaila

. wlaią ftę y rO/.umqią. h"\,ier-

. dz~c ieJru, że rzęd zw ie rzę
ey, przechodzi do rz~du ro: 
ślino\~ego, a drud",y dai'Ą 

przyczynę nafienill rośliny, 
1t tor~ y natura iefr, ie nie ro~ 
śnie mi ziemi, ale innym ia
kim ciele, i,ak pewn y. grzyb, 
ktory wyraCta nil rogu 7,d",
chłego ]\Onia, Xi(l,dz 1'or·
yubia pif..-:e Q przYl;adku ie
dnym, ktory nHl Cię zdar-zył 
w mieście Jlaua71B. Ten 
przechodząc Ut po p.oln mię
d7y zbożem,po(trzeg! pfzc.lo-: 
ły zdechle, ną 1,torych wy
roiła rośtina naz\Vnna Gia. 

1'dOUGHE de VJNAI
GP 8. l\fuollCl O:;(olt'a.' Ta 
mu:;ha pofpolita ief~ w Maju 
y w Czerwcu, {kła"da iąia VI 

Occie, V w trunk~ch kwa
śnych. .. Z tych ia y rod zą 
fię drobne robaczl~i, ktore 
przez drobnowidz wydąią fię 
iak wę~yki nienychaney ży
wl)ści. PodroiH'.l y wy łaż'~ 
z Ofl:ll. y przyczepiai~ do 
do f/punta, ktorVl11 iefr za-

, tkany Ocet, y p~:/.emien iaią 
fię w Chry/.alidy dl'ob~, ink 
ziarka m ll/.tard y, li nr Lip-;u 
y Sierpniu wy!q~lliq w np

ohy nie wie!łcie, ktorl.! b~i. 

powoli, CJ.;ascm podikaTwią, 
ale iatuiążywG bezf.lmeru, y 
nie oddalaią fi<J od n:ueyfca 
swego qfod.lenia. Potym 
w ł<lź:t, n/gad do Qun, V tam 
zapłodziwfzy [H2, fldad~ią iai.a 
na nowe potomil:wo. 
l\1QUCHEROLĘ. Patrz, 

{jobem1 de lV!ozt~he. 
l\'IOUETTĘ ou l\IAUVE . . 

Łyjka pU1k kbry W swoim 
rod6a'iu, bardzo raźni ti~ 
kfztałtem y kolorem; pl ~ę
fięl~llią po brzegach mOI'l~a", 

lub inney wady, żyią l'ybJl~ 
mi, gnieźdźą Gę po br4l:eguA 

między chrultem ąa ziemi, 
fkor@ kogo poftrzegą wrzef~~ 
~zą y od pędzają · 1 slandcz y La
wie opatrnią hę rybami. gdy 
pQwiem ci widzą że łyn~i hii~ 
[1~ o ryby wydzieraiąc fopie~ 
wpądaią ml nic y znbieraią 
im ryby. Rodzaje łysek 
nnzywaią fię: Bou,rguemefire, 
le Goelan de Oąyenne, le CQlt"!!" 

per d' eau. &c. 
MOUI~LON. Ba1'{l,/1, dzi.H, 

To zwier7.e ktore \-vduią W 

la'iach l\f.)l1siewn\ich,. ~v Sy
b~ryi poIudniowey, w Sar
dyn ii, y Rorsyce, zJąłe Lię 
że ien: początk iem, y gnia
zdem nar.6\,oh owiec damo· 
wych. 1Uor,m y, trwały na . 
zimno, y olqyty fierścią. Ra
~t:ly iego mogt fig rozmńo

żyć 

l 

J\1:0U. 
zye na połnocy. y na potl1~ 
dniu, ił gd y {ię iłaJ domo
w·ym. od ro{L~i t {ię, Y odmie
nił pod ttiJ' położenia krait1, 
żywrlości, y wychówania. 
Nowe obyc6aie, y przymio
ty nabyte prze~ Odl'odzenie 
fię, uformowały z czasem 
owcę domową, y wr"'yti:kie 
r(d~aic. Q\viec, co S'l na świe
ćie. Sierść na tym zwie
tzęciu~ odmieni fa (i~ w Kra
i~9h umiadwwan ych. Ba
ran y w Ihrbary i z dużym 
ogonem, są tylko odmianą te
go rodzaiu póczątkowego. 
Z ztączenia Gę kozia z dwcą. 
rodzi Cię nowy gahtnek zwie
i</-ąt; z nich ńlbowienl uro
d/.on y baranek, okl'ywa Gę 
ficrścią" y może l'ozmrtaiać 
ta!.ież, ia.k sani. Przecl
wn'le koza nigdy' nie łączy 
nę z baranem. Te doś\viad
czeńia pokazują, źe koza y 
Uw.ca, n1ai~ coś pol'politego \v 
&woim początku; ale że koz.i, 
ieit .:rodz~iem }Januiącym, ł. 
Owca podległ yn1, albowiem 
Cap moźe zaplod7.ić owcę, it 
Skop nic moźe ZHplod.lić 
kozy. . 

l\IOULARD ou MOLEE. 
Ta sl1bfrancya ieit gatun
kiem gliny nuźącey do folu
fzu. Tymże nazwit)<iem na
t.ywai,y trociny w lwry~Q 

Mou. S3 
wpadaiące od J.dnfov{an gQ 
żelaza. U z y waią te y g~iny 
gurbar1.e, blaloikornicy, y 
farbierze. 

1\1 O (j L K S!z'1iicd~ Czti t'n y, 
w morżu y w l'ze kach zna y: .• 
dlliele y (i(~. 'fych śliruakow 
roźne S~l rodza ie, iedne prze
bywają żaw{'~e w mo l":t,U " a 
drugie pC1 rzekach V fhtwach, 
iak iedne ta k drngie. otwie
rają fi~1 z:1n1ykaią, wychodz~ 
ze fkonJp, y wchodL:ł nazad~ 
zagr~ehiflią hę w piaikul albo 
w f~ial.liie, tażą. przyc/.epiu1ą. 
fię ze Th.orupą do cze~o chcą, 
odd ycliaią, y nie ktol'e pl y
waią ~o \f1iel'/-:chlt \\'ody. 
'Vfzy.f1::l!ie są dwoypłetne, 
u ł oźenie c iala n1Giią ófobli
wfze, tudzież choroby y nie-I 
przy iaciof. G):! y chcą cho
dzić, ot\~ieraią (ję. y wypu
fzcznią cinło mięsifte, ktore 
fię rosciąga, na ktoryril ła żą 
zamia:t nogo \V itawie mo
żna li wa:':ać ślady, ktore te 
ślimaki robii, na pi<liku czoł- , 
gaiąe fiS: tymźe ciałem, ~li
maki Hlori1{ie p.rzyczepi:liC! 
fię do rOLI1 ych rzecz y. albo 
iedne do drugich ł pod fpo
dem wychodzą z niego fznu
teczki, ktoremi zamiaG: ko
twicy, utrzy:hiuie Gę \v mo
i'~U, pod czaś tia wa t no~ci. Te 
ślituaki odd ~"'-f:haja WOLC. 11k - " ~ 

y ry b .. . 



lvtoU. 
y ry by. '~/łoż ywfzy ślima-
1(a w wodę ta k, żeby go wo
da catego nie zalewała, wi
dzieć moina, iak woda w kd
lo O<orupki ruf.la t1~, a potym 
ią za iedn ym razem, wy r~u
ca drug-im końcem fkorupki. 
Członki rodzenia, sa dwa 

t gniazdeczka iaieczne, y dwa 
pęcherz y ki z n.auen iem, ka~
de gn lazdeczln, y p~(:herzyk 
ma sway kanał własny, temi 
czterema kanałami , iaia y na
ften ie ślima ka, z gromadzaią 
fię do Otworu, gdzie te dwa 
początki łącz'ą fię razem wy
chodząc, n~ czym zależy całe 
rozmnożenie. Na wiosnę 

ślimaki fkładai~ swoie iaia: 
ktore w nich fię~ nie znaydu
ją, tylko -cr,' zimie. Choroby 
ślimakow, są mech y parchy. 

. Korzenie mchu wcifkai~ He 
do fkorupy,k torą woda w~ho: 
dz,!c do środka, powoli pruie. 
Parchy są to niby p~cherzy
ki, ktore. rodzą Gę z zepfucia 
fkorupy. N i eprzyiaciołami 
ich są inne ślimaczki mate, 
],tore przyczepiwfzy Gę do 
ich fkorupy, dZIurawią, y 

, wysysają· Są ś'limaki rze 4 

czne, w ktorych fkorupach, 
znayduią dosyć piękne per
ły: iakie 81 \,Va lońD\:ie w Lo
taryngii, Szkockie7 y Rt
warlkie . Te slimaki nie s% 

MOU. 
zdrowe do ieckenia. Choroby 
l(torym pudlegaią, y pewny 
gatunek raczkow, ktore by
waią w ich fkorupnch, czynią 
ie mebefl)iecznemi do ied ze
nia. Trafia fi g, źe niektor~y 
ziadłfzy ie PQdpadaią 1\On
wulsyom, y wysypaniu kro ił. 
LeJi3.lftwem naylepfzym S,! 

womity. Kon~hy z tych 
ślimakow, są także ponl1efz· 
czone w Gabinecie natural
nym, niektore są pedowo~ 

maciczne, y zamy kąią w fo .. 
bie perły. Naydroźfze s% 
te: les 1\1oule! de l11agelh.m, 
l\ionlt1.~ de la terre des Papous, 
h s l Jinnes nurrb,!8s, tes jam
b(m.i , [es j "JlJLbonneaux, les 
Pho!l.u!'es biva,lvtJs. Zna ydui, 
taJiźc . y w ziemi kopane .. 

IHOUSSE . l~Iech. Rodzay 
tego ~iela iefi bardzo hc.:zn y. 
Nie marz ika! naytwardfz ycl, 
Y naygIadfzych, na kto
rychby nie roily mchy ro
zmaite, ktorych c.:zasel11 n ie 
moźna oderwać, aź ch y ba 
wraz z ikorupą ze flxały. Z 
zepCLlcia mchu, ihie fię :zie
mia miętka, na ktorey inny 
mech wyrafra tym obficiey. 
y tak ileaty, cora6odraftai,!
cym m chem, okrywai1 G~ 
ziemią, mi. ktorey z początku 

rosl1~ zio ta, potym rośliny 
wyźsze, zatym luzaki y 

drze-
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drzewa. Między mchem zie- kru, ~lbo miodu. Ierł biała, 
mnym, są niektore wcale cie- y czarna, czyli fzara, ale do. 
kawe, przez 'Bwoy pożytek . mufltardy lepfL.a f:~ara. Ro
albo ofobliwość, iaki ieIł: La- bią także z niey kataplazmy. 
pa lwia. Patrz. Lycopodiwn. MOUTON. Baran., czy.li 
]\'Tecli blnnifty. Patrz. No- samiec oczyCzczony, iefł wy
flach. l\1ech ziemny obficie i'azem ' cichości y boiDźni, 
rodzi fi'e na mieyfcach mo .: zdaie fię być (tworzonym, ku 
krych, przydllf'z<ł. y. wyguliia nafzym iedynie potrzebom. 
wfz yIłką trawę . Powiadai:t:, Wełna, Ikora, mięso, y kości, 
że moźna go wygubić popio- wfzyitko obraca Gę W poży" 
jem z ługu wyrzuconym, ale tek . ·Zmordowanie, upał H04 

• pewn ie y Czy fporob, w ygra- neczn y, wilgoć, zimno,śnieg, 
bić go gl abiami. l\khem y fzkodliwe zioła, to iefŁ kaL'
ObW1I:li1 rośliny, y dr zewka, bienirc, albo konop wodna, 
w dalekie fhony przesyłane, Mlecznik, y Jalkier czyli ża
ńby zac.:howaly uę w wilgoci. binek, są przyczyną zepfu
U ty kaią nim fzpary w śc.:ia- cia zd rowia, y chorob zara
hach, y na rany ieit bardzo zliwych między niemi. By .. 
:fkuteczny. . waią także udręczone od ro-

MOUSSERON. Pżl1czarki bakow pewnych, ktore fkła
białe, iefi rodzay grzybowI daią swoie iaja u nich w no
ktore w Maiu na mchu wyra- ue. Patrz.. Oeflre. Używa
naią. uźywaią jc.:h do potraw. nie soli, fprawuie im Appe
Patrz. Champigl'lon. tyt, dodaie zdrowia, y czyni 

MOUSTILLE. Ła.ficzka wełnę pięknieyfzą, y lepfzą. 
potna, łhrdzo dzika. Futerka Wełna z J{arku y ze grzbie
z niey żbici'aią y nofzą. tu, ie(t nayprz·ednieyfza. Ba

rvIOU:STIQUE. Patrz .. rany nazwane flandrins, kto-
MOuJqll if e. re są naywiękfze, fprowa-

MOUTARD.. Gorczyca dzono z łndyi wfchcidnich . 
ziele, z ktorego naGenie lłu- Barany lslandzkie są male, 
ży na fzkorb lt. Z tego na~ żyią w czyHym polu, y że 
fienia robi 'll ufztard t ; ttuką tak rzekę, prawie zaniedba
wprzod go rczycę miałko, na- ne, wełnę maią grubą, y oarą, 
le;vaią oćtem, y przydają cu- nie frrzygą iey ale Sama opa- ... 

. K da co 

Dykc: Tom II. 
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roku. Gd Y P zycha-
dzi czas oney zbierania, Ow
czarz \VyfzedłL~y na pago
rek. gwiznie na P\y, ktore 
do tego iuż są wprawne, cUe
by nt1p~dli ty oWCe do ko
fzut', do ktory.ch w.chod i€' (~ 
obL::eI'l1Y. ale wynlście cia-
sne. gd y lię owce nncisn '~ na 
1wł1-c .. ocier:jl:~c lit: iedna o 
druh~' zo ,tawuią wcłn~ . ktora 
iuŻ: mało ~o fiS tr,-ymała na 

. fk.ol'~e, y z kofl:ar wycho
dz:!. Barany lsianJ.d~ie mie
Will'\ d wa, cl;tery~ a czasem y 
pięĆ rogo.v kr~con yeh. 'V 
iołąd k'l zna ydui:! kamienie 
wloliane, albowiem w zimie, 
y noki śniegi h'waią, n,e ma-
Jc~~ pozywienlu, ziadaią na 
fobie we tn~ ze grzbietow, 
ieden drllgicr11Lt. Ol zimna 
cz~ co zd ychJ;i~, a c~asem 
gdy nap>.ldnie bUI'za gwatto
wna, to ich v m')r!.e po .vtq
ca. Barany piękne Hift.:pań
fkie, y A'1giellkie, Sl frro .. 
wadzo l1e z Iłar'l.nryi. \Velna 
Kad:yl:ka przez p')loienie 
kralu, ie~ przej '1ie y f L; U 0.1 

Algicl ikey Rua'1y Ihr
· barl.yń ,kie, czyli Anbfkic, I 

s ~ o.:ł ITI I e 11 n = d h p 1 ~ ~) .b n i:l 
kraio\v, y t1l'al1il, k-0re 0-

kOLO niell I1Hią. \V I'/'y tek 
łoy w b'lranie, zgro ·n ldl:l. (i~ 
VI nerki. 0ciony miewai~~ 

l\'1UG. 
tak wielkie, ~e niektore ważą; 
do 20. funtow, aż I11Uf/.:l ie 
dLwigać na kołkach, kt~re 
im P9dwi :p~uia. 

MUGR: GI~lfJac~6 'ryba by
wa w morzu) y po Ha \V~ch, 
rożne iey S i~ rod/.aie. Nay
smacznieyfl:e poławia:ą fi~ 
okola wyfpy Tllbaco. ~owią; 
Ijc także y w LangweJocyi. 
Z morza 'Veneckiego nie do
bre. W Langwcdocy i 1'0" 

bią z ikry, z oliw:! y cytry
ną;, potraw~ na paLt nazwaną: 
Boułarde. 

MUGUET au LYS des 
VALLEES. /(onzłJalia, kwiat 
hiaty, w ktory na wiosnę wie
śniacy {troią uę, zapach ma 
miły, y przyiemny, ale ia k 
zefchnie, nietlychanie do ki
chart ia PQbud.l a: 

1\1ULE r.1Vfi.Lt To zwierze 
(płodzone z olła y klaczy,albo 
z ogiera y ośltcy, m!ł naturce 
oboyga roJ1.:liow, z ktorych 
fię roJ/'i. Z tym wlzyftkim, I 

chod, kl'ztałt,y inne Hdonno.: 
ści m.da,s1; bardóey po oycu, 
ni,f.~li pt> matc~. M.lły po
rp .~)iicie S11 1~ldiwe, nie poi~~ 

tne. cI-~ytre, y p~tne pilmięci.' 
S:~ drugie co nie \1uchaią. tyl
ko SW?bO Pana. lVluły s,! 
fla ylepfze, ktore lię rodzą z 
aGa y z kłaczy. 'Vycho~ 

wui,! ich wiele w Arwer .ii~ 
yw 
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V w Piktawii op rocz infzych fzkody czyni w zbożu: Kryi: 
kr:1iow. Rodz~ lię samce y fię w ziemi) gdzie fobie robl 
sa.mice, maiąc powie1'Zcho- miefzkanie, ' podziel~me mi 
wnie wfzyftkie członki po- dwie części, iedna w ktorey 

·trzebne do rozmnażania fię. miet'zka, ci druga w ktoręy 
Zdaie lie że rod ich nie ieft 1kłada żywność, ze zhoźa Y' 
płodny,"lllbo niektorzy pi- żotędzi. Samica po kilka ~.~
fza. że widzieli, iż fię te zwie- zy rodzi po l).lbh o. za le
rzęt.l rozmJ1ażały. Muł iefl: dnym razem. Chcąc wygu
trwaifzy d.) pracy. y dzwiga- bić myf7.y polne, potl'/cba 
nia (;i~źaro\V. Mulica zaś iednę dl.iurę zatlolĆ, ił. w dru
ma ch od powolny, y wygo- giey zakurzyć siarką. ktor.a 
dniey niefie. Te zwierzęta ich podusi; można także Sl~ 
są pewne w nogach, y idąbe- dra, y łapki zaHawlać, !dadą~ 
fpiecznie po kamieniach, y na ponętę, orzech \Vło~kl 
po brzt'gach przfpa'ciIi:ych. piec/.ony. Tf> zWIerzęta zla
lVI u f Y są bardl.o piękne w dtyb~, wL'.yR:ko gdyby fię ~a
Hd't.pani i , zapr.lęgaią ie do me nIe pożera/y. Skoro l~ 
karety. Ml1 t chociaż iefl; nie tta:e żywIlości (gd y Ź nle 
pofpolitf,y w ciepłych !aa- mai'l- i::>y nigdy dOltatki-em, , 
iach, wytrz y muie iednak do- dla (zC.luptości mie y fca) za
brze zimna. Muł.ami nie jadaią samvc:h ne~ie. P. Buf .. 
można pracować, aż w pięć fon ;amkl;ął ich dziefięć ży
lat. Spofob źywienia y wy- wych w naczyniu, y zapo
chowan ia ich, ieft ten sam, mniał o nich przez kwad rans. 
co y koni. tak zaraz fię pocLęły zaia-

M U L E T. Bezpletny. dać. a do kilku dni nie zofłała, 
Tym imi-eniem nazywaią tylko iedna, inne by ly czę

I pfzczoły, osy, y mrowki,kto- ścią pomordowa,ne, CZęŚC 'lą; 
re Gę rodzą bez płci. Te ro- poziadane, y ta'ktora zo,.tała, 
baki, same podnorz~ ciężar miała ogon y nogi poogry
ca,ley pracy: Pałr%. Gue- zane. 
pt:s, Abeitles, Fourmis. l\10RENE. Murena ryba, 

MULOT. Myfz.polna, poławia fię na śrzoGkumo
przemiefzklwa w ~asach, y rza, ci czasem y na br/.egach, 
polach blifl"ich lasu,niezmier- ziada ponętę z wędki, trzeba 
nie fi~ rozmnaża I ftrafzne ią pr~tko w~ciągać, bo ina-

K~ czey 



. g~ MUR. 
czey utnie włofie od wędki, 
filę ma ofobliwfzą w ogonie. 
Płetwy ma ułożone innym 
fpofobem od ryb, ktore wy
chodzą aż nad głowę. Gd.y 
7.Iapifil. co ogonem, prędzey 
da fobIe głowę urwać, a nie 
puści zdobyczy. Ukąfzenie 
le y ieH: niebefpieczne1 ź ycie 
ma; przykre, Z1apowf'zy za
raz le! zabiiają, urznąwfzy ka
wał ek ogona. l\1ieso ma 
smak podobny do Węgor~a! 

l\1UREX, CHA USSE
TRAPE. IY.Iachina w'olenna, 

I używana od Rzymian częfto: 
Te machiny robiono z mie
dzi) żelaza, ubiiano nie~tore 

. kolcami W zremię,a qrugie 20-

ftawały na wierzchu, ktore 
raniły ludzi, y konie tamte·. 
dy przechodzące. Zasadza~o 
ie po polach, ażeby zatru
dnić przeyście K.awalery •. 

Nf?REX. SUmak, ktorego 
dawnl, zamiaft robaczkow 
fzadątnych zażywali. Patrz. 
f!owa. PourprB~ wydawaly 
sllc~,ny: k~lor purpurowy. 
D7.1::j nIe uzywaią go wi~cey, 
ty~ko do ozdoby grotow, y 
kaluad, albo do Gabinetu 
hi.i1:oryi naturalney. Przy
fl110t tych ślimakow, ien: ten, 
fe koncha ien: opasana goi
dzikami, czyli pęcherzyka-

. mi. Pyfk ma podlugaty, ie-

MUR. 
dna są co malą zęby, y są he~ 
ogona, drugie są z pyfzc~. 
kłem fkrzydlafl:ym, y mai1! 
nogi, albo nIe maią. Z ro· 
dzaiu tych ślimakow, nay. 
ciel..:awfze sa: les Bo;s veinf:1. l' 
Araig71ee, Ze" SCOIpżqn, /,' OY(s~ 
iUe d' 4lZe~ l' uniqne, fe IHilte· 
pied, la l\1'l!ftque, lfi' Pyranzid~, 
la Chaujsa-trape, albo murex, 
?i,e Chien, l' Ą;/I: large ę7c. 

l\lU RICITRS. Są 1korupy 
w ziemi kopąne~ z rodzallJ 
lvr~wex, . 

MURIER: l\([oru:a. D vo
iakie są l\Iorwy: czerwone. y 
białe, ktory~h owoc rpożną 
jeść, la.'u;ą, y uśmierzaią. H.q 
bią z nich s y rop, bardzo po~ 
mocny na wrzQd W gardle, 
sok nie dobry do farbowania" 
ręce iednak y płotno farbuie 
tąk mgcno, że ciężko odmyć~ 
chyga kwasem ze f'zc7.awiu, 
ąlbo oćlem z zielonego wina; 
z plotna plamy wywabie mo~ 
żna tymże k vascm, trzyma
jąc nad siar1{ą. Kwas koper
wasow y, ktory psuię kolory, 
wyciąga y plamy. Morwy 
bia1e pochodzą z l{faiow cie
ply.ch, iako to z l1ifzpanii, 
Prowancyi, Langwedocyi, y 
Piemontu, ale fię dobrze udaie 
y w zimnieyfzych kraI3c.:h, 
iako to w Niemczech, w Pru
fiech, y W Polfzcze, rozmnaż" 

fi~ 

.t 

-

4· 

.. 

MUR. 
trę z nauenia, ktore nayla. 
p ze w Piemoncie y w Lan
gwedocyi, nafienie zebr8ne W lVlyf paifc:i.7Za, 
zimnym krąiu, czyni źe są trzyma podobiellliwo, miCC
drzev.a trwalfze na zimno. dzy fzczurern y judem, nie 
Ażeby liście były piękne, po- w idzi dobrze, nic rucha", a, 
trzeba ziemI bard.iw dobrey,w źy ie ZIarnem, przebywa w 
mocney ziellli będą liście gru- ltodołach, po dziuplach W 

be, ił w suchey nie mięsifie. drzewie, y kryie fiIG w ziemi, 
Morwy H.irzpa~n\.ie, fzcze- rozmnaża fię iak myTz. Koty: 
pione w nafze dzikie, wydaią je łowią, ale nie ied7.ą, gdyż 
liście bard/,o wj~~kie, y pifG- maią jakiś fetor, ktory ich 
Jme. Te drzewa pr~dżey Gę odraża, y zt:id uroDo lprze-
~'yfi~ąią, niż inne, tak iako y dzęnie, źe ukąl';-enie iey, ien: 
ł110rwy fzczepione, Morwa jadowite dla bydJa, i dla ko· 
piafll fxczepiona w czarną, \ ni. Otwor w pylku ieH: tak 
będzie mocnit>yfz?, y k9rze- mały, że ciężko aby mogła 
p.ie nie tak prętkq usychaią. ukąfić. 
}3nrdzo niektor7.Y fzkodzą MUSARAIGNE d' EAU. · 
IV[orwóm, zry wai~c li l ki M Y fz paięczna wodna. To 
zbyt młode, s~ku taka ie11 zwierz'ŁtJw ieH: ziemnowo~ 
pbfitość W drzewie t że do pne, przeGaduje po d/..iurach 
p Wqoł\ lub trzech razy pufz- w ziemi, po brzegach wod y, 
czaią Hrrki: We F~oręncyi samica rodzi ~. lub 9. mlo
r w Toikanii t dwa rązy do pych, 
roku rpbaczki jedwabne wy- MUSC. Pafr1=. Gazelte. 
lęg~ią, raz gd y pierwfze li- MUSCADE, ou NO IX 
~eie zbieraią, ~ drugi raz gdy MUSCADE. Mujzkat. Ten 
inne odr.aftaią. Gatunek ie- owoc korzenny, zbieraią z 
~h\fnbiu zalcźy od liści. Z drzewa rosnącego w Ind yach 
ły ka morwowego, można wfchodnich, wielkości na
kręcić powrol-y. Drewno fzych grufzek, dwoiaką fko· 
ien: twarde. iołte, y zdatne rę maią nit fobie 2 pierwfza 
do Tokarfkiey roboty. ieil: mięsifra, miętka, y nu-

l\IURTILE. leO: pewny krapiana czerwono, iak brzo
owoc, z ktorego solni w A- ikwinie; gdy zbierają ten 
meryce południowey, robią owoc" zaraz t~ fkor~ obdzie ... 

ralą. 



9° 
rfli~. y kład-" w ziemie" n~ ' gazyny ni~l.rnierne t ych 1{~

rzeni t~k 'w Indyach, jako y 
w Europie, y n~e pr%edalą, 
tylko co zlJJeral i przed lat 

l tó,'cy po'tvm rosną grzyby 
p8wn2. b;ld:1~o smoczne.' Drll
gl lkor:l j(l(t czerwona.wa, 
cien ku, y zy ~kowatcl, a to 
ie{c kwiat muCdC!to\vy. Gał. 
ki mur!.ł(atułowc obrn\VL~,y 

. pletntt[ł:o, GJy ich ffi.li,! 

z tey drugiey łl1plny, mde
waią. WÓI.l~ w.apienną. HOllą, 
potytn wyiąwr~y. 'ufzą na 
:wietrze. y na HOIlei , bez tL'y 
oa..roźno~ci, owoc fię konrer
wow~ć nie może. Wy bieraią; 
naylcprze gałki na pr/.ed:lż .. a 
p~;'lIeyL'.e zo{tnwui,! dla (jcbie 
drob a zaś y niedojrzale, pa
lą y robią oley, Smazą czasem , 
mul'zkntowe gaiki caIkiem 
w cl1krz~, y w occie, z czego 
są n ltury przyiemne; po· 
tym/ wybieraią gatki, y samą 
tyU'o i-orę zWierzchnią ie
dz'l. Z Gałek V z kwiatu 
wy"cilKaia, y d yfiy łoią Ole-
iek korzenny, ktory urpo
kaia czkawkę, y ufat'via sen, 
posn1UrowawC~y lkronie. Mu
fzkat utwierdza żołądek, do
pomaga do {ł;rawności. Zby
teczne zflżyw1nie tego ko
rzenia. inko y konfitllr z nie
go .• fpra wui:! ~oL gło\vy, ro
fp~leil ie; y śpiączk9. HoI/en
drzy zhicn1i:~ mufz!{at na wy
fP'lf.:h I'.billckich, y sami go 
tyiko p r,~edaią, tak jako ey-,' 
JSl~~Oll y goździki. Mai% ma .. 

wiele, wolą fpallć, n1źe4,"ta

niey p·l'l.ed:l\vać. Tak w R. 
J760. w AmiŁerdamie, rpa ... 
10no lt05 gn te k mufzkatu 10-
wych, ktore f'zól.C!owano na 
ośm milionow, a nazaiutrz 
mi1no tyle drtlśie f[11Iić, 
wf'/.yfcy fię na to patr7:yli, 
gdy Hr1l111ieniami, płynąr 

oley z tych slIb:bncyi, nie 
nie wolno hy10 nikomu ani 
tknąć iego, ani zbierać nkru
fzyn w , pop"lele pozo~łałych. 
co wię/dza-gdy n<i tymże 

mieyfcu PO ' [I'/.eŹn110, że ubo
gi jeden, zehrał kilka ga
lek, ktore fig wytoczy ly z 
ognia. zaraz go wzięto, y 
powierzono. AnglICY zbie
raią cynamon, goździki, y 
pieprz. na wy rpie SlTlnatl'Ze, 
y w Martynice takze, prze
sadzaią cynarnon. 

MOU-:,CAROIN. len: nay~ 
m!l.ieyfzy rod'lay Swirzc.la. 
y bard;1,O niemnożny, z tym. 
wfzyfrkim iefŁ doryć pof'po
lity w Szwecyi, y we WIo
fzech. Są niektore co śmier
dzą piżmem. Samica ściele 
fobie gnial'do w krzaku, albo 
JP,itclzy gał~6iami orzecho .. 

weml. 

wemi. ,y tym g'1iezdzi~ 

zewfząd okrytym llsciami y 
mchem, proc!. wniścia z 
wieu,chtt. rodzi troje albo 
czworo miodych. 1ctore iko
ro p·odrosną. opt ! f/.c2'::!ią ma
tkę, y zakładaią fobie mierz
kanie w d/,iurach pod drze A 

',rem. n igd y ich nie zna yduiąt 
po kilka w iedney i~mie. Są 
tkliwe na zimnot y zatnie-

... taią na zim~ iak SWlfzcze, a 
na wiosnę ożywaią, 

MUSIVU'1 OPUS, oU
VRAGE,' de MOSAlQUE. 
Nim dowcip ludzld wynalazł 
fztukę 1l1?.lowania, na kamie
niach y kruścach, narano Gę 
kolory naturalne wiedno ł,!
c?yć, udawaiąc rożne cienie. 
y dla tego wybierano mar
mory w roin ych kolorach, 
luaiano ie w kawałki, y ukla~ 
dano na gipsie z tnarmorem 
białym, fubtelnie (tal'tym, 
wyrabiając l!Olor~mi portre
ty. figury, y landfzafty, że 
rownaty fi~ naypr.;;edniey
fzemu malowan iu. W t: "Vio
fzech widziemy nayprze
dnieyfze mozaiki, l<oboty 
ml)zaiczne, bywały roźney 
proporcyi, podlyg potrzeby; 
wielkiemi fztuliami wyście
łano pofadzki, 'po Kościołach 
y pałacach, na ktorych były 
tylko same defsenie" z Jnniey-

Bisan. 
lVIYROaOLANS. 

Turecka. te go owocu Ind Xi
fkiego, ieft rozmaity l~fztalt. 
Zebrane w rożnym fio iu 
doyrzałości, wziteły roźne 
nazw dka, iakie są: Aly'roba
lans citril1 s , au ja 1.mes, Indi
ens, au l1airs, Chebu/es1 Beile
".ies, Ernblies, OlE Chinois. 
Przed tym tyle tego owocu 
uzywano do lekarH:w, co dz~ 
Senesn, y Tamaryndy. 

lVIYRRHE. Jl,1ira. Wie
dzieć l)ie można z ktorego 
drzewa, viakim fporobem, 
zbieraią tę subaancyą gumo
żywiczną. \r:\tpią nawet 
aby nir.~a lVlirrn, byh ta~ 
sama, co u dawnych; uźywa.~ 
no jey do zaprawy win'a, y 
miano za na ydelikatnjey,~'z y 

korzen. 



92 IVIYR. 
R:r l cdl. 1\I y v. naf L.e y n te 

zo .. yd liemy ty ch L. ymio· 
to v.lVllrm ch"d,d do Orva
kwi, y ie :t vy smienitym bal
Samel11, na wr,.~od y wewn~
nme y zewnętrzne. 

. MYRTE. NJŹ1-t drzewko,' 
U nas potrzebuje ciepła na zj ... 
Olę w Oranżeryj, w ciepłych 
zaś- k ratach, rośnie w ziemi. 

atunek z kwiatem dubelto
wym, iefi: bardzo przyie
mny, wyO:rzygaią ż niego 
ogrodnicy rożne figury. Pod 
hakami, znayduią GIG czasem 
robaczki, podobne do Czer
wcu; tych liści używaią do 
wyprawy ikor, maią moc ści
{kania, iako y iagody mir
to . Z kwiatu dyftyHuią 

. wodl{~ nazwaną., &au d' An: 

MYR. 
ge. Kt~ra perfl1muie, czyści, 
y utwlerdL.a fkor-c na twa
rzy. lelI: także pomad-a z 
ITi i rtu na;; y wa fię Pom711,ade 
de . ia ComłeJse. 

MYRTE BATARD des 
PA YS FROIDS, OLI du BRA
BANT, GALE d' E UROPE 
ou PIMENT ROYAL. Mir; 
leśny. Niektorzy liścia iego 
używaią do piwa, zamiati: 
chmielu, ale takim piwem; 
prętko fię mozna upić. Pr;;ed .. 
tym wierzano kWiatki mitto
we w pokoiach, dla zap~chl1, 
y kładziono tniędL.Y suknie 
y bitLiznę , albowiem rozti~ 
miano, ze zachdwuią od mo .. 
low. 

MYRTILLE. Czernice ia
god y leśne. Patrz. ,Iljret1rJ. 

N. 
N J.. ACELLE. Tak nazy. 
wa fię ślimak pewny cieka
wy, .nazwan y Lepas, w Sene
gal, prze0adLlie w piaflcu. y 
przyczepIa fi~ do konch in
nych. 

NACRE de PERLES. Per
lowa macżca. Wfz~(łkie kon
chy biwalne, ~'l wewnatrz 
perlowo-maciczn"e. Hi1:on
delte, Marteau, la Pintade 

_. " rise, y inne rodzaie 01lryg, 

rodzą Perły': Ale nayprze .. 
.dnieyfze perły. rodzą (i~ vi 
Oltrygach, które łowią na 
mOrLach wfchodnich, nń wy .. 
fpie Tabaco, w Odnodze Per· 
ikicy, y na pomorzu Arab .. 
fkim. Sprawni nurkowie, 
zwyczayni zatrzymać w fo. 
bic des;h prz~·z. 1< wadrans, al
bo pulgodzińy, fpufzczaią fi~ . 
w kofzach, w morze głębo .. 
kie na 60 frop, maiąc w rękH 

infl:ru-

93 
infhmńent zelazny, ktorym ktorych członki są podobne 
odryw~ą o[trygi przycze- do ł"ęki ludzkiey, y dla tego 
pienie do ikaf; N urek napeł- miano ie przedt«m za ręce 
niwfz;y korz ofl:r.ygami. po- z lud z. i morikich. Wieloryo 
ciąga za. fznur, daiąc znać, Grelandzki nie uźywa i~h~ 
aby gD wyciągniono. Ci tylko do przewrocenia fię w 
nurkowie powiadaią że ha wódZie, y do zabierania-dzie
dnie morfkim tak ieil: widno, ci w niebefpieczellfi:wie. Na-

-"' iak y tu na ziemi, tego fię zywaią ie cz1iferri f*G koma 

tylko obawi a ją, aby nie na- Syreny. . 
padł pies motfld Requin, albo NAPEL. Toiad ziele, kto· 
irina iaka ryba źarł0czna. re rośnie w Szląfku, y w 
Te ofi:rygi wyciągnąwIzy z Włofzech; ktorego tak len: . 
morza, wythi.wuią na flonce, fubtelna trućizmt, źe nawet 
ikoro fię pootwieraią, wybi~~ trz ymaiących Vi ręku przez 
i"aią perły. Łowią także długi czas byle fię zagrzala,-
perły w Odnodze Mexykań- przyprawuie o śmierć. Po,,: 
fkiey, na pobrzeźach morza wiadaią źe \v Szwaycarach 
srodziemnego, w Oceanie na gorze Piłatowey młodzie
około Szkocyi, y indziey. nice pewny zerwawfzy k iat 
Ale te perły zachodnie, nie Toiadowy, maiąc go w rę
są tak fzacowne. Patrz. Per- ku, przyfzedl do kompanii, 
les. Perłowa macica, wcho- gdzie tańcowano,a pofl:rzegł
dziła przedtym ,do roumie- fzy że mu ręka Itrfttwlała,. 
nidta, ktorego Damy uźy- porzucił kwiatek, y pofzedł 
waią, i'obią teraz trzonki do w taniec z pewn,! Panną,. 
nozow, igliczki, tabaltierki, gdzie po ikończonym tancu, 
y inne galanterye piękne. oboie nagle pomarli, gd yż y 
Kamieriiarze nazywają per- ona zat'aziła fię tąź samą tru
łową macicą wyrofrlti. ktore cizn ą od niego. Drugi uką
fię we\vnątrz ikorupy znay- siwfzy kawałek tego korze
duią, maią fporoh źe fię łą- nia, zaraz głowa mu fpu
czą, y fpaiaią razem z iko- chła. Z tym wfzyakim pod 
rupką. _. czas powietrza, ikutecznie 

. NAG~OIRES de la BA- zaźywano tego ziela na we
LElNE. Pletwy wielorybźlj, yr zy katarya, kwiatki przyło-

L żyw~y 
Dykc: Tom. II. 



ol ' y ..; 1 . il.. (! ,owa 
cierpi migr nę. Toiad wnę
trznie zażywany, fprawuie 

tlcJ li nę, mrrammacyą. kon
wuls y e, g!l'ngrenę,"y ~;mierć. 

fo]'ek był tak odwa;.lny, 
że go ml fobie probowat, Za-

źy ~'aiąc powoli do ~o. gran, 
y of."dził, że go odrobinę 
ażywa)ąc w Jekaritwie, wiel
e fkutki czyni, ale nie po

trzeba nigdy s:unemu odwa
zać Gę na to, bez Recepty 
dof1 r onalego Doktora. Do
świadczenie uc/.ynione, na 
iednym ikazanY/l) na śmierć 
pok:l.zało, ze po zażyciu ko-;. 

. . rzenHl, ktory iefi gorzk i iak 
piC 1'z, cały [puchł we dwie 

,f d' go zlny, oczy mu wysa-
dziJo z głowy, y \V tak ci~ź
kie wpadł konwulsye, że 

by łby tlmarJ zaraz gd yby 
go nie ratow no enemami, 
piciem mleka mt wpoł z mu
Hem, dryakwi·l. v·innemi Je· 
kariŁwami. N; "'wygubienie 
rysi, t Tgrys0w, lwow, y wil
kow, zaprawuią tym zielem 
mięso, y rzucają. W s()ku 
tego ziela dawni zaprawiali 
SWOI~ (trzał y. 

NAPllTE. Kley biaty le
tki. ogniH:y, pofpolicie bez 
koloru, a czaseln brunatny" 
czerwony, albo zielonawy, y 

zący, im i fi 'l.y frrzy, · 
ty ,.l bil: fi. y, lUCi oiLluliwfzą 

włafność, że plomiel) dale ki 
przycią Ta. Pofp01 1ty ~ fl: w 

.lV[odenie,w Aweri i & ;'[pty
,wa zawfze n,l wierzch, wody 
y I'pirytusu złoto rofpuft.cza..: 
ne w fztychwaferze wyciąga 
na \her,:ch y tak zo!tawllle. 
Robią też oleiek podobny do 
kleiu, czyli nafty naturalney, 
z oLey ku kope(\vasowego, 
zmieflanego z fpiritusem wi
na dyfł:ylowanego. Nazywa 
fię oley kiem powietrzn ym. 

N ARC .L\PHTE. .f(orc,-
/mol/1 7,Z pewnego drzewa pa
chnącego w Indyar.:h. Zydzi 
na wfchodzie, nią fię kadzą· 

N ARCISSE. l\arcyoz: Ta 
roślina ieH: haypierwfza, kto
ra na wiosnę przyozdabia 
Ogrody swoim kwiatem. O 
tym kwiatku wiadoma ieft 
bayka, że człowiek pewny 
imieniem Narcyz, syn rze
ki f:ejis y Liryopy, tak za
koch~ł fię w fwoiey pięł(no

ści, że przypatruiąc flę iey 
raz w zrzodłe,przemienił fięw 
kwiat.ktory od 1'lie30 na7.wa
ny iclt Narcyzem. 1~[t także 
kamień nazwany !'varcijfite 
gdyżwyraiana bier rcyz. 

NARH\VAL: Patn •. Li
co n7e de mer. 

N ASICORNE. Iefl: robak 
nazwa-

NAT. NAV. 9S 
nazWany Rhźnóceros. Patrz. runiu. Lubi ziemi~ letką 
tego fło!"va. piafkowatą, kamyczkaw, t:~, 

NATRON. Sól czarna yale traci rwoia dobroG. gdy 
p{ha z Egiptu, u dawnych iefl: fiana w i~n yńJ kraiu. a 
miana za saletrę, zażywano nie w rodowitvm. Natienta 
iey do wybielania plocien, rzepy ńie k~n[erwnie f~, 
y chędożenia fię w łaźnlach~ tylko dwa roki, fieią rze.p~ 
wchodziła do lwmpozycyl w Maju, y w Sierpniu; zble
fzkła. Ta sol sączy fię z zie- raią.. one we dwa miefiące. 
mi zbieratą onę w zimie, Gańe~ic~ wielką fzkod<c Cl.y
chł~pi ią zbierający, uwol- nią w rzepie. Daią CZ8 

nieni są od podatku. TeR na fioł rzepę, 31e wia ry 
rodzay soli mineralney, za- fprawuie. Z naCtenia r~e
wiera w .fobie więcey soli pianego biią oley do śWle: 
Alkaliczney ftałey, niżeli cenia, La Rabżoule czy 
btaiąc€y, na wilgoci łatwo Turnip, iel1: rodzay rzepy, 
topnieie, wre w kwafie, ro- ktory fieią dla karmienia 
fpufzcza fię w ukropie, uży- krowo 
waią iey teraz, do bielenia NA VETTE ou NAVET 
l'locien', y miedzi; w.chodzi SAUVAGE. Rzepak. " To 
do kom~)Qzycyi fl.kła, y my- ziele rodzi na gruncie t~
dla. Pod czas MinifrroCtwa gim, y uprawnym, . cz~n:o 
'V. Kolberta, była zakazana, znayduie fię w zbożu, Z1ar
teraz nią bardzo rzadko hal~- nem karmią ptafzki VI kla-
dlui(}.. tkach. Robią z niego oley. 

N"AUCORE. Ten robak nazwany rzepakowy, k~o
~yie w wodzie, y tam fi~ rego do rękodzieł wełnIa
przemienia, w pyłku ma ko- nych używają, fiuży także 
lee oHry, ktorym mocno ko- do lamp, a w Polfzc'Ze po
le, ien: żarłoczny, y żywi fpolicie pofpo\fłwo iada w 
fię robakami wodnemi. poście. 

NAVET. R~epa. Gatun- NAVETTE de TISSE-
ki r epy: ięd,~~nia, nay- RANO. Ta koncha poie
leprze są: 'W. Gałenois, de dyńcza z rodzaju porcella-
Fre11.cą[e ,. ~! Saulicu, de S. nowych, ieft bardzo rzadka. 
jome, we Fr 'yi:. Do ,tego NAUTILE. 1{0ncha, o 
w Mete, w Berlinie I y w To- ktorey Autorowie "twierdz,! 

L2 źę 



9 6 NAU. 
źe iey w'nni'my wynalazek 
żeglowania. W te y iKoru
pie, rpiefz~\aP~lip o ośmiq 
nogach, podnoG fię nad wo
dEG, trzymaJąc kQnchę otwo. 
rzo.ną do gory, źd)'y fię ,wo
aa nie, nalała, potyI~ ~'o,ściC!-; 
ga dWle ł!0gi złąc7.qnc blon~ 
~ą cienką. ktorn Duży z~ ż~
gwl, dl'Ugiemi d",'oma nogą
mi, robi zamian: wiosef, a 
o onem fiyr4ie' nibJ; rudlem, 
y tak pl"yn ie pll !'zczfłiąc fi~ z 
wiatrem. Gd y Jl10rze f'pq
koyne, można ie widzieć 
tym fpofobenł pływal~ce. · 
To zwiel'Żatko ieO: bel.; 

brony, y "bez l rzyI~:yci;~ 
zęfrQ dotł:aie fię 'na 'łup nie

dzwiadkom morfkill\, raj om; 
y paiikom, ~tor~ za ' niemi 
uganiaią fię; gdy pofl:r~ega 
swego ~ieprzyia:cieta, albo 
naltalącą .pawałność, zwija 
mafzt, 1kłada wioną, y na,' 
pełniwfzy konchę wodą. za
tlurza fJę' na dno. KQ:lcha 
jego ie11: ciekawa, bY\Va dwo
iaka, i edną twarda, a .druga 
papierowa; w pierwfzey ogon 
dotyka fię ko~ca konchy,a 
W drugiey ogon ma wypu
fzczony za konchę. Ta 
koncha umiefzczon iert V( 

Gabin'ecie hiH:oryi natural
ney, iako rzecz wcale cieka
wa. N;typilGknieyrze w tym 

NAU. 
~Qdzai l konch y, prz yWQŹ~ 
z Ind yi. Papierqwe zna y
duią w morzu środzlemn ym, 
ktore $ą twarde y perłowo~ 
maciczne, uźywaią ich do 
picia, y fztychuią po wierz
ćhu ·ro*ne figury dla ozdoby~ 
r~bią także ły fzki, y perło
wą ~acicę z tego ptawu. 
KOI~c~ y tego rodzai u z zie
mi wy kop~n~ n, azy\~ai'l= 
lVau t llitt.r: . 

'NECYDALE. ~ea robak 
pewny bn rdzo rzadl~i, zr:ay
duią (ig na dębinie. 

NR:li FL~ U:R. Ni~fplik albo 
1\1~rpli.~. Pod tyn~ nazwi-
4,iem powfzec~nym. rozu~ 
mieią, nafrępuiącę dl'zewka: 
Az.e'rolier, . AieminicF, Ame~ 
la1.lchier, Aube-epillf) y fe Buf
son ardent. \yrzyltkie te, 
g~tllnki diugo rosną, dre
wno maią twarde._ [z~zepione 
w gru [zki k~\'l y,' prętko 
wydaią o.\\~oc. Zia~'ko nie 
wfchodzi, aź drugiego roku 
ną kaźdey ziern.i GIC udąią.. 
sadzone rI1iędzy d~ze~a~iJ. 
nie fzkodzą dęhqrn ani ~aEz
tanom, owfzem wygubiają 

zieUko, y wietkie drzewa le,· 
piey rosną. 2t tym ~rzy
ftk i m Ni:1Jlie~' ł naz y "va filC 
naybąrdzłey to drzewko, 
ktore wydaie iąblufzka z 
początku kwaśne, ale gd y 

doyrze-

• 

I • 

• 

• 

- \ 

NEG 
• doyrzeią bardzo przyi~mne~ 

ktorych ieft dwoiaki rodzay, 
iedne maią w fobie pe11:ki, 
fI drugie są bez pefl:ek. Owoc 
iett zdrowy, drewno i e 11: [tod
kie, z grube90 drz~wa robją 
śruby do prafs, a z galązeI, 
trzonki dą ~~iczow: 
~ĘGRE. Ta ryba znay

Guie fię w: morzach Amery
kallfkich, iedne są smaczne 
y zdrov{e, a drugie iadq"Yite 
y śmiertelne. \ 

NEGUl\)'DO, :QrzewQ In
d yiikie, ktorego liście pa· 
~hną fZQłwią, kwiat pachnie 
~ozmarynem, owo,c ieH: na
~fztałt grufzki. Niewiafl:y 
Kraiowe, fil yią fiEG wod~ go
towaną z tych liści, y piia. 
dla łatwieyfzego poczęcia 

płodu. Li~cie ż~iąc. czy
nią zapach miły z gęby, y 
~[trzymt1ią c~uci pożądii\ye. 

NEM;0TELE. To ien: 
roba k, ktoreg~ p~zedl!ie 
:poźI~i 1,ończą fię na nitce. 
Ie(~ rodzay takich much, po 
l{wiatkach na łąka.ch mo
krych. Pyfzczek maią ofrry 
nakfztalt ' dziobu, W ktorym 
zamyka Gę n9s. ~ 

NE.N U . ~,_ Gr~ybie
nieco To ~iele r" me na ba
gnach, na wach " . "rzekach, 
źołty iefl: pofj)O.ltł:fzy, niżel~ 
bidy, źolty~ bywaj% okry-

) ~NER. 97 
te brz~gi wodne,. biale mai~ 
pście fzerokie, y kwiat ma
ią nąkfztałt piłki do wo
lanta, ozdabiają l{anaf~ w 
~ecie Na wiosnę. gdy te 
liście pokazuią fię na wodzie~ 
ogroo nik może być pewny, 
że czas drzewka wynofić z 
Pl al1że. 'y!, gdyż iuż vięcey 
mrozu nte' będzie. Grzy
biepie dobre na sen, użx 
waią go takźe na głowę" y 
)~a ~ofpalenie krwie w ży
łach. 

NER~ETTE ANTONI
N~~. ~eH: ziele, ktcrego 
~wiatki czerwone, zdobią 
kwatery w Ogrodzie, nafie- • 
nie pie'rzafte, dobre np, du~ .. 
ty. w Szwecyi probowano 
ie prząść, ale daremnie. 
~ĘRITES. Ierf rodzay 

Slimakow z pyfzczkiem pot· 
okrągłym, ktore znayduią 
na brzegach 'morza y rzek. 
Konch y nie ~tore z tych śli
makow, trzy.maią w Gabi. 
netach cie kawi N atur1lifto~ 
wi~, k.torych s-ą nazwifka: 
Q1.louotte faignante la Grive, 
la Pordrix, Te ślimaki rze
czne nie są d wo ypłetne iak 
Buccins, Planarbeś, y Limas. 
Jedne sc! samce, a drugie sa
tnice. Jeden tylko ieH: ro·. 
dzay ślimakow rzecznych, 
ktore !i~ żywcem rodzą, wy-

chodząc 
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chodząc z matki zaraz w fko
TU pkach. ia kie są: Porłe-ptu
met. Patrz . fugo jłowe/,. 

NU:RITłTES. Tak na-

BOURG
To drze

wo rośnie w leru~; na miey
(cach mokrych, ridzą go w 

. ach etnich, robi~ płoty 
żywe, owoc pu'gnie; w 1'0-

znym cznfie doyrzałości, ro
zny daie kolor, poki ieH: zie
lony, daie kolor żolty, y 
fzafranowy, gdy doyrt..eie, 
fiaie fię zielon y, l~ t r y kon
(erwuią W pęcherżach) y .dla 
tego nazywa: tlę fe '()eni de 
ue/sie, nuży lVIalarzom y far
bierzom. Na!~O:1'iec około 
S. lVLlrcina, robią kolol' f:t.ar
J"1tn y, zdatny do farbowa
nia ikor, y iHuminowania 
I\artdogry. Sliwki ' y wi
f,,:nie [,.,czepione w Szakłaku, 

oaią owoc womIty fprawuią
cy. Owoc z drobnego Sza
ldaku w Prowancyi, Langwe
d)cyi, y w Delfinacie; nazy
, ' aią: Graine d' Avignon. 
Farbierze y hiałoikornlcy, 
do soku z Szakłakowych ia
god, przydaią A łUł1U w ro
wności, ażeby fial fię kolor 
ia-sno-żołty. 

NB:HAMDUI. Paiąk iado-

wity Brezylii tę ma oro .. 
bliwość, że na końcu ogona, 
wyrażoną ma twarz człowie
ka, ia-kby była malowana. 

NICKgL. Wilk kruśco

vW', . mInera nakfztałt ga!
ma.nu, robl fi~ z z.lączenia I 

fub11:ancyi metaHicznych, 
alb.O pol -metallicznych zna .. 
jomych. Rozwiązuie fi~ na. 
wietrze. okrywa Gę fkoruP% 
zieloną, ktora rofpllfzcza fi~. 
w wodzie. Pn-,ez ewapora~ 
cyą, robi fię kryfztał zielony, 
cL.worgraniaH:y, rofpufzczo
ny wIoli c7arney, obraca 
nę w lVfarkazyt cynowy, kto.
ry rofpufzcza (ię w fpirytuCie 
rolnym, w Serwaferze , y 
Sztvchwaserze. Ta minera 
na l;roch fpalona, wydaie fe
tor, z pocz-ątku 9ym fiarczy
[ty, a p.otym bia~ożoltawy. 
Dodawfzy ognia, wychodzą 
gałązki metnlliczne zielone, 
przezroczyfte, y głośne. Ta 
minera ktora fię znayduie w 
Saxonii; y Szwccyi, zdaie 
fię, źe do uformowanIa iey 
wchodzi żelazo, y wilk kru-
ścowy. 

NICOTIANE. Patrz. 
Tabac. 

NłDS d' ALCYONS. 
GnźaZda" ZŹlfJoroclkowe, są le
tkie, obie; w Chinach n;aią 
le za pl"zewyborny Jford'yał, 

gotu-

go.tuią ie z korzeniami. Zbie
raią ie po brzegach p'~zepa
ściL1:ych w KoromandeL Ptak 
ktory ściele to gniazdo, ieO: 
z rodzain Jafkołek morfkich, 
mow ią, że go robi z mułu 
mori'Kieg9, dlUdzy zaś fe z 
piany swoiey białey, 1{to~'ą 
w ypufzczaią z pyf;l.czkow, 
gd Y fię z robą parzą. Powia
daią że te ptaki, ciągną fwo
ie gni1zdo na brzeg modki, 
gdy powanie wiatr na lądzie, 
y uGadłfzy na nim płyną iak 
w okręcie, wyciągnąwrzy ie
dne fkrl. yd lo do gory za
miaO: mafztu, ktore wiatr 
popędza. 
. NIELLE. C-:!.ernujzka zie

Je, ktorego są rożne rodzaje, 
fieią ie w ogrodach. len: ie
den gatun.ek, ktory ma w 
fobie gorycż iak pieprz, uży
waią iey do kuchni, y do 
chleba. 

NIGU AS. ou NINGAR. 
IeH: rodl.ay robaczkow In
dyiikich nazwanych Chiques, 
ktore Cię kryi~ w piafku, ika
czą iale pchły, przyczepiaią 
tlę do nog hoso chodqc:ych, 
y tam ikladaią niezmierną 
moc iay. Nie można ich 
wygubić, ko trzeba ciało 
rznąć, ILlb inn y.m gwałto

wn ym [porobem ')~ . , 
NIMBO. Drze\łO Ame-

9t; 
ry kańfkie, y wIndyach 
wfchodnlch, gd/.ie go naey
waią Bep te') liście z soki m 
llmioniowym leC!zą rany, li 
wewnątrz zażywane, tracą , 

robaki. Z owocu,jego, l{to-
'ry iefi: nakfztałt ciriwki, w1-
cifkaią oley, ktorego uży\'ta
~ą mi zakłocie, y lkurczenie 
żył. 

NINTlt>OLONGA. Bar 
dzo piękny wąz nU wyr' 
Ceylan, y windyach wfch -
dnich. Po ukąfzeniu, idzie 
sen ti~ard y, a potym śmierć. 

NINZIN. To ziele rośnie 
,w Japonii y w Kare. Korzeń 
jego~troche podobn y do Gens
eng, ale miękfzy,y w niźCl.ym 
[topniu tych włafności, kto
re ma tamten. J apończy ko
wie twierdzą, źe ich uma
cnia, y tuczy. Sufzą go 
tym fpofobem, co y Gl'ns
eng. Patrz, tego }łowa. 

NIRUALA. Drzewo Ma
labarikie y w innych. k a
iach Indyifkich. Sokiem z 
liści napuściwfzy cłiu{tę przy
łoźywfzy na łonol pędz-i 

urynę· 

NITRE. Saletra. Iea ro
dzay soli, po cz~ści frałey> 
po cz~ści la taiącey, roCtapia 
fię w ogniu, ' misfze,na z pro-
chem z węgli, zapala fię y 
trzafka, na rofpą'on ym w~~ 

~hł; . 
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gl tl; i Sapetre, 
y ieL. roia ta, iedna ktora 
fię robi z ługu z.ziemi tłu-' 
fiey, dniga ktora filt formuie 
naturalnie na dawny'Ch mu
rach, l. so.i ~ rofpu Czczone y z 

apnll, zrr.j~('l.arie y z solą 

kwaśną, ktora ewoporuie z 
ziemi, a trzecia k+-orń ue ro
bi z uryny zw~r7.. t \~sią;
kłey w ziemi 4• Rt'bo zoitah'v 

, kamieniu.- Nllylepfza s~
letra ieft przezroczyil:a, czy
fzczą ią Gar1~ą, y tak nazy
wa fię Sel de Prwwlld. Sa
etra ieH: gruntem Sel"wa
seru, Sztyehwaseru, y pro
~hu do il:rzclani a . Używaią 
ley także \V l'ofpuL-.czahiu 
kl'Uścow, . rohieniu fz kła, y 
do solenia mięsa lub ryb, 
ktor~ od nie y czerwienieie. 

NLANN E'fONS. Robaki 
świecące w Syam. 

NOISE1;'TIER. Patrz. 
Coudrier. 

NOIX de BARBABES. 
Patrz. R icin. 

NO IX de nENGALE. 
Patrz.. Myrob olans . 

NOIX de BIC UIBA. Z 
tego owocu Ind yifkiego, pa
lą Oleiek, kto rego do ś wiad

czono, ze nuży. na Raka y 
inne wrzod y. 

NOIX cie GALLE. Galas. 
leib to gałeczka, ktora z za-

. . 
". l uocm rob'lc~ fI T , 'V ~ f) I" J m 

fkład, . ~ iaia, w yrafia mi li
ściach dębowych; we wfcho
dnich krajach. Przywoź,! 
go nam z Alepu, farbuie fio .. 
leto~vo, albo czarno, przyda': 
wIzy koperwasu, z czego ro~ 
bi . 0ę Atrament. Kapelufzni
ey Folarze, F <l rbierze; y uar
bat:ze, używaią galasu, ktore 
s~ czarne gałki y ważne tym 
są lepf:t.e. Patrz. Galles d~ 

Chenp" gdzicśmy powiedzie
li o tym plodzie 

NOIX de TERRE. Patrz. 
Tern 1'i.Toix. 

No IX VOMIQUE. Wro
n iJ Oko. Owoc, ktory ma 
w fobie ziarek 15, rodzi filG 
het drzewie wiejklm w lVla
labar. y w Pomorzu Coro
hiandel, podobnym ien: bar
dzo, do drzewa nazwanego 
BOls dt: Cottlevre. T€'n owoc 
ie n: gwałtowną truci zl'lą , dla 
ludzi y dla zwierząt. Zi adł
fzy go w kwadnms, albo w 
połgodziny; zactyna ni e
zmie rne rznięcie we wnę

trznościach, kurczenie z ył, 
konwulsye, y śmierć. Le
karfiwo w Ency kloped yi ieft 
wytknięte, dla ptaCtwa woda, 
a dla pfow ocet. 

NOl\'IBRIL. MARIN. Są 
to przyl?rywI(i od konch 
mor!Rich, ktorym imieniem 

nazy~ 

NIC. 
nazywalą y ślimaki morfkie. gdyż po defzczu 

NOPAL Patrz. Opwztia. ciepło, y 'wiatr go wyfufza~ 
NORD-CAPER. Icfi: ro- fi potym znowu po .deflczu 

azay wielorybow; które się orzyzwia hę. y nim żyie. 
poławiaią okolo Islandyi y Ntektorzy Naturaliilowie ro
Norwegii, gdzie Gę zgroma- 2'uG1:ei~, ·że ten mech nie 
dzaią za śledziami, ktore ży- ma kOl:zeni; to ieH pewna,. 
ią. Ażeby ich razem ""iele ze nie przylega do ziemi y , 
połknął, napędza ich do brze- tylko zdaie fię liściem mię
gu, wzrurz~ iąc ogonem, a gdy tkim, y trtidnym do rozer
te !tan ~ przelęknione, btwle- \vania. Ale podłl1g uwag" 
ta paf zczę, y pał y l(a h1z~m P. Reanu!r ta roślina rośn° ~ 
~ wodą, ktorą potym wy- gdyż pewnego 
rzuca. wierzchu oney poH:rzegł 

NOSTOCH, ou 1VIOU5- wielką moc drobnych ziarek 
SE l\:IEl\1BRANEUSSE bu ktore na niey rofną· 
FOGITIVE. Gatunek lVIehu NOYER. Orzech WloJH 
nakfztałt dsrniu przy drti- drzewo, wfzę8.zie Gę dobrze 
gach y na ląkach rofną- udaie, korzenie iego nie za
cego, ktory 111a t~ do fiebj~ trz ymuią Gę na krydzie, ani 
b(obli wość, że ty lko po de- ba kn~ieniu dziarH:wifrym. 
fz.?ZU daie fię \vidzieć pr2;ed Cień liści pachnących, nie 
aefzczem zaś y znaku iego przyprawia o śmierć fpoczy
nie nia nigdzie. ZawfL.e go waiących pod nim, ale tylko 
zbierać można, nawet y w nabawia bolu głowy, jeżeli 
ziIilie. Alchirilifi:owie naży- zaś kiedy przy trafi t fii iaki 
waią go Flim" d'U Ciel, ro- przypadek fatalny tym kto
zurriieli ze iefi: początkiem rzy zasnęli pod orzechetn, 
korzenia, całey roslinowey. to przypifać potrzeba, zby
Powiadaią że woda, z tego tnie y exhalacyi ziemL Z 

mchu dy1ł:yllowana leczy. tym wfzyftkim tranfpiracya 
Raki, y fiH:uly. Cala rzecz z liści, zapachem fwoim za
zaleźy na tym, ze ten mech raża . powietrze, y dla tego 
naciąga w fiebie wilgoci jak potrzeba Orzechy fadzić da
gębka; był w pra~dzie przed leko od miefzkania. Po
defzezem! ale nie widziany, wiadaią, że konia l1mywfzy 

M 



102 

z rana wodą warzoną z liści 

orzechowych, będzie wolny 
na cnLy dL.ierl od robactwa, 
](tore dra goryczy nie ~mie
j,~ przy [tą-pić. To drzewo 
tazem ma na [óble kwiat 
sarnca, y samicy. Orzechy 
zielone smażą w cukrze ml. 
konfitury, y pomagaj~ plo
dno~ci. Robią t,!kźe z łu
pin Ratafią wyśmienitą. na
z~'aną: Broit de noix, Gd y 
dochodzą otzechy, wyłupuią 
iądra zwierze, y iedzą. Z 
or~~ec.:how fuchych, wyci
f1<aią pierwfzy oleiek do 
fmarowania, drugi gotuiąc 
ale ma I'apach nie miły, do 
palenia lamp, y miefzuią go 
do lIlyd/n.. Tego oleyku, 

. zmieft;<l vfzy z Gteytą, bar
d~/o wIele uźywaią _ alaue, 
dla zal'uL:enlil prędzey kolo
TOW. Zmigt'/.:uiy z oleykiem 
terQi;tVl1o\-\- \ ID, daie pokoft 

... t.. ~ ,'. 
fobotOI~l z drewna, lIzywalą 
go Stol 'u·ze. Delwkt z k.o· 
·rZf!1l i y z l upin , farbuie bez 
Ałunu, w lwlorze płowym. 
~tolnr%e y tokaJ ze gnoią 

łu i~y w wodt;ie, y na drze" 

,1"') 
ą . THF:? P,' INBLANC. 
CAILLłi:t30 r'n~. Tego 

wie białym, ~ daią kolor lnie ... 

cnowy taka woda wygubia 
Plui1\.wy. Drzewo orzecho
we obracają na fprzęty, y 
loża do fuzyi. Toż dr.lcWO 

w Wjrginii, y w Luizyanie, 
ieft prawie CZ:Jl'lle, y bardzo 
piękne, owocu nie iedz~ 
tylko ziarka świeźe; gdyż 
iak doyrzeie, fiaie fię bar
dzo tw~ardy. Miefzkańcy, 
na chleb tłulG! ie mIotami, 
y moczą w wodzie, fubfl:an
cya mączna opada na fpod, 
a drzewo fp1 ywa na wierzch~ 
y na ten czas, {tai e nę ma
teryą fpofc)bna. do robienia 
chleba. Z Orzecha Kana .. 
d yiil"iego ciecL:e niby syrop, 
ale nie tak przyjemny, iak 
z Jawol'u. Gatunek grzy
bow, kto re rosną na orżc
fzynie, uź ywano go ptze~- 
tym do robienia Apertury, 
poloźywfzy go na ciele, z 
wierzchu przypalono ognjerrt 
y poki fi~ nIe obrocił w po .. 
pioL 

NUl\1iSJVIALES. Patrz. 
Piw'u.\' ,1.V'l.!:w;smah-s . 

drzew kał roźne 51 rodzaje'. 
Iosnie bardtiey mi nizilJie, 

kwi .. 

• 

kwitnie na wiofng, ptaki lu
bią iego iagod y. Gatunlilk 
]{tóry lnvitnie w kolo, bar
dzo zdobi kwatery nazywail! 

.go Roje de Gue/dre, albo PB
lotte de neige. 

OBSIDl~NNE. Patf·Z. 
Pierre Oblidienne. 

OCELLOT. Ief1: zwierze 
Amerykańfkie, ozdobnie 
J>rzybrane w fierść rozmaitą 
z natury ieft zdradliwe, y 
okrutne. Drapie uę po drze
wach, ugania zwierzęta, bar
dziey łakome na krew, niż 
na mięro, ":i dla tego wiele 
ich zabiia, dla nasycenia fię 
nią· Bojaźliwe, ucieka przed' 
pfem na drzewa. W R. 

. 1764. dwoie ich pokazy
wano w Pary tu n4 rynku 
Saint-Ouide przywieziono ię 
młQde iefzce z Kartageny. 
Niewdzięczne, y okrutne, 
gdyż we trzy miefiące rzu
ciły fię na gL1k~, ktora ie 

ODO. 
białoźoł ta, robi fię 
zania koperwasu z żelaza. 

Cynku, albo mieozi. Ta 
glinka rożni fię tęg'ością y 
kolorem, iedne są twarde iak 
ka'41leń, drugie fię krurz~ na. 
proch, kolor w nich z.a.leży 
od pomiefzania t:oźnych czą." 
flek gliniaftych, albo wapien
nych, z ktvrych Gę ildadaią.. 
Znayduią czafem żelazo ftu-
3ami leźace nąkfztałt Okry. 
Potrzeba" wiedzieć z iaI\ą \ 
ziemią może być mi~f~ana" 
gdyż na ten czas, Jatwiey 
mozna z niey wyciągać Kru
fiec. Olna podług {topni o
gnia, niźfzych lub wyżfL:ych, 
pokazuio ft~ w roźnych ko· 
lorach. Okra żołta Neqpo
lita{lrka, ktorey uz ywail! do 
malowania. ielt z żelaza; 
Okra zielona y niebief1-:a. 
iefł: z miedzi, pofpolicle uży
waią. ich do farb. 

ODO N TH OP ETR E. 
karmiła, y otworżywfzy Patyz. G/ofsopetre. I 

l11 ózg w głJwie, do kropli z OEIL. Oko . . Tym to na~, 
niey krew wyfsały. Samiec czyniem panami ie[teśmy 
jen: tak dZlki y okrutn y, że całego świata, be/. n.iego 
n:lwet na samicę porywa. fię, wfzyfł:kie ofobliwoścl znny
gdy im dadzą ieść, ktora nie duiące fię ml nim, iakby nit? 
śmie z boiaźni y przytt~pić oyły, bez niego n,ie widzie· 
do niego, czeka aź fię sam libyśmy, że ieG: takle cia lo 
nasyci, y zofławi ia1'ą cząfr- na ziemi, chyba uderzywfzy 
]{ę do pożywienia dla niey. fię o nie. Naczynie Oka. 

OCHRES. Ohra glinka fldada fię z błonek, y bumo,· 
.IVI~ row 
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.. row roźney gęftości Zyłą. 

pptyczna, wchodzi Vf okrąg 
pka, okrytego płonk~ n~
zwaną d1we-mere, ktor::l p~
cnieie, y czyni wypnkłość 
pO\f~e~zchowną Inazwaną: 

, . Scleroti'lue. Błon ka wewnę-
trzna żyły fże-tmerc, formuie 

.. orugą wypukłość, ztąd po
chodzą komorki w ktorych 
zawieraią fię humory WQ

dne,kryfzta-łowe, y fzklanne. 
Subflancya ~yły, fqrmuie 
~łonkę {iatkowat~, o ktorą 
widziadła obi i~ią flę, Y rę
prezentują tak, ~ak sa w rze
czy same'y, Z wyra·ł~niem 

• łro1orow y ~ielkpści rzeczy, 
na ktore oko z~patruie fię 

. Swiatło odbiiając llę od \yi
~ziadła, wchodzi w dziud(~ 
umiefzczoną we śrQdku zrzę,
nicy, rozmaicie odbiia fi~, 
przechodząc w pDprzek hu~ 
~oru wodl1ego kryfztało
wego f%~dirtego, dolhie do, 
p.ąc.z~a, ktory maluie widzi~~ 
tłlo ~a ~łonce fia.t~owey, 
czyli n~czyniu czucia. ' Go 
za połączenię cudowne po
rządku dążąceS'o, do iednego 
ko~a ~ . Qd Y by ieden po
rządek ~ył przel~many;" 
wf'zy[tkie inne zara.z Uaią; 
t"i t. zagrzebane w c~emn9~ci 
~a zHw fze. Tak to mi wfzy
~~ic1~ rzeczach w naturze, 

wydaie fiu być wyryta ręk~ . 
~oika, ktora ie {tworzyŁa. 

OEIL de CHAT. Koci8 
PC%/'o., ił.dł: gatunek Agat y
su, b~rdzo cienki. Ten ką
mień iefl bardzo r zadki, dą
ie fię pięknie ('zlufow~ć. Przy
tknąwf~y ku oku do światła, 
wydaie widok bard7-o miły. 

OEIL dlł JV!:0NDE ou 
OBA TOrANTE des LAPl
D{\IRES. Ten kamie p po
łowo przezroczyH:y, twardy. 
lubo ma troche dzim' kowa
tości, d aie . fię f zlufować, 
wyftawiony ku ilo flC U , wy ... 
raża ga 'na fobie. POWlą
pai ą że trzy~aiąc go przez 
kilka minut W wodzie, fl:aH~ 
f1ę przezroczyflfzym, ił gdy 
ufchnie, traci tę wJafność: . 

O E l L de S Ę Ę f ENT. 
Patrz . Crapa'Ltdine, ' . 

QL~~LLET. Goździk . Tęq 
kwiat ięfl: ozdopą 0SJ;odu~ 
przez fwo.ią piękność, . y za
pach przyiemny, w rozmai
tych są kolorach, y cieniach, 
rozmnaiaia~ ie z nauenia, y z 
ilancQw czyli z kG.rz9nko,W, 
ktore są pewnieyfze. Ziem~ 
potrzebuią pulchney y do
brze uprawioney. Przy fi:a,
ran~u piln~ści, nabierają wię
cey ozdQby, y piękności~ 
Goź(t~il.d Chińfkie, mają od
mian y prześliczne, tylko ze 

ta 

• 

, . 

' ... 

t~ pięknocrć prętkQ więdnie
i~, y odradza hę. Do fi~
pia potrzeba \fybierąć ziąr
lca naypięknieyfze. Kwia
tki czerwone przez fię, y 
zapach maiące goźdźikow, u· 
ź ywąią dQ J]ltafii. Z goź

pzikow fmaźą profzki w cu
~rze. Ocet ~ goździkow, 
łel1 iak Kordyał, y i~uźy ód 
.~arazy. 

QE~LLET d' INpE. Goz
d~źk Indyifoi, w ieueni kwi
tnie, y bardzo iefl ozdobny, 
ale śm i erdzi. \Vewnątrz za
~ywany ief1: fl.kodliwy. 

OENANTHE, FILIPEN
PULE AQUATIQUE, ou 
fERS~L de MARA~S. Tą
fz,n i/?- ziele: d woiakięgo ien: 
fodzaiu~ iedno ma liil:1~i ną
~fl.tałt ziela, Opich, rofpę
d7.a wiatry, y uśmierza bo
leści hemoroidalne, a drllgię 
-lTIa lifŁk~ jqk Trybula, ien: 
trucizną bardzo niebefpie~ 
czną· Le~(arflwem od niey 
ięfr o~iwa, y mleko n~ w~ml: 
ty· 

CESTRE. Owad. Ten 
rodzay robakow ien: bar.dzo 
cie~awy. D,zielą ie na wie
le gatunkow, podług ro
żnych mieyf~, n~ k~orych 
fwoie iaia ikładaj . ' Wie
dząc przez inn:yhkt natury, 
źe ich: iaia nie mog,! ~na-

10" , ,::J 

czey Clę wyl~dz, tyłko poci 
ikorą zwierzęcą, Wi~c Sd y . 
maią pne fldadać, przypjiaią 
!ię mpcno Wolol11 Krowom, 
Reniferom, y J ele.niqm, I y 
~rielblądom. Z tylu wypu
fzczaią świder, czyli . gnoy 
twardy, okrągty, ~lldowney · 
ftruktury, fldadaiący fię ze ' 
czt~rech rurek, ktore fi~ 
rośc1ągaią nakfzta~t oIeuIa
~ow, w oltotnim są trzy ha· 
czy ki, ktoremi PZiUl"CHfi 
fkorę twardą bydląt. Bydle 
nie uC2uie iadot?go bolu, by-
łe robak ś\Vidrllią~ nie tknął .
żadney żyłki, W ten czas 
albowiem porywa fię y biega ' ' . 
tu y owdzie, tak fz.alone. Ro
baczek wyląglC~y Clę, żywi 
fię rokiem z rany, W ktorey:" 
miefzkanie, fwoie pomnaża, 

y na wierzchu fko ~y robi 
fię gruzoł, y/ielki cZ4fem na 
palec. DoroOfzy robak, prze~ 
biia fię y f'pada na ziemię, a 
to upatruiąe c~łodu rannego, 
ażeby al)i pd upału 11pnecz
nego, im) pd zimna nocnego 
nie zagi~~ł, potym kopie fi~ 
w ziefI!,i t , y tam fię lfryie . 
Skorka na nim, gd y twar
dnie ie, ltąie mu fię miefzka- .,
niem befpiecznym, w kto
rym odmienia fię w nimfę, :i 
potyn1. W much~, y, ob iera 
mj~r6.~ę..I.lię w lęfie 1, ~~b ~ tych 

~ley' 
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I!\lcyfcach, iozle bydło by
wa. C?alcffi widzieć można 
pa. '{f o ie ,nłodey guzow ze 
ISO, po fkorze, porobione od 
tych to rob:łkow, kto remi 
,n'lby przez A ·)p.rtur<e odcho
dZ~G' humory, dają iey żdro
wie. W Laponii zabiegaiąp 
temu, fmaruią ~eniferv ma
zią' z mlekiel'll, y v śl11ie _ 
taną, iego wlarną, aże
by ich ten owad nie dręczył'. 
W Anglii owceby liogineły, 
alboby tak nfilpelnione by.ły 
robakami. żeby ich ieść nie 
mozna było, gdyby im nie 
fmaro ;v'ano grzbietu, y Iopa
te k mazią 7. maflem y z solą. 

akim l<fztałtem. teJ'\ owad 
wf'wnątrz koni fldada swoie 
jai~, rzecz ie!t wcale Cle ka-
wa. Mucha końO"a, fZllka
liC mieyfca do rozmnoź'cnia 

r.~·ego potom!1:~ra, obiera fo
bie wn~trzności lwflfkie, fra· 
ra ~ Cię na yprzod wcj fnąć ko
nlo-wi pod ogon ' I' Y czyni 
nieznośne świcrzbienie,przez 

ktore ikoro koń otwor~y 
kifzkę, natychmiafr mucha 
tam wkrada hę, y zIozywfzy 
iaia odlatuie; kOl1 nie mogąc 
wy trzy mać rzuca fię, biega, 
wierzga nogami, y tarza fię 

po ziemi. Sądz:: niel(torzy 
28 ten OWHC ' żywcem rodzi 
fi~, y przez rllft::anie fję w 

OES. 
kifzcze, tfG boleść koniowi 
zadaie. Roba Je ten iefl: ko
fmaty, dli! czego nie łatwa 
wyniść moźe z gi\oiem, W 

tym famym opatrzność ieH: 
natury. Skoro robak doro
śnie, fpufzcza CifG z gno iem 
mi ziemię, w niem Cię ukry
wa, przemienia 1i~ w nimfę, y 
fra ie Cię miefzkańcem powie
trza. \V R. I713. w Wero- . 
nie y w Mantuy, bardzQ 
wiele koni .wyzd,.ychało, z 
przycz)rny tych robakow. 
Owad owczy ieft leniwy y 
nieruchawy, samica nie oka
zuie fwoiey żywości, aż do
piero w ten cz~s, gdy iaia. 
fldadn. 'VlazHz y w n-os ba
ranowi, fktada iaia w załom- . 
ku, y wychodzi. Robaczld 
ikoro fię wy lęgną, zna ydui~ 
pożywienie w fmarkotach, ci 
a gd y fię rufzaią, y odmie- . 
niaią mieyfce, baran wtedy 
cierpi. To zwierze tak fpo
koyne. na"ten czas wp::tda w 
fzaleńlł:wo, wyrazaiąc nie
zno$ny b9L przez !kakanie, y 
Huczenie łbem ° drzewo, 
albo o ziemię. Nakoniec 
robaki wypafifzy flę, wyła
żą z nosa, wraz z fmarkota
mi, ldore baran KIchaiąc wy
rzuca, ił dop.adlfzy ziemi, u
krywają fi·ę, y tam fię prze
mieniaią. Juź tedy widziew 

liśiny, 

l , 

I 

liśmy, iakim fpora em te 
muchy dziuraWI,! 1korę w by
cllętach, ia~ fi.~ wkradaią do 
kirzek Jwniom, y baranom w 
nos włażą, przypatrzmy Gę 
iefzcze, iak Jeleniowi 'Ń gar
dle zagnietdzaią fię. Mu
cha w krad:łfż y fię gładko w 
\v nos Jeleniowi, znayduie 
tl wie drog i, z ktorych iedna 
prowadzi do załomku czel
nego, a druga do dwoch wo
recL.kow, kto're są na począ
tku ięzyka. Tu więc proJło 
bez obłąkania przy{'zedłfzy, 
:fkłada iaia, y sama nazad 
wylazi. Robaki wyląglfzy 
fię zaH:aią pożywienie, a do
tof1r/~y wypadai~ z nosa na 
ziemIę, prz chodzą z robi1-
kow w Nimfy, a potym wy
latuią muchami. 

OEUFS de MER. Patrz. 
l\1żcroJcome. 

O I E. Patrz. OZIe. 
OlGNON. Ceb~tla. Ta ro

ślina ogrodowa jelt od zara
ży. \V 1\1arsylii pod czas 
oitatniey ~aral:y zażywano 
iey !kutccznle. U gotowa
wfL.Y cebulę, wyjmowaną 
ferce ze śr.lodka, a natomiail: 
kładziono dryakiew, chory 
ikoro ziadł tę c<:Lulę, zaraz 
fię pocz,!ł pocić .ob~icie, y 
zdrowym zofia!. Cebula 
utarta, y ufm'.lźona z s~lą y z 

1°7 
miodem, ieft do . iadczon ym 
lekarfrwem, od li '<lfzenia pf"a 
wściekłego, bawe.t 11 uma
czana w foku z cebuli, ro
fp~dza pi1k, y dzwonienie 
w ufzach. 

OJGNON MARIN. Patrż 
Scilte, 

OISEAU 1\BEILLE, ou / 
SUCEFLEUR. Patrz. Co
libri. 

OIS&AU d' AFRIQUE.' 
Patrz. Pintade. . 

OISEAU de COlV[BAT. 
Ptak bitny nazywa fię od 
tego, że ma pafZiyą do bicia 
fię. Skoro {lę dwoch :-fam
cow zleci, zaCL: yna fię bitw, ~ 
tak froga, źe iję nie rozeydą. 
pot y, poki jeden L nich tru- " 
pem nie padnie. Znayduie· 
iię w Szwecy i, tak wielki, I 

iak Dcfzczownik ptak. 
OlSEAU de }i'i~U, Fbu

lJl\lEN~. Ten Ptak z Ma- . 
dagaikar nie łatwo daie fi~ 
\vychować, gdyż zdycha na 
zJm~, plOra: ma w przepy
fznym kolorze. 
OIS~AU MOUCHE. Jer!: 

naymnieyfzy rod/ay Koli
braw. Patrz. [;oLbrź. 

OISEAU de PARADIS. 
Ptak RClyjki iefŁ ciekawy 
fwoim kfztałtem, y pi~kno
ścią pior. Znayduie 1l~ na 
'wyfpach l"[olucki~h y Vi' ln~ 

dya"h" 
I 
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ayach, łata,. fzypko iak ia
f1<ol ka, zkąd nazywaią go t,ei; 
1ih'ori.d<JltrJ de l"ern'(),te. Te 
ptaki żyi,! między robą \v 
przyiażni, lataią fiadnmi~ 
maiąc pt'zed fobą wodza, .kto
ty przookuie, y zapatrując 
fię na jego obroty. Gdy 
frrzelcc ubiie tego Krola, 
całe Hado w ręce ieg6 do
Itaie fię, gdy ź iuż więce y 
nie uciekaią. \tV Gabine-

ł tach icH: wiete z tych pta
KOW co nie maią nogi gd yi 
lńdyante' one im tlc;in'aią, y 
y zafufzywfzy robią z pich 
ferd(~pufze, ktoremi zdobią 
swoie l{arzkiety. ~ 
. OISEAU de PLUMES du 

MEXIQUIDS ou COUl{dN-
I NE. Ten ptak w Pro\~in
cyi }[ond'Ln'as, w AnlerJce 
}1ołnocney, bardzo fzukany, 
dla piękności y koloru p'jot; 
ktore ledwie nie prze'cnd
azą p'awi6h. Pi, .ra iego są 
drO'zfze od zlota, robia z nich 
czuby. Polowanie n"a tegd 
ptaka, faalem'u Krojowi zo'
itawione, iak we Franc;yi Je
leni. Okolica w ktorey ta 
ptaki zna yduią fię, miana iefi 
za bo'gate dziedzićlwo. .' 

OlbgAU de - SCITHIE. 
Powi(~'8aią ze- samicn z tego 
rOlL-gm Oddw wychowllie 
dzieci. 11i~ fiedz<!c na iaiach, 

óis. 
obwiia ie w fkorkę zalęcz:i; 
albo króliczą, y kładzie ie 
pod rozJoż yfl:emi galt ziami; 
~edząc sama z daleka na fŁra
źy, ci gdyby tam kto chciał 
przyił:ąpić, gotowa mu bCzy 
wydrzeć. 

OISEA U sdRCIER, bli 
de l\'1A_UVAIS AUGU,RE. 
Palrz. FreJaye... __ 

OISEAtJ T AILLEUR. 
Ten ptak przeiniefzkiwa mi 
wyfpie Ceylan, żyiąc w po
śrzod tylu nieprzyjacioł, 

iako to: :Małp, węźow &c. 
natura opatrz)'la go dowci. 
p'em ofobliwrzym, 1m zacho
waniu fwego pbtomfh"a. Nie 
l1farąc gaL~zJ,om y naygięt'.. 
rzym, bierze liścia zWlędłe~ 
y zfzywa ie z łiśćiarni zie
lonemi, ro'bi~c gniazdo, w 
"torym dzieci wyfiaouie; 

dziobek o'nry y cienki, lhi
ży mu za iglell{ę, a źsdkI ż 
p'ierza y pl.lchu, ~a mci. S~ 
takźe gniazda w lVluzeurri 
LondyI'llkjm. ' .. , 
OI~EAU de TEMPETE. 

Ptak jłotn.y, napadaią na- nich: 
cZ«c110 na morzu. Pod czas 
pogoc\y lataią ponad wodą, 
ikoro zaś naftępuie burza, 
wynofzą ~.' wyrako w gorę, 
y lecą· w', ę Ch-onę, kęd y mo· 
gą znaleść mieyfce do fchro 4 

nienia fi~ przed nawałnością; 
Skoro 

I. 

OlS. , I09 
Skoro żeglarze pofrrzegą, że Dwojakiego '! rodzaiu, ie 

. fię te ptaki zgromadzal,! .n~ dne Wydalą OWOC lepfzy ~y 
mafL:ty okrętowe; choclaz delikatnieyfzy; a drug ie po-

. iefzcze morze ieH: fpokoyne, dley.fzy ale obfic~ey; 'Z p.ie~
zwiiaią czymprędzey źagle, wfzego zbieraią oliwę" Clen
y tr~ymfiią fię w gotowosci. fzą y fmaCzh\eyfzą; k~żdy 
Oznaczanie niepogody przez rodzay ma fwoie nazwlfko. 
tych ptakow, poc~odzi po- W L,illgwedocyi leprze na
dobno zt'td, źe maląc fkrzy- zywaią Córmean; źe mai% 

ł.:.. oardzo wielkie, nay- owoc iak iarz~bina; l' Am
rnnieyfze przyciśnienie po- po",lan ktorych owoc ie& 
wwtrza, zaraz czuią. Y dla w ielki y okrągły, y te lVIou
tego poczuwfzy oąmianę 1'eau, ktore wcześnie dofl:ai%. 
powietrza" fzukaią z.araz Dobre gatunki 'fzczepią W 

wyfp, y okrętów, gdzleby podleyfze,' albo pomierne. 
fię mogły fchronić. Piekność drzew y przedniość 

otSEAU au TROPIQUE. ()\;OCU; zalezą od natury zie-
J • P 'i ' l mi', W ziemi tlufi:ey drze-Paćrz ait e en CH • . • I 

OLI BAN. Patrz. Encens: wa rosną grube, w zlemll~-
dLIVES. Te: konchy są tkiey y plaikowatey, nl.~ 

policzone między rodza.iem grube, ale owoc lepfzy. Ol~-
nazwanym Volułes. Wła- wn~ .drzewa radzą w fzacho ... 
Iność ich iefr ta,' ze mai~ wriicę. gdzie mi!Gdzy drze
wargę mi wierzchu oI{rytą wami fieia zboże, y winnice 
ząbkami, z wycięciem, obłą- fzczepią. ~ Tym lepiey wy- I 

czyfrym ku fpodu. L' Oli UB daią owoc, im rzedziey s% 
de Panallta ieH: iedria z nay- fad;'one. To drzewo nie
cjekawfzych 1 y naydroż- zmierną mo.c pufzcza korze-
fzycli w tym rodzaiu. ni, \V' ziemi trwaią przez 

OLIVIER . Drzewo oliwne. kilka wiekowo W R. 1.709· 
Te drzewa przynofzą wiel- gdy oliw:ne drzewa wyfchły, 
kie bogaćtWll,w Prowincyach kaźdy gofpo"dal'z więcey fre
południowych' we Francy i, bra zebrał z korzen~, niżeli 
iako, to w Prov;;ancyi, y Lan- grunt iego wart był. Drze
bwedocyl. . Ro' ą takie w wa oliwne ni€ktore, dal.,! 

l l-lifzpanii y" we \\Vło fz; ech. owoc drobny nazwany pz.! 
N ,Iw li:; 

Dykc: Tom II. 
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c7wlines, przedni do iedzenia, 
ktore od nich są więkfze na
zyw:1ią Ame/ode;}·. Oliwki 
naywiękfze przywoźą z Hifz
panii y z \V~rony. Oliwki 
do smażenia, zbieraią wprzod 
nim doyrt;eią. wyciągnąwfzy 
z nich gorycz w ługu z po
pIOłu, I'lmażą ie w rosole z 
soli, korzeniami zaprawney. 
Niektorzy wyiąwf'.lY z rofo
łu wyimUli! koftki, a nato
miali nakładfzy kaparow, 
kładą, ie w wybot'ną oliwę. 
Tymi fpofobem zaprawne o
liwki, fprawuią Appetyt. 
Gdy oliwki doyrzeią, wyci-
1kaia z nich oliwę, ieźeli 
wcz~śnie będą zebrane, oli
wa będzie gorzka. Deli
l(atność oliwy zależy od ga
tunku owocu, y od urządze
nia iey. Na gruncie do
br 111 pofadzone drzewa, da
ją ., oliw~ naydelikatnieyf'zą 
na HoL Na gruncie tłu

ftym wydaią wlele owocu, z 
ktorego oliwę wycifkaią po
dleyf'z'!, ktol'ey uźywaią do 
MydłarJli y do lamp \Vy
cifkai~c oliwę, ieżeli oliw .. 
kom ~ie dadzą zfermento
wać, będzie oli~wa przednia, 
alc nie wiele, y dla tego 
rzad ko bywa dobra. Fusy 
7. oliwy świeżey. są wy
śmienitym lekar1twem na l't.l-

matyzmy, y boty niemi wo
fkui,!, wytłoczynami pałą_ 
ktore nazywaią G1·ignon. 
Oliwa łagodzi, rozwtllnla, y 
rezolwuieJ iefł: naywiękf'zym 
lekarfiwem ha kolki J y na. 
truciznę, wchodzi do wielu 
balfamow, y plafl:row, do 
malowania pod oley,nie wcho
dzi, gdyź nigdy dolkonale 
nie wysycha. Zapaśnicy 
przed tym wysmal'owawfzy 
fię oliwą, tar7.uli fię w pialku, 
y wychodzili na plac do p·ar .. 
sowania fię, pot wychodzą
cy z ciała, zmiefzawfzy fi~, 
z teini fubfiancyami, czynił 
niby fkorupę, ktorą zdey. 
mowano grzebłem, używano 

tych oikrobin na w~zod y w 
fiedzeniu, y na blonki o~znel 
Liście oliwne ma moc ści,!
gaiącą, pom;lgaią na bolenie 
gardła. G~łązka oliwna z 
liH:kami, ielt znakiem poko
iu. Drewno pięknie fiadr0'
wane, ma pi"kny zapach, y 
daie fię polerować. Robi,! 
z niego pirckne roboty. 

OMALISSE. Robak ten 
we Francyi rzadki, ale w 
kraiach gorących w Azyi 
pofpollty. 

ONCE. Oflrou/idz. To 
zwierze iert porpoljtfze llIZ 

ryś, jego ma przymioty, Ci

hyczaie" y fldonności. la. 
twieyf~e 

ONI. OOL. 1 r I 
twieyrze iednak do ug!alka- ma prawo nofić go. ' Robi}! 
nia, y tak bywa łafkawy, źe z niego sygnety y piecz,!~l~l. 
fię d~ie ręką głafkać, t,kła- OOLI1JHES, Są. to ia a 
daią ~o do polowania kóz d z i.. zwierząt fpetryfiko~~lne','iefł: 
kich, nazwanych Gazeltes. ich dwoiaki rodzay, pra
Oil:rowidz nie ma węchu wdziwe są bardzo rzadkie. 
pfiego, y nie bieży długo Dowodem pewnym ich ie. 
wciąż. Ale goni na oko, finości, iefl: Rak chowany w 
drap~ie fifG na d.rzewa, zaczaia. Gabinecie, Pana Annone, w 
ftę na zwierza., fpufzcza fię z Bazy lei. Tell rak' ma . iata 
gory, y morduie. Bywaią fpetryfikowane w tym mley
Ofłrowidze tak małe, :Ze ie fcu, zkąd wychodzą. Fał-

, ' , , fzywe nazywaią ile.: C,PoI?-myśliwy moze wozie, na _ 
krzyżu końfkim, Poihzegł - ohriłe!i, Meconites, J..JWpflJl, 
fzy koz~ rzuoa fiEt z konia, Ot;tiles, Pijoliłes, Stigmitt!s~ 
ił dogoni wfzy chwyta za y Orobitbs, y inne k,am y ki 
kark y dusi, a gd y fię trafi owalne. W IJanowanm Ro
ze upuści zwierzynE2 zofl:aie ślin, są takźe ziarka fpetry... , 
na mieyfcu ze wH:ydem, Fu- fikowane, ale ich ieft bardzo 
ternicy futro z OHrowidza mało. 
nazywaią dę Tigres d' AJri- OPALE. Dpatka kamień 
"que, drogi znayduie hę w 14~gip.-

ONICE ou ONYX. Dnich cie, w Arabii, w Węgrzech, 
kamiell drogi, z rodL'aiu Aga- w Czechach, y w Niemczech, 
tysow, poiowo przezroczy~ zhayduią go pofpolicie w ka
fty, układan y warfztwaml wałkaoh, zamknięte w ka
kolorow, niby w kolka, albo mie~.iach infzey na.tury,wiel~ 
liliami iedne na drugich. Im kO.ści głowki od fzpilki, aż 
więkfze kamienie, tym są do wielkości Orzecha wlo
orożfze y pię kniey fze, Znay- fkiego. Opale te'y wie.' ko
dują fię wInd yauh, na wy- ści są bardzo rzadkIe. vVlcbo
fpie Ceylan, na wfchodzie, dnie u są drożfze, iafno~ć iego, 
w Czechach, w Węgrzech, rowna hę d yarnentow i, tiJ
W Niemczech. ił naydrożfze biiaią tyfiączne j, lory, y 

- wychodzą z Arabii. \V Chi- krzefzą ogień uderzone o 
nach tak wietce ien: fzaco- fiaL indvanie tyle fLacuią; 
wany) źe ty!ko Siam Cefarz O'pal c® ~r dyament .. ~zy-

N,;. m.l~n1e. 



Il2 OPA. 
l'Pian'ie wysoce go fz!: 
.cowali, że Senator N01'lius 
wolał być wygnanym z Oy
czyzny, niżeli ufł:ąpić fwego 
Opah' ktorego hę Antoni
ufz b j ł ~apad. Swiatło bły
fzmtą e w tym kamieniu, 
zależy od odbii~nia promie
pi światła, na powierzcho-

no ci. Sztuka rywalk~ 
.Da.tury, ~ ~aślad~wani~ kD:
mlen' drogich, z , trudnością." 
tego moze dolmzać. ' Przy
wieziOI~o iednak raz z Ecri-, . o 
ptu robiony' opal, ktory 
l1wiod~ wfchodnich ' J ubile
:r;ow, tak doikonałych w fwo-
jey Jztuce. ' 

OPASSUM. Patrz. Di-
;.- delplw. · . 

OPIUM. To nazwifko ie!l: 
soku ' zgęfłniQnego, ~ycią
ganego z makov/ek maku 
lndyifkiego. Nayczyściey
fzy 'ie!l: we łzach bi::dych . 
~rzywoźą go nam ' z Grecyi, 
z Kamb:lY, y z okolicy w;el
kiego Kairu w \}l~gipcie, ieft 
ieden cZ;lI:ny, ą d rugi źołty. 
Opium co w ~ptekach prze
de i'l. iert sok z pewnego Z1 e
h wy lśniony, Turcy dla 
fiebie zacho~,,:ui~ 'l; r;wdziwe 
ppim l, pow iadr;ią' że im do
da ie {lf y rrruośei, iednakże 
oni tak zbytecznie go nie 
~~,ż ' waią, iak o nich pofpo-

OPI. d 
licie tozumieią. i y,torz 
go biorą, maią ich za rofp;~ 
frnych. Jakożkol~iek hąd~: 
Opiun} czafem czyni ilutk ' 
nierzcz~śliwe, drogą s prou 
wadzi do śmierci. Zbvv 
cznie zażywaiąc; poblJC 

"fl:opniami do, radości, do c7.. ka- ' 
wki, tęfknoty, womito'ł, nie 
przyto.n:Inr:>ści zmyfiow. ' 
wrotu głowy, śmiechu zmy
ś~onego,zapamięt~ło~cqczer
won ości twarzy. zaplątani~ 
język~, zatchnienie czyni, 
'pot zimny, mdłość, glębok~ 
sen, y śmierć . l\1ożn~ u,ni
knąć czasem tych przypad-. 
kow, zawrze iednak ro~~ol
nieaie żoładka, świerzbie~ie 
ciała~ y p~t obfit'y z zapa
chem Opium, być musi. Ra
tować fię można w tym ra
zie, krwi pufzczeniem, ene
mami, kichaniem, kwasem, 
we~'y katoryarni, y solą la-' 
tającą, T~ fubfł:ancya ży
wiczno-gumiczna, powierz
chown ie prz ~rldadana na cie
~e, włosy fpędza na [zwie,. 
między ftolcem y członkiem 
wftydliwym, podnosi y na
tc;;ża naczynia rod zen ia, l1Ą 
głowie w wielkiey dozie, 
roz\~alnia nerwy, fprawia 
zaduminłość, paraliż, a cza
sem Y ś",:nierć. Pomimo tak 
tnlgicznych fkut~{Qw z Opi-

UlU, 

OPP. ' 
111, ~ziwna ielt, źe Turcy , 
~aźywaią go tyle, co zawa
*y iedno Granum , gotuiąc 
f1ę do atalii, dlą nabrania 
serca y zapamiętania na 
wf;.; e! kie niebefpieczeńfł:wo. 

ie pC!.tr7,e~a nigdy samemu 
u:k ywać Opium~ bez pretkryr. 
pcy dOn·onRf"'go Doktora. 
. OPPOPO~~~. f~tr~. 
Grande B rce. 
. OPPNTI'A. RAQUETo-
TE. ·F1GUIER d' lNDE, 
NOPAL, ' lefł: to' zi~le A~ 
mery kańfkie, ~toregQ ien: 
kiU<a rodzaiow, ktore rożnią 

. fię 'od f1ebie \\ ielkością liści: 
kwiatow, y owocu, tudzież 
kolorem, y d~llgO§ci~ kolcowo re kolce w ni~ktorych ąą 
tak mocne y dług\e, że ic~ 
W kra i'll; u* ywai~ zaroiafi 
fzpilek, .od d~obnych ~ol
cow 'zakłocie, bardzo iefł: 

fzkodliwe, n~e ' ~yją~fz~ ich 
z ciała w tym momencie, 

~ gdyż za miefiąc cięźk<T fi~ 
icn pozbyć. Orobliwość te
go ziela iefi, źe wprząd hę 
rodzi owoc, a potym PIU koń-. 
cu iego pokazuie fię l:cwiat. 
Podczas gorąca otwiera hę, 
ił na noc zamyka, dotkną
wfzy hę, zaraz fię zwiia, y 
końce wyrzucaią pył zapła
dzaiący, któ ry w fobie maią. 
~nd yanie fieii! blifl.to do~ow 

I 
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to ziele z kwicltem rożowym . , 
na ktorego liściach wyc;~ O·" 

w.uj fię fudatne ro-baczki, 
z .ktorych tak ślic~ y ma
my j{olor. Pcdr~. 'iI.:"""'lille. 
Ind yanie z owocq wyciikaitJ: 
kolor czerwony, ~tor .na
wet iedzącym, urynę takąź 
czyni, bez nay~nieyfzey le
~nal~ ~oleści. ,Rozmn~ź~ł 
ten gatunek, wfądzaiąp \V zie
mi~ lifł:~i przyfufzone. eby 
fię udąla 'ta roślina, potrze
~uie w rowny-w {topniu cie· 
pła, i~~ l;TIa w ~woim kr~iu. 
Oatuąek ' iedna~ tego, co len: 
we Włofz~ch, może wy trzy- • 
mać przez zimę, jako J(aro
liń1ki-e (y Wirgillfkie, byle 
były' wyftawione ku Gońcu. 

OR. Złoto. Ten kruuec' 
łak? ie!l: , naygęftfzy, tak teź 
~ayw~żnieyfzy ze wfzy
(tkich Iuuścow, ~ofkonałych ' 
y niedofkonal ych~ a zatym 
ien: czy(Łfzy y l,1ayciągley: 
fzy, Spręźyffości, y dzwię- . 
ku le~wie co w nim znać, y 
żaden mu kwas z orobna nie 
p~radzi. ' Kwa~y są dwa kto .. 
}:e 'rofpufzczaią złoto; ieden 
wyciągniony z. kwasu mor
!kiego y saletrzanego,: iaki 
iefi Sztychwaier, a drugi z \ 
kombinacyi Alk.ali soli Z l 

fiarką, co go nazywaią: foi~ 
4e, Soufn:. Złoto nie pfuie 

fit 
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ft~ ani na wietrze, ani w wo
cIzie, ani w ogniu, przez wa
g~ wrzuciwfzy go w źywe 
st'ebro, j~zie mi doł, płafzczy 
fię pąd młotem, kolor natu ... 
ralny ieCt jasny albo oiemny, 
~uropeyfkie złoto żołciey
{ze ' niż Amerykańfkie, roz
grzewa w proporeyą fwo
iey g~fłości, ikoro zaczer~ 
JVienieie rortąpia fię, na ten 
czas kolor ma iasno zielony, 
iak woda rPlorfka. Złoto ko
pią w fzybachiego włafnych, 
jakie są w Azyi, w Afryce, 
a iak na niefzczęście bie
dnych Amerykanow, nay
więcey w Ameryce połu
d[liowey, gdzie nienasycone 
łakgmfł:wo, pod pozorem Re
l"gi i, było przyczyną rozla-

i 'l krwie milionow ludzi, y 
oh. ucieńfrwa niefłychanego. 
Sz· by złote przedtym tak 

ofpolite w Europie, a ofo
r wie w Hifzpanii, są po 

CL- ści wynifzczone, a(bo za-
nie dbane, albo niewiadome; 
opią iednak y teraz w Szwe

. yi , w Norwegii, y w W ę
rzech. Macicą czyli grun-

(! • złob ieit pofpolicie 
)u . rtz, a czasem żelazo albo 
re ro, kopią go W grod-

c ,w liCtkach, albo w bry
ch. Poznaią go, gdy bie

l j od waporu Merkuryu· 

iOR. 
rzowego, y nie odmienia fi~ 
w ogniu. U ważaią ze złoto. 
nigdy nie i mineralizowa
ne przez łiarkę, ani p~'zelj 
Arfzenik, y że dosyć ieft 
naymn.ieyfzego waporu z ey· 
ny, do zgubienia w nim cią ... 
tłośoi, ktorą odbiera nazad 
za ftopieniem. Złoto zmie· 
f~awfzy z cyną robią. farb~ 
śliczną purpurową, do malo
wania Amalii y Porcellan. 
Czę~ć rzek wielkich, ktorę 
wypływaią z wyfokich gor, 
toczą piasek drobny iak 
proch, zbieranie iego ie{t 
pracowite. left to roaotac 
wielkiey cierpliwości, a ma
łego zyfku, ktorego chłopi 
po fkończon ych pracach ~ 
oz~lłokroó fzukaią. W Ame
,ryce takowe zbieranie iefl:· 
poZytecznieyrze. W Afry
ce w niektorych rzekach,. 
znayduie Gę złoto w ziar
kach czerwonych, y prze· 
zroczyftych, które nazywa .. 
ią: OTiJł.'], grenats. W ycią· 
gaią także złoto z kamienil\ 
lapjs lazuli Perfkiego Ten 
kruGec będąc początkiem wy· 
godY7 autorem zbytku, bo .. 
źyfzczem łakomlłwa, fprę
źyną czynności ludzkich,. 
łatwo daie fię ciągnąć, y 
wyrabiać podług gufłu. y 
mody. Pozłacaią nim inne, 

kruśc~ 

kruśce, przez fubteln~ cią ... 
/ głoŚć. Jedną uncYą złota, 
można pozło.cić ut srebrn y 
długi na mil 444. W ybiiaią. 
złoto czworakiego gatunku, 
iedno ktore lluży do blach
malowania, nazywa fi~ Or d' 
epee. U GaJtow przedtym 
był y udzlelne fubry ki, do 
blachmalowania, czyli nabi
iania złotem broni woien
ney: drugie malarfkie do zło
cQnia drzewa, a te ieft po
dleyfze, na~yw~ fię Or des 
pijlalets, trzecie Introliga
torfkie l' ar des Relituys, a 
czwarte naypodleyCze, kto
rego używaią w Aptekaoh, 
ł'lazywa Gę Or d' Apothżcaire. 
Złoto ciągnione zowie Gę, 
które prL;p.chodzi przez dru
townicę. Złoto w blafzkach. 
jeft drot fpłafzczony, między 
dwoma walcami fialowemi, 
ktorego uż ywaią do robienia 
galonow, y haftowania ma
teryj. Złoto w mU1zelkach 
ieft z okruf.lyn iHuczonych 
y zmiefzanych z miodem .. 
ktore potym kładą w iko
rupki ślimacze, y" używaią 

. do malowania w miniaturę. 
L' ~r jutminant złoto pio
runUlące, robią przez rorpu
fzczenie złota w Sztvchwa
serze, y opufzczenie~ go na 
dn~ I przez sol Alliuliczlł%, 
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Skutki iego są gwałtowniey. 
fze y ftrafzliwfze, niźeli pro
chu rufznicznego, trzeba 
chodzić około niego ~ wiel. 
ką oftrożnością; od same-go 
oiepła, y potarcia, .pała 
fię y wyftrzela. Tak afHc) 
fię iednemu, kto ty utracił 
oczy, a mało y życia. Wla. 
wfzy albowiem to złoŁo vi 
flafzkę, chciał korkiem za 
tknąć, gdzie w fzyice, ziar
ko iedne otarłfzy fię oko· 
rek, zapaliło fię, Y fir?eliło 
iak z piH:oletu, flafzka fi~ 
rofłrzasła, iego impet obalił 
na ziemię, y obydwie oczy 
wyfadziło. Do naznaczenia 
czyitości złota, uźvwaia ter-

, minu Kar(1,t. Złoto o ~ ~4. 
karat~ch ieit w naywyżCzym 
fi.opmu czyfrości, ale takiego 
y na świecie ciężko znaleść. 

OR BLANC. Patr~ .. Pla
tine. 

OR de CHAT. Patrs. 
l\lJica. 

ORANGER. Df"ZeWD Po
'manr..ńczowe, pochodzi z kra
iow gorących z Azyi y Eu
ropy, zawrze ieit okryte li
ściem zielonym, po~:ietrze 
napełnia zap~chem, y owoc 
rolk.ofzny przynosi. Rożne 
są iego gatunki, ktore po
dzielić można na ' pomarań
~~e fiodkie, y gorzkie. T" 

dr L; c ... 
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małpa, pochodzi z ](raiow 
gorących ryki, y Azyi. 
Nlektorzy PielgrzymU1~cy 

_ ią nazywają Ponnos, de:/ojko~ 
y d' honLn'ze fl~uvage. T~ 
małpa tak wlelka wyraH:a; 
jak człek, y prawie podobna 
do niegd kt'ztałtem, chodem; 
rufzemem, y w€wn~trznyrri 
ułożeniem, Howem na ni ': 
czym iey nIe z.bYwa, procź 
durzy y rozumu ludzI.; iego. 
~a wolności źofl:aiąc, żyle \v 
lasach owocami, y kor t..on
kami; nie iada mięsa, sypia 

'p. cytrynowyni, można czasem mi drzewie, robl fo
,fzczepić nayprzednieyfze bie chałupkę ź gałęzi; y li
ga'tunki ' pomarańczy. Po- ścia dla fchronienia.l1ę przecł 
wiadaią źe pomarailCzowe defzczem, y upalem {lonecz..J 
drzewka-, ' lepie }r iefi: trzy- nym . . Te małpy ~ą mocne, 
mać w wielkich naczy n iach chybkie y śmiałe, chodzt! 
gliniany,.ch, )ak czy ńi,); G-e- w konipanii, bronią fię ki-
ueńczykowie; niżeli ' vi iarni, uder~aią na [łonia, i 
łrzyniach; gd y l: famte prę- wyp'ędzaią go z swego lasu; 
zey rozgrzewaią uę, y nie powiAdaią; że iedna może fi~ 

,ak łatwo fi}' gn~!. Gdy to bronić dziefięciu Ll!ldziom. l{o
d rzewo zacz nali pfuć ro- chaią Gę w kobietach, y pa-
Jaczki, nazwane Gt;dlinjeEtes, iiienknch młodych, poyma
~ otrzeba go obmyć oćtem. wfzy ktorą. niosi do swego 
K .viat pomarailCzowy.fwoim miefzkania, itrzegą ich tam; 
z' pachem zaprawia !ikwory, . karmią, y karefsuią, Z po'
p~ ady, y efsencye, smażą trzeby ~aią fię dowcipnemi; 
go także w cukuc. Owoc gdy im nie fiaie owocow w 
ieG: chio~!zący, ze n~orek wy- lefie, wycrodzą na brzeg 

, Cjfk~lią oleiek, kWiat y owoc modli, y żywią CLę raka·ni,. 
daią zapach y smak bardzo ślim~kamiJ ił. ofobliwie OHrY·" 
(~el i keitn y. gami 

, , 

ORE, 
gami wielkiego gatunku;kt6- co im fzkodzi y co pomaga 
re bardzo lubią. Portrzegł- Przewożąc raz iedną z nich 
fzy konchlG oft gi otwartą, na okr'tcie do Europy, gdy 
rzucaią, kamień we śrzodek, zachorowafa, pufzczono iey: 
a tak g~dy fię ka:ncha nie mo- krew z ręki dwa razy, y po .. 
ie zamknąć wfadziwfzy łapę, mogło; co potym tak pami~: 
wyimuią pław, y pożerai~. tala że ikoro zailabła, sama . 
Te małpy łowią fieciami, po- nadfi:awiła ręki. żeby ie y 
woli ofwaiaią; fię; y ftaią fię krew pufzczono. 
fpokoyne, poufałE', y grze- ORCHANETTE. JeG: ko
czne; ale Itraciwfzy natural- rzeń z pewnego rodzaiu zie
ną żywność, wpadaią VI me.- la, nazwanego Buglose, W 
lancholią, okazuią.c niby ża7 kraiach wfchodnich w Lan
łość utraconey wolności. Z gwedocyi y Prowancyi, ,kto .. 
tych małp by\vaią tak u[111- ry wydale farbIG czerw~~ą_ 
fzne, że nużą fwemu Panu za uży\~aią iey do farbowanIa. 
Lokaja, fL.klanki myią, p i ć U daw.nych była i'umieni .. 
nalewaią, rofen obnicaią, du- dłem; teraz ź niey daią ko
ką w m-Oźdżerzu, y po wodfC lor po~adom, y innym ma· 
chodzą z wiadrem, do blifRiey Ściom. Kucharze zaprawui", 
rzek i; [łowem są bardzo zda- sosy, w kolerze ral~owym. 
tne dourług domov..-ych. Gdy bR~ILLE . Patrz. Os de. 
s~ uczciwiey wychowane, f O,eille. .. 
bawią fię grzecznie, chodzą OREILLE de BALEINE. 
w kompanii z Gosćmi, zacho· Ucho wielor!ybie, umiefzczo-

. wuiąc wfzelką; obyczayno~ć, ne ieLl: w tyle oka. len: to 
y polityI~ę, iedzą u Rołu z kanał, w któryin we śrzodku 
Panem iki'omriie, piią wino, a iefl: kość ncikfztałt konchy . 
naywięcey mleka y herbaty, Rybacy !taraią fię, utkwić \V 

Pani afsyttLlią dd rEGki, Y łoź- to mieyfce fwoy ofzczep. 
ko ścielą, Samice są bardzo iako w mieyfce naylłabfze, 
{kromne, z wielką pilnością y !l:likatne, TłC kość w 
zakrywaią fwoią nagość.Sam- Aptekach zle nazywaią· Pier-
te y samice żyją razem w res de tiburon. ~ ., . 
sciiley iednomyślności. Z in· l OREIL~E de Mt1R . . T~ .. 
itynktu ofobliwlzego' poznaią kOl1oha unlwałna znaydu,e fi~ 

O \ In 

, bykc: Tam Ii. 
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w lndya,ch, y mI bl'zegnch 
w Bretanii, oderwa Czy ją 
od {kały, zaraz y pław w niey 
z.d yeba. "V konfze JeO: kil- I 

Jea qziur, ktoremi wypurzcza 
gnóy, za podrnCtaniem nowe 
coraz robi dziury, niektore 
iednak nie są naw{kroś. Te 
konch y daleko są cieka
wf~e, gd y maią w fobie na
fr-eni~ pereł, ozdabiają niemi 
groty w ogrodach, y j{afka
dy, gdyż tię świecą od per
łowcy macicy. W Senegal 
znayduią wie! tych konch, w 
ktorych :r.lurzyni wieke ko-. 
chaiCl fie. 

ORE"ILLE d' OURS. Ły-
fzc:Y.ak zieie, ktorego kwiat 
llięknością rowna G~ Tulipa
nowi, zapach ma miły, y 
kwitnie dwa razy do roku; 

. Poied yncze kwiaty, przelda
daią nad podwoyne, gdyż te 
ćmią swoią piękność. Od
ro lł:ki pofadl.jwL~, y w ziemi, 
wydaią takież same kwiaty 
co y łod yga, z ktorey były 
oderwane, ale kolor maią da
leIw źywl'zy y pięknieyfzy. 
S,ieiąc z nafienia, tyfiączne 
ml (iebie przybierają odmia
ny: do {iania potrzeba wy
bIerać ziarlul pięknieyfze y 
\vilGkCze, drugiego roku roz
kwitną nowe kwiaty, y nowe 
wydadzą nafie.nie, ziemi po-

tr~buią pulchne y, y miey
fca ktoreby nie było zbyt 
wyftawione na flońce. 

OREILLE de SOURIS. 
l\tJYJze uJz/U}; ziele, ktÓrego 
rodzay ten iefŁ piękriieyfzy, 
który ma lifł:ki y kwiat biały. 
Na oko wydaią fi~ być sre
brne, y kofmate . 

ORGF:. jgcz,mień. Dwie 
włafności efsencyonalne ro
żnią go. Jęczmień czworo'. 
graniaJ1:y czyli EJcourge011; 
potrzeba {iać na zim~, drugi 
zaś podługowaty na wiofnę . 
To ziarno ro ;,mnaźa fię bar
dzo. Ciekawy ieden w Ber
linie doświadczał, iż oddzieli
wfzy wyroltki z korz,enieni 
od łorl ygi, poradzl t ofobno, 
te znowu gd y popui'zczały 
i!1fze, poro ,~f~cizał gdzie in
dziey, y tak w przeciągu 18. 
mieiiecv narachował 7. ie 
dneg~ ~iarka ięczmienia 15, 
tyGęcy ldosow. .J ęczmie~ 
nazywaią pain. de difettc, któ
rym ubodzy żyją pod c z ag 

g10du. Z ięczmienia rob i ą 

piw'o, mąka i~czmiellna re
zolwuie, a tyzanna chtodzi. 
Z Jęczmienia robią, btfz ę, 
y krupki perłowe bard t o 
zdrowe. "V Niemczech y 
w Polfzcze iedzą ie z roso
łem, y kleiek z nic'h gotu i ą . 

Jęczmień gotowany na t y-
zann~, 

ORG. ORO. 1T9 . 
z~nn,ę, .iefr ba.rdzo lkuteczny fzczepią winnice, na któryó 
~~ usmJerzeme gorączki. Ję- fię latorośle utrzymui~. Pod 
czm!eJl zielon_o żęty, daią liściami wiązO\vemi -ą małe 
lo11lOm dla ochl'odzenia. pęche1.'zyki, w których fobie 

ORGUE de MER, ou TU- zakładaią miefzkanie robacz
y A UX de MER. Te kon- ki nazwane P-acerons. Z li
chy są nakfztałt rurek w ko- ścia' wiązowego wycilkaiąfok ,. 
lorach przedziwney fir~ktu- przecudowny 'mi rany, nazy
ry, przylegają; iedna do dru- wa fię t' eau d1 Ormea'l.l. Wy
giey, iakby kleiem byly cifnąwfzy ie w chustach, ot\-
1kleione. dzielaią robaczki, a do so-
O~ME. Wiąz. Roźne są ku kładą kwiatki n~zwane 

rodz81e tego drzewa, roźnią dzwonki, z czego robi lię 
fię między fobą kfztałtem li- masc. Kora takie y liście 
ści, y naturą drzewa, niekto- iluźą na rany. Dekokt z 
re tak są do (iebie podobne, korzeni piią na płynienie 
że ~rawie żadney między fo- krwi. 
~ą me maią rożnicy. L' orme OROBANCHE. Wilk zie-
franc rośnie prpao, zdatny lony ziele pasorzytne, wy
do wyfadzania ulic. Powia- rafia na konopiach, lnie, y ' 
daią że ~ą niel{tore tak gru- życie, żyie y żywi fi'ę ich 
be źe maią J~. ftop dyame- ~okiem. Dwoiaki ie1t JO

tr,u, dr.ewno ieil: wyśmienite, dzay tego ziela wielki y ma. 
uzywalą go kołodzieie. Le l y, pierwfze gd y poźolknie, 

,Tortillard ieil: pełne sękow, iedzą iak fzparagi; drugie 
y. trache kręte, robią z niego powiadaią Bujak gdy zie, za
plafi:y do koł. Rozmnaźaia pala fię do gonienia za kro 
wiąz z naGania y z wyro: wami, zkąd teź nazywaią to 
frko~ z .korzeniem, łatwo fi~ ziele, [.' lterbe aux Tau.reaux. 
przyllllUłą nawet we 20. lat. OROBE, ou POIS de PI ~ 
La jeune ?rmżlle, z tego ro- GEON. Wyka ptaJ%a ziele, 
~zalU r?blą Sztakiety p,ię- z którego nafienia robią mą. 
kne, dale fię wyginać w ro· kę, na plafi:ry r.a zohvU1ące 
źne formy, przyimuie flę na Gołębie ziarno bardzo lubia; 
tey ziemi, gdzie nie chce pod czai nieurodzajow, pie'
rość grabina. We WłofzecA ką z niego chleb" Hle ieft: nic 
W kolo plotow wj~zowych, fmaczny y nie pofitn y . 

02 OR,PHIE. 



ł2~ pRP. 
pRPHlE. PatrZ. Eqttilte. 
ORPIl\tIENT, ou ORPIN: 

'Farba źołta d~ miniatury. Ta 
fubfl:ancya mineralna fkłada. 
flę z arfzeniku y fiarki, w ro· 
zmaite~ pmporcyi, dla cze
go ocłllłienia kolor. Ta farba 
naturalna iefr bardzo rzadka, 
l'oźni fię od robio~ey, gdyż 

pofpolicie b wa w lifrk ach 
y w blafzlrach; Prawd~iwa 
zaś znayduie fię ~ źyłkach; 
.;na rofpadlil1a~h i1~at, . y gOJ:: 

]uuścowych w \-V ęgrzech, w 
Turczech, W lVew-Joll C7c. 
Tey farby uź waią do ma· 
lowania, zmięfzana z ~ndy~h
teJln, daje koląr zielony, na 

~o~zeryac~ daj~ z niey kolo~ 
flomlany. I'oniyważ wapo
ry' arfzenikowe z nie y wy
chodzą, potrzeba iey uży
wać z o1l:rożnościl. białe dre
wno, malt~ią czafe~ ty~ k~
Iorem, iako to w grzebie,
niach, kto,re przedaią za 
bnkrzpanowe, }{tore ofzuka
~ie' p winnoby być z:lkaza
n " y używanie tey farby 
zabron ione. 

OKPIN. 1Vronie ' mafio 
z ide. Sok tego ziela po
'fierzchownie tamuie krew, 
cz yści wrzody y rany, ~ 
uśmler z.a bolesc'l hemoroidal
~ ~. Rodzay pewńy ' tego 
zi ~~,: t,'lazwan y Orpin roje, 

pRS . 
ma korze~ ktory pachni~ 
rożą. Z tego korzenia ro
bią PI'orzek, y przy kładai% 
.pa bol głowy, y ~nigrenę· 
. ORS~JLLE, Korka alb~ 
mech fkalny, fubfl:ancya mi~
tka ciemno czerwona, wy-

'''Pł~k~n~ ~ wodzie gorącey, 
daie bardzo wiele koloru. left 
iey- rodza'y dwoiaki. Jedn% 
robią ze mchu, ktqry rośnie 
na {kałach w Awernii, nazy
wa fię 01feille de terre, albo 
Perelle. Pab"z. tego jowa. 
Drugą z rzeczy fkalney kto
ra re.śnię na ~yfpach kana. 
ryifkich,' nazywa fię Orflitle 
cI' herbe, kolor daię plę~nley
fzy,lepfzy y obficiey. Hifz
panie przedtym wiele ter 
rzęsy zbierali mi wyfpach S . 
Wincentego y S, Antoniego, 
al~ był~ farba z nicy daleko 
podleyfza od ~ey, co ieft n~ 
\yyfpach K?-naryifkich. Spo
foo ~'obienia te y farby ielt 
ten: ~olor zawieraiąpy fię w 
tey roślinie, wyciąg~ią przez 
sol Alkaliczną. potym utarł
fzy go na proch, przesiewa
ją przez sito, y ~ale~~ią u
ryną wpo! zgniłą, y miefzaią 
to po kilka razy na dzień, ił. 
przymi~f~awfLy troche po
taźu, roLi fi,ę mafsa czerwo
nofl'a!iwwa-: T~y farby wrzu
clwfzv W wodę gorącą, kładą, 

• . mate· ~ 

• 

... 

-

• 

f11aterye y farbuią fzaro, fio
letowo, fiałko -modro, a'ma-
I 

rantowo ~ y innemi kolo-
farni, podług wielkości ma
teryi farbui~cey, ale te ko
lory nie maią dobrego luftru. 
Tą farpą farbuią także·mar-" 
mor biały na zi~nno, gdzi~ 
daią żyłki "niebiefkie . . Nie 
tylko rzęsa Kąnaryiika daie 
farbę, można ią robić y z in
nych rzęs, ldore łatwp l110~ 
zna p~)Znać, z k~ory~h może 
być farba. Nie kładłfzy rzę
sy w naczynie, zmoczyć ią 

potrzeba w 1'0 :vney cz~ści 
wapne~. y wrzucić troche 
SalammoniacH1n, ieżeli rzęsa 

~a wydać farbę, we cztery 
pni sok, .fl:~nie fię cze[\~ony 
y ziele, ieieti żadna nie na
ftąpi odmiana w kolorze, nie 
ma hę czego fpodziewać. 
I ORTHOCERATITES 
~e kamienie zdflie fię, źe są 
konchami 1kamieni:lłemi, de 
pławu w podobn,ych fkonl;' 
pach nigdzie nj~ widziemy.;. 
Nazywaią ie Oue~te de Crabe, 
gdy są w całości. . . 

ORTIES. Poh~z/wa.Dwo
iaki ie1l: rodzay p~krzywy, 
iedna ktora ma kolce fubtel-

Pokrzywy w iclI,.jc parzące. 
mogą fię przydać na przędzi
wo zamia1l: J,' onopi, wyflde
ziono fpofob że z pich prz -
dą nici bardzq c ien kie y pi~
lme. Ze p~ll\l' (" ywy parzą, 

przyc~yną są tego 1~01t:c lt:,'b- . 
telnc robaczkowo 'N~i po
czątl~u kolca ie.fl: malutki p .~ 
cherzy k, za~vierai: cy w ')
bie sok klarowny, fRoro I~ 
ręką dotyka pokrzywy. w 
tym momenci€ sok plynie 
na koniec lwica, y wfzedffL'Y . 
~v !korę fprawuie ·bolosn~ fel:
m e tacyą. Ze l1 :e same 
ty lko kclce kolą. dowoderu 
~ego i~{t, że pokrzywa wy
(uCzona n:l Hońcu, wi~cey nie 

pa !·zy . 
ORTIES de MER. Po-

kr~y1l.,'ka ry ba Jnorlla. Bnr
dzo liczne są rod.!'.aie -ozmai:. 
tych' zioloiwierzow, l.-lmie
fzczone w ~{lafsie nazwa
nych Molh~rques . . , Roźni\ 
llx międz y fo~a ~fztałtem, 
kolorem, y n-aturą ich Jub
~artcyi. Pofpolici,e dzielą i~ 
na nieruchomą pllkrzywkę:, 
y błąkającą fię · W pier,.. 
\yfzych porufzenie ,tak ieft 
wo\ne, źe ciężko Qczyma: 
aoyrzeć, przez godzinę le
dwo mogą ufunąć fię z miey
fca na cało Zdaie fię że nie 
liaźda ~ tych 1- krzywek 

parzy. " 



ll~ ORT. 
parzy. dotknąwfzy r~ka. Te 
zioloźwierza będac m~~tkie 
y giętkie, dai,! z Ciebie iak~ 
chelc wyrobić formę, " zkąd 
naz y :vaią ie Gids d' Ane, 
clLls de Cheuau:>o. Z ywo ro
dzą, źywi~ ptawem modkim, 
ocwieraią pyfzczek, y poły
kaią pław, z ktoTego fk.oru
p~ wyrzucaią tymźe py
fzc7.kiem,w otworzonym py
fzczku widzieć moźna wfzy
likie roźki, k~ore z\~iia do 
kupy, nakfztałt p.,!czka u 
kw iątka, y dla tego nazywai~ 
ten ziołozwierz POŹ/S01'L fieur, 
Pokrzywki błąkaiące tię są 
nakfztałt galarety, którą 
~ziąwfzy w rękę. do fzczętu 

_ oq ciep.łą rofpufzcza fię, w 
wodzie fzypko l,.IW iia Gę, 
fkurczaiąc tlę ' y rozfzerzaiąc, 
wyięte z wody zofbaią bez 
ruchu. 

OI{TOLAN. Pta.rze~ ie
fienny bardzo mały,chowany 
W ciemne y klatce, w f~ną tłu
fiość tyie, y bardzo delika
tnego ien: smaku, w Giepły~h 
kraiach ien: pofpolity. \Ve 
Francy'i od Kwietnia zaczą
~fzy, tak wielka ich moc 
bywa o~f),lo S.jean de Berze
fo~t, źe ptafznicy o 20, mil 
na około, fchodzą Gę do lo
wienia ich. Gil y tię utu~zy, 
w oardzo letkirn ił:opniu cie-

ORV. -, 
pła" może fię upiec. Robi, 
fobIe z nich pod czas uczty, 
zabawk~, włożywfzy a.lbó
wiem oprawnego ptafzka, W 

fkoruĘlk~ od ia~a rowno f~o
ioną, gotuią go w ukropIe, 
albo pieką w popiele, a potym 
gdy 'dadzą na Hoi, kto nie 
wie, rozumie że kurcze znay
duie w iaju. 

ORVALE ou TOUTE
BONNE. Kwiat z tego zie
la, tak iako y bzowy, namo
czony w winie RYllfkim, da
ie smak wina mufzJiatelu. W 
polnocnych kraiach kładą go ' 
do piwa, dla dania mu tęgo
ści, łatwo głowlG zawraca y . . 
upala. 

ORVET,ORVERT,SER
PENT AVE-UGLE. Wą~ 
ślepy, tak go nazywają, że 
ma bardzo drobne oczy. Sie
dzi ~o fzparach między fka
łami, łatwo go można zła:
pać, ukąfzenie jego nie ieit 
niebefpieczne. " 

QS. Kość. Kości bud,ui~ 
ftrukttJr~ ciała ludzkiego, z 
początku s~ chrząftkowate" 
to ien: złoźone z błonek, w 
których materya glGfta olia
daiąc, daie im twardość, w 
ufo;mowaniu onych, letkość 
ien: złączona z 0łą, ułożenie 
ich ieH: przecl.1d-owne, które 
daie pr~echod "niezliczon y m 

dro-

. , 

drobnym kanałom, które im 
przynofząiycie, y pożywie
nie. Siatka utrzymuje fzpik, 
y broni aby nie uflępował. 
Przyznać potrz,eba, iż we 
wfzyftkim wfzechmocna ręka 
Stworcy, okazuie filG. Wi
dziemy czasem, źe niektóre 
części cia ła miętkie kofinieią, 
iako wątroba, pooufzeczka 
żołądkowa, kanały, żyły lub 
arterye; przeciwnym fpofo
bem kości, z przypadku ia
kiego bywaią zmiękłe, tak 
w iedney Niewieście pokarm 
rozf.ledłfzy hę po wfzyH:kim 
ciele, był przyczyn,!, że w 
niey tak kości zmCC1dy, źe 
i1~ l\aźda część ciała mogła 
zwmać, kw~s rozWillzany z 
pokal:mu, zepfuł fubftan;yą, 
która dawała twardość !w
Ściom . Poniewaź osnowa 
koścj ieft gębczaHa, y ich 
dziurkowatość nape}n-i-a- fię 
sokiem, y fzpikiem; do ro
bienialkieletow, chcą-c zacho
wać kości, iak są naturalnie 
białe, pofrępl1ią· tym fporo
bem. Warzą kOŚCI po kilka 
razy w wodzie, y wyttawuią 
na powietrze, aby wy{'chły, 
poftawiwfzy ie mi w!"chod y 
na południe, tak aby iofta
wały razem na wietrze, na 
hońcu, ni, defzczu y naro
fle, potym kład,! je. na fiole 

I~5 

okrytym piaIkiem ahy nacią
gneły wilgoci. Gotuiąc zaś 
ie w wodzie I zaprawioner 
niegafzonym wapnem, pota'9 
źem, y ał unehl, iefzcze wię· 
kfzey nabieraią białości. Ni 
ofiatek daia na nie letki po
kofr, aźeby~ im powietrze nie 
fzkodziło. 

OS de l' OREILLE. Có 
za {truktura, co za organiza
cya w tym zmyśle cudowna! 
Powietrze glosem poru{'zone," 
obiia flę o ucho, te podaie 
cztlciu, a czucie Odl oli 00 
myśli, ściśle z iefiefiwem złą
czoney. Przez ucho Wcho
dzą tony melodyine, które 
nie miefzaiąc fit iedne z dru
giemi, przynofzą ukontento
wanie. Powietrze zgroma~ 
dZQne d·o konchy ucha, ude
tza w błonJ(ę, za którą ien: 
wklęlłość, ktorą nazywaią, 
bębenkiem. \V tym bęben
ku są drobne koiteczki , z 
l\.tory~h iedna nazwana mło. 
tkiem, odbiera ruch on bło. 

ny, y odnofi na kowadło, t~ 
znowu 00 firzemionka, a 
fiuemionko powietrzu, któ
re ielt w labiryn(;~e, czyli 
dziurce w uchu, nakfztafe 
ślima~a zakr'Gcone y. Co za 
harmoni::t, w wyftawie1liu tey 
cudowney machiny? co z cu
down~ l\tl~łłrość, źe kofł:e ~ Id 

'fi-' uchu, 



osc. 
w uch u, y te któr~ 1kładaią 
Labirynt, S,! tey·te wi 'lkosci 
w dZleciach. co y w doto
nych. Gdyby utJ naczynia 
Duehn miał'f odmieniać, to
by glos Rćdzicow, y innycn 
znaiorhjich dzieclęciu, za do
raitriniem , zdawałby mu li~ 

!1 \'fory? y nieznalOmy 
OSCARBI N: Te Iwn

chy no D"ie, rozncliii na
zyw,'ią l1ę, iako to: Nacelle 

'. ot! Chaoulupe de met, PU1iai-
[e, C2'op(J'rfe, Clzendlle de met. 
RybClCY Islandzcy temi śli. 
makanii; gafzą. pragnienie. 
Plaw w tych konchach znay
dlli~cy lię.podtug p, .!lJanfon 
'i e ił: z l'oczaiu Lepas. , 

OSrULLE. Sz~au:.Ta ro
ślina ('grodowl, zawiera w 
fobie \~{zyflkje wiafnośc.i 
kwaso'ir ro~hnowych; chla
dZl; y żachOWllie od zgnili
zn y, iluż y mi ]wlki, y ml 
zapalenie , wnętrzności po
maga. Liście powierzcho
wnie używane, rezolwuią. 
Smażą ie w cukrze, y ro
bią syrop. Natura na wfzy
fiko pr/.ezorna, opatrzyła 
o~)j:cie fzczawJem, y, ko
cb!enryą Grela. dczy kow, 
jaku 'Jedynym Ickadtwem mi 
SzLornLlt; kt6remu wielce 

. podlegaią w' tamtym kraiu. 
KOf.leń . fzczawo \v y suchy, 

osra 
farbuie wod~ gorącą, kolo 

. r m śticzn ym cz~wonym, z 
' którego moźna pożytkować, 
zaprawuiąc im tyzann~, ofo· 
bom do wina przyzwyczaio
nylil. w chorobie zofŁaiącym~ 
gdyż ~aiekolor wcale winny: 

OSIER. Rodzay wierzby. 
'Patrż, Sauie. 

OSI ER BLANC. Patri~ 
1'euplier noir.,. . 
, OSIRIS . Ten bożek bvł . 
m~źcm Izys, a ,oycem flor;,
s 2. 'Vyrażano go' części~ 
w pofbtci g łowy J aftrzębia:, 
(Z~tcją w poftaci \vołu, iako' 
z'1ak rolnićłwa, częścią uwi
nion y. iąk Mumia Egiplka. 
Jeźt:łi trzymał w iedney ręce 
bicz, tlo poganiania koni ' 
Niebiefkich, a w drugiey la
fkę wiefzczbiadką. to go mia': 
no za ilońce. Znayduią czę
Hó tego bożka: pbsągi, \v na': 
cz:yniacn glinianych międ/y 
l\1umian1i, Egipcyanie Rlbo
wiem one kładli. żeby bro
nili ciał od zepfl1cia, y , na.
pafrO\vania od złych dnchow. 

OSl\10NDE, FOUG~l{E 
AQUATIQUE. FOUGE
RE FL~URIE. p'aproć wo'
dna. To ziele rośnie na miey
fcach bagniftych, owoc ze
brany w gronko w pęche
rzykach .okrągłych, za do· 
tkni'Gciem rOrfuka Gę, y wy. 

rzuca 

Os1. I 

rZuca py:ł del! katny, kwiatu 
nie ma docznego. iako y 
inne- rodlale Paproci. , . 

O·STF.OCOLLES. Długo 
nIe wled.lian<t o początku 

. tey fl1blhmcyi, z ziemi wy
ko~paney. brano ie za koś~, 
ikalcynowane, y fpetryf1~w-. 
wane. UwagI P. Gl~itsch, 

, utw ierdzone przez roH:rzą
śnienie P. l\1argraJf, upe .. 
wniaią nas, ze to są prawdzi-: 
we Iwrzenie fpetryfikowane. 
Ten zna'hłzł był w ziemi sd .. . 
s~lę'; w kt6rey" korzenie ie-,. 
dne ięfzcze . byly' żywe, a'· 
drugie (Jbrc~ił/ fię w kamień 
przez\vodę, I{tóta prowadzi 
z ~ fobą'k rya~, y i,ł. Rożne. 
przyriiio,ty/ przypisywano 
tY,In 'kamieniom, ił mianowi
ci~, z€ w złomaniu kości, 
mogły robić Od tręd. . .. 

O:'TEOL1THES, OS PE
TRIFIES. Znayauią we wnę-
trznościach ziemi, kości z 
róinych zwierząt, tak zie
mn ycli, iako y morfkich , 
tnńiey lub wj~cey. odmienio
nych: Jedne są w }wlol'ach, 
przeiniEmione \v Turkusy, 
drugie flcalcynowane, ą inne 
zdatne do polerowania . . 

au ANDEROUS. Małpa 
wyfpy Ceylan, ma długą y 

wielką brod~, lak Lh\rzec dzi
p 

Dykc: Tom II. 

ki. W 

nie na !iścjach z tego wieI .. 
kieg'o drzewa, pifzą ZalTIla(t 

papieru. . Z ' drzewa rohi% 
fobie lul,ki, które wydrąży .. 
wf'zy, 'palą w·nich tytiun. 

OURS. NiedzwilJt/ź. R~ •. 
źne rodzaie są- tego. zwierza~ 
roźnią fi~ kolorem, ''f oby
czaiami. W Mofkwie,. y w. 
Litwie znayduią fiEG niedzwie
dzie, luóre przez zimno 1 ai, 
fię' białe, tak iako' uronoita. 
ie, y zaiące. Niedzwledź 
brunatny, ieO:. .okrutny, y 
Ź'ąrłoczny, znayduie fi~ na 
Alpach, w. Saba.ud y,L, y w Ka
n!\dzie. N!edzWledzie czer
wonawe s~ tak źar'łoczn.e"iak 

wilcy; 
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wilcy; Niedzwiedzie cza.rne, 
są tylko dzikie, mięsa nigdy 
nie iedzą, lubią tylko Owo
c~, mleko, y miod, prędzey 
fte dadza ubić, niżeli ź y wcem 
w;iąć, przebywaią w lasa<;h 
połnocnych w Ameryce, y w ~ 
Europie. Poymane z mlodu 
dlłją fię nauczyć tańcować, y 
ił aćgłosu muźycznego, 
ił ubo pokazu i,! fi~ by ć po
wolnemi, iednakże im nie 
p'otrzeba dowierzać, y ofrro
inie z niemi obchodzić Cię 
naleźy, gdyź są gniewliwe
mi z natury. N te potrzeba 
go uderzać w nos, albo w 
członki naturalne, ,gd yź na 
ten czas {taią fię okrutnemi. 
Kaźdego rodzaiu niedzwiedź, 

- ma wzrok y słuch dobry, a 
: . węch delilf.atnieyfzy, nad 

wfzyftkie zwierzęta, błonka 
w noue rościąga lię na czte
rech kotikach, ramiona y no" 
gi są l~i ę (ifre, maią pi~ć pa
zurów, pa-lee są grube y kro-
ticie, moźe uderzyć pię ści~, 
jak · człowiek. Wf'yltkie 

. podobieńftw.a do człowieka, 
, _c~ynią go tym fzpetniey
~ fzy.m. Niedzwiedzie, nie 
- lubią żyć w kompanii, ukry
wają Gę w naywiękfzych gę

_ 1twinach, y iafkiniach niedo
_ it:ępnych, gdy wpapnie w 

~hO'terę, głos ma ryczący; 

grz ią fi! w ie(jeni; fałrz ietł: 
co pOWiadano, źe s~lca wY'" 
wraca (i't do gory brzuchem, 
do przyllt;cia samca; iak dlu .. 
go nofi wiedl.ieć nie można; 
tak zaś lubją ofobność, że d~ _ 
z robą nie fchodzą. tylko w 
czaCie miłości, s ~ł miec z da
lęka mief~ka od samlC:y Je
źeli samica, n ie może robie 
znaleść mieyfca wygodne-
go, wlazłf'l,y na drzewo, cb
łQmuie gałęzIe, y robi fobie 
pod drzewem f.l c.das, w któ
ry m rodzi troie" ~Ibo czworo 
niedzw ied I.;jąt. Oś l ep na 
wfzelkie - ńiebef'pieczeńfrwa, 
broni fwoich dzieci. Na zi
mę niedzwiedź idzie do fwe .. , 
go legowilka, y tam prze .. 
mlef/-kiwa nic nie ied'zac, nie 
ząmieta i ó2 dnak tal(,iak Bohakjl 
ale żyle włafnym fadłern.. 
które wysysa łtźąc lapy, w _ .. 
których są brodawki, pełne 
soku białego y mlec7.ne~o. 
Nied zwledzie dzikie są śm , a-
le, nie uCiekają pr ;- ed czło. 

wiekiem, y nie tI{Ł ~ pllią mu 
z drogi. Strzelt \\. fI. Y do 
niego, zamiaft coby mlnł u
ciekać, rzuca (1~ nit itrzelea, 
ił uchwyc lwfzy g~ łapami, 
otwiera mu f'pik z krzyża, 
y obdziera ikorę z głowy, y 
z twarzy. R/.uciwfzy ka
mjeń albo kapelufz, bie~y za 

111m, 

OUIt. U ,. 
~im, y ten ie t tylJ{(j rpol'oh, dzą za niemi, y nic iha, " ~ -' 
ratowan ' Cię prled nim. gd yź fzkodzą, tylko czasem zabie
nawet uciektf/-y na drzewo, raią, owoce, które na~bierały 
nie mozn -I być befp lecznym, w lefie. Mieflkańcy tam· 
.lbowlen gotoW wieść na teyfi, wyohodzą na. niedzwie
nie. W N'Jrwegii. poluią dzia trzymaiąc w prawey r~ .. 
na niedzWledl.ie z piejk~mi ce noż, a w lewey fztylet 
m-1łemi, które tak są wpra- długi, kończyfly na obydwa 
wne, że mu llclepiwfzy fię ]<ońce, uwiązany na fznurze. 
pod Ol' mchem, rośclągaią go który okr~ . ią fobie w . 
za nr gi, niedzwiedź Zł11or- rItki, ftanąwfzy przed nle
dowany przez prow, oparł- dzwiedziem drażnią go, y 
f"z V { i ę o, drzewo, albo o fkałę, nacierają, a ikoro niedzwiedź 
br~ni Cilt im. iak m0Źe. Tym roziufzo~y otworzy pyfk" 
c / afem lł:r zelec itrzela mi~- utapiaią w nim fztylet ,ta~, 
d .l. y łopatki, albo między u- źe wiCGcey pyfka zal11knąc nIe 
fzy, y l.abiia go. Gdy fię moźe. Tak tedy potym pro
czuie być śmiertelnie ranio- wadzą za robą niedzwiedzia 
pym. ieżeli ma bld'ko Gebie na tryumf, który fię. wię~ey 
wodę iaką głębol{ą, pórwa- nie fzarpie, ażeby nte mlał 
wfzy w lapy kamień rZllca więkfzego bolu. ~dy ~o 
fię w wodę, y topi fię, aby fię potym zabiią, fprawulą fO~le 
nie do ltat na łllp itrzelcowi. bank,et, fprofiwfzy przyul
Polowanie n e ie (t tak niebe- CIOt y są{jadow. Mięso nie
fpiec/-ne, y łatwieyfze, gdy dzwiedzie dosyć jen: fmacz- " 
nied/-wledź wy Idzie z fwoiey ne, ale smacznieyfze w nie p 

kniei w zimie, gdyż łapy na dzwiadkach młodych. W 
ten c/.as ma tak miętkie y ieGeni, mają sadła grubości 
delikatne, że ledwo może na 10. calow, robią z niego 
chodzić. W lasach y na po- fmalec do iedzenia. Zbie
lach Kamsackich. w lecie wi- raią z niego sadło, tak deli
duią Wielką moc niedzwiedźi, katme., iak z wieprza, któ~ 
ale te nie są dzi k je, nie po- rym fi~ fmarują, y piią ~a 
rywaią Gę na człowieka, ch y- utrząśnienie, albo zerwanie . 
ba źe na śpiącego. napadną. Nogi do iedzenia :ą fp.ecya
Ofobliwfzym fporobem są lem. SI{ory niedzwledzJ~ no
przywiązane do kobiet, cho- fz,!, y używaią na pofłanta . 

. p~ OURS 
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,oURS MARIN'. Nie. 

AZUJiedź morjk; . . T~ zwi;rz~ 
,~iemnowoQne, przebywai~ 
fla ziemi' y w mąrzu. ,Od
mieniai~ p'o!ożenie kraiu.iak 
J>taki y ryby niektpre', pły
~ą po morzu. y f.lu~aią miey
fea fpofobnegq do tarcja, y 
rózmn(lź~n ia (j~ pę,z prze'. 

dy, ląkie ą wyfpy pu
Le, międ7.y Ameryką y Ą
z~ą. poc.ląwfzy od 50. Itn-

. pnia (zerokąści , . a~ do S? 
Cho,c.:~aź ft~ tyliąc.ami zgr.g
madzaią w kup~, iedna~ź,ę 
zawf7,ę ~zielą Clę na fam~lie. ,,y kaźdey by~a po 120. s~

miec kaźd y ma ~d 15. ~o. 5p • 

.samic ~wo.ich, ~tó~e tylko do, 
nIego należą, gdy~y inny 
samiec ćhci~t do '~'tórey 

, pr7.yliąpić, ~iię fi~ z ni.ITI.' są
mice p~zytomne ' potyc~ce, 

.. jdą za "zwyci~scą, y liżą go: 
Te zwierzęt~ .. są nie.~fł:\:ar~~
ne, gd y fian-ą ,raz na ie<Jń ym 
~ieyfcu, go~owe ąo ś~ierci 

OUlt 
.. ~:lcl~n z mieyfca .s.w~o .nie. 
uH:ępui~, aż nakon' c drudzy 
zdaleka patrząc hę przycho e 

dzą. y {labfzey frronl~ dopo
magaią ~ . a ta~ kOI1czy li~ 
woypa. Gd y by dwoch biło 
ną jednego, ~rudzy rozgnie
wanI ną nlerowność si{. przy
bywai'l na pomoc fiąbfzemu. 
Roblą fobie partye,a gdy 
fi~ gniewem ' zapalą, wydaj~ 
k~wnwe potyczki. ~e z'f'ie • 
r.zCCtą aano"V~ą lię n~ brzegu 
wody. a t~_zymaiąc gło~y 

, bTOhiąc fię, nie ufl:ępować, 
~ś. 'nawet y infzey fąmiLi~ ł?li-
1kó fiebie, ~je pozwalają tŁa
riowić flEt. Gdy Gę zacznie 
mi~dzy -niemi ,bitwa, trwa 
przez godzinę całą. w którey 
ćzynią- fobie zaf~dzki, wy
wraclli:~ 'Jędo góry, zleiąc od 
zmordowanin. u odpocząwfzy 
znowu rofpocz y nal% batali%, 

.na więrzchu, ścifk~ią sąmic~ 

.nogami. p~łożywrzy pyik n4 
niey niby ią całuiąc. Są
mice ~o ~zięcl ~aią przy
wiązanie wielkie. nie opufz
cz~~ą ich, y zofraią zav.::fze z 
~iel!1i na brze~l~ 'wod y 'Sdz~~ 
sypiaią. Młodzięź swyw:>l
n~ ugania hę, y. ?-aprH\~I~ fi~ 
do bitwy, prl-y kłlłden~ 1'0-

dzicow; gdy ieden d rug ie5 0 

obali na ziemię. ociec ptzy
padą mrucz~c na nich, ' roZ
dziela ie. y zwycięscę ' głafz
cze liżąc go :z le~ka, gd y.ź 
i.~z y k mą fz~rftki. ' Kaźe 
mu czasem p ,łożyć fię na 
ziemi, y winfzuie fobie, że, 
btk wal.ecznego ma potom
ka. Ociec. nie lubi tych 
ktorzy są boiaźliwi, y dla 
tego one idą t Y lko za matką, 
ił ąrugie ząwfze chodzą za 

lOycem,' 

Q-y.tte.m, który ich, uczy. iak 
~ę mala biĆ Te zWierzęta 
ta k płyną gładko. źe w go~ 
pz,pę rpogą tlp(1 ynąć 20. 

,łll li NlemlecJs;ich. ~ogą. długo 
.~oltawąć pod wodą •. maiąc 
aziurl\ę owolną ' o,d f~rcą o
twartą. Zna ydu~e fię i9~ 
~ard/Q WlelI;'. około wyfpy 
l3erilZg. Knmfzatcl.qr1ie biią 
ie d/.1rytąmi, t1Wi:g9nem~ . 
na L~nul:le, ieźeli ' ranlO~y 
rzuca Hę na okręt, obcinają 
mu łapy. Mięso y tłuCtośG 
Z samicy. są dellkatnieyf.le, z 
$amcow niefmacl'ne.' 

OU~SlN. Roźne są ro
~zdie tych konch. któ'r"e fi~ 

/ znaydU,ią Y' lozmait'ychroo
rzac;h. ulvźenie ich iett (łzi
wne " ofad/one S.~ w kóło, 
~olcami 'twa'rde~i roźney 
.~ 1ugości, które Clę r~ucają. y 
któremi pott~puie pław. Kol
co~ tych ci'yll nog będzie 
~a 2000, któremi fzypkll 
chodzą; po między nogami 
\elt l~OO, lub więcey roźkow, 
któremi rozeznaje ziemię, 
gdy pr7-ypłynie do niey. y 
któremi Jak kotwicą przy
~zepia fię. pod czas wzbu
rzonego ~lorOl. Gd y po
ftrzegą maytkowie, ~e Cię te. 
konchy zaltanawlaią. pewni 
są na1tępuiąaey' na;a{ności: 
'9'lowa tpgo pła., U $O~~le~-



X5~. OYE. 
PodQlu, '.y, w Ptktawii we 
Francyi Na wiosn~ oro 

, cZas nadchodzi parzenia ftę, 
rozl~tuią tlę w raźne f tron y, 
każda Har<l orobnych używa 
uciech. C~asem rywał y do· 
biiai ą.ce Gę o samicę, zabiiaią; 
fi" aż na śmierĆ, znayduią; 
czasem zabitych rościągnio. 

h na piafku Samiee wy' 
źa swoią. chęć ku samicy, 

iak i~dyk, rofpuściwrzy ogon 
ikorł pod fzyią nadyma. y 

, 'tak !lę czerwieni, iak gdy 
• f1~ ro z. gniewa. Samica z,nol1 

Jla gol e y z iemi dwa iaia bia
łe. mai :! po końcach dwie pla
my czerwone. Powiadają że 
samiC':a przenofi pod ikrzy. 
dłaml ia ta, gdy pomiarKuje 
źe iey kto chce one z~brać. 
Chowai:! dropie po Folwar· 
kach, mi~so ie(t dosyć do
bre. , 

OY'E. Ggi . Rożne g~tun· 
ki są gęSI, żyil! w {tadzie; 
dzikie odlR.tuią z Poliki do 
Francy i, zanadchodzącą zimą, 
lecą v.' pOr7.ą:łkt:l, tak ~ako y 
kaczk idzi ki e; lecą zaś na
kr/.tatt tryar~gułu bez {padu. 
Na c ;.r el e l~c i ' ieden, a za nim 
~wie kdumny, ten gdy fi~ 
~mordu : e idzi e w tył, • dru
gi co był za nim, otrzymuie 
ieg() m eyfce . up:ttrzywfzy 
mieyfce padaią na zboźa, y 

przehywai\ na iezior3cn y 
bagnach Nie mQSąc łatwo 
porywać fi~ z ziemi, iedna z 
nich trzyma fłraz, y ofrrzlJg~ 
o niebefpieczeńd:wie. Mięs'o 
z dzikiey .gtefi ie(t dosyc do
bre, ofobliwie uda przypie
kane. Gęu domowe wy~ 
chowuią przy rzekach, !ta
wach. y sad7.awkach, widzia. 
no iednte g~ś, co umiał~ o· 
bracać roż~ń, iak pies w ku .. 
c;hni. SamiCe (jedzą dWl:ł lub 
trzy razy na role, zbieraią; Z 

nich pierze y puch, dwa razy 
na rok robią 7. niego piernaty 
y poąufzki. Pior ze fkrzydeł 
uźywamy do pirania. Jaia nie 
są h k fmaczne jak kurze. 

Oym NON~TTE, eRA. 
VANT. Tak nazywaią pe
wn y rodza y gę(j, które pio
rami są podobne, do ubiorą. 
Zakonnicy, maiąc czarne z 
białym. Samica tak ieft przy
wią,zana do dzieci, źe fiebie 
37.s;rduie dla oC(11enia ich. 
Ucieka powoli, iakby miał~ 
nogę złoml\ną,myś1iwy to wi .. 
dząc bieży za niąporzuciwfzy 
dzieci, ale on~ fkoro fi~ dale
ko oddali, y pomiarkuie • .żG 
dzieci mogty uąiec, sama zna .. 
gła podlatuie y ucieka. 
. OYE d' ECOSSĘ. Gel 

Szkocka. 1'e ptaki naywite .. 
C&y rozranąiai% fi~) na wyfpie 

l\iifzey 

lIiifzey fzkocyi, gnieżdzą 
fię na ikał,ch, a że ich nie 
pIorzą, przylatuią bliiko do
aitow, ryby umiei~ barc1zo 

P. 
P ACA. To zwierzątko 
~woim chodem, y kwikiem, 
p~dobne do profięcia, ryie 
ziemię ryiaklem, y wy ko-
pUle fobIe iamę nie głębokl! 
w ziemi, o trze>ch QLI urach, 
może ldlka godzin bawić pod 
wodą. Samica rodzi na po
tzątku zimy, polo~aniena 
pie wted y iefi: trudne, gdyż 
iam przykrytych liściem 
nie moźna łatwo rozeznać, 
częHokroć myśliwy nade
ptaw[zy iamę, w,Y'Hrafza ie, 
pott·zeba .. 'mieć psy 'dobrze 
wprawne, do łowieIli~ ich. 

.chc~c ie żywcem złapać, za· 

. ty jeaią wprzód dwie diiury, 
a potym trzecią kopią, ale Hę 
potrzeba mocno Hrzedz, ich 
:żywości -y ukąfzt'nia, mięso 

_ 'przeraaałe floniną. ma smak 
zaią.ca, twarde do gotowania. 
Futerko ma mi fobie białe, y 
centkowane, Futernicy go 
zakupuią· 

l'ACOS ou ALPAGNE . 
,To zwierz'e nie może żyć 
__ tylko na górach .. na płafzcy~ 

'żnie, od gorąca" zdyc 
dwoiaki zyfk przynorz,! 
ralom Peruańfkim . DZWl .. 

gać mogą na 200 fun (; l cie-
źaru, ieżeli podroż ni t 'wa 
na'd kilka ~n1, mogą ucho
dzić po 10. mil na dzień. 
Wełna na nich tak ieft pj~. 
kna, źe ią mi~fzalą z weln, 
de Vigogne do robienia ma
teryi, z kości robi'l inftru
men ta. 

PACOS-EROCA. Ziele 
Brezylikie y Amery kańi~!e, 
którego . Ind yanje używają. 

do laani. Ro1tarte nim doy
rzeu~, wydaie zapach 1mbie .. 
ru, korzeń gotowany, aaie 
koJor żołty do f~rbowania. · 
Sok z owocu wyciśniony • 
cłaie kolor czerwony, przy
mi~fzawfly troche soku cy
trynowe go, robi , fi~ f~~leto. 
wy. . 

PAGEL. Ta ryba modka 
nie zbliża Clę do br~egu. tyl- "," 
ko w lecie, gdzie na ten czas 
ma grzbiet bł.ękitny, mięso 
ieft LtraWne y pofilne, w gło_ 

wie 
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13 ' PAG. ' ~. PAT 
, Wje znayduią kamyki! ~tó· " PATN de POURCEAU> 
r'y~b wj ~cey' ien u samicy Swiniak albo SW lnł chleb zie .. 
nli u s~'i-nca: ' lc:>, korzeń ilf~hn~!wl~y ', traci 

p AGGER E. Ie!r pł~W' f WOlą ottrosC", ale ' nabyw~ 
mor!ld 1koruplafry, około mocy, purgowanla gwaJto
przył~dku dobre y nadziei, wnie. Ll~be'obwJUe ku zie
który ma I .. olec bardi'o Oiery, mi, maią kr~tałt y zapadl 
uldu\vrl.y li" nim w rękę, przyjemny, c/.ilfem przesa-
. wuie ból wie'lki,' Y' in- d' /all!!:f0 ż łu~m do 6grodu ~. 
inmacYą, nie dawi'zl pr'~- Zla'rkb iego toby rolaio pu- . 

tkleg" ratunk? , fzc'zać " l le"ł, to 1i~ obraca ... tj 
p 'URE dU' P'A G'U L-: ' fiiehe j'zyk, czyli Jw)-zoneK p 

Ro z:ily ' ra'ka w· morzu śro: kJ:G~y' w ydaie liscle. ZIele 
dZle'~nym, z~ayduią n1ektó: to ielł zimowe. I 

re co .lo~ ftmtow waź:l . PAIN de ~lNGE. Ieft 
PA1 L1..E I(Ń C L", 01- O\VOC z drzewa Baobab. Patri, 

SEAU du T/OPI Q .. U ' , F'K- t~go~JloflJa:, ." 
TU U:N CUL. iren ptak led PAIS~Ę~ MOIN~AU ~o. 
wysolw, h'rzybzy przernifi'. LIt AIRE PAS~E Ten wro .. 
wie, przemiefz kiwa ooH l1re- bel iei! t rodzaiu ' Di-ói:do\V'p 
fi gOl'ąCą. ży wi fię .lrybami, 2yi,e ~ob~l kami, ,bawI !i~ pC! 
ao w'yt ~ ad a n i a ' jay ', y wy- dolmach , gmezdzl fię po 
ehO\ Jani~ dzieci, odlatlll~ mi l<rznjdach'y '!kałach, pewpych; 
wyfpy pu fte . Gd y prze~ czasow fiada ' na dach:.tch. po 
eiąg morza iell dareki, od- dom~h pro' yk, yfyth d aC!ho~ 
p'oczyw.a: na wodzie iak kacz- wką, spiewa wd/l ęc. nie. cho
.Kt!. lVlurzynl d\voma pio- waią go W Jdatkach, gdzie 
tarni Ż ogona, ' ol.dabialą fo- we dnie y w nocy spl~Wa. 

bie włó:y na głowie, y t~bią \VidOk ŚWJada dodale mu 
wąsy, przeciągrląwfzy ie' 1'0.:' w ięcey" wesołoścI, ale, Jak: 
bie -phez pos. Kanarek ze! ycha na ' wielkł 

PAlM d' EPICE. Źdaie chorobę~· 
'~źo przez piernik, kt'or~ PALET-TE PALE, BEĆ 
w korzenn y ch iklefiach prze~ a;;. ~PATULE, a CUILL'ER~ 
d~lą' \,robi.,i~ę ~ owocu na~~a-.. ~en m~~ ofobfiwfzy', iy!.Ó 
nego Cburbatil. Pair% tegO ryoam1 lak Czapla, dZJor. 
jowa. długi mi~tki ~ gl~tki, Hab. 

trzy" 

PAL. pAŁ. , 153 
h;zyma co weźmie, pod czas PALIURE. Paliur chru!t 
pierzenia odmienia kolor. kolący, którego we WIo .. 
Znayduie fię ich dofyć w la- fzech, y we Francyj" nu'zy" 
11m. w Holland yi bldko ~ey- ' waią Epi12e de C~ift. Ro
dy, na na.ywyźfzym drze- zumieią niektórz,y ze koro. 
wie, na wierzchołku gn ieź.: ha cjerIl'i~wa, którą Chryfi:us 
dzi fię. Gdy maią młode wy;. Pan ulcoronowany, była ple~ 
latywać z gniazda, zbH~raią ciona z tego PaHuru; Ten 
ie tykami długiemi, ' z za- chnI!ł kwitnie w lecie, .' 
Jcrzywionym na koileu ze- daie owoc nu iefień, któt·y 
łazkietn . Znayduią hę także trwa przez zimę. . ot Y z 
te ptaki w Gwaiariie; pp tego, chru{łu są bardzo dobre. 
brzeg~ch rrtortkich, y na gra- gd yź żadne bydle dla kol
hicach 13t-etanii, y Piktawil ~ow do niego nie przyHąpi. 
\ve, l?rancyi. ' ZachwąJaią inocno korzeń 

p ALETUVIER. FIGUL ,Paliuru Kanad ~ lfkiego. y 
ER des INDES, ou PARE- !Virgińt1:iego; mi choroby 
TUVIER; To drzewo ro- Wenusowe. 
śc iąga gałęz i e bardzo daleko, PALlVIA CHRISTI. Kte
których końc e fpuśc iw fz y !'(..c-x. owżna. Małe arzewko~ 
fi" do zierhi, pufzcza i ą nowy którego pi~ll y gałązki sl! 
korzell> y czynią. grcfł:y las . dziurawe we środku. Owoc 
Słonie liJbią bardzo ii frki sam uę otwiera na nońcu~ 
młode, z .tego drzewa. \vy rzucail!c z impetem ziar
Figi iego czerwone na mało ~ut, które nazywaiąfa'Llx cafe. 
prz ydadzą fię, są tak dobre W lifi:opadzie ieft czaS zbiera • 
ia.k nafze , Z lwry tego drze- nia tego owocu. Murzyni wy:.. 
wa robią odzienie ciskają z niego oley do lamp,. 

. p ALIPOU; P AREPOU. Y. do wygublema rolo awa. 
Owoc, z Palmy Kaiarlikiey, To drzewko z todzniu Ry
który g~tują ~ wodzie z so- cynu, nazy~a fię inaczey 
lą, . Y dal ą na wety, smak nie . Karapat , zapewne z przy 
~ardzo dob~'y, ale go ~ą ~ czyny_ podobieńLłwa zlar~k; 
Ze zWyczalU, . ta potra\va do klefzczow robakow, któ~ 
f~rawuie apfetyt y pragriie- re tak fię wIndyach nazy..; 
nIe . • . , waią.. Sadźą go w Ogrodac.łi 

~ dla 



1~4 PAL. 
dta pl~knoścJ, powiadaią ze 
qd niego t1ci~kaią krety. 

PALl\1E IVIARINE. len: 
dziełem Polipow, Damy 1n
~yifkie uźywaią go na wn
chlnrl.e, kolor iego porpoli
cie idł: czerwonofioletow y, 
nayciekawfze PfL.ywOŻą nam 
z dyi wfchodmch, y z ' 
Ameryki. 

PALMIER AOUARA. 
To drl~ewo tv Kayaple, vi 

Senegal, w Brezylii, y vi 

Indyach wfchodnic,h, bardzo 
wyroko rośnie, pień iego 
ieH: kolczyH:y owoc rodzi fię 
w łupirtHch, tóre fię trza-
ikaią. gd y dochodzi, kolor 
ma źo łtogorący, mi~so nie 
bardL.o fmac~ne, ma we srod
]{u pe i tkę, W którey są trzy 
d;~iurki; łl1pina na pen: e gru
b!1 y twarda, ziarko w niey 
~i~Ie, y bard 1.0 twarde, VI 

gębie czyni sm:.ik syra z!l
śmi~rdłego. Z owocu tey 
Palmy wycifkgią Oley dobry 
do lamp, y którego Ml1l'zyni 
uzywaią źamiaa matra, VI 

Afryce, y VI Amet·yce. Ten 
ole y preparowan y purguie. 

p A L M I E R u C O CO. 
Pa,{r%.. Coca. 

PALMII~R. DA.TTIER. 
.Palma albo Daktylowe drze
wo, rośnie na obydwoch lą

I dach, a ofobli wie w piafzczy-
I 

PAL. 
frych k1'aiach, gatęzie wy~ 
pufzcnl z samego Wierzchoł
ka. Łmka na pniu zoLtaiąca" 
ieB: znakiem zkąd gałęzIe 
opadły każdego roku, kwiat 
samiec y saml (;a, na orobnych 
rosną drzewach. Daktyl 
kWitnie w Lutym, w ypu f'z
czaiąc kw ińt z pod liscI, na
kfztałt "grana. Łupina ko
smata, w którey zawiera fi~ 
kwiat y owoc, otwiera [lę w 
M:ucu, Naydorodniey('~e 
Palmy, nte maią więc'3y lak 
ośn1 alho 10. gron. Ogro. 
dnicy dla znplodnienia Pal
my samicy. I.e rwo :w r/. y kwiat 
samca, pr'/.yldadaią \V po
przek do kwia t u samJcy; tym 
fpoi"ob e111 p y ł . ,(W ,at Ll WCHO

dzi VI owce, w tym r1lomeI1-
Cle 11<.01'0 Gę rozwija. Ale 
w pn tł: yn iach natu ra sama [a 

fprawUle. Wl~tr wolny, za· 
biera pyt tapladzaiący Z 

k wlatu sar11~a, y przeno i da 
kwiatu samicy. Palmy roZ 
mnażaią lig z korzeni, y na 
ten czas drzewo wyralta te'! 
płci, z iakiego korzenia ielt 
wzięte, a przeciwnie Da kty'''' 
le fadzone z kOlŁek, wydai% 
drzewo samea albo samicę · 
Mlecz wewrt<ctu,n y z tef?o 
drzewa ie{Ł bardzo dobry do 
iedzenia. Z palmowego drze
wa wielki odno(zą pożytek,na 

co fl~ 

~ fię przydale owoc iego. 
Pat/,z JłOW.:lt Dattes. Z pnia 
roo J(~ L~elki, z gałtzi fpr.t.ęty 
domo ' e , z llscl kofzyki plo
tą . y rogo żki, a z. kory po
WIOl.y k r~ cą. 

p l L l\IU~P des INDES. 
Z o ,vo u twardego t eso drze

. W c< oblupł\.v1'/_ y fkorkę, ro
b a J.w .. on!\1 y fOŹ ń e. 

P:\' .. ~\tI I b:R E VĘNT A IL. 
P atr:<- . I--Io tanit:r. 

PALlVIIER l\lARIN. Tąk 
fię n?/, ywa zlOlozwierz pe
WIJ y, :to rodza lU Etoiles d(j 
mer, b::Jrd / o r zadki, y cieka
wy w Ga binetąch. Rachuią 

w tym P !r.wie, aź do 26 t y
fięcy cdonkow, Są tego 
wielkie !lowod v, iż moźna 

wierzyć. źe Zlolozwierza 
nazwane Ajleriej, E ntroques, 
'Trochites ł y Encrinites. są. 

llformowane nakfztaft teg~ 
PlaWLI. Moźna czytać w 
tey mierze ciekawy Pami~
tnlk P. Guetfard, gdzie ia-

·,Śnię opif\lie, hi!Łoryą tych 
ziołozwierzow. Patrz. E 'oile 
de mer. 

P ALMI~R de MONT A
GNE. Z liści tego drzewa 
Amery kHIlfkiego, robIą przę
d/.iwo zdatne do robienia 
płotna. Owoc do iedzeni~, 
iefł: bardl.o przyjemny. 

PALMIER de SAGOU. 
Patrz. Sagou. 

PAL. 155 
PALMI TES Nći:wyf'puch 

Amery kańlkich, rośniepe
wne drzfłwo Palmowe, które 
nazywają Palmisłes. Roźne 
są iego rodzaie, między któ
ręmi nayznacznieyfze naz 
wa fię; Pahnifle franc. Nie' 
ma iak cal grubości, ale tak 
twarde, że go fiekierą uciąć 
nie moźna wewnątrz a' 
mlECZ gębczafry. Z tego 
drzewa moina robić rynien. 
ki, y rurki, liścia dzicy 
ludzie przy krywaią domy, 
liście te są; długie y wątkie. 
Co nuz y wa ią Chou PahmftB, 
ie ft rdzeń na d wie flopy pod 
ga1ęzlami, gdzie fię l i ścię VI 

wachlarz fl\hdaią, białe y 
kruche, smak maią karczo
(:how. Ta PQtrawa ie(i bar
dZQ rzadką, gdyż potrzeba 
odżałować całego drzewa, 
dla dogodzenia zmyślności. 
Tego rodzaiu drzewa kol-

a .' 
czyi1:e, są medoflępne, y dla 
tego dzicy ludzie chcąc gO 
ścinać, wprzod na około nie
go rozniecaią ogień, ażeby 
fiEC kotce opaliły. 

PALlVIISTE de INOE 
ien: wyżfz:e y twardfze, ni
źeli Palmifle fra12~. Ind y anie 
ml liściach bardzo grubych 
tego drzewa, pifzą bardzo 
f7ypko, pr~ci kiem żelaznym . 
Owoc iego nim doydzie chło-

dz i, 



dzi, ziarko iegQ cza~ 
łea miętkie, ' w fkorupce to 
na palec grubey, y na nic 
nie zdatney. Skoro zaś doy
dz)e, ziarko obracą. nę w 
peh.,kę bardzo twardą, y nie 
zofł:~}e mc tylko fkorkę mo-
2na, wYfsać. WJno z tego 
~rzewa więcey ma llodyczy, 
niźeli CocotiLr. :O~e wnq 
j go fluży na toź samo, co y 
tamte. -

PALOURDĘ. Ic.fl: rodzay 
Pła wu nazwapego 4 Ca1'P~e" 
zna yduie fię na brzegac~ 
mOl {kich w Prowancyi, w 

!1unżs, w Sain'"OJ'lge, y w Pi
:ktawii. Pa z. Canze. Jedzą 
ich wiele w ru~onie, y w 
Marsylii. 

:rAM BE. Mięso tey ryby 
w Ind yach wfchodnich ieil 
bardzo fmaczne, fufzą ie n~ 
fioń 'u na chowan.ie, a potym 
zmaczawfzy w wodzie · iedL:ą .. 
łlafoI~wfzy . W rosole z da
ityll leśnych, bioq na okrę
-ęy mi diugą podroż. 

PAIVIPELl\10USE. Ta 
pomarańcza ie lł pofpo.lita w 

Surynąm, y na wyfpach Bo-. 
.urbon de Fravce, y CayBlZJ2e, 
mifGso w niey iea kwafkowa·· 
~e, y chłodzące, okryte iko
rą grubą, y bard7.0 gor~ką. 

PAN. Ten bożek b"l re
J 

prezentowany z rogami, y 

nogami l{oziemi, albowiel~ 
lVlerkuryufz oCiec iego,chcąc 
fift prz ypodobać Penolepie~ 
przemienił fię w k07ła. TeA 
bożek nie ładny (mowi pe~ 
wny Autor) choć kosmaty 
y rog::tty, ale mocny, chyży 
y 111bl~źn y ~ Temu boźkowi 
przypisują rodzay Faunow" 
y ~atyrow, miał fwoie ko
ścio ·ły y ołtarze, mIał y 
święta Ll.lpercalia. U Rzy
mian Kapłani tego boźka, w 
pewnym czaue rolm, biegal\ 
po ul1cach prawie nadzy. z 
biczem w ręku, y ~wiczyn 
tych, z ktorerni fi~ fpot y ka-. 
li, co ślT\iech W pol'poliLwle 
fprawowało. Kobiety me
p łt: d n e, y c i ę ż a ł 11 e , v' :'1 (' ' l f) -

d7iJy przecjwkp f\im, ch . :iC 

hydź od nich uderzone \V 

nad, iei, że albo {taną 1l ę pło
dnemi, albo zlegną rzcz~sl~
WIe. 

PANACHE. Ten chf7.ąrzc~ 
rodzi tlę z robaka, który ulG 
ukrywa w drzewie, narrzy
kląd w wierzbie, gdzie toczy 
fobie dziurę okrągłą, głębo
ką, w którey przemienia i1ę 
w robaka lataiącego, y prze
latuję {ię po kwiatkach. Po
znaią go z przednich noże k, 
po. iednęy aronie grzebie
niaf1:y ch, zkąd nazywa nę~ 
Panaclzt. 

fANA-

• 

pr/e \-0 W Kayanie, którego 
d re Ivno lelI: bard 'lO twarde, 
robIą z ~ iego ltąpory, y tlu
czki. l\luf/ ynki z z owocu, 
ł'ohl ą paciorki na fzyilG. 

PANAIS'. Pa(ternak, iea 
d WOlaki, ogrodo~v y którego 
uż ywnmy do led zenia, ien: 
sytnieyr~y niż Marchew, 
roblą z, nlego marmeladę z 
cukrem, l\.wra wznIecą ap
petyt, przychodzącym do 
zdl'owia. Korzeń paf1erl1a
lwwy) ien: bard ,.o po{lobr y 
do blekotu, ld'/. tnltem y fma
loem, w c /~ y tU fię czę:~o omy
lić można.' Pa ;ternak polny 
rośnie pa polach nieupra
wnych, nie smaczny do je
dzenia. przefadzony moźe 
nabyć przymiotow ogrodo
wego. Ię1t iefzGze rodzay 
l'afternaku dzikiego, ktore
go k~H'zeli bardzo pachnie. 
:płynie z niego gumoźywica" 
z natury Oppoponax. 

P ANGOLIN,ou DIAB~E 
'de J.Ą V A le,t zw ie;ze czwor
~og ie, w Azyi południowey 
y w Afryce powierzchownie 
podobne do iafzczurki,tym fię 
tylko rozni,że żywcem rodzi. 
Szyia piersi, y pod brzuchem 
nIe ieO:: k pfrn.a ta, refzta zaś 
ciala jallo. y ogon, okrywa 
(l~ łufką,naieżoDą y kolczyfią· 

Maiąc taką obronę, nle 
hę am tygrysa, ani r ~TGa, 
ani mnego zwierza, h~0ry 
mu f.zkodzić me może, nie 
raniwCzy \"przod fiebie I~a,
mego. To zwierze nie ien: 
złośliwe, obycznie ma fpo
koyne, żywi ufG ty tko . mro.-, I 
wkami y robakami; wtedy 
tylko naieża fię, gdy go kto 
drażni, albo widzi iakie n -
befpieczeMł:wo; pr7efiadqie 
po dziurach VI fkahch, gdŻ1,(! 
hę kopie w ZiemI dla roz;' 
mnoźenia dzieci, bieży po ... 
woli. l\1urzyni umiel le 

{OWić zręczllle, y zna ydui, 
w nich mieso delikatne. Łu
lli używai~ do rożnych rze
czy. 

PANICAULT. Ten ko
rze ń mo źna smaź y'ć w cuk rze. 

p ANIT. Tego ziela nie 
używaią tylko w Czechach 
y w Węgrzech. Ziarna go
tuią w mleku jak ryż, po
karm tal{owy iefi: bhhy, y 
trudny do ftrawietJia. Pta· 
frwo lubi bardzo to naf1eme. 
. PANNACHE de MER. 
Patrz. Palme marine. 

PANORPE. Patrz. Mou
fhe Sco'rpion. 

PANTHERE. Ryś. Oko 
same niefpokoyne y żywe 
tego zwierzęcia, oznacza 
dziko ŚĆ l y frogość natury 

iego. 



138 
ie W Kraiach gorących 
w A. i Y w Afryce, w iak 
naygęttfzych ukrywa fię la~ 
~ach, nie w'ychodzi ztamtąd, 
tylka dla zdobyczy, krążąc 
koło domow ną ofobności 

\ będących, y po brzegach 
rzek, pożerając zwierza do 
wody przychodzące. Ryś 

rze::.kl, zrę~zn i e łazi po 
drzewach, przed którym y 
kót dziki, um k nąć nie po~ 
trafi. Zęby ma mocne y 
o(tre, pazury wielkie, któ

i okrutn ie rozrywa zwie~ 
rz~ta. Głos m1 'podobny do 
brytana ro ' lufzonego • nie 
rZUCa fi~ na człowieka, t y lko 

· gdy ieH: rozgniewany. Mi?fz
kańcy BarbarYI umIeią u
śmierzać ryfie, y uk ładać do 
pola, używaiąc go zamiaft 
psa. ~amknąwfzy go w 
klatce żelazne y , wlozą na 
wozie, y nie ,wypl1fzczuią, aż 
za uyrzeniem zwierza, na 
ten czas rzuca fię z impetem, 
i uczyniwfzy tr zy .lub cztery 
SUSj, wfkalmie na kark, obala 
y dufi. Gd y mu fię trafi 
chybić, w tal{ą wpada złość 
ze wfi:ydu, że gotow rzucić 
fi~ mi swego Pana, gdyby 
nie uciekl, albo n~tychmiaft 
nie podrzuci! mu barana, albo 
kawał mięsą,. l\ tóre powinie}) 
mieć przy (obie. POlhoźni 

Murzyni, y Ind yanie ied2J' 
mIęso rytla, futro lego pi~
kne, ielt koft.: towne. 

p AON. Paw. Ten ptak, 
do kfztałtney poRaci, y plor 
prześlicznych, łączy chod 
poważny, pyfzniąc Gę z fwo
iey świetnosci. trzyma gIo
w~ wfpaniale. ci gdy Widzi źe 
mu flę przypatrulą, zdale fi~ 

pychą nad ymać, na ten cza,s 
rOfpLJfzcza z prześlicznych 
plor ogon, który promien ia
mi floneczneml oświecony, 

fprawuie widok naywd7.\f'
cznieyfzy ; w tey samey pa
radzie, y okuL.ałości, popifuie 
fię przed samicą. gd Y fobie 
chce iey seroe z lednać. któ\'a 
przy nim /toiąc, nie W} dale 
fię być tak piękna. Powiada
\ą że te ptRki wyprowad/ono 
z lndyi; Przedtym tak były 
rzadkie, że ie tylko samI Mo
narchowie, y Xlążęta mie.
wali. ale teraz fię po W r7.y
fl:kich kraiHch rOlmnoź yły, 
że ie liczemy między pta"! ' 
fl:wem domowym. Faw fkor9 
lię odzywa L. swoun niepJ;zy
iemnym g~osem, gafi pię.
kność swoich pior. Z ywi 
fię jęczmieniem, y innym 
ziarnem, tak ieft: iurny, iako 
y kogut, moźe wyft:arczyć 
fześciu samicom. Samic~ 

na pierwfze fiedzenie znoli 6 . 
la)'. 

" 

łny, a na inne po 14. Młode 
pawięta trudne do wycho
wania. Sam ica z pilnością 
kry ie sWO le gniazdo, albo
WIem samiec zbyt gorący, 
ieźeli natrafi na samIcę, na
pafłuie ią. y tłucze iala. Pa~ 
Wje za pomocą wielkich ikrzy
deł, wylatuią na drzewa, y 
na naywyźt"ze dachy, wy
r ufL-ui4;C dachowki, y czyniąc 
wielkIe fL-kody w 9grodach. 
PaWie bIałe są pofpolite w 

. kraiach połnocnych. Pa\.v 
J apońfki ie (t rzad kiey pi~
kno~ci . W Angoli paWich 
plOr używaią na baldachimki, 
y o~doby Krolewfkle , W 
Kroleitwie Cambaia są dzi
kie. y uC IekaI,! w cIernie po
ftrzegłfzy itrzelca. Na noc 
fiadalą. na drzewa, ~Iowia mi 
firyc~ki, maią chorągj, e~ z 
od~lalo\Vanemi pawiami, na 
wierzchu drzewca są świece 
zapalone y (tryczek uwiąza
ny, myśliwy upatrzywfzy 
gdL-ie. Paw Gedzi, iławia przed 
mm tę chorągiew, ptak po~ 
Itrzegłfzy świttlo 7 wycIąga 
fZyJę ku drzewcowi, a tym 
czasem myśliwy pociąga za 
firyczek; y bierze go. MIęso 
pHwie ie(!: suche, twardej y 
trudne do ft:rawienHl. 

p AON. leL!: także Motyl 
pi~kny tak nazwany dla oczu 

s\'riecących, które 
fkrL-yde!kach, r ifięz!ą..o 
fienicy, na pokrzywie ?y(~. 
ce v. Patrz . ClumiLle cpincufo. 
T;n motyl ieH: dzienny:,. no" 
cny las roózi fię z gąfienic iI 

ktora fię zna yduie na lVlor
wach, Brzofh,wini:wh, y Sli .. 
wach owocowych drzewac 4 

Gąfienica małego moty a 
Paon, znayduie fię na ieży
nach, y roźowym krzaku 
Patrz. Clzenitle a ttlbercules. 

PAON MARIN. Ta ryba 
piękna; upH:tzona kolora _ 
zielonym, niebie1kim, czar
nym; y czerwonym, ielt z 
rodzaiu : nazwanego r.rO'llrcJ. 

PAP AYER. DrL-ewo pe
wne AmerykanIkie Ą którego 
kwiat samiec y samIca, ro
sną na ofobnym drzewie, nie 
wypufL-cza żadnych gał<Gzi. 
Samca drewnoief1: tak mię
tkie, źe we dw:oie położy
wrzy, moźna go pf7eciąć do 
razu. Gdy samica jeH: obok 
z garncem, wyd ·~ie owoc; y 
kwitnie przez ca~y rok, kwiat 
ma zapach kon walii i, owoc 
wielkości Melona, ale nie 
smaczny, sok mleczny, któ· 
ry w fobie zawiera, Huży ni 
plamy cżerwone na twarzy. 
Z nnf1enia wyraHa drzewo, 
które zaraz w pierwfzym ~ 
albo dxu~im roku, przynofi 

~c\Voc, 



14d PAP. 
owoc, kt6ty smażony, 2:0 -
del~ pollla. nafienie iego Hu· 
źy mi f~)orbut, na porufze
nie ryny, y .ha. pr'ileczy
rzc~enie bialdgłowlkie: O. 

. wocu Z dzikH~go drzewa, ni~ 
iedzą. 'Ve cztery lub pięć lHt 
W· ert.:cholek drzewa pni
e nleie y całe drzewo Usy
cna. Pod tym drzewem znay
du'!! Cię węże małe, o i\roryc,h 
po viedziałó Git pod hov;eńl: 
Cobra d~ . Capella. Patrz teg(jj 

W Oranzery i Krola 
cuikiego; to dr~ewo sa

Ica kwitło, ale źe nie było 
samca, nie wydawało owocU. 

PAPE. left pi~kny ptak 
w Karoliriie, który ie t ofo
bIiwy, dla zgromadzonych 
kolorow pr.ześIicznydi: 

PAPEGAL. Papuga pe.: 
wna ViI Bre~ylii, .J amaic;e, na 
wyfpie Cuba. , y w nowey 
Hifzparii i. Pi.ora ma źolte 

l y czerwone, dosyć f'pokoyna 
y poiętn:l, pamięta łatwo. 
wy mawia dobrze, przeGaduje 

• po Pblach zafignych ryżem, 
pieprzem, gozd zddtmi, y 
cynamonem, f"zkody wiele 
czyni; zno(i tylko dwa iaia 
\~ mieyfcuC'h nled<;>rtępnych .. 
Dzicy ludzie. w Brt4ylii j 

chcąc ie łapać bez obraźenia, 
wy pufzczaią n 'l. Jiie długie 

frrza! y, na końcu obwinione 

PAP. 
bawełną, y zręcz.nie ich do
fiaią· 

pAPIER. Papier. To drze-
wo ofobliwie la nie w ł4:gi
pcie, po bre gach Nitu. Egi
pcyame tego dfl:ewa wo
dnego, uźy ~'ają do roźnych 
rzecz y, robili z niego kof/.y
~d, trzewiki, suknie, łodki; 
żagle, Y. pa )!er do pirania. 
Pleń tego drzewa lkłada fi~ 
z wielu bIon ledmi na dru
giey, które rozd~ielano koń.; 
czyH:ym żelafklem t y roscią
gano na Hole mok )- m tey 
wielkosci, ink fię pod , bało; 

błonkl bliźf/e bilu, SCl. ci i1fze, 
y drożf~e. Rl.ymia~ie <.Hu;;d 
ilźywali tego papieru, k1:01"Y 
roźrtie urządzalI. Pał>ter ~e
raźriieyf~y, którego UŻYW;l
my ieLt swieźym wynal \ .~

kieni w R. 1470. Robl:J; go 
ze frarycn fzmat wypłllka~ 

riych, y w nępie na ll1ia .-:g~ 
{Huczonych, potym tę miaz
gę; wyl'=waią na formy ar-

. kuf~owe, fuf,~ą na wietrze; y 
pakuią w libry, ryzy, y bele; 
y przedaią dlJ' druku, y do 
pifania. Papier który nie 
ieH: gumowan y, ien: pro(ty 
y przebiia, zowie Hę bibutą. 
Papier niebiefki; fatbuią zie
lem naz wu n ym Brodawnik: 
Papier marmórł<ówaty robią. 
przyJdadaiąc na 'Wodę, w 

któt~ 

którą leią oliwęs r02:n 
lorami zaprawną· Papier 
Hollenderfki ien: daleko cień
fzy. b.ielfzy, gładfzy, niźeli 
Francufki. PapIer Chińlki 
przechodzi wf~yrtkie pię
kności4, wielkością, cienko
ŚCIą, y glansem. Chinczy
kowie robią papier z konopi, 
z bawełny, z iedwabiu, z kó· 
ry z drzew, ił. ófobliwie na· 
zwanego Bambo'Li. Papiei 
J apońfki; robią ż kory Can
Jchy. Patr% tego fl'Owa: Dwa.:. 
gi uczynione przez wielu fia.:. 
wnych NaturaliH:ow, poka
zują że moznaby robić pa
pier z niezliczonych roślin, 

iako to z Malwy, iloneczniku 
firączyfłego,z ziela mieczyk, 
krzecmki, z sitowia, po
krzyw, z pfiey pafzy, ze Bo
my, z pafrernaku, lnu, 'mat
chwie, z fiana, z kwiatow, 
drzew, y z innych zioł bło
tnych. Zdaie fię :te sama 
natura drogę do tego ukazu
~e, albowiem odt<ryto we 
Włbfzech; w ToJkanii, w 
Szwecyi y ihdziey, gatunek 
papieru naturalnie uformo
wanego, z okrufzyn zioł 
włolmift.ych, y błotniftycli, 
rozmokłych w wodzie, y 
bczyfzczonyeh z fubfi:ancyi 
lipkiey. 

PAPILLON.".Motyl. Zthor 
pię.kny tych robakow, wy
ftaWtlle nam widok przesii .. 
czily, w którym zg madżo' 

ne nay~ywfze kolory, y def
senie, oczow ciekaweg Na .. 
tllralIfty, nas}' cić nie ~mogi. 
Dopieroż co za obfzerność 
materyl; chcąc opifać, y po.;. 
znać organizacyą, od natu 
w nich uczynioną ~ Gą
fienica naucza nas; ja

kim fpofobe~ zabiera fię do 
silu tęgiegó, Vi którym 
fiaiąc, ma fię przemieni 
ślicznego robaka, iakim i 
Motyl. Skoro fię fpełnią dni 
życia iey czołgaiącego;. od
mienia kfztałt, ąby fię {lała 
obywatelką powietrza.Chry-
zalida ieft razem grobem dla 
gąGenicy, iłbźem do rodze
nia lię moty lowi. W tym 
to pęcherzy ku mi"tkim, «lba 
pod przy kryciem gazow~1m, 
zawfze te cuda natury do
pełhi~ilą fię. Ale iak motyl 
Haby beż hi'orll; i tego pę
cherz y ka dobędzie fię1 łtóry 
mu łet!: nie przebitym mu-
rem, na wfzelkie przy god y, 
pod czas sliu tęgiego? Jak 
wylągłfzy iię wytrzyma ia
fność ilonecznych prumielli, 
y źywość powietrza? Pltrz ! 
wziiwfzy p~cherzyk, i r e-

R tnly 



tn i Y go delikatnie no'życz.:. 
ka:ni, przylep go do fzkieł
ka, y. u\yaźay, iako ow roba
c /,ck nieznacznie, rozwi ia 
f WOle naczynia, obaczyfz, 
iak ulC napiera wyniść z swo
iego więzienia. iak wilgocią. 
którą pyfzczkiem wypufzcza, 

vllia koniec pęcherzyka, 
tóry potym za uderzeniem 

głowką rorp.~ka fię. Tym 
c/~ascm pęcherz y k coraz bar
d ·ev otwiera fi~, motyl 

'w ;zj, powietrze podnofi 
m fkrzydełka, y pędzi, 
gdzie nabo, a potym z nie
zmierną fzypkością lata. Pod 
czas wielkiey fufzy, motyle 
z trudnoscią wylęgaią fię, y 
nie mogą latać. Otoż marz; 
iakim kfztałtem ten roba· 
czek z pęcherzy\{u swego 
doby\,,:a {ię. W yleciawfzy 
l1a 'powietrze, uwiid fię. Y 
{1ada na kwiatkach, zatapil! 
nos w samym ki el i f..dm liwia

tka, gdzie n~ywiękfza Bo
d-ycz; a nasyciwfzy Gę tym 
Nektarem, nabiera wigcey fi! 
radości, y żywości w lataniu. 
Szczęśliwy w swoich miło
śCiach, nie przyfiada, tylko 
dla zażycia foJkofzy, z po
lUku albo z miłości . Bywa
ją samice niektóre,co od 400, 
00 700. iay ildadaią. Mo
ty le moźna łatwo łapać W 

locie farnym, lnO:rumentem 
z gazy, lub z Gatki jedwa

bney, umyślnie na to zro-
ione ; od naymnieyfzego 

przyciśnienia głowki, zd y
cha. Co nas zadziwia; to 
obroŁ krwi w motylu, wcale 
prl.eciwny temu, który ien: 
w gąfienicy . Motyle ro
zmaitey piękności, są po 
wfzy[t1~ich krajach, ale n a y 
piękhieyfze przywożą n2m, 
które ozdabiają Gabinety, z 
Ameryki, z Indyi, y z Chi'n, 
bamy Chill1kie maią w upo
dobaniu, tlczyć fię źycia tych 
robscz kow; wziąwfzy lulka 
gą(ienic w czaf1e, gdy lię mai~ 
obw iiać \V pęcherzy ki, do pu
deł ka, kład'l ga1ązki, .y za~ 
mykaią; Slwro llyfzą, że: 
fię moty le ikrz yd łnmi trze
począ w pudełku, otwor.z y:
wfzy, wpufzczaią do Gab i
netu fzldannego, w którym 
pełno ien: rożnych kwia
tkovt. Znayduią fię y 11 nas 
niektóre Damy dyltyngwo
wane; kt6re maią chęć y Upl 

dohanie, \V nauczen iu iię hi
froryi naturalney. moźe ich 
chwalebny ptz y khd pocią
gnąć y inne, do zakochania 
fię w tey nauce, ił. zatym za· 
przefraną wymyślać nowych 
Mod, y lekkomyślności, gdyż 
flod ycz, któf% przynofi ta 

Ila).ka, 
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nau ka, ieft daleko przyie- dzaiu Sphi1ZX, Eperviers, do 
mn ie yfza, nad n iefi:ałosć y smutney fwoiey gury, lą
lekkomyślnoś ć Motylow. czy gros cienkI, żałosńy, y 

PAPILLON des BLFAJ"'. bardzo fmutny, kt6ry po
Pafn~. Chenille des grains, y chodzi zhd~ że fię ociera no
T eigne !tJU!S8 du Bied. s~m, o fk~rupę w którey zo-

PAPILLON du CHOU. fraie. Gą(ielllca iego żywi 
Patrz,. Clzenil/t: du Cdozt. fię w Sierpn iu J asminem, ka-

PAPILLON de FAUSSE pufl:ą, y fzaleiem, kopie fi~ 
Ti11GNE. Patrz,. Teigne w ziemi, obraca fię w Chr -
f t1 z7!se. zalldę, ił. W~ 'Vrześniu wy-

PA PILLON FEUILLE latuie motylem . . W niżfzex 
l\1:0RTE, ou PAQUET de Bretanii, y w Arwernii we 
FEUILLES SECHES. Ten Francyi, przez pofp lty 
motyl nocny, tak nazwany przesąd, maią te motyle za. 
dla swego kfztałtu powierz- posełkow śmierci. 
chownego, rodzi fię z pofpo- PAPlON ou BABOUIN. 
litey gąfienicy, znaydutącey Pawźan małpa, ~nftyduie fiIG 
fię po Sadach wIolkich. Ta na wyfpach Filipińfkich, y 
gą !ienica przyczepiwfzy fię w Przylądku dobrey nadziei. 
do drzewa, lub gałęzi, za- Są -wielkie y małe. Pawian 
wfze na iednym mieyfcu częściey chodzi na 4. nogach, 
zortaie, tym fpofobem, że niż n4 dwoćh, moc ma wielk% 
ani głowy, ani ogona nie wi- moźe fię nie dać. kilku lu
dać. Nie iada tylko w nocy, dziom, pazury ma {trafzne. 
snuie fobie pęcherzyk, oble- żywi fię ofobliwie zboźem, 
pia go humorem iakimśi bia- owocami, y korzonkami, tak 
iym, który z fiebie wypufz- zaś lubi winne grona, że fi~ 
cza, y ze śrzodka wyściela czarem fpije, y na -ten czas 
włosami z swoiego odzienia, psy ie chwytają, bez tru
dofrawuiąc nie wielką dziur- dności. Samica pod ilrefą 
kę, którędy ma wylecieć umiarkowaną nie płodna, w 
motylem nazwanym Phalene. swoim kraiu rodzi iedno mał-

P A P I L L O N des TF.I- pię, które noCi na ręku, wi-
GNES. Patrz. Teig7'les. fzące niby u pierG. ]Jawiany 

PAPILLON a TETE de wielkie fzkody czynią w win
lVIORT. Ten motyl z ).'0- nicach, ogrod ~chJ y sad1ch. 

R2t ' gdz ie 



144 PAR. 
gdzi zgronladziwfzy!ię Ra
dami, iedna część wchodzi do 
ogrod mI rabune~, druga 
fościąe!'i fię p~fmem od ogró-

. du; aż dq mieyfca, na które 
ma~1l fi~ zeyść, w ~nomencie 
bywa ogrod fpufłoCwny, ni~
.]<tóre froi~.c na frraży, daią 
znac o naymnieyf~ym niebe
fpieczęńfłwie. Ten zwierz 
2, natury ieft złośliwy y 0-

~rutny, ale nadewfzyfrko 
i . bezwfrydny, y l'ofpuHny. 

weyrzenie ń icw ialł, za-
pała fię do bezwftydności, 
wypina zadek . erwony, iak 
~rew, goły, Y.: l {kowa ty, a 
~dkrywfzy nagość swoią, nie 
wHydzi fię w przytomno
ści wfzyfrkich, nnywfrydl,i
wfzych akcyi. , w tey mIe
rze, n ie może być żadnym 
f.pof'obem poprawiony. 

PAREIRA, BRAVA ou 
. EUTUA. Ten korze}l Bre

zylfki pędzi ur ynę, y ieH: le
karfrwem .na iadowite zioła. 

PARESSEUX, Al. HA Y, 
BRADYPE Leniwiec. Ieft 
ro'dzay małp, ze wfzyn:kich 
zwie~'ząt czwo,.nogich, nay
fmutnieyfze, y naydofko
~alfze. Rodzay ich ien: dwo
iakl, wielki y mały. Te 
zwierze zna.yduie fię na wy
fpie Ceyhm, y przemiefzlći

.~a ~ pufł~niach gorących W 

PAR. 
Ameryce, zawfze pifzczy 
żałośnie, wyraźając iiiii, z 
trudnością chodzi, a iefzcze 
z więkfzą ucieka, bez broni, 
bez obrony, y b~z zębow, 
do zrywan ia trawy; taki ien: 
fian w krotkości tego, zw ie
rzęcia od natury zaniedba
nego.. Prze~ caly dzi~ń, It::
dwo moźe uyść Sa. krokowo 
~ mieyfca g~z~e fię urod7i, 
nie wyłazi chyba do blifkie
go drzewa, na które pr.~ez 

całe dwa dnl włazi, tam 
znayduie y niebefpiec!eń

fiwo od nieprzy iaclOł, y po
ży wienie z liscia, y owocow 
dzikich, }{tóremi żYl€'; Me 
gdy żywnosci nie franie, nie 
mogąc zl iść nazad, y pora
dzić fobie, upada z drzewa, 
y cze ka zmiłowania ludzkle~ 
go, albo pożarCIa zwiert:at 
drapieżnych. Samica ma 
tylko dwie cycki, dzieci ro
dzi gołe, bez uerści, y bez 
ogońa. Te zWlel'zęta żu.ią, 
iak woły, wytrzymuią dłu
go glod, y nie piią, :Zycie 
prowa~zą twarde, a z tym. 
wf7-yfi:kim są O1ocne, y tłulte. 
Jako ptaki, tak y one mail! 
ieden tylko odchod gnoiu, y 
parzen ia fię. Przez ni~do
lężność natury, ilaią fiEJ nie 
czutemi,.uderzywfzy go, ani 
fię rufzy. Serce. wyprute y 

rozel;' -

-

PAS. 
rozerznięte scyzorykiem, 
nie przefŁaie bić, iefzcze 
przez puf godziny, y noga
ml ruL~a. 

PAS de POUL.(\IN. Ta 
.koncha ien: z rodzaiu Ourjin, 
.kfl'ta1t roźni fię d woiakim 
fpofobem. Jedna nazywa fię 
po Ł!łcinie Spatang'LtS, która 
ma kolce iak rzpatela Cyru~ 
hcka, druga Brijsui, które y 
kolce są. uło7one w gwiazdę. 
W tych konchach, ie{t pław 
bez zębow, ma tylko pyfz
czek.., którym bierze piasek 
y wodę, iedna tylko kifzka, 
ieft całym iego mięsem . Dwie 
są dziurki w konfze, z któ
rych iedną z wierzchll Qdd y
cha, a drugą pod fpodem wy
proźnia t1ę. Konchy fiole
towe, rzadko bywaią z tego 
rod ,aiu 

PASSE-FLEURS. Patrz. 
Coquelourde. 

p A S S E - P I E R R E ou 
CHRISTE MAR1NE. Lo
mik a mień zieje, które rośn ie 
na brzegach morikich. y po 
fzparach mi~dzy fkałami, li
ście iego iedzą w salacie. 
Ten gatunek iefr naykruch
fz y, który na przemianę, raz 
iefr na powietrzu, dn.lgi raz 
w wodzie. 

PASSERAGE. Piep1-<;t.yca 
w~elka 1 ziele od fzkorb"-ltu, 

ma smak 

.pleczenl . 
p A S S E - V E L O U R S. 

Patrz. Amarantht1 .. 
PASTEL, ou "GUEEE. 

Urzet ziele boi fię zimnn, zie14 

fra, suchości y' fzarańczy, 
która przez iednę noc, całe 
pole zafiane urzetem, może 
wniwecz obrocić Sieią ' go 
w Niemczech, y w Norman
d y i, ale Flay lepiey udałe fi~ 
w Prówancyi, y Langwedo
cyi. Liśoi.e lego zbieraią od 
lwńca Sier,Enia, aż do końca 

.Październil~ , fufzą ie w cie
niu tak, ieby ani defzcz, ani 
fiol1ce nie dochodzdo, potym 
miel,! na mąJ{ę, y robią mafsę, 
a wygniotfzy rękoma, robi~ 
hryłk. y przedaią. Farbie
rze uź ywaią te y farby, ]{tóra 
farbuie błękitno, w kolorze 
lasn ym y trwał ym, którą 
można przerabiać mi infze 
farby. Dawni Bretonowie 
(po~iadaią) źe uźywalliey 
do mnlc)'wania ciała. To zie
le, by loby wielJuffi f1<arbem 
dla nas, gdybyśmy nie mieli 
Indychtu, okolo którego 
mniey pracy, y zachodu. 
Urzet Normandzki, ma wła~ 
sne nazw ifko VOllede, 

PASTENADE. Patrz. 
Pam~i~ . . PAS-



J'4.6 PA5. 
P,ASTENAQUE, TARE-

.R o D ł~. P!~.flerllak ryba 
i' 1.-,. t b· mor l\a, ~tora p yW!! 01< 'em, 

pr/ebywa po m,eylcach bło-
'tnłll yeh. nie oddala {i~ od 
brzeoow, żywi Gę rybami, 
ogon ma giętki z żądlem, na 
końcu którego ranienIe lelt 

bardzo iadowite, nawet gdy 
ryba iuż nie żyie. Powia
daią Ź~ ma być Ie k~ rfl:wem, 
żądło nń proch fpalone. y z 
oćtem mi ranę przyłożone. 
M o nie wyśmienite, Ry
bacy Langwedoccy . dzą, 
odrzuciwfzy ządł6>. Pic mO'r
:fki poźera tę ry~. 

PATAGU. Rodzay Pławu 
nazwanego Came, którv Cię 
zanurza w fzlamie iak Palour: 
de. Nos ma podzIelony na 
dwie rurki, którerni ciągnie, 
y wyrzuca wodę na trzy 
pi'ędzi od fiebie. Tymźe no-
sem zamian: kotwicy, utrzy
muje Gę pod czas nawałności 
rnorn~iey, y pokarm dQ pyfka 
nielie, nim połyka, y tr~wi 
~amiafl: żołądka. 

PATAS. Małpa rusawa w 
BamboLL. leO: złosliwa, śmia
ła, podrzeźniaiąca. y fkwir
cząca, wielka, ciężka, y mo
cna. Za przybliżeniem fię 
okrętu do brzegu, fpufzczaią 
tlę z drzewa iedna za d rugą, 
zrazu przypatruią. f\~ lu-

dziom, ~ potym rzucaią fię y 
biią, pok i jch nie pozabijaią, 
PATELL~. Patrz. Lepu;. 
p Ą TERA. Czara, było 

naczynie do ofIar z roźnt!-
go materyału, rozmaitego 
kfztałtu, y wielkości, nie
które były ozdobIOne, ro
źnemi figurami. Tych czas, 
używano do rożnych rzeczy. 
ozęścią do m~lewanla wina, 
między rogi by kowi, częscią. 
do podftawial1la, na krew z 
ofiar. Cycero powinda ze 
Koryolan ofiaruiąc by ku, 
podfławii czarę mi krew CIe
kącą, y wypIł "ią. 

PATTE d' OlE. . Ge{ia 
japa ziele, kt6re rośnie "po' 
pod fiaremi murami, V 11<\ 
gruntach nie uprawny.ch~pro- 
fięta od niego zd ychuią. y 
zażywane wewnątrz, byłoby 
trucizna dh człowieka. 

p A VANE.Drewno z krza
ku pewnego Ind y iikiego W 

Malabar. Owoc iego nazy
wa Pignorzs d' Inde. Pq,trz~ 

tego jłowa. "fo drewno le
tkie, y gębczalŁe, p.:urguie 
gwałtownie, poki ien: zielo .. 
ne, tak dalece, że zapala gar
dło, y otworswoią ofłrością· 

PAVE des GEANTS. Te 
kamienie ofobliwfze, znay
duią fię na brze.gu morfkim. 
w Hrabfiw ie Ant-raim w h~ 

land y i; 

landyi; są to kolumny wą-
, glad:e, pr.zyktadane iedna ~o 

drugiey, naywye:fze maią na. 
40. {top wyfokości. można ie 
tozdzielać, podług znakow 
fpaiania, każda [;.~tuka cz~
ścią iefl: wypukła, częścią 

~ w klęBe z obyd \\'0 ch thon. 
Te kamienie są ważne, twar
de, cza me, ~ł y fzcL.ące fię w 
fl\:rufzeniu, pn wierzchu po
~ yikuiąc€, kr.lefzą ogień nie 
tozsypuią fię w ognill ordy
nary in ym, naby waią kolorU 
rudawego y obraca fię w 
fzldo CL.arne, w ogniu gwał
townym. Trudność w ło
tn~niu, nie dozwala uż,wać 
go do murowan 'I~, ale nużyć 
moźe za probierH"i kamierl, 
do probowanla j<ruścow. 

PAVOT. Mak. Rośliną 
' znaioma l{ażd emu, z kwiatu 
y owocu. Maku są roźne 
rodzaie, które są ochładza
Jące, y fprawują sen. Euro
peyfki mak nlC nie fzkodzi, 
·tak iako Egipfkj y Kambay'" 
1ki,owfzem z nn!ienią robią 

wyśmienity oley. .. 
p A VOT BLANC. Mak 

biały, z kt6rcgo wyciągają 

Opium, Pati:' tegDflowa. Na
fienie iednak iego, nie fpra
wuie snu. Przedtym rabio'" 
no z niego chleb. Damy y 
Fanienki G~nuetlfkie I iedz% 

gó ~ cukrem, y mc 
'fzkodzi. 

p . VOT " CORNU. By-
waią. maki rozowe, fioletowe. 
y ź~łte , Zołtego gatunek I 

iefl: bardzo pofpolity wleue, 
nie daleko Zamku IV[adry.
ckiego. vV Portugalti lj~cie 
gotuią iak herbatę, y zmię
fl.awfzy w fzkhmce z winem 
białym, piią na J{amień. W 
Prowancy i chłopi sokiem wy. 
ciśnionym z liści, przemy" 
walCt rzody y rany konirun, 
albo ołom zatartym, ro

om a y człowieko" 
wi, iQ.Gemu wrzody y 
chiu r w nogSlch. 

PAVOT OIR des JAR .. 
DINS. lr/lak fiu;y s oim roz'" 
maitym kwiatem zr!obi ogra 
dy. Z niego robi l~ Oiey 
znan y w hand!u, p9d imi "'i 

niem Huile d' OeiUet, v'te!ce 
używany w lVlalariŁwie. Da
my smaruią Gę nim, dla mit
t.1\Ości ciała Ten oley paki 
świezy, uchodzi zn Oliwę,. 
dobry do smaźenia, y do lamp. 

PEA U HU1'\IAINE PAS .. 
SEE. Skora z człowiltka . wy" 

praZ/ma. \V ogrodzie KroIli 
FrancuJ1{iego ietŁ pas, y parn 
p~ntoflow, zrobionych ze 
1kory ludzkiey, mi pLie ieft 
znak: brodawki od pJerfi, ni, 
iJJfzym kawałku fkory wy" 

plRwney .. 
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prawney, ieB: ikora ze dwoch 
palcow oltatnich od ręki pra
wey, y z paznogciami. Skorę 
czlowie<'/-i tak wyprawują, 

iak y bydl~cą. Trzymaią ią 
przez I' iłka dni, w ługu za
prawnym ' alunem; y koper
wasem Rzymikim; y solą or
dynaryiną, potym wyciągną
wf/-y fnfząw cleniu. Patrz. 
Tegument. 

PECARI. Wieprz Arrl;e
ryknń1ki tę ma ofobhwosć, że 
na grzBiecie ma dziu 
którą wlezie pałec m ,w 
tey dziurce ma galec 
które y sącz y fię 'ok 
dliwy. Przemiefzkiwa ni..: 
iach gorących li ery ki, ży
jąc w Hadzie, w którym bę
dzie ich na 200, lub 300, na
trafiają cz~ito na nie po lafach 
między garami. Zywią Gę 
ropuchami, wężami, y iarz
czurkami, które wprzod pa
zurami obdzieraią ze 1kory. 
Zimna fi~ boią, y dla tegd 
nie mog:"! Gę przyzwyczaić 
w kraiach umiarkowanych. 
Gdy po l::'· l.egą myśliwych, 
zgromadzaj ,! fię do kupy, dla 
dania fobie wl'polney pomo
cy, a wztąwfzy we śrzodek, 
między Gebie dZieci, bronią 
Clę odważnie, kalecząc psy, 
Ćl czasem y my ślwych. Mięso 
byłoby dobre dG jedzenia; 

tylko potrzeba zaraz zabi
wfzy wyrznąć tę gaJkEG 
śmierdzącą, y części natural
ne samca, inaczey, w połgo
dztny zepfuie Gę całe mięso. 
Swinie Europeyfkie, cho (;l aź 

tą podobne do Ameryk ań
fklch; nigdy Gę z sobą nie 
łączą. y nie mnożą 

PECHER. Brz-ojkwŻ7z ia, Tó 
drzp.wo pochodzI ~ Pl' r yi. 
w naf'zych 'krai::lCh dosyć ,lEG 
zaswoilo. fadzone w fzpate
T7e wyftawionym na połu
dnIe, albo mt wfchod, pr.ly
nOD owoc, y VI smaku delika..; 
tny ,y na weyzrzeme piękny. 
Bardzo wIele ieB: rodzalOw 
Brzoikwiń, jedne S'ł kosm:!ta; 
a drugie gładkie, ~ ietlnych 
bdpada kdftka; a w druśicn 

trz yrria fię, Ld petite er grof-
. se Mignbnne, la Ma.delaine; 
la G.tanfe; te Tełon de Ve
nus, Id Peche d' Italie, la Vio
Zette hative, Ze Bourdon, la 
Chevreufe. la Pourpree, la 
Perfique, l' Admirabte, la Bell~- " 
ga;de. ta Royale; la NaveUe, 
la Pavie de Pomponne, są to 
gatunk~ nayprzednieyfzych 
Brzofkwiń, które iedne po 
drugich wydaią owoc, od 
końca Lipca, aż do polowy 
P tl .Hziernika. Wiatry oare; .
mro y wiośniane, mrowki y 
mllll~ki nazwane P'Uceron~', 

tardzo 

6ardzo S:l inaiąc fzponami, pożera lpo-
tności lis~ia,kwiatow, y owo- koynie. Mlel':lk.ańcy ~Ior,! . 
cu brzolkwiniowego. Gatu- ie z młodu, y WyChOWU1ą do 
nek który ma kwiat dubelto- łowienia ryb~ ale mufzą re 
wy. nie pl·/'yd.l fię, tylko dla uwiązywać, gdyż nle chc% 
ozdoby ogrodu. Br/,01kwl- same pr.ynofIć. Po 'pollte 
nie na~wane Parchemin d' s,! na wyfpach Antylluch. 
Or!ecms, radzą VI Wazonach PECTINILES·~ą to gr.le
porcellanowych, nie rodzą hienie w ziemi ,4opane. Patrz. 
więcey, iak ~5 brzofk.wiń, y Pldgnes. 
to niermacznych. StaWIał'! PEIGNES ou PETON
ie tylIw dla ciekawosci, y CL~S. leit nazwifko konchy 
ozdoby mi SŁołach Pańfkich biwalney, n:l.Ki'zt,ltt Gam,es. 
z Wazonami. Brzolkwinie Pielgr- Tmi Gę w nie firol.'!. 
fzczepią, w migdałowe drze- idąc d robu S. Jakoba, albo 
wo, w ziemi letkiey, a w śli- S. ~ . nhl. 'Vi ele z nich 
wkę, w zienu tęgiey. Z ko- n1ala d wa ucha, dnigie 
flek iądra wycifkaią na oley. po lJ nym, a in,fze żadnego. 
Pomimo wybornego smaku Podobne do nich,które w zie
w brzofkwiniach, powiadają mi znaydUlą, na7.ywaią. fi~ 
źe są nie zdrowe, y pfuią fiEG Pe{1żnżfes. Te konchy ro
prętko. Brzofkwinie Per- źnią kfztałtem; "f kolorem. 
ikie, nic nie fzkodzą Persom, 'navztłaczmeyfze są: l\Iian 'eau 
ale Europeyczy kom fprawu- D1~cal, la Rapa, la RatiJsoire, 
ią zatwardzenie źołądka. la Sole, Olt Eventait, y la 

PECH E MARTIN. Ptak Bovr/e. Te konchy ~r~y. 
Luizyańjki, który zawrze te.. czepiaJą ftę do fkał zallle 10-

ci przeciwko wiatru. ne od fali morfkley ku brze
PECHEUR. Orzelmorjki, gom, gdy wyfchną, pław w 

tóry ugania fię za ry barn i, nich będ,!cy ótwiera Gę, y 
nienawIdzony od wfzyH:kich zamyka z męzmerną fzypko~ 
ptakow, które za mm gonią; ścią, y fprężyttoŚCJą, źe {i~ 
nie znayduie fpokoyności, podnofi na 6. calow od ziemi 
tylko na Jkałach, zkąd fpu. y tym fporobem powracaią 
rzcza Cię na ryby, po wierz- nazad do morza. \V wo
chu wody pływaią.ce, y trzy- dzie s~ iefzcze pr~dfze, wy~ 

S płyn~ 
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.. ply.n~wfzy na wIerzch, za-

. flur Laią fię do polowy, gdzie 
przez z;.lmykanie, y atwie
nmie fię jkorup, zdaią fię la
tać, a nie pl., wać po wodzie, 
na wfzytl:kie- Hrony obraca-
jąc Gę; . 

PEKAN. - To zwierze 
c7.wornogie W Ameryce poł .. 
lfocney, m,a kfotaJt y wła

• i-:c fności kuny, ugania fię za 
Jeżami. Futra iego uży-
wal~. 

P~ELA. Wąż wfzyw .. A-
mery kań:fki. Wfzy " J ~aią 
fię mu pod łufk, ~ po 
nim y fsą. 

PELICAN, GRAND GO
SiEP, Ol OCROT ALE. Pe
likan olbo po nafzemu Baba, 
.ptak Afry lHlńfki y Amery
kaldki, fmutny y melancho
liczn y, powoli Cię rurza, za 
pomocą wIelkich flc:rzydeł, 
t·ak wyroko w gorę wybiia 
fię, że fię wydaie na powie
trzu, iak iaikbłka mały; głos 
ma podobny do OUa, łatwo 
fit ułafkawia. IVlaxymdian 
Oe farz iniał j~dnego, który 
z nim chodził obozem, y 
ży j lat 8b, Zycie gnuśne 
przapędza na fpaniu y ło
WIeniU ryb. ufiadJfzy na 
orzewie, głowę wfpiera n~ 
fzerokim dziobie, y długim, 
któiy wyciąga na inne gał~-

zie. Ze snu obudzony, z 
potrzeby porywa fię y lata 
wyroko, gdy poftrzeże tyb~ 
mi brzegach rzeki,lub morza 
fpada z impetem, y przelę
knioną ry bę swoim lotem po
rywa. Połowa nosa zwierz
chniego,rościąga fię na dwoch 
błonach nosa fpodniego, któ
ry otworzywfzy poł y ka ry
bę, y fkłada w torbie fzero
kiey, którą ina pod fzy ią. 
W tym to saku nosi ży
wność dla liebie, y dla dzieci. 
Samica znofi 4 lub 5 iay mi 
galey ziemi, czasem ro 40: 
mil od morza. Powja~a:ią źe 
w }{rolefŁwie Loango w,Afry
ce. len: rodzay taki, który 
\vnęttzno: ciami swe mi karmi 
dzieci. l\1ięso z Petikanu 
i,eil: twarde y niesmaczne. , 
Murzyni w Angoli y w Kon
go, prhyozdabJaią fobie pier
si, jego piorami. Ułozenie 
y kfztałtnosautego ptaka, 
iefi: nayciekawfzy.· Pelikan 
którego pokazywano w Pa: 
ryżu w R r759. miał nos ta 
fzeroki, źe tlę głow~ ludzka 
inogla w pim zmi.eścić. Te 
ptaki znayduią fię takie oko
ło czarnego morza, zkąd na 
Ukr~inę, y na Podole zalatują.. 

PELORIt P. Li1ien!'(, u
trzymywał, że to ziele iefl: 
rodzaiem iednQfiayflym. i 

n,e 

flie gatunkIem ziela Lnicy; 
Z tym wfżyftkiffi zdaie fię, 
~e ieB: gatllnkiem jego po
mięr~anym, ~ako fię pokazu
~e z uwagi w Upfału uczy
nioney, gdzie po{l:rzeźono, 

że fię odrodziło od początko
wego ziela Lnicy. P. Adal1-

J017# podał Akademii Pary-
1kiey Pamiętnik, w którym 
dowodZI, że w panowaniu 
Roślin, gatunki fzczegulne 
Rrzy il:\forzeniu, wzięły moc 
utrzymywania fię na zawrze, 
bez odmiany~ aż do ikoń-

• pzenia świata. 
PĘLOTTE de NEIGE.Iefl: 
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rey ikora tak ietł, tWłlrd 
że ciężko uciąć do 1'a1.ą 
głowy pałafzem. Skrzydła 
maią bardzo. małe, okryte 
drobnemi piorkami, nużą im 
do pfywania, a nie ao lata": 
nia. Nie bywai~ na ziemi, 
tylko w ten czas, gdy {}~ nio- : 
są., y wyGadaią dzieci w 'dzlu-' 
rac h gł~bokich, które fobie 
kopią. y malą za miefzkanie . 
lVIlęSO ieil: dosyć qobre,znay
duią fię iektól''e, co ważą. 
:J:?, lub l6. funtqw. lUzra1:
tem oim y chodzen iem, 
z daLek ~aią fi~ iak czło
WIe 

"wiat z drzewa nazwą,nego PENN ACHE ,de MER ou 
Pbier Pałrz tego flowa. PENNE MARINE. leli: ZlO-

PELU RE d' OlGNON łozwierz fl1odki, które'go 
Tak nazywa fię o(ł:ryga ni~ frędzle w cieniu świecą f1ę, 
wielka w Langwedocyi, iefi: ieden ~oniec podobny do 
fetka, y ma piękną perłową ferdepufzu. a drugi do 'nieo
macicę· w zwierzchniey fko- brzezka czyli Prepuće, y dla 
rapce, ien: ~ziurka bli~o ko- łego tak fię nazywa 
worki. PENNATU'LE. Ieil: pioro 

PEN ATES. Bogowie do- morrRie- z ziemi wy kopane. 
mowi. Patrz. Lares. czyli na kamieniu wyciśnio-

PEN,qUIN,PENGOUiN. ne. 
Ićfi: rodzay Gęsi morfkich, PENTACRINITES. leG: 
~tórych len: bardzo wi~le, dzieło Polipow, w którym 
po wielu brzegach Afryki, komorki są zam~nięte z po
ił orobliwie w Odnodze Sal- . lipami. 
dagre~ Te gęsi na grzbie- PERCĘ -NEIGE. Teq 
cie maią piot:,a czarne, a pod J(wiat kwitnie w Lutym, y 
brzuchem bia~e, y nakfz~ałt iefl: ozdobą. czasą smutnego 
obroźl',i btałey na. fzyi, któ- przed wiosn~. 

• S~· PER· 
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PlijRCE-OREILLE.FOR

BICINE. Swźdrouch robaczek 
~ozmnaż~ Gę mdc~o. zna ydu
~e fi~ Wfl~dzie, w zi~mi, w ' 
dziurąch po murach, y drze
wj~, pod dZIęgielem, kapufrą, 
pliŁerna.kiem polnym, y in
nemi. iolami rdzawem\, lubi 
Jlt gnieźdzIć po dziurach, 
~ożyce ~tóre ma na końcu 
ucLa, nIe są bardzo frrafzne, 
ma,oco niemi może ufzczy
pnąć. Z tym wfzyftkim 
niektórzy twierdzą e fi~ 
~atwo wfuwa w fzy dzie 
fzczypiąc y kąsa1 c, o· 
śną bole~ć fprawuje. 
wodZlfs '! te mierze przy- ' 
p~dki frrafzh we, iakoto mi~
dzy mn~mi, że ied~emu dzie-

. ~ięciu, gdy ~laz! w ucho 
ten robak, żadnym fpo(ohem 
nie można go było, ztamtąd 
wyprowadzić, gdzie potym 
~ozll1;nożywfzy fi~, wyłaziły 
same na wierzch. Gorzęy ' 
~ef7.cze przytrafiio fię, n~e 
~alek~ Nurembergi pewney 
~oblecie, które y śpiącey wla
zły w ucho prnwe, y zą
gnieździły fi~ między czarz
ką y mnzgiem, y tam fi~ 
rozlUnożyły niezmiernie, za 
każdym fufzę ni e m, cierpiata 
~ol nieGllO,śny po wf'zykich 
c7tonkach, tak di;llęce że iey 
(ię ~ąawato, że ich czuła 

fzmerzących, po wierzchu 
głowy. Roźne kadzenia y 
fpofoby nic niepomagały~ 
y tak żyiąc dług.o w tych 
mękach umarła, D!a tych 
hi{-J;oryi tu przyw'iedzionych, 
nie potrzeba ieunąk wjerzy~, 
aby była iaka k~mmunika
cya, przez czafzkę do muzgu. 
Ale iakoźkolwlek b<tdź, po
trzeba ile możności wyfrrze
gać Gę fpać na trawie, albo 
pod drzewem, gdzie rozmai.
tę robaRwo, moźe fzkodz~ć 
iakiey części delikatney ci~
la. Kury lubią ieść te ro
baki. Zapobiegai.ąc rL,kodo~ 
ktore czynią W kwiatach, o
grodnicy przy nich wief~ai% 
notki baranie, w ktore gdy 
powlaż<t, topią. ie, albo gnio

tą· 
PERCE PIĘRRE ou FĘ-

-tJOUH-! MĄRIN. Koper tnor-
jki, tak nazywa fię ziele pe
wne, l<tóre rośnie między 
kamieniami, ofobliwie pona,d 
morzem, marynulą go w 
Oćh..:ie, do iedzenia w sałac~e 
smak ma przyiemny y'ko
rzenny. 
PERCE-PIĘRRE. Tak 

nazywa Cię mnl~a morfka. 
Patrz. Singe de mer. 

PERCHE. OI .. 07i. Powia
daią że Okoń morfki~ nigdy 
nie przychodzi do rzek, a 

\wza-

• 
• 

-

• 

1 1 

• 
• 

PER. 
wzaiemnie rzeczny nie by
wa w morzu, Obydwa te 
rodzaje, są wyśmlenite do 
iedzen'la. Trzymaią ich 
wiele po fi~wach, ) fa
dzawkach, gdzie Gę rozmna
*alą. Ta ryba pływa letko, 
*ywi fię rakami, y rybami, 
lubi bardzo glilty ziemne, y 
na nie wędką dale Gę łOWIĆ, 
kolc~ oltre, któremi kole, 
~ą bol<\ce, y trudne do za
gOlenia,pomimo tych kolcow 
nie potrafi Gę obronić Szczu 
pakowi. Patrz. B'l'"ochet. wr 

Marcu y w Kwietniu. samica 
~ypufzcza ikrę, którą żywią 
f!ę czasem same okonie, 
fzozupaki,y inne r hy.O)koń 
rzeczn y n,e ma zębww, ka
myki Okoniowp." przedaią w 
:!klepach, są to h.olteczki, któ
~e hę znaydui1 w głowie u 
Okonia, na począ;tku koJco\V 
~rzbietowych. Zkalcyno
wane mog ty by fłużyć, do 
<J.hiCdożenia zębowo 

PĘRDRIX ](uropatwą. 
Roź» są rodzai'ę Kuropatw. 

, Patrz opif'anie kUl'opatw 
czerwon ych pod fłowem: 
:ąarłauelle, o biatych pod 
fiowem Arbenne. Kuropa
twy fzare s:! naypofpołitfze. 
Ten ptak żyie łufzczyną z 
Br ,ozy, y lef4czyny,liil:ka
'ni ~,ielonemi .. iagodamj, ziar~ 

PER. 1;63 
nem. ślimaczkilu r, V rflrow-

'kami, Gno} ich. a~t:'·, do 
numufzczenia z emi w ID

fpekcie, węch m, d li:-atny, 
lot niik\, ciężki. y ni d'l(e
lri, lepiey bi 'eży niż I.ltfl. 
ropatwy Norn~ mdl'kL na
zwane Roqu:;Ue, l'lią lot 
lźeyf'zy. Na wiosntJ parzą 
fię, a hędą-c z natur! gorące, 
w wieczor y na świtanIu, 

przyśpiewuią fobie, do
bieraią-c pary, l~tól'ey do~ 
hr y par mi lataią, y ba-

ę 9 łąkach. Samce 
ę Lo. \va wo mi~d,~ y [ob,!, 

·ąc fię o samice. Ta • 
ściele gniazdo, prawie na go
łey zieml ł dołku wyfia
nyrn troch'~ li~cia, y Homy 
fuchey Matk ,} przez in
ftynkt natury, przeczuwa o 
nadchodząc 'm niehefp' e
czellLrwie dla dZieci, którez 
wielkim (braniem'" wycho
wuje. Gd y tlę kto zbliża 

do gniazda, trz~poc~e fkrzy
dłami. y sama ucieka, poka
ZUląC niby, aby z,a nią gonił, 
a dzieciom dat pokoy. Nie 
daleko odleclawfzy, zofi:a
wuie {trzelca" a sama po
wraca do dzieci;" sam:l ich 
tlCZy iak maią latać, y fzu 
,~a~ żywno~ci, Dzieci choć 
młode ale frante, prędzey fię: 
dadz,!, :?deptać nogat,li od 

. frIze~ 
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fi z' at niźeli fię rufzyć ~ 
Jllle ca, y wydać gdz.ie ftę 

• znnydl1 i;!. Kuropatwy mło
de y tl:are przez zim2 ź.yią ' 
razem, zn1 yduią ie ihdami, 
y łatwe do {tr.lelania w lot. 
A te znacznie w fobie lUlią 
a ymku, psy czuią ie z ąale· 
ka. Ze wrzyH:kiego polo~ 
wania dla Dam, nayz.aba~ 

wnieyfze ie(t przykrywać 
fiecHuni kuropatwy. pię
knego dnia przed wieczo
rem, na wiosnę w polu fi:a~ 
wiaią na polu k!-Ir9 R",-".v,IŁ""" , . 
klatce, ktora ywa 
Chanterelle. A gd Y ę 
zewfząd na'głoS';gromadzą fię, 
prz.ykrywaią le połami . Cho
wają w domu kurQpat\lfY 
mrowczemi iayk~mi, chle
bem, sałatą. y ziarnem, ale 
im zawrze potrzeba Qdmie
niać wodę, tYrlł fporobem z 
młodu wychowane. orwoią 

fi~, y razem zoftawać ~ędą~ 
z drobie~ na folwar~ll; nay
bardziey zaś lubią przeby
wać w fi:aązie ~yd~a, koz, 'y 
koni. Samiec źyie lat 16. 
samica ~q. y więcey. Ku-

• ropatwy pieczone na aotach 
Pańfkich są fpecyałe~, zwła
fzcza zaprawione sokiem cy
trynowym,albo limoniowym. 
Kuropatwy prawie we wfzy .. 
fikich kraiach świata znay· 
duj,! fi~. 

PER. 
PERDRIX de GRECE, 

Kuropatwy Greckie są po
fpolite mi wyfpach Cyc1a
des y w Kanadzie, bardzo 
są miłosne, y w ten czas 
zdaią ft~ wymawiać (lowo 
Chacabis. "Vylhduił iala na 
polu n'aprzecl\vko wJelkiego 
kamienia, wrzerz;cz~ bardzo 
głośno, or~bliwie gdy fi~ 
~ipsą. N' a wyfpie Scio są. 
tak poufale, źe, na sw1SIile ... 
ni~~ zlatqi", fię z raną do ia ... 
dłą, które im daią· 

PERDRIX. To nazwifko 
ie-n: kon~'hy un~'V~lney, z rqc 
dząiu Tonnes. 

' PERELLE. Ie(t rodzay 
Rzęsy. wywoź", z F/ow' ~ 
A -rnii, znnyduią ją na ka
mieniach, nazywą fię P Or-
feiUe der re, albo ar jeżlle ~' 
'Auvergne. :przez urynę y 
wapno, wyciągaią z niey • 
farbę czerwoną· 

PERIDOT. lVazwiIko ~a. 
mienia drogiego, wielkiego 
y czyfi:ego, który pochodzi 
mi ~ie~ony. l3ardzo trudny 
do fzlufowania. 
PĘRIGORD. Patrz. PiCf- I 

~e de Perigord . 
PERLE. Perła mucha. 

Wprzod nim zacznie źyć nś, 
powietrzu, ten robak źyie 
w wodzie, w rurce ze środ
ka wyaaney. iedwa~iem, z 

Wlerz-

I 

wierzchu okrytey piaikiem 
flom", albo wIOrami. Gd y 
fię ma przemlen lać w nimfę, 
zamy ka dziurkę w rurce, 
ofnową rzadką, ktoręd y wo
da przechodzi, ale zabrania 
wniścia źadocznemu robako
WI. Ta mucha maiąc fi~ 
przemienlc, wypływa na 
wIerzch wody, wychodzi z 
rurki, y wylatuie na powie
trze, lata po kwiatach y 
drzewach, ale w krbtce po
wraca na brzeg wody, dht 
złożenia naCienia, z którego 
ma urodzić Cię potomfłwo. Na 
wodzie fr?iącey, znaydmą 
częfro te ro'b.aki wodne,okry
te rzęsą wodną. , 

PERLES. Per1y. Pod ilo
wf!m Nacre de Pedes, po
wiedziało fię, żkąd fię biorą 
te fKrzepnienia l\amlenifre, 

• okrągłe, y rofpufzczaiące 
fię w k wafie, są smaku zie
mnegc. Znnydui:.! iL takźe; 
ale bardzo rzadko, w farnym 
inilGfi~ Ofrrygi, które maią 
niby gatunek nihiaki Bezo
ardu. Perły są dwoiakie., 
Wfchodnie, iŁ te są piękniey
fze y droźfze, a drugie za
chodnie. Są z natury białej 
gdy ofirygi są zdrowe. Te 
które są żoltawe, 'śniade, 
zielonawe, albo czarniawe, 
nabierai,! z tąd tych kolo-

1:55 
row, ze albo o{łry~i die. 
gały iakiey chorobie, albo 
grunt był iłowaty, albo na
koniec źe oary gi na kupie 
leźały, na brzegu morikim. 
Perły nazywaią bar1"(jjl~s, 
które hie regularną mai'rfor ... 
mę, iakie są ze ślimakow pof. 
nocnych, y w Lotaryngii. Li .. 
neufz wynalad sekret po
więldzania Pereł, za kory 
wynalazek, ten Nat liiła 
Szwedzki, otrzymał kley. 
not Szlachećłwa, y 'pozwo

aźeby fobie wybrał 
eg . aftępcę, który by 

P' al po nim te dobra, 
jrtore on mili1ł. Pofrrzeźono 
po Pl, źe śli aki przedziu~ 
raWJone od Stonogo w lmor
fl~ich, zamylra ' ą w fobie wię~ 
Jdze y pięknieyfze Perły. 
Uźywanie pereł, y zbytek 
,. Hroiach Dam, pomnożyły 
handel peret Kokard y, 
bransoletki, zaufznice, kor
nety, y inne ftroie Danzikie, 
wprowadzone przez modę, a 
wydofkonden~.przez fztuJrę. 
są kleynotami Gotowalni, dla 
przydania wdziękow,y ozdo-
by Ich piękności. Damy / 
Perikie, y Ind yifkie, kupUJą. 
perły rowno ze złotem. 
Kroi Hifzpań1ki z pobożno~ 
sci, ofiarował bardzo śliczne 
perły, ku ozdobie I{ościołow. 

W Owa· 



ts6 
W' wadah!pie ieit Statua 
N. anny cala okryta pet-

• laml, rubinamL y fz.marJci
darni. \Ve Francy i pe rł y 
w rowney cenie s~, z kamIe
niamI drogiemi. \Viedzieć 
nie .można, zkąd 'pofpolItwo 
ma to mniemanie, *e pedy 
epie y flę cz yfzczą, y nabie
lrai'

y 
\ aśi 'v hr7l1Chu żyda, 

niźeli Chr,'esclanina~ albo 
lUli 1111~1)a. Dla łatwości 

z l\ ~ I rą, perła rorpur~cr.l.!1, nie 
żnaydlliemy \V grobach da
vn:ch, ażeby fię d 

kon:e r ~ . : ~ I :d v . 
Pi~ ł lPlLĄ~CA~ Perelc k, 

ieft rodzay Łaficy teśne'y~ 
która Gę t.nayduie w 1'1 -
fkwie. y w t'oLFzcze po la
sach, fl!" t- ri o iey ieH: biała
we, nakrapiane palkami ru
dawpmi, ien: bardzo pi~kile 

y rokupne. . 
PE l.ROQUET. Papuga, 

Te ptaki przywożą nam z 
i\mel'y ki, więcey d"teko. ni
i e li z A 1'1' Y k i Y z J n d .Y I. T e n 
pbk d odz! z. trudnosćią, 
wlaź<tc tJodpi e ra Gę d;, iob el11, 
żyj e z i~ 'ne m y owocem doy
rza h -n, ln /'l pr ze ll a cbć na 
ml1f;l.;:t·HV ~ ' c h arze Ivuch, ie'
dząc tr/ .l' i"!;::i l a{1ką poiY' vie-' 
nie, t li ,::a ll\l ~em: l ! ~t ()rego 
tyl] () l.\':icrlconi a e:; \ ' ść lel! . 

z~rót'n:l~ pe ttkQ .. o~voce l l 

naytwardfzą. nl.lfienie 
kroltosowe purguiące, y nic 
ie y n~e rzkodzi. Od owocow 
Mambain, Gayaves, y Cachl,
'112ents obraca Gę w nley tłu·, 
lłosć w gatecl.ki. Tak wiel
kie fzkody c?'yni1 w polach;! 
źe mufzą gol'podarLe dzieci 
fiaw iać mi ftraży. Od zia
rek z bawełny. upiia !łę, y 
tych famych fkutk6w do· 
znają, co ludzie od zbytku 
w WInie. lVlaią upodobanie 
JwI y lać fię, za w iefiwfzy fi~ 
na gał"ąfce, podlegn i~ wiel-
1,iey chorobie, nie dopurz .. 
czaią do fiebie przyftąpi6 
myśłiwemul gdy widzą źe 
któr~ z nich padnie od po
J·.r.zulu, pOCLynaJą wfl.yH:kie 
ra 'zem mocno w r ~efzczeć. 
Jedne gnieżdl.ą, t1~ po dziu-

. piach w drl.ewie, wvś(!ieła

iąc fobie na fpodzie piorami, 
które fobie wyrywa !ą. Dru
gie robią gnwzdo nakfztałt 
b~ni, z litowia y gałązek, 
kt ';re zawief/.aią, l'Hl cien
kiey gałąfce na drzewie, dla 
be{p :ec/,ell,twa od wężow: 

W yfiaduią tylko po dwa iaia 
,1i:olcyno, raz samica, drugi 
ra z ~ sarniec . Papugi żyj, 
d i li go bardzo, nń wyfpach 
mię;-; o ich ied .q ł które na
bIera sma~\u 7. tego czym (j~ 
żywi. Ziarka z owocu d' 

.I1cajo'l. . 

PER.! ~~ ~ AtVI;.. 
Acajou daią mu fmak czoak~ PERROQUET d' ĘĄU. 
od zie~a nazwariego Gęsia Robak~ pewne wodne tak' 
.nopa~ ma fmak Goźdżikow, na·zwane, dla tego, źe inai~ 
y Cynamonu. Pi~knosć piór nos . zakrzywiony na dół; 
inH:ynkt, powptność, y poię: hoźkami przedniemi płynie 
trii)~Ć, fą to d~ry, któremi y \vfpa rłfz)[ hę na nich pod:. 
hatuta ul:iogaciła Papugi, fkakuie; zadnich nóg rn:do 

. przy ilaawicżnym powbrza- tlźy'.v/a, które wyraftaią Vi 
niu nów .mi ofobności~ uczy tyle pod brzucherri, rhięso 
się gadać, 'fi łatwo pamięta twarde okrywa się, nicy lu
co .wyrnawia. ,Byw3.ią pa- fką przezrocżyfrą ~ : P ~ ez 
p~gi (iako w~dziemy) które którą widac w nich i la. 
~yraźnie gadaią~ śpiewaią; T~rl robak. czehvonawy 
smieią się; płaczą, gVriźdzą; a100 :zielonawy, zna}~duje 
naśladuią płacz dzieciecia; (j zęftó VI wodzie froiąceYIł 
kota, pfa, y pcdrzyźriiai'l kttSra hyw-' okryta hierhi~ 
człowi~kowi., Są ła*n we, że i zdaie czerwienić. Lud 
podchlebne,y lubią~bydź gła- proft~r bywa przelękniony. 
1kane, ale ikora się rozgnie- rozun ieiąc ze się woda .." 
}v~ią; naieźa'ią, piora y ką': krew przemieniła: Patrz. 
faią: Rozmaite są rodżaie M'onocle. 
Papug; z których na yzna- PERROQUET de MER. 
tznieyfze śą: Macaos 1 Arras, ~ . . Ameryce tak nazywa 
fap~g~źs. Patrz tych, jaw. Slę ryba pewna roorfka, ma .. 
Papugi blałe z czubem, albo iąca fuf'~ę VI prześlicznych 
pOfhelate, Barbades, Ct1.lniuś, koloracH, y bardzo frriaczna. 
!łantżus, Br~%yljkie &c. Ofi:a- ' , P.ERSIL. PietruJzka: Żiele 
tn,ie śą ba ' dzo fz~z ~biCi;liwe; ogrodowe, z natury gbr'lce~ 

.. lubią się bawić z ludźrni~ wda· udaie się dobtże na żiemi 
ią s,lę w rOZrtlOw~ we dnie y tłufi:ey y mokrey. Pit:trufz
w ~,ocy, y krzyczą głoślio. ka fry.zowaria Sardylli}~a, y 
PO'wfzechnie mowiąc, małe g"os Perjit d' A1igle terre, s~ 
papugi .hudn,e do .miuki; 1. to rodzaie pietrufzki na': 

. ~rzyk ich przer~zliwy, ieft fzey, którey korzonkow u
n~przykrż?ny, lako y sa- żywaią dd iedzenia, iak ~e-
b11C nazwan ych PorT'LlchQS. . lerow. Dekokt z riafze)l 

t pie'; 
bykc: Tam ii. 



pie zki, fprawtlie poty, 
łiśc e pachn~c' dodaią fma
ku w pOtt1 :vach. Od pie
trufzczanego nasienia, giną 
W zy. Używanie pietrufzki:# 
po21egłym kadukowi fzko
dzi. \Vlelu Etakom pietrufz
ka ieil: trucIzną, przeciw 
którey lekarlł:wem ieLl: 
mleko. Pow ada ią źe pie
tru... ą natarHzy fzklank~, 
trza !. sie. 

'PERSILE de MACEDOl
NE) ACHE. Ta pietrufz a 
przednieyfza od nat; ey, 
śnie 1nlędzy ka . n13mi, y 
fkałami w ..... 1VI:1cedoniL iei% 
ią w ~ogródach, lubi gru t 
plafzezylry, boi się Ż lmn3. 
N a!ienie iey wchodzi do 
Dryakwi. 

PERVENCHE. Barwi1tek 
ziele ieft dwoiakie, wielkie 
y małe, obydwa wchodzą do 
m:'\sc1. na r ~ ny. ażehy wy
duły owoc, potrzeba im uiąć 
zienn,y poob rywać odrofl:ki~ 
y l~or7.eł)ie z.byteczne .. Wie,ł
ki: ban 1ł1e'·k p.rzydale SIEc 

na fzp·dery. bardziey się 
zimna boi, hiż ma ły, w kra
iach gorących kwitnie, pra.
wie przez eał y rok. L iil:ki 
iego fra rte. y wł oźone . w 
nos, zatrz)' muią płynlenie 
krwi z n (l s~ . Powwdaią że 
~pomnaż~ pokarm W mam· 

kach, włoźywfzy go zha· 
cznie do beczki, klaruie wi
no Zffi%COne WIS. dniath, 
zwłafzcza ściągnione z ła
gru. 

PEVIT-GRIS. Popielic~. 
To zwierzątko pl'zemiefzki
wa w kraiach północnych 
na obydwóch lądach, róźni 
si~ od wiewiorki wielkością 
kolorem w{osu, y fkłonnoscią 
do przechodźenia fi~. Zg r., .. 
madżiwfzy się w kUt)~, prLot::
chodzą 2l kraiu do kraiu, 
przebiega1ąc pufzcze. w któ
ryrh zakhdah fwo e miefz
kanie; gdy napadną n rZe
ke, albo iezioro, znorżą na 
b;zeg korę z drzewa, y po
wsiadawfzy na nią, przepły
waią na drugą il:ron~, cza'" 
sem ich tak p·tynje razem, 
na trzy lub cztery tysiące; 
y przypJywaią fzczęsliwie 
ao brzegu, ale czarem wiat.r 
gwałto wn y , powywraca. 
wfzy ich lodki., zatapia wie
le, refzta idzie na łup La.~, 
pOllczykom, którzy na nla 
czek.aią na brzegu. Futerkv 
ich 'miętkie y niikie, bywa 
przyczyną, że ich wiele wy
gubiaią, dla zylku z ich fl,ó
rek. Około S. Michala, La .. 
pończykowie wycpodzą ze: 
pfami. na potowanie popie
lic, które napadłJ.·IlY ie i'dzie 

pod 

PET. 
pod drzewem narzczekuią;, w roślinach mamy 
y daią znać myśliwym,gdzie petryflkacyi, niźeli w p n_·
czafem tak wiele ich nabio- wantu zwierząt ~nayduią 
rą, źe po 40. fkorek za talar- w ziemi drzewa, łodygi, KO
bity przedaią. Wiewiorka rzenie, pnie, liścia, mecb, 
fzara czyli czarniawa, ieLl: Paprocie &c. Konchy, ma: 
z rodzaiu popielic, łazi po drepory, robaki, ryby, ił na .. 
drzew!.ch, ił ofobliwie po [0- wet cz~ści ptafiwa, y czwor· 
fnach, żyie ziarnem y owo- nogich zwie ząt, tudziea 
cami. zimuie w dziurze pod części ciała ludzkiego, W 

chZr \Ą em, gdzie ma fwoi\ krzemień obrocone., albo 
żywność. y wychowu1e dzie· agatyzowane, co zr. łez)" od 
el. natury ~iemi wapniitey,albo 

PETONCLE. Paf,.~. Pei- . fzczyfley. Patrz. Fofsi- . 
gne. Bardziey tym imie- tes. Imewa fpetryfikowa. .. 
niem nazywai~ te konchy, ne we Fra cyi y w Polfzcze 
k.tóre m::t ia uf'Lka nierowne. nie sa rZ9dk i e. \V Sabau-

PETREL. des ANGLOI~, . ' Cefa;z Xiąźe Lotaryń-
PINlON de Ml!~R, ou DE ikie, azał dobyć zDun iu 
T~-:MPE'[ K Te ptaki la- ieden pal z pod moau,orl Tra .. 
tail letko, cZ'lfem biegai1 jana wyfl:awionego, dla po .. 
fzypko po wierzchu wody. znani~ ile pot-rzeba c:2.~l.fu do 
,.k1d nazywaią się Petrel, fpetryfikowania, y znalezio
czyni1c niby przyfrofowanie no, źe petryfikacya nie 1'0· 

do S. Piotra, który chod2Jił ściąga się daley, nad trzy 
r po ~ ierzchu wod y. Za na- części cala przez la t 1500. 

ft~pl,iąc1 burzą, sia:daią na Z tym wfzyftkim petryfika
rud lu ~krę~owym, gdy go cya bywa prętfza w innych 
po(hzegą mi śrzód morza, y wodach, ił iefzczc prędrza, w 
tam siedz t póki n ił wał!10ŚĆ . ziemi wilgotn.ey,· y rZ;l -
nie mini€'. Anglicy mai~ kiey. W Qy.ebec w Kana
ie za poUańców, oznaymu- ozie znaleziono, kopiac fu.n
iących burżą. daroenta Miafi:a, dzikiego 

PETRIFICATIONS. Fe- ezłowieka. fp~tryfikowane
trykacYł. Pod tym nazwi- go, z łukiem y itrzałam! 

ll\iem, rozmiei~ wfzyfikie całemi W Skanii doby,wa
~z~czy ikamieruałe· W ziemi, iąc To±fu, znale~iono woZ 

Te cały. 



PF-T.. 
ea z S:"kieletami czfowie
ka, y koni,~ \ ~.;fz.y{lk~ fpe~ 
trvfikuw~ne. Te .zdarzenia 
~{'~~tj ~f.ze, daią ciekawość 
Qo~iedze~ia się~ ~akim fpo
f~b~rn ~zyni c,ę petryfika
~ya , " y ia~ie~i fiopniami g 

a~~ dotąq nie ~:lmy iefzcze' 
w te y mierze, dofb tecznego 
.obi~$~ienia. Domyśl3.i. ą się 
tyl o, źe foki kamienne ce-
9ząc ~ię w p~prze,k ź~~m,i, 
osiaq ~\ią na drewme, lUD in
~e y mate~yi~ któr rp tr, ą~ 
przeni~aią pory, napeł
~i!l ią dzirukow fo~ ',nie pfu
iąc bynay!~.";; ~y kfztałtu, a 
pot y 111 zlączywfzy sie -
finieią. y w ka~ień obtacaią. 

l'ETR,OLE. HUILE de 
PETRO:L~. OleyJkalJlY ró-' 
źnym naz\~ifkiem go nazy
w1ią, z PLzyczyny koloru 
lub lll:i~yfca, t;1a którym go' 
zn~ydu.ią. jako to iV:aphte; 

.1' hui/e de Gabian, l' "mite m,i
'J'}erale d', Eco/'se [7 des Barba
~es f'ą tyl~o gatunk,i oleil~ 
~azwancgo Petr,ole Nafta ma' 
tę ofobli waść, źe się łatwo 
~ap1.~a' w pewney odleglośc~ 
od ognia, y źe : r~fpufzcz81 
zło~o w (~tydl~v a . · -rze·. 4 Na.-\ 
f ta robiona, ięll: ppłączenie, 
k~afll ' ~?perwafowegoz fo
L! ' j , taiącą. N:J [tę wywożl! 
:! MO~~,rny, znayduie się y 

I •. • 

PET. 
~ Arwer{1i~. ' ~~ Imila ~~ 
(Jabian ~aturalny ien: w Lan. 
gwedocyi, fałfzuią go Czad 
(em, miefzaiąc 'O,leiek ter
petynowy , fmotę ' cz~rną, y 
maź, przez fpiritlls winny 
można ' doświadczyć ofzuka
~ia. . Fa{fzy~y l' auite ' d6, 
~abian f~rblłie, fpiritus win
ny y ' rofpufzc~a się po cz,,
ścl . Sło\~em . Oley !katny 
ieil: gęfi:y, ważny, 'z~pachu 
przenikaiącego, ale bardzo 
śmierdz! V( ogniu. Oley: 
~aln y czu'rz: y lVlofl:iewfkip 
(tuzy do czernien.:.a fkór. ~ 
rersyi l,lżywalą go do iamp p 

gdz:e go iefl: tak ' wiele; iż 
go czerpai'ą iak ze ft~clni, i 
znaczn y handel z '1 ;'ego ma; 
ią. ' Perfowie używaią go 
także ża~ialł: drew: W rzu~\ 
ci~fży ' ~ komin 'dwie lub 
trzy gar~cl '?iemi~ , polewaią) 
onę oleiem fkalnyni, a potym . . _. \ 
zap,alon y 111. papierkiem pod-
palai 'v ale robi się fetor w~~t
ki; y kopeć z niego' czerni' 
fprzitY. ;' 9leiek ,ikalny ";" 
fldepach ~tó~y p~zedaią; ielł: 
robiony. przywożą go z Hot; 
land y i,.' także dos wiadczyć 
go możną prze'zTpiritus · wm .. 
ny:' Zachwalalą ten OIey 
na odmrożen;e ' członkowp 
używal,! go takie do Faier", 
werkow. lo 

PETUNp 

t ....... 

-

• 
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PET,' 
PF.TUN. Patrz. Taba-c . 
Płi:TUNSE . Kamień Chiń

}kit: który wchod::i do kom
pozy'cyi :p, )r~ellan, ikrze fa
n y nie daie ogni~, ale wch~
dz t • d~ roftapiąnia w ogniu, 
frzepalo~y ż letka, świeci w 
nocy' iak kam eJl ~,olo~fki , 

~cgo rodzai~ kamień, zn~y
dUląCy się we Francy i bl: fl~~ 
.I1JenfoJ!.t uderzony o ' krzesi
~ ko f'y p1e ifkry, Patrz. Po~-
celaint'. ' . ' . 

PETZCOALT. Wa~ l\1e
xy l~~ńlki, jdÓ~y się ~k~ywa 
W dzinplarh po drzewnch p 

gdt'.ie się zakrada mi żdo,bycz 
CZ"{f rn Ich . ~ilkQ zbiega si~ 
do '('dnego obtowu. ~l ' 

F E U P ' , l'ER. Topola, 
d:z~wo elkie~ h tóre' lubi 
~l Py'rca mokre > y bqgni!te, 
kw ąt fam ec y" famica rofnł 
~{'obno \ R6ż~e ' są r9dzaie 
'fopolI. Z topolj białe y tar
~ice S'-t doryć dobre, ' byle~ 
wprzód, }Joleżały n~ defzezu,' 
~o budowli y do snycerfkiey' 
~oboty uźywaią' czafem, ie
dnakźe nie ielt tak używane. 
j~k Topola czarną. Robią 

także 7. nie y sand'ały, k,orki 
do trzewikow y fpod y do 
B~orek. Korę z niey po
tłukłfzy y posiawfzy w zie
mi, rodzą si~ mi niey grzy
~y, ' Pą,czki liścia z topoli" 
"~ . 

PET. 161 

czarney, mnią zapach bal
famiczn y, wchodzą do maści 
topolowey. Przyimui~ się 
z ga~ęził w ziemi wilgotney, 
boi się tęgiey z~my. Topola 
drżąca dla' tego nazywa' si!~ 
że się Li.ście · na nie y zawfz 
trzęfą. Topola ' Wirgińfka' 
y Karoliil{ka ' ieIt ofobliwa 
przez fwoie g. łęzie wąfate, 
rośnie p~ętko 'w zie~' bIo
tnifŁey. 'topola wiotka albo 
~ombardika, i eLt'gatUJ.lek to .. 

li czarney, rozmn.aża sj~ 

? gałę~ , l1dai~ się na miey-
fcac~ moJtrych, w~ trzy lata 
~y~a~a n~ 18. !top wyfoko~ 

I~. la~ do. 27: !top wyro-
. kOŚCl,ą diametru d028, ca

low. Pie~ ~eft pię,Imy' y P!O-
IŁy, z gałęzi foim~lie pira
midę, li~ąie, ciemnozielone 
{lapełniaią powietr ze zapa
~hem, dr~wno. iey !efł ~~ar
ąe, używa.ią do budowli, fi 
czafem mi mafzty do 'okr~ .. 
tów, Stolarze go wielće wy
chwalaią." Zbite na tr~twy, 
~a każde drzewo płac t po 44. 
~,i wrów. "Trzydzieści fążni 
tego d rzęwa zdatnego do rą~ 
bania, kofztuie we Włofzech 
do, 80. tysięcy Liwrów. To 
drzewo dwa razy prędzey 
rośnie, niżeli inne. 

PHALANGE. le!\: nn-
zwi1ko p.u~ka, ~tórych fą; 

rożne 
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~ż.ne rodzaie. Antvlfki ma 
fi Hr~ poczwary, d ~va haki 
któ r ~ ma w py Iku. tak si: 
ifwa de, że Indyanie niemi 
zan.iafł: trybufzonu, wycią· 
gah f4punty Z barył w złoto 
oprawnych: uży.waiąich tak· 
ze na lsbodłuhy, y powiada
. ą; że zachowuią zęby, od 
fprochnienia y bólu. 

P ALENE. Cma, Nazwi· 
łko którym Naturdiftowie 
nazywai~ Motyla nocnego, 
d la rożnicy od mot:tla dzien
nego. . Tych mo~y I w ~o
dza y leO: bardzo I1Clfl y, la

kie s ~ : PLl,pitt01u-Paons, Pa
piito.1lS tete de mart. &c. 
w dl.:leń kryie się przed świa· 
tłem, a. w nocy leci do świe
~y. Doświadczenie raz u
czynione pokazał1l, że te 
wfzyH:kie ćmy które się opa· 
lity, były r~mce, zkąd wno· 
fz.'l' że samice mufLą im si~ 
wydawać świecąc.e.. Opifa
nIe ich lefŁ toż famo., co y 
M,)tylów dziennych. ~ Patr%. 
Papillon. Phatagin. To zwie. 
rze Az yatyckle, różni li~ 
od iafLczurki nazwaney Pan· 
golh'!. tym_ że ieft mnieyfze, 
y że ... elt pod fzyią. pod brz u 4 

łhem, y wfzędzie okryte 
sierścią. W refzcie· też fa.
ll1e ma przymioty,obyczaie 
y fporob i-ycia. 

• 
PHI.-

PHILAND~{'E~ Patrz., Di4 

d .J 'phe. 
PHOCAS on VEATJ MA~ 

RIN. OJete morfkŻb prawdzi
wie iert zi~mnowodn ym 
zwierzęciem. J{ommuni1{a
cya, którą ma we dwoch ko~ 
mork~ch feren, czyni go fpo
fobn.ym do zofl:awania pod ... 
wodą, bez oddechu, tepiey 
pływa niź chodzi, bardziey 
uczęfzcza po brzegach, niż 
mi śrzodku morza, nie czuły 
na zimno, ani na gorąco, ż y-
ie mięfem, ziołami, rybami_ 
śmierdzi brz yd ko, lluch ma 
doryć b y [try gd y nie śpi, z 
młodu miauczy iak kot, a 
gd y dorośnie, fzczeka iak 
pies wśc1ekty, wychodzi 
częfl:o mi lącl do fpania, albo 
mi !kały, albo na lód, ofobli
wie ku t1ońcu, chrapi iak 
ci ele becz y, y daie si~ ze yść 
bez przebudzenia. 1eft z 
natury odważny, zęby oara, 
y paz uy zakrzywione s"ł 
bronią, którą się broni y na-·', " 
ciera. Pod czas nawałności 
wielkiey, wychodzi b~wić 

si~ grzmotem y błyfkawicą, 
gd y ż go to wielce konten· 
tUle. M· ędzy robą biią si~ 
czarem. Gdy morze uftąpi. 
zofiaią leżąc na fkalach, a 
potym fpycha ied-en drug e-:-
80 , w morze. z tych źartów 

przy", 

I'łzychódzp do bitwy krwa
we)'. Na lodac,h północnych 
robią fobie dziury, ażeby 
rnog~ y na przemian~ oddy~ 
chac powietrzem, y zoita
wać \II wodzie. Łączą si" 
z r()b ~ tak, iak y Wieloryby. 
Samica rodzi dwoie młodych 
na .tietnl albo na lodzie, które 
ią fsą, potym ie prowadzi na 
morze, y uczy pływać. Mło
de cielęta odłączone od ma
tki, ni.eufrannie miauczą y 
niechcą n· c ieść. Są ta kźe 
cielęta w wodach Ciodkich. 
Dzicy ludzie w Cieśninie 
Davis, I{amfzatczanie, y Fin
landcz y kowie, żwawo poluią 
na. te ,zWlerza z etnnowodne, 
częścią z ofzczepami, czę
ścią z pał karni, kordeh,fami, 
roźnami, kiiami, częścią z 
zapalonemi głowniami, wy
chodząc na nie. Cieląt mor-
1kich tak wielka bywa liczba 
ż.e okryią cały brzeg morfki, 
za przybliźe~iem iedney ło
'.hi, uciekail( wfzyftkie w 
morze, ale uciekaiąc wypufz
cza ią gnó y, którego fmród 
ieft, nieznosny rybakom. 
Nayłatwiey ie ło"ić,l gdy 
śpią. Starego, trudniey za
bić. niź młodego, w nosie są 
{labe. Ciele uderzone w nos, 
ilbo w łeb, .upada na ziemi~, 
płacze, a btoniąc ~i~1 ~o ma 

PHI. 
sił nad'rtawia gardło do po
derznięcia. Gd y są zgw
madzone w iednę dziurę miE!
dzy fkafy, rnaią na nich pe .. 
wną machinę, z którey ra
zem pocifki wyrzucail!. y 
w1ele z nich biią . Finland· 
czykowie nie polulą tylko 
w zimie, zakładalą fobie kwa
tery na lodzie, c3'ekai~ nad 
dZLUrą któr'Cdy maią ła
zić, dla nabrania powietrzill 
y ucinaią im nosy. Złnpa .. 
wfzy zywcetn młodego, u
wiązui· go mi lańcuchu o 
trzech oJcach, y pufzczaią 
w wodę, matka przypadaią_ 
mu na ratunek, przebiia si~ 
na o cach, y zdycha. Dzicy 
ludzie wędzone mięfo iedz~, 
fkórą silC odziewaią, krwią 
się leczą, z kości robią na. 
rzędzia gofpodarfkie, y my. 
śliwfkie, z kifzek y żył nici, 
źagle, fz yby do okien, y 
fznurki; ił z tłuftości oley do 
lamp, iml świece. Tłufrość 
z młodego cielęcia, ie!t tak 
dobr.a iak oli W .l, y nic nit! 
Śmicrdzi. Nił.Ofl:atek ze ikó
xy famiczey, robią obowie; 
y baty bardzo letkie, w któ
rych po 30. Ofoh m i eścić s i~ 
może. Ciele rnor .1:ie ieJ· 

iedno ze zwierząt wodn1 
y ziemnowodnych, ktJre po
ka;iuia i.nftynk~ .. y p0~ęt~ (" ~ 

łt4\.ite 
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moźe ię nauczyć odpowla- ią z impetem. S 'l n;ekt6re 
dać. {łuchać głofu ludzkiego, ich 'rodzaie, co się gnieżd ',ł 
y kłaniać od gęby. , \V P.a~ w drzewach znayduiącydl 
ryżu było ·iedno ciele mor- sie w morzu. Tę rria ofobli .. 
1kle, które chowano w wo- w~ść ta koncha dó sieo te, 
(łzie llodkiey dofyć długo. źe zawiel'a w f~bie lik ;'o~ 

PHOCENE. D3wni tym ba~dzo iafny, który , świeci 
imieniem riazywali zwierze, w nocy. Ten likwor zac 'lO .. 

które rri y dzis zowie ri. y świ- wtiie tez właf'ność~ gdzie 
. fk wi.ek up" ad~ie,' cży na Zle nie ~ nlą mor ą· .· . . " 

p O ~ N I C O P T ER E. czyna, {,~kriią,czy na ręk t , 'd~ 
Patrz. Ftamant. ',' \flet się świeci w gę!:}.: ' . 

PHOLAOE ou DALI.,: T~ dzą~y ie, powóii iedmil{ I ga
koncha o wiftu ikonlpkach, śriie przez ewaporacyq: Plrl'N 
ie!l: bardzo zriaioma kraiu fam ieft świecący~ iak :z; 

d' Aunis y VI Pik wi. Pła\v wierzchu tak wewnąt:f?:, ale 
który przemiefzlil\va \V, ,tey gdy .wyfchni.e, al o si~ 7.e
konL~~, dziurawi kamien' pfuie, traci fwoią iat'noś~, 
rowninę w ń10rzu pod wo~ą; maina ią i~dnak za~fu; przy';' 
gliri~ ganca~lką, y kamienIe wrÓCiĆ umoczy\Vlzy W \1' 0-

gębculfłe, do czego l1źywa dzle. Takie korH"hy w zi~
części ciała mięsiH:ey; y wil- mi kopane; nazywaj,! P/;.Jla
gdci która przegryza kami~: diłes. Niedawno i~ wyn 1le· 
nie. 'VłaZL tam dość nie ZlOno. . , ... 
wielKim meatem, zaIdada . PHOSPHORE. INazwifkd 

. "iefzkanie, ro?mie, źyie; y które rlaią kaźdey rzeczy, 
zd ycł"a w tym więziemu, do Vi nocy świe~ące y. Są ie ... 
którego wniyście ieH: . bar- dne naturalne; iakie fą; Vel' 
«17.0 fzczupłe, lini go moźna luijaat, Ze Porte-lanterne~ l~$ 
Z ta t'łd wyiąć, chyba roz- '. Pholades, [es verś des huiłres, 
Eiwfzy kamień. Zmtyduiq te poijson puant~ les yeuXi d~ 
ich czarem w iednym miefz- Chat, te boi pourri. Dya. 
kariili i~zem dd 20 : Rurka łnenty potarte, alb ci rozgrza": 
F6~~id.dna na dwie .komor~i, rie, y kamień Bolońfki prze": 
t1:'1zy do wyrzucama gnolU, palony, są materyą śWieC1C%. 
V br~111ia żywności; gdy na- artyficyalną. imin:.o~~e 
~i.er~e nauto wody, wyrzuca wynalezll "kret robienii 

świec~eych materyi, przez 
wyciągnlenie nayfubtel
n:eyfzych cząfl:ek siarczy
ftych z niektóryoh materyi, 
y tak moźna mleć świecącą 
materyą;, przez ewaporacyą 
uryny, albo ieiąc jpiriłum ni
tri na krydę, albo gotuiąc 
Ałun z miodem &c. Są 
niektóre fubt1:ancye~ co na
ciągai~ ze światła fłoneczne
go, y zachowuią ie przez 
nieiaki czas w ciemności. 
Takie materye więcey maią 
w fobie ciekawości, niź po
żytku. Z tym wfzyfi:kim 
te. które przez Chimią pre .. 
paruią, za palaią gąbkę y pa
p' er, uźywaią ich takźe do 
pifufl1!. fekretów, k'tóre mo-
in!. czytać bez świcy. . 

PHYTOLITHES, PLAN
TES PETRIFIES. Te fka
mienia lości przypadkowe, 
fb. ią si ę z roślin w ziemi za
grzebm ych, y na foku muli
il:ym wyciśnionych , które 
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rem ro liny fkamieniałf# z~
graniczne. P. jujsieu rozu} 
miał że zbiera zloła Amery .. 
kańikie, zbierai'ic kamienie 
z wyciśnieniem tamte y. 
fzych zio t na kamieniach; 
które zna ydo .ał ponad rze
ką Giez. w Hrabawie Lioń .. 
:!kim. Phytotypotithes. P. Phy
tolithes. 

PIC; Dzi§ciol którego 
dziób tak tward y, źe dzLU
rawi nim drzewa, ięzyk ma 
długi, y kończaty, z kolcem 
ząbkow.atym, którym dz 'u .. 
rawi m \~cze iaia. zbiera. 
robaki. g'lSl ice y muchy, 
ktoremi źyie. S~ zagt.'ni
~ęcioły ofobiiwfzych 
kolorów y pior, ale hiitory .. 
ich nie ieH: nam dobrze ie
fzcze wiadoma. N aftępl1iące 
nazwiika ~ te gatunki dzi~ 
ciolow w nafzych krai::!ch. 
Patrz jow Piverd, Termicr. 
y Grimperea1t. , 

PIC de M U R A I LI, ~~ 
powoli twardnieią, y w ka- Patrz. Ternier. 
mień fię' obracaią. Nie po- ,PIC NOIR. Pałr". Grint-
taeha ich mie rzać z temi, , perean. . . , 
które fię znayduią w kamie- . PIC VERT. Pałr:t.. Pi ... 
niach łupnych, w mule J w ruerd. 
kamieniach y wal fztwach PICAREL. SIedź hlały 
Torfu, gd y7. na ten czas na- z gatunku ryb J\lleL~dole blan. 
2ywaią lię: Phytotypolithes. che, tak ie urządzaią, lak sle
We Francy' znaydui<i cza- dzi.. Jedzą także w rofole, 

lJykc: Tom II. 
U co by-
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bicz na drobi e po foh;ar
kach, ba rdzo I eft rzadki., fu
tro tego pttkne, y kof.tto
Wri(t. 

. PIE, AGESSE, 1\TAR
GOl',DAME JAQUETTE. 
S~oka. Ten ptak z n~tury 
złodziey, mysliw ee.y fzcze
~ietliw y, chodzi fk. cząc, ru
rza ogonem uiraw' c ie, ły
sieie co rok p ~s pie
zenia fi~. łapic robne pta

fzki, zaią,czki, krolićżl<l,zia
da iaia kofom, y kUl'opa-'
twom.lubi.eźny w fwoich za
lotach, l"obi gniazdo zręcz
n e, na w'ierzchu drzew wy
fo,hich, opafu ie ie cięrniem .. 
me ZOfta wuiąc ty lko małą 
dziur~ ; na wiofn~ znosi pięć 
ub fześć iuy, na każde wy-

siedzeni e l te . gdy ie y lito 
zabierze, znosi drugic, bro-

"b l fwego gniazda od wron, 
y ptcd\Ow drapieźnych: y 
nie pl'zelt:::ie fkrzecźeć za 
niemi lecąc, poki icij.d aleko 
n' e odpędzi. ' Daie fi~ W}
chować y u l (dka wić, uczy' 
fię gad ać, y Haie fię tak pou
fałł, iak iefl: Z natury dzi" 
ki" Przypifuią iey ikłon ... 

PIE. 
ność do kradzl. cży', y dZi
wne hiflorye o niey pOWla
daią· Gdy 11ę naie, rel'.::tiG 
chowa n~ potym. left do
fyć śmiała, iada ra ZPl1l Ż 

prosiętami. lub wieprz:lmi, 
na I{ióre w fkoczywfzy, wy
biera im wfzy, które ich gry
zą. IU ; ęfo Sroki ieH: twar
de, y żyłowate, ale buton 
bywa z niey zawiestlty. 
Chłopi na wś.i. iedz"!: młode 
sroczęt~. Sroki w J ama ice· 
w Brezylii, na wyfp:ach An- . 
tyU'kich, w Bengali, y w 
IVlexy ku są ofobliwfze. 

P1E GRIECHE. MyfXOi' 
ptak, iak kos wielki z dżio
bem czarnym, twardym, y 
na końcu zakrzywiony~, 
fkrzydła y nogi ma CZ <l rne, 
a głowę grzbiet, y g~lrdziel 
fzary. Dwoiaki ich ien: ro
dzay, wielki y mały~ Pie r
wfzy pOl'y wa Clę n~ kosy, y 
poźera ie, głos ma wrz:~1J. li
wy, y n ychać go z d<llqka;' 
nie siada na drze wie, \Vi
duią go iednak c?-afem w .fe
fieni, na wierzchołka ch 
Qrzew y krzakow. Robi 
gniazdo ze mchu, kł~kow, 
perzu" y bawełnianych lIści, 
znosi 6iay, y wyfiada. Dro
bny rodzay hczniey fię ro~
ń1I1lża, fiada na Ofecie, wv~ 
guhia m fzy polne, y dom~ .. 

we~ 

PIE, 
·we, iedząc trzym.:l w iedney 
łap'e, lak papuga. ~trzy
muie fię dlugo na pOWietrzu 
i1.k Cyranka, ogon trzyma 
do gory rufza nim w tę y w 
oW .ł H:ronę, a gd y fię przclę
knte, niellychanie wrze-

rzezy. 
PIC de MER. left Bekas 

morIki. Patrz. Becafse de 
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potrzebnie,Yfze la zlu·· 

'eka lett pozhac W1.' •. 
bie famego. Oko clckaw~' 
iego, odkryło ~v rozebr~n 
ciała, wfzylł:kle fpr"z y, 
caley mach ny żyi·lcey. 
S~tuka napufzczania ż~ł so .. 
kiem, przyniofh w1ę.ce. 
światła, w duchodzt!!Ula:h 
AnatomicznycH; przez nl~ 
z'1'łona, która zakrywała rud. l a 

. PIC MARINE a GROS bieg natury, odfton· ~:>na len;. 

BEC. Sroka 'łl1orJka. Ten Likwory zaprawne kolora
pt'lk przelatuiący, iel1: n~- mi. uapufzcane.w żyj. w,! 
kfztałt sroki, żyie rybami, rażai.ą 1iQMadnle: , ,,:f~eHł1 
Lta p ętko po wierzchu wo- _ podzia gałęz !WSCl ner-
d y, tak d :tlece że fi~ zdaie wow. Ty :poiobem po 
chodz ~ć wfpieraląc filC ml ftrzeżono t'd~le l~~n ły: o 
ogonie. Uczęfzcza w frro- tor ~ hby ant f1dz~c mozna 
n y: Tenby, Scar1JOuroug &c, było, że ~ę znaydu\u!.., y uł~-

. we Fr!lncyi. OJl tuie na żen e dZiwne. machtny hi-
iefietl, a powrac:l n1 wiofnę, drauliczney źyIC1cey, zoftało 
y niefie fię. Prżodem za- odkryt~. Tego fpofobu 
wrze przylatule kItka, dh ni.e ,zaraz. ~ocleczono, ale 
op!łtrzenia mieyfca. Nie aż po długich pracach, y 
robi gniazda. ale niefie fi~ na powtorzonych. . zawodach. 
gołey ziemi, albo w iam~e D lwni nie umlelt t~go, ale 
krol'czey, wyp-~dziwfzy ie tylko dla zachowania .k~n. 
wprzod z tamtąd. Gdy iey ł~w w całości, napełnlalt ~ 
kto zabierze iaia" znosi in- powietrzem. 
fze . do pięciu razy. PIEQ d' ANE. Tak na .. 

PIC MERE. Patl·z. Durt; zywa fi<c rodzay pewny O .. 
mere. ftryg, z przyczyny kfztałtu 
PIEC~S A N A T O M 1- konchy. 

QUES INJECTES. Sztuki PlED de GRIFFON. 
.t\natQmic~he napufzczone micf'zyca czarna pofpolit~. 
fokIem. Poznan' e nay' KOIZt:ń tego ziela purgulO 

U~ gwa!-



gwa townie. Szpikuią nim 
wole wolowi choremu, któ
'rędy odfzedlfzy materya 
zgp,da, wół przychodzi do 

. zd owia. Powiadaią że włos 
ieden tego ziela włożywfzy 
w uc:ho J uz~rawia oczy pły
nące. 

PlED de LIEVRE. Za
i{C70a }łapa zipie. znayduie 
fię e/·ęłto po pol ch w zboźu, 
w py,cherzyk ch z 'lmyka 
n:łf1eIiie czerwonawe. Przed 
tym o z ele by lo rzadkie, 
{biło fię potym bardzo po
f}loLte. cd łat Mąka 
~ tych' z : '1rek zmięfzana z 
przenną. czyni koŁor cj elifr , 
co było przycźyną. ze le
d-.yie . ie prz.} fdo do buntu 
~az w P,l ryżu ; PofpóW:wo al
bowif"m rozumiało, ie pie
karze namięfzali krwi do 
~hLeba. 

PlED de LION. PrzYWt'ot 
.z~ele Uuży na rany, rośnie 
na ł~kach, do~inach . y miey
fcach wi.lgotnych. Twierdz~ 
~e de ko kt z tego Ziela, 
przy wraca Pan i enkom zna
~~ powierzchowne panień
flW".1 utraconego, y źe chu

a zmaczana, w tym deko
kcie. y przyłożona na łono, 
ptz y wraca mu tęgość y fpr~
żyftOŚć. 

PlED ROUGE, BEC di 

pr~. 

HACHE. Ptak Luiz'ljałrjki, 
który żyie ślimakami, y ry
bami w ieziorach ilonych, 
y na brżegach morfkich.Gdy 
wychodzi na ląd,pewny znak 
nawałności. 

PIEDJe VEAU. Aronowa 
hrqda z . cle. z którego ko
rzen n, możnaby chleb robIć, 
w cz::dle głodnym. Kobiety 
w Pi lit 'ł wie, robią z tych ko
r-zeni krochmal. którego u
źywaią z1mlaftmydła. Wod
ka pędzona z tych korzeni. 
fpędz3 m~rfzczki z twarzy, 
napra.Wia zna ki ftarości, y 
fkor~ świ · tmeyfzą czyrti. 
Używaią iey Damy do Go
towalni. 

PIERRE ACIDE. Ieili 
minerał alunowy . 

p IERRE d' AIGLE,Patrz 
Etite. 

PIERRE lł AIGUISER,· 
ou PIERRBi ił RASOIR, ou 
PlffiRRE NAXIENNE. Ofla. 
Ten kam~eń pofpolicie {lę 

iktada ze dwoch warfztw, !e .. 
dna ieIt fzara, a aruga źołea, 
dobyty pro(lo z gór, iefl: 
miętki, y nie rofpufz cza fi~ 
w kwafie. W ogniu gwał
townym, warfztw!l źolta, 

obraca fię w fzIdo, a fzal'a w 
pianę czyli fzumowiny. Ro
hią z niego po n~ektórych 
mieyfGach kamienie do mły

a2t. 

.. 

-

• 
• 

FIE. 
1111, Y kamienie grobowe. 
Pofpolici.e zaś uźywaią go 
do oftrzenia narzędzi Rze
mi eślniczych . 

PIERRE d' AIMANT. 
n!fagnes. Ten Kamień znay
duie fię w rudach żelazn ych, 
w Ind yach wfchodnich, y w 
Chinach, y w kraiach półno .. 
cnych. Roźni fię częfro w 
kolorze. Wlafności iego 
nayznakomltft;ych ieJl pięć; 
I. Ze przyciąga do fi~,bie 
żelazo. 2. Ze ndziela te y 
mocy żelazu, y fi:ali o {icbi e 
~otartey. ,3. Ze fię oddala 
mniey lub więcey,od tychże 
Polowo 5. Ze {ię wzrufza, 
ikoro firc przyfunie do le
dnego lub dnl~iego Polu. 
Poznanie fię na tych wła
fnościach, potrzebuie czaru 
y doświadczenia. Da wni 
znali przyclągame tylko; 
Tego ikutkll powiada~ą , 

.nayplerwey doświadczył 
Pafrerz ieden, który uwaźał, 
źe kiy okowany, y ·podkow
ki u butow, za wfl.e mu fię 

ciągnęły ku iedney !kale, 
około którey przechodził. 
Dyrekcyi ief2cze nie. zna
no, dopiero wiek 13, od
krył. Igła ftalowa natarta 
magnefem. zawiefzona na 
czopku, ma tę włafność, że 

j~ iednolta ynie obraca ku 
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Polom. Ten to ien: prze
wodnik, który ukazui e d ra
gę po niezmierzonych mo
rzach, zą przewodniawem 
lego, odkryto nowy świat, 
V od końc3 do końca. zmie
~zaia codzlf n ie morza. U
waż;ią Z "glarze, źe Igła nie 
zawfze ieft iednakowym 
wyproftowaniu ku Pi·.lom. 
Od R. ISSO. do R. 1664. 
nakłonienie było wfchodnie. 
,V R. 1666. ' Igła była wy
prof!:ow;ll1S, w l'lśnie w fam~ 
linił. )Iow, a od tego czaru 
aź dot,~d akłania fię na za
chod. To nakłonienie, od
mienia fię i~rzcze mniey lub 
wl~ce~ każdego roku, kaź
dego miefiąca, y kaźde y go
dziny, pod merydyanami na ! 

wyfpach Azockic(l, Qjłanton, 
y Kapu nazwanego: Aiguil
Jes, gdz ' e ief!: poniekąd H:al
f't;e. Uderzenie piorunu, 
napełnia czarem żel zo 
przymiotami Magnefowemi .. 
FlOrun uderzywfzy raz bE
rko kOlTIpafu, Z.-tr1.Z igła od
mieniła Pole. Moc przy
ciągaiąca kamienia magne
sowego, zwłafzcza w go rach 
nie ieft wiel~&. Zelazo w 
które magnes iefi: opra wio
ny, pozwala materyi in:~gn e
fowey, ażeby obracała ku 
P91om, są; Z nich niekture 

niehy-



TI~. PIE. 
nieU haney mocy. Jak · PIERRE ARMENIEN- . 
n3przykład w lIolland yi wi- NE, ou MELOCHI~rE. Ka
dziano k~tniell magnes owy, mielI. Onniańjki f' ciemnozie-

Ó w3żył lpdenaście tyl", lony, który tym fię roźni od 
,"o yi, a pod noflł 2 S fun- kanllenia lapis lazuli źe ii~ 
tow ~daza, wi(~cey ni ż 40. rorypuje. y traci kolor w 
.razy w ię~fzey wagi, od fwo- ognili. a do tego iefl: tward

.y. Szacowano "go 5 t y- fz y , y bez żyłek zło,tych. 
~ęcy LiWl'ow. \V Anglii Z tych zna kO\lI moźna (lIG 
był Jpden, k.tórego fzacowa- uflrzedz orzukania, 1c.ióre 
no tylko 60. liwrow, a przy- czynią Turcy y Z ydzi, uda
ciągał igłę d'o f1ebie odległą ąc go za tazurowy Z tego 

. <) fiop . . Zelazo nabiera kamienia robią farbę błęki
. a;:_'/~_11agnęfowey, za do- tną,' nazwaną: bleu de 1nonta

nieniem tylko '~o~ z go- gne, którey uźywaią 00 lU.l-

ry, co probuie, ż terya low:ulia. y farbowaniJ.' 
magnefowa krąży po c~l} P I ER R E A~ SIENNE. 
świecie. Sztuka, żeby cho- TfU7zny kamień nazywa {i~ 
dziły ąfobkl po wodzie, 'tga- --'od mieyfca A.fso w Troadzie 
anąc, iakirn [porobem rze- ie[t letki, fzcżypie w ięzyk, 
czy si ułozone \V pudełku y ma moc ścdk;l nia. .RDbią 
zamkniętym. y inne fztuki 2: niego trumny, które po
kugladke, gnmtuią fi ę na żeraił ciała umarłych, iak 
w{afnośeinch 1\1 $ ne ltl. wapnq niegafzone. Pod tym 

PIERR"':: ALECTORIEN - kam ien i em formuie Gę piana, 
: ou de COQ. Kamieri która też same ma przymio

pewny tak nazywa,~[bowiem ty, co y sam kamipń. Sątzą, ~ 
kamień, pewny tak fie .nazy- , że ten gatunek kamienia~ 

·wa, alb9wi~m znayduje fię w i t:; [t minerą Ałunową· 
żołądku, albo \Y w:\trobie u PIERRE d' AZUR. Patrz. 
koguta, ił czarem y" kapłona. Azui'. 

PI RE d' ALTORF .leA: PIERRE de BOLOGNE. 
n~aleko Noremberg ii fa- KamienBolonjki,Hawny przez 
bry ka, .w którey robi ą ten fwó y przymIot, źe fię H:aie 
gatunek mal'moru, z które- świecącym" po przepaleniu 
go bywaią fiolik i, w mozai.. w ogniu połoźon y 'w cie~ 

k~ wydane roźne konchy~ JUności. Ta iąfność zeza 
nik.nle 

PIE. 
n~knie, ale połozywfzy go 
na l1ońcu, albo włoźywfży 
w ogień . naciąga znowu świa
tła. J ed ni pl zypifuią ten 
ikutek, wyfiąp ieniu kw"-sl1 
morlkiego. a drudzy z:1pale
n iu ffi'.1teryi siarczy!łey. 

PIERRE CALAMINAI~ 
RE. Patrz. Calali'J,ine. 

PIERRE CALCAlRE. 
Kaźdy kamień tak nazywa 
Clę, który wre w kwafie, y 
który rofpufzcza. fi~ prawie 
2upełn1e, formuie fię z okru
fzyn konch, fpalO11Y w ogniu 
obraca filC w wapno~ Mar
tnory y inne w tym rodzaiu 

naczey Ludus Het1N)ntii.le 
ikamień w figurę płotu ·~fot .. 
mO,wany • .' .' . 

PIERRE de COBRA, oli 
SERPENTduCApdeBQ 
NE-ES.P. ·'RENCE • 

kamienie są CalcaŹ1·es. fzenia iadowitych befłyi. 
PIERRE a CHAMPI- - Pitiy~if!zany d<1rany, przy-

GNON. Kamień Neapolitali- lega, y wyciąga truciznę, a 
}ki, którego przyfypawfty gdy fię napiie, fam odpada~ ' 
ziemią, y polawfzy wodą go- poty m kładą go w · mleko, W 
rącą, wyr'aftaią mi nim pie- które wypufzcza iad, a fam 
czarki każdego czasu. -2nowu czyll:yrn zoftale, ale 

PIERRE ił. CHl\UX. }{a- trzeba ttgo kamienia uźy
'inień r,t·dpienny. Z t ego ka- wać, zaraz po ukąfzeni 
hl . ia przepalonego robi Cię Skutki tak cudowne, czynią 
wapno" Rzymianie tl.;zymali podeyrzenie prawdy; Sami 
długo wapno, nin:t go uży- Braminówie ł1ndyifc t za~ 
wali do roboty, ale t 1kie chowuią fobie ten fekret. 
wapno nie zda Cię do mur0 4 Francifzkante VI ManiU, 
wania w wodzie. W In- przypiJuią teź fanie u tk· 
dyach z roboty Polipow, y kamieniowi, który farni ł' • 

konch, palą wapno. \V BreH: bią, y przed!łi~, 
:lebrawfzy O lrrygi, zbieraią PIERRE COLUBRINE. 
potym fkorupki,. które fpa- ,Patrz. Colubrine. 
Ii y na wapnOI biel\ nim PIERRĘ de la CROIX. 
płotna y nici. Kr;:'lj-



~l _ PIE. 
Krzyżowy kamień t~k naźy- PIERRE a FARD. Patrz.\ 
wa flę, że ma na fobie wyr21- 'l'alc. 
żony krzyż, prżerznąwfzy PIERRE ił FAULX, ou 
go z góry, czyli horyzon- GRAIS de TURQUIE. IeR; 
talq e. Ieft doryć pofpol ity g~tllnek głazu, który gdy 
W Piktawie , w Saintollge, suchy, ieLtm iętki, zmac~any 
y w niżfzey Normandyi . Po- wod~ albo oliwą, znaCZnie 
fpolItwo Hifzpańfkie ma wieł~ tw a rdnieie. Kopią go w Lom
ką wiarę w tych kamieniach bardy i, w Angl ti, Ingorma
robią z nich roź tt ńce . nii. Znaleziono go takźe 

PIERRE de DRAGON. w n tź fzey Bretanii, nie da-
Patrz Dracoizites. Jeko młyna w Opaćhvie de 

PIERRE d' ECREVISSE. R elecq. Te kamienie ią, VI 

Dakowemi oczami nie przy- kw adrat długi plafki. 
zwoicie go nazyw" . , Znay- PIEP RE de FIEL. Znay-
4iu iąfi~ w źołctdku r . , gdzie dnie fię w pęcherzyku w 
eoraz więkfze w a,IFaią. zolci wielu zwierząt, zacho
wierzchu tych kamy ko , wuie gorycz, y kolor; tak 
znać żyłki z żołądka. J,.I""I,o..-__ ",ołowy Porfiryzowany ma 
mieją, że pod czas lenienia kolor zloty, używaią go do 
fię, rofpufzczaią fi~, y daią malowania w mi.nlaturlG, ale 
materyą flowey fkorupce rz ~ dko pod oley. 
raka. Z rakow w rzekach PlI~RRE a FILTRER. 
A[ł;rakańfkich~ zbieraią nay- Kamień. do ced~enia. Ielt ga
pięknieyfze kamyki. Zło- tUI1ek głazu dziurkowatego, 
*,wfzy raki na kupę, gnoi,! znayduią go na wyfpach Ka
ie~ a potym nalawfzy wody, naryilkich, na pomorzu M.e- '. 
kłoc~ poty, poki kamyki nie xy kańfkim, bywa1ą . fzar~ 
wypadaią. y nie ofiąd ą na dnie albo niebieIkawe. Okrze .. 
Bardzo ich wlele przedaią fuiągo iaykowato, y ofadza.
do roźr,vch' kraiow. Za funt ią w ltatekdrewniany, wy
biorą p; fześć grafzy. Ka- drą;żywfży go wprzod ze 
royk i rClcze iHuczone na środka. potym nalewaJą wo
profl.e k, s:} wyśmienitym le- dą, która fię cedzi powoli, y 
l, a rfł:wem na o ft:rości żołądka. ścieka w naczynie podfrawio-

p l E R R E ETOILEE. ne, bardzo klarowna y czy-
faty.,;. Paimźel' marin. fra. Potrzeba czaf'em wy-

trzyć 

tr~~Yć go fzczotką ze środka 
gdyż dla furow oG' dai,!cyc 
powoli filtru ie Gę. 

PIERRf~ de FLORENCE. 
Patrz. Den:irite. 

PIERRE de FOUDRE. 
Patr'?',. Pierre de faniier e. 

PIł~RRE a FUSIL. P~trz. 
Caittou. 

PIERRE GALLINACE. 
leH: k mieli t\Va~y .. -wj;źny, 
y daiący tię polerować. Pe
ruwianie robl :'i z niego 
:Zw lerciadła, znayduią ie po 
dawnych grobach w fztu-

PI tJ. 

Patr:.. przy kot' cu 
gent. . 

PIERRE JUDArQ..U~ .. 
Kam Lcn Z ydowIki oliw)toól . 
watego. koloru, łatwo' fi~ 
trze na profzek, d lią go 
chorui ~cvm na kamień 
Z ,la yd~l ~e fię w J udzkiey 
z~ emi y w Syryi. 

PIERRE de LAIT Oli 

MC iłOCliIT I!:. PL:ttrz Jl aU·Q. 

LtJ, it de IUfl &' .I~f: itp. 
PIERI.HC L~NT ~ ULAI

SORC . E ·~ ~~~. Tę 

kach I'.dufowanych, y dla te- . 
0'0 Ind yanie nazywaią go obracal,! fię, polet li~ 
freb em umarły-ch. nIe napi ią fokiem, y wf7.Y-

PIERRr~ d' HIRONDELf ""'fi1tie-komotki iego n l e r,a· 
LE. I,en: ten fam co Pierre pela ią fię~ dla t<':go f~ntku 
de Safsennage. Chimic,mego, nazywaią je 

PIER ~{E HYSTERIQUE. Sorcieres. Patrz. R.zfyres. nu-
Pat'i'%' . H ,t./(t ..:ro!itl1. . num; (males 

PI fi:RR~~ des INCAS. left pil~RRE de LIMACE. 
gatunek l\lark1zytu bia łe go, Kamidl, ślimaczy naz.y wa lię~ 
arfzenlkowego lśniącego , y kts>r ego znaydui~ w głowie 
prawe n ie bdm~ e n n ego. alllo we grL,blecie u śl : maka; 
'Krolowie Peruańfcy no 111 go ie1t perłowy y p i afzc/ylty~ 
\V PierŚC ! ~nlll, który z me- natury teyże co kamień wa
mi kładZIOno do gro t~ u. Po- pi pnny. Pod ług mn etilfl
wi:tdal a, źe znale;; io no z ta- ma pofpo W:wa, leczy fe . ry 
kich l~d e n, któremu było te.rcy.an n y, noC ~ąc g ) na ra
lat 400. y w całc~ci zacho· m len m. 
wany; robilI t ,tkźe kolumny PIERRE LU:v1ACHEL-
y zWlercladla z nl t'go LE. Patrz. Mad /re. 

PIERRE INFERNALE. . BlffRRE do LYNX. P. 

. _ Dyk,: Tom LI., 



PIE •. ' 
PIERRE ODORANr:rS. 

atrz .• lolite. " 
Pl .. : ł Ri1: OLLAIRE. Ka

mień gęfry, , tłufty na do
tknienie, 1klad'a fię Z łufzczek 
żył~k, I H:kpw, y ,ziarna, w 
kupę zebran\ch, nie ma w 
fobie , n c Ś~J cą·cego. 1."Ob1 ł 
koló n ie go ręk mi, y , na to
czyd l e~ w ogniu twa.rdnielE'~ 
W J wafle nic iofpufzc~a ł1~'. 
Z l czby tych kamieni sV 
Sl'iz::fUt.:" St. !r, tite!} , la 'Pierre 
de T OL!clze, la CC!llb'rińc. la, 
p{Ćl 're dl! l:.ird, 14 S 'Ff'1ZfŻne 
L') ..ta :piure 'de 1;o;'ne '11'Iotle! 
V/rele z tycłr kamieni s~ 
zdatne. do I'(Jhienia rożne'gd 
naczynia, któte wypill a' ą oN 
piectl# y dkią n:1 nie pob w~. 
Niektóre mdgą nużyć :la .. 
miaft otowka. . 
f PIERRE de PERIGORD, 
Ieft gatunek rudy żelazney; 
bard~o chuda . Ten który 
przedaią ieH: czelr źuźJelll 
odchodzącym id zelaza i 
fię pbfpoli(.'ie z aŃdlfi~ p 
Kuźnicach, y ' gora h og 
{tych. . " . . 

PI~~RRE PHRYGIEN ~ ~. 
G1tunek minery Ałunowey. 
którego przedtym używa li 
Farbier2e Fiygiyfcy, dl« 
d ~nia gluńfu kolorom ćzer,. 
wonym. 

PIERRE fi PICOT. Pał,.~. 
Variolitc. 

' Pllt. 
l'l,ERRE ' '~l ' 

Patrz. GypJe. 
' PIERR~: PONSE. ](a

Jnień gębczafly, ~ ęfł b:udlO 
letki, dZiurkowaty, oił:ry na 
~otknjp.ni·e., we srz?dkulśnią
f y, · śm i. e idzi ba gnem, fm~k ' 

ma cierp~i, nie daie ognia 
ó ;!ł: ' .ł, wre w kw :t lie; 'ale ro
ft'apta' fię w 03n in. \Vide 
~ ~ m < eni gębczail:ych, znay
dnią ()l~ojo gOt 'ogn i fł)lich , 
y" po in~Y9h " r:ll iejfc"ch, ' 
gdz ę f=t ognie poqzjemne. · 
Wf.l y,fcy żegluią.cy · św' ad
~zą źe ązęlł:o ~idu i ą te ka
mienie pł y vaiące po ' mQfZU, 

bliiko wyrp S. l\1ik"oła ' a, ' 
l\1oluck ch, y Son~zk.i ch. 
Rzenueśln icy od pargam:nu 
:f m:l.rmoru~ 'tt.l~zież y'" ka- ' 
pelufznicy, ' garbarze, .o:ola
iz e, zlotnicy, y konwi f-ul.e, -
u*ywa i::l kamJel:ia gębcza
fteg o. \V Neapolu miet'ila-
. go ' z \"ap8em, go robie-

" łow, . 

P;NR8: PqURRIE.Patl'z 
erre PJ)'Llr.rie • . 

Pifi~ItR~:S, PRli:CIEU
, SES, ou Plłi~RREł(iES.1(a
mienie drogi~" ·'dżi.eląlię na 



iak rrbbal1:er, promienie m. 
ametyIl:owe .. międ~y kt6,re~ 
mi pr.lebiiaią fi~ zi ( rka gra
qału, które fię dobywa.ć nie 
d'aią· Oail! ęę rzn'f;ć, y po. 
lerować k1mieniem. Robi% 
t n :.ego froliki, y inne kofz
Łowne fprzęty. Twardfzy 
od marmoru, nie przepala fię. 
y z trup.nością rofpuf.lcżą 
fię, ogn ia nie krzefze, y nie 
wre w kwalie. 

~IERREde.sABLE.Patrz t I 

Grais. 
Plft:RRĘ ęSARCO~ 

PHAGE. Pa,t,z. Pierre aj .... 
sitmll~ 

, PIERRES de S SSE~ 
NAGE, ou HllłonmLLES 
ou CH"~LID01NES, ou 
F A U S S J~ S CHELIDOI
NES. jajkokzy kamień. S, 
fu~ drobne ziar~a Aga do
ryć podobne do ty, ,. CQ 

nazywaią ocza 'i taltowemi, 
ił czarem iefzc!e~ n)Jlie~fze~ 
iakie fię żnaydU~ą w 
u iafkoJki świez: wy 
y dla tego tak nalJ waifl fi 
Znaydułą ie w pi~i1< go
rie Sajst:nage w Dełfinacie 
twierdzą, że "'yci 1gaią o
czu proch y zapad le~ _ 
PIERR~ de SERPEN'T. 

Kamień wężowy. lęLi: to 
reg ~ml!10na fkamienia 
tymie illl~eniem nazywaią. . 
kamień z w~ża. 

LA PIE.R~ de COBRA. 
Patrz tego Jłowa • 

. PIER.RE ~lVIECTITE, ou 
STEATJTE. Patrz. Pif,r.e 
ollairrJ & Steatite . 

. PIERRE du S O L E l L. 
Patrz. GiYajot. 

p I ER R ~~ SORCIER~. 
Patrz. Pierre Jenticutai1-e. 

PI~~RR~ de .TIBORO.:. . 
Patrz. Oreilts fk Baleńze. 

PIERRES de TONN~RE 
CERĄUNIAS. PiOfflnt!k, 
albo Boży prąt,ęk. U prze
dzenia ludu gminnego; przy
pifu~ą tym k mien'qm po
czątki zabobonne. Z ~rztał
tu lOh moźn~ r~dzić że da
wne' narody niemi nabiiah, 
czyli naradzali fzlagi, pałki 
&c. 

PIERRE de TOUCHE. 
){amfen probierjki. Nie icH 
Inurm rem, file knmieniem 
czarnym, który pochodzi z 
Egiptw, z Grecyi, ze ~ljąfka 

onii y Czech, niero-
fI cza tlę j )ll 1\ \v~dIe, nie 

.zerze gnin, w og~ :u obra
'C~ fi~ w fzk'lo Ibrunatne I 

dziurkowate: używaią go 
zło '~y, do brania proby 
z10 ~ y frebra. BfłfaJtes y 
Btcaufes mogą hyć poczy
tanJ za tegot roeza iu ka-

I nie. P~trz tych l/bW. 
P1ERRĘ de V~GETAUX. l . 



frżez trzy lub ' c~tery pier
~rze dni me iedzą. dofyć 
dla nich byl,e miały ciepło, 
ił i ten czas iuz ty łko fama 
sam: c . . fiedzi na ' nich, nie 
odfitpuiąc ch):,ba na krórki 
-!I1oinent, dla poGlenia lię. 
Potym J:odzice l{arm ą ' je po· 
~armem wpół przetrnwio" 
nym,~ który " wyrzygu;, ą w 
ich młode ' dziubki. '. Ociec 
ka rmi faJmiczkę ' mI odą J a 
m'~tka f. nczyka • . Gdy inź 
podrofn te mogą rami iesć,' 
Oc iec ' ich .ł \f ygania z 'gnia
zda. ęyw.aią 'czafem w go· 
łębiach 'potwory o ',czterech 
nogach, ·0 dwoch głowach ' 

- f~(', Gołębie d'omoweJ zną·" 
cżny p o żytek cZYI1~ą Go
fpodarzowi pr ,~cz fwop~ pło
G,!10ŚĆ. Jakoż n le tracąc 
cz. fu. w tyrt:że c~ąfie gdy' 
wychowni~l d ;deci f ~'niofą Lię ' 
na inf/..c . ,y, leci>: lec:! w: 
pole ' f'Zl kp ć p't)żywienia,~ale 
\V' zimie trzeba ie ', z . ' 
Skłonność natur:11na, ala 
którey znwf'ze powraca 
d,? go !~bn.i.ka, >Cź yni ich 
czarem polhIlcami, maiąc 

przyw iązany (ilł: " do nogi, 
al'ho do Ikrzydła. BiJd Tur
kawka y Ramier gołąb y 
grzywncz, są g.atunki gołębi 
dofyć porpo.1itych. , Pafr 

tycI} jloltl. SI! ief:G'cze ~ię~zy 
nleml 

nielTli y inne rodzaje, iako 
to: Dacłl'ó'k ki które fię pod 
dachem gnieidz ,~, 1kalne co 
fię gnlE'żdzą p fkałach, NIW
ki, Dreyery, Dubler,y, Pa
wiaczki, "Ci, dacze', l-Iollen
'derlkie " TurE'~k ie,bębenki 
Turko'ty y . \Vołochaton'o· 
g '~e ,Te olta't'ni~ 'maią okry
te 'n'O'gL 'pierzem, y ,trwałe 
na żimno. l\1iędzy .'Cudzo; 
'z' !JIlfkl emi goJębiamJ, są z 
odno'gi Be'ng1łł1kiey, które 
'(!hOIU 1~ na kamt'eń7 kt6ry im 
Się tobi w ~~rdle, y z tego 
zdy'chać m'Uf~ą, Gołębi~ z 
Jamaiki domowe, Gołębie 
dr~ce, które u!Ław:cznie 
głow, y tZyl'ą kręcą, te Pige
on Cavaliir, y Je Pigf!Drt de 
1YJachome,t, które chowaią 
dla cleka~oścl. SJÓ'wem; 
tnięfo ' iefi: ~ofyć dobre" y 
łatwe do fi:rawieni. \Ve 
Frant'yi Gołęb J e Perpiniań
fide nayfzaco Nnieyf/. E' Gnóy 

d gołębi ielt ba rdzo go
t'1cy. y wypa)~, ale' zm\Et
f-zan y ż końikiril dzi wn le 
fprawuie rolą. Bun pr.; f5 ,~ 
{i~ 2~ś, obfitme bru«zo w 
cząltk.i foli lab\lącey, kt-óra 
pfu .e y pożera kOł:z;enie w 
rośltnach. , 

PIGNEd( AR~ENT. Tak 
azywa fię b~yłą frebra, któ

ta iefzcze w foble ,za ta 



Ten 
rodza y karpi ieH: barazo po
fpot' ty, przez 40. dni w 
lecie, \V Jeziorze Nlajeilr, y 
Comi we Francyi. Ief~.r
dz~ mnożn y, trze fi~ , na 
' brtegach ;Woay, a źy od 
pi~ciu do:6. funtow, dai~ go 
na .ftol ~p. fp.ecyał. 

Pllj~OLAIRE. To :Z;ele 
wodne z t'cJdzaiu Paproci, 
}itÓ'rey ma ł zapa.ch, kl'ztałt 
l ści:l y fp.ofob Iośnieni:l, ma 
t~ orobliwość, źe J1wiat iego 
dwoypłetny, zamyl.a ii~iak 
na FIdze, w plCcherż yk 0-

krigfy" y dla tego nazywa 
fi~ 'Pillulaire. Gdy doyrzeie 
ten p~che rz y k, ro f P!;; ka fi~ 
na czworo. RoślIna ielŁ 

wieczna. Znayduią to ziele 
« ~,~n:o .po bagnach \V An
gLiI, y bliiko Fontail1~bla'f,t} y 
/ około Paryża. 

PlL. 
PILLULAIRE. P. F() .. 

UILLE-M !JRTY~ PILORIS. 
IeH: Szczur plzmem smier
d.l:lcy W Martynice,' y na 
wyfpach Antyl fkich. Kryie 
Cię w ozl.urach po ziemi, y 
po piwnicach w Domu. Smrod 
pl żm ·l. któr y ~v ydaie prze
chod / <lC, ielt nieznosny. 
fzczęś~lelll że ich nie ma 
tak wiele, iaJ{ Lafzych w 
Europie. Do iedzeni'l, mu'" 
fzą go ob.darl 1'z y ,trz y mać 
n'l wietrze, y pierwfL.Y ro
foł odlać, dla nleznosnego 
('mrodu. N erki ufuftone fi! 
znaiome pod nazwlikiem: 
Rognons de NIufc. 

PILO,:,ELL~, ou OREIL~ 
LE de SOURIS. !(o/ma
czek ziele ma ldtki ko.t"mate, 
nakfl.tałt myfLych u(zek, 
nuży na ~nn y. fowiadail! 
że G~ 'na n ' rn znayduie ro
dzay Czerwcu,.y fL.arła
tnych rob le/.kow, zdatnych 
do' Lrbowanla. 
PILOT~ du REQUIN. 

Patrz. Remora. 
PIMBERACH. Ieil: wąż 

potworny na wyfpie Cey. 
lan, żarłoczny pożera by
dło, y dzikie zwierzęta, 
zakrad'łfzy fię na nie do razp 
zabi ia ogonem, famo wey
rzenie iłrachem przeraza. I 

-upTtrzenie !kory iego ieft 
ciekawe, PI· 

PIM. 
PIMENT. G ę.ft a Jopa zie

le, którego gatunki roź ią 

fi~ naturą, y kfztałtem owo
cm. Nafienle iego fubtelrie 
y gorące, uf ywaią go do za
prawy potrJw, ale uzywan:e 
częfi:e, fzkodzi żołądkóni 
Europeyfkim. Na wyfpach 
Murzyni. llilaruią filG nim po 
plagach. bo iąc lię aby Gę , Vi 
rany nie wdała Glingrena: 
Le Poźvrc de ta jama:que, ce
lui 'de Guinee, la PcrficiiJre, te 
]vlyrte bat~1rd; te Alelijz, l' 
Arbre 'de Cire, należą do te
goż rodzaiu ziela. ' 

PIMP:REN E LŁ fi:. Eiedl'~e
'1I.iec z iele, naturalnie rośnie 
J1a łąkach; lie:.ią ie y w Ogro
a ch do fała+-y. Pii <lC te 
ziele w tynkturze, ma moc 
Ozi'Nrią, y ofobL wfzą czy
fzczen . rwie, y riyrek. 
Powiadaią że ria łod ydze; 
żrt~ydll;ą pewny rodz\y fz.a~- I 

latnych robaczkow d6'farby. 
Le Bou",age. ieH także ro
dza y Biedrzerica. Patrz~ tego 
Jlowa. 

PłN. Solna. Ie.fł Jrzewó 
ielkie, wyfokie, profte, y 

bardzo uźytllłczne; drewn~ 
ma fmo(fie, Eście fzpileżafie, 
długie, gładkie, y kruche, 
tazem na iednym dr:tewie, 
lila kwiat samca y . 

\ 

Dyke: Tom 11: J 
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dalcy, poki fi'G nie dobior~ 
do . ywego, żaczynaiąc za~ 
wrze od f"podu. Sok ży-

ł wiczny 'fączy fię po drzewie, 
podług . gor'icfl mnie y, lub 
więcey t~gi{)go, I'akoniec 
gd YI zirrina rla fbmą;, ciec prze
Hale .. Poddbnym fporobem 

-y nafj:ępuiącego roku zbie~ 
rai ą, obdzieraiąc zaw{'~e po
rządkiem korę, poki . nie 
p rzy ; d ,~do pierwfzych biizn. 
Miarkuią, że iedbo drLewo 
dobre, może intraty uczy~ 
n ~ć na rok 6; lub ośm grofl;Y 
Polfkich Panu, podług targu _ 
żyw ey. Gdy fię'd rzewo 
zeH:arzei~ robią z niego bel~ "
ki, Y tarcice wieki potrze
bne, do budowli y H:atkow 
niorlkich. C l ~nkie gał~zie, 

pnie, y okruchy z drzewa, 
iako y korę z ź y .. ' cą zbie
rai<t, y palą na smołę. ' Patr,:&. 
Bray. Goudron. Z drzew 
które wydaią owoc, nie zbi.e~ 
raią źywicy, y dla tego nle 
będąc tak zbolałe, jiście maią 
gęftfze, y fame . są roiko
fznieyfze niź inne .. 

PiNS' du LIBAN. Patr~. 
Cedre, 

PINCE. Ten robakI tak 

nazywa fię od n'~g fw~ich 
przednich, chodZi Doklem 
dla unikienia ciał, które mu 
zaRaniają, ź yie, robaczkami 

W drze 

PIN. PIN. 183 , t ., 
w drzewie n'azwa.neT1li POltx. de Montaglle,le p 119011 a,zuppe 
y d la tego zn,a y'dU 1 ą g na, couteul' du fezt, fe Pinfo]]' vio
lłarych fk~zyni<tch, albo n~ tet, te Pinfon Fr.icolor 'f le 

lo drzwiach niemiefzkanego PiuFon de Ba.hCf'm~"t. lelk 
domu. Nie maf~ ich iak na:ty;wa G!G takżePincof!, ~Q~ 
dwa rodzai~: l~l Phzą,e,rouge, yetl. I;atrz. Gros-bec., . . \V 
y {e Scorpżon arażgne. Pr7.yL!diHl d'obr~y nadzlellęfl: 
, PINCEAU MARIN Patr~ pewny rodzay Ziemb oro~h
Arrofoi~. Tymże nazwi- wfzy w usciełaniu fobie gnla. 
fkiem zowią pewny rodzay zda; prze'plata albowIem ba
ślimakow nazwanych l\1olu- wel?~l gałąil"i, y robi dwa 
qw:s, który fię czepia do fkał piątra, iedno, dla iie~le, d:ru
około S. !{onorat de Lerins. gle dla fumicy 
Rurka wewnątrz zamyka w . PIN~:::AB~OU. Dp,eewo 
fob i e f'llbftancYl mięfdł:11 któ- Amery k:1111kie, któ ó li
.fa fię rościągą i.a}<- malowanie, ście zawrze S'l zielone, kor~ 

Pl~<;ON'. Ziljba PtąCzek ma pachnącą, ~owoc icH: nle
bardzo \\,o:tięcznie śp ~ ewa, y befpieczńą trucizną, który 
l}aśladuie fło~ika, v~ięce y w fa hie za wiera I_O. lub I~. 
śp i.~wa \V zimie, niż w lecie, ziarn, z któ~ych dzicy lu
pokazuie Gę "Y Październiku dzie wycifl:ai1 olt>y na rally. 
opufzcza I~s.y na z i m.ę. W1~- Smak'-tego owocą ieH: b~r
by Gę pO ,polach źj'\viła, ziar- dzo podobny do 1IYPptJ ci' 
nem, rzepakiem, siemieniem Illde. . 
konopnym, ' y ~ Qb C1 Czktłmi. PINEAU. Palma drzewo 
Sciel~ gnia?deczl~o pOQ drze- Gwayańll(ie, z którego ro
wem, z w 10Ga kOl;!1{!ego, y bią tarc~ce -na chaty, y dro
g~ł :tzek fuc:hych gdz\e 6. lub gi nim naprawuią, robq tak~ 
7, iay Z1100, y dwa X3:ty do że 'C n ch hty. . J' 

roku wyfiaduie, p.i~rka na PJNGUIN. p, PENGUIN 
fobie zdaje fię odmieniać.Ptak P l N N E lVI h RJ N h:, Al
ieH: doryć śmiały, fzezypie GRETT E, ou NACRE de 
dzióbem aż do krw)e. Mię- PERLE S de PROYE~.CE. 
dzy ro~maitemi gatunkami Ta koncha o dwoch fkoru
Ziemb, znayduią fię w Gabi- pkach z rod~:iu Jloles, cze .. 
netach nafrępuiące rodlaie: pia fię fw,olm wloknem (o 
Le Pż1Zcon des Arden71 es, ou którym powiedzieliśmy pod 

X.'.: ' .• flow~m 



1 4 PI N, 
flol,vcm ·'Ri{SllS) do fKał, a PINTADE,BLEUETTE, _ 
~o. ftop pod wodą;.dla fchro- P0ULE, SULTANE Pe~- . 't 
hIenia Gę przed wałami mor- tady czyli. kury Indyifkie, 
fkJ erni, y na\vałnoścą. Od- y Afry kań1kie. Hlfzpani tak 
rywni '! Le żelazkiem nazwa- nazwali, że piorka na fobie'" • 
n '111: C,·ampe. . Te konchy m~iąl iakby pyły malowane. -
przynof~ą per y. w rożnych Ieiho wysrn .enita zWlerzy- ' .• l 

. ol rhch. ' Plaw tltrz rmuie na. Te kury biega~ą po po- . .,. ~ 
fię VI fkoruple, na czterech lach iak kUfop'atwy, y w kta
mufl:111ach mocn} ch. dOJ1lck i"ch, ,naf/-ych nie tak potrze-
~ego nigdy praw ie nie 0- buią miey~ć wodnych iak &a~ 
tw ienufię, gd y ż n~oro otw 0- żanty. . _ 
rzy, :.-'araz Pol p poźer~ go; , P1NTADE. Koncha, któ
ale domownik jeg~, Phw ra uę tak ' nazywa, ieił z r.~- . 
llaZwany Pi1Z11otere, prze- ~ ",~ aju O:tl'yg. Ciekawa ieH: 
ft"zeg~ Q przytomn ~ci· ni e- dla [-.'·(.'g'o k oloru fiu ł kowego. 
p-~y aciela Patrz. Pi71.110- PIP1\L ou CURURU.Tcn 
te,rc: 'y Bijslt:i. \V zwml zn'1- r~dza y ~ap zna yduie fi~ \y 
le2ione podobne kor.cny buryn !1. lTI na porno!:zu złp-_ -
nazywClia: Piimite. tym. By,waq z ni?h potw~r-
, .... P'lNNOT l'J.RE. Iert 1'0- .re, śl i ń:l iey y uryna, fą nie-
dzay naz.wan go Plawu ber- bef'pJcczną truC1zl,1ą. ~a 
'1 rd l' hU, rmite, zakł ada fwo- grzb ' eCl e II f~lfn icy, fą {hu .. 
ie l iefzkąn:e \V l{()nL~e Pla- py w-ielkości peret, \'ol kto
wu Pi1L;Ze-117 ,-im;, l~t()\"y go Tych ukry waią fig iaia w 
ch tnie ci fi ble pn'y 1l1lue, llwrupkach, z któ r ych wy-
~a to t t ż 011 dofbwfzy zdo- chod/,l niezmierna moc drp-
l yczy, pr:z:ynou y dzieli. (ię bnych żabek. O iak rożne-
2 fwolm gofpodarzem. qd y mi drogami natura zl)1ierza 
drzwi fc~ zamkn'ęte, ·odzy.. ~o iednego kOllej ! jakim 
W'l fię; a ·na ten CZJS otwie- {'porobem dżieie fig zap~o-
Ta {ję koncha, y on wC'hodzi dnien ie, pytam fi~? . 

• 

zdobyczą, ~1 nie k pntentniąe PIPIT. Pab-z. Gobeur de ~ 
fiv lcfzcze h . uc;7ynnosclą, MOllc!U!S. 

gdy pol1:rzeźe Poli pa o ośmiu piRld\1BU. Ta ryha Bre
nogac h! pO l!:r zc"'ga o nlebe- zylDca 'gdy ipi, chrapi, za-

• fr iec l.c ń f]:wie, y broni fwego ~iaIl: z~b()w w Pąfzczy ~a ' 
Gu(podarża. dwa 

• 

~s 
,dwa kamienie, któreml gnj e- pod tkały. f10na 
cie ~l1maki. Dzicy lu zie y cierpka, fprawuie piyn e 
nofzą przy fobie te kamie- nie ślmy gwałtowne. .... Tj -

nie, dla uchronienia fi~ tru- . hefpieczno iefi: chodzić po . 
~jznv V czarow. , fknle. gdy uońcf' tam świecj~ " 

P1RAVENE. Rypa lataią~ gdyż trafiło U" kilku ofobom. 
ea w Ameryce, która pOWH1- co .hodząc tamtęd y, zofrawili 
daią, nie odd~h fię od Ekwa- podef'::-~wy. Le bitu1Jlc li
tora nad 15. gradufow. Po- 'l'YLonneuJC ou de Bady/one iefr 
fi:rafzone lecą [tadem, w no- gatunkIem tey smoły. która 
cy przychodzą do okrętow, . U" znayduie w Kantonie Ap
y za żagle targaią;. \Vlel'kie penzeł y indz·ey. Używa ą 

Ilepiey y wyżey latają, niż icy do fmarowania: wozo v, 
m~łe. y wc.:hodzi do kCl1lpo~ycyi 

PIRAYA,ou PIRANTIIA: Spalm8. \V: rź ,! Et;i'}fl~ic, yj 

Ryba rzeCZna w Ęrezylii, mury Babi/nr'! -le, p()wiad~~ą 
które dZIeł! na trzy rodz: ie, Ż'"' by ly murowo ne tą fmołą, 
z przyc7jny wielkości y pv,ydaqżeten mpłz:ipalony 
koloru N Iywi ~ kfzy rod.lay może fpalić zolnierz~~ pomi
nia zęby tak oltre, ŹE' ~ztll- mo grubey zbroi. T~t rll1o~a 
k~ ciala p"zetnie .lak brzy- mineralna z przyczyny f'n· 1'9-
tW.'t. Ta rybą ielt nakl'ztalt du, nazywa flę iilaczey, Ster-
porad y. tu.\' diaboli min(!i[z{żs. 

PIROQUE. P",t:z. Canot. Pl SSE.I. TLI'I:# p'. Dmt ae 
PISANG. Tak fię 113zvwa SŹOlL, 

FIga piękna, y przewy b;rna PIST A CHE d = TERRE. 
~a wyfpie .J a\fa. Piftacva. To ziele Amcry-

PlSSAPH ALTE, ou PO- kańfkie czarem fi pnie po 
lX MINERALE. Subfi:an- ziemi. Gdy kwiat opadni " 
cya tluH:a, którą' znqyduią prącik naGenny właZI w zie
b1ifkoJ R~ymu, y W Norwegii. mię. y wydaie m łei H:rączki 
\V Arwernii led: Skala, z {'7,are, w Jrtórych są ziarka 
j{tó.tey ciecze 'fmoła gę ra, duz ,= , lak orzec.Ly łan~owę. 
y śmierJząG1, która roz- Jedzą ie fm n źone' w c~krze 
gf'[!na upałem HonecznYI11# na w~ty. Dzicy lqd zi~ Cnws 
rllzl~.va fię fzcl'oko, fz.oT'uie n o rią ie mt głow Je; wyci
ł, woda, kt~ta wytryfka i- fkaią z nich O~t>y Eodki . ,Pc 

H.tll1-



ańczyko,wie pieką placki z 
Wo.CH tego z m~odem. 

PISTACHIER. 1?ifl.acy"5 
drz 'Jo. Dzielą ie ną trzy 
rodzaje. ,Prawdziwa ~ifta

cya, kt6rą'fąd,ż~ W I~d yach, 
y w krąia.ch gorących. Pi
ftacya dziką, któr;l nazywa
my rrerebintlze (,fafrz. tego 
jlolfJa) y Piąacya (aHzywa, 
k~óra z~obi gaie na wiofnę, 
obcinai~" ią "tV koronę'. Pra

dzi wn ~ifi:ac ya; ien: (amiec 
y fam.ica, rzadko dwochpłe
tna. Gd y samica duewo, 
nie ma w bljfkości samca. nie 
rodzi o vocu, y dla tegochlo
pi zbieraią pył z~phdzalący 
z samca, y pofypuią 11' cie 
drzewa samic y. PI'2wdzi wa 
piił:acya u~rz ymuie fi , do
brze W Ofanżeryach, ·owoc. 
iey iefi: pofiln y. K,onfitur
nicy y Korzef!.nicy kupuią 
ie y wiele fmaż ; ii \V l; .... /(rze, 
y pow~adai~ że ill1Ż y na bie
gunk~. 

PJTO. Pta~ Am~rykal1!ki, 
dziób ma długi y mocny, 

. którym 'kuie w lkale dziurę7 
w l~tórey pr,zefiada, y gnieź
dzi hę. Powiadaią że u~ y
wa z.lela, które Hi f/'pani na- , 
zywai~t, Ju:rbe d::s PdqfJprzy
pifuią mu ofobliwfl.ą moc, źe 
ulatwia przedziurawienie 
rzecży twardych, ci nawet 
żelaza. 

PIV. 
PI~~RT. Dzi§ciot, teI\ 

p,tak rożni !ię WIelkością, y 
pH:rokatości.ą piór. Otd y
nal'yin y dzięCIOł fzuka ro
baczków y mrówek. chodzi, 
częfł:o po ziemi, robi fobie \ 
~źiurę dL.ióbeqt w drzewif', 
y wfadziwfzy w nią dZlób 
gwiźdze, ięzykiem zaś Mu-. 
gim naiei-onym k,ropkami, 
wyci aga robaczki, któ_re fi~ 
rozupliały być \~~fpieczne
mi, pod korą H:arych" drzew~ 
albo we śrz<?dku gałęzi. Stuk 
który czyni po topolach, fo
rnach. y grabach, rofchodzi 
d.aleko po leue! Lot ma wol
ny, chyba że go polhafzy ia
fi:rz1b, albo krog~lec, na. ten 
cza~ leci ze wrzyG;kich. SIł, 
W ~zefzczlc. DZ iurka, którą 

,robi w, d lewie, żdaje uę być .. 
zrobiona, Z c yrldem. Ze 
h~ obraca .. w koł~ drzewa 
kuiąc, to nie dla tego, aby 
zagl!dał czy ielt d?iudl na 
wfkroś, ale że mu robaczki 
u~jekaią. Mięfo z dzięcioła 
nie fmaczne~ iednakźe w ie
heni gd y są nayth.1fHze:prze
daią ie na rynku \V Holonii . 

PIVOINE. Piwonia. D.;':ie
Ią t~ ziele 'na ·samca y s,amicę, 
na któ,rey liście są karbo- . 
wane; kwiat Piwonii przy
ftępuie pię knością y kolorem 
do roźy, bywa biały, czer-

wony, 

wony, y nakrapiany, ~IE:? nie 
pachnie. Sadzą go dla ozdo
by w ogrodaC'{l, zwłafzc,za 
źe liśćie, zieloność w fobie 
piękną maią. Zachwalają 
korzeń piwonij, źe ub~ier ... 
dza żyły, y mltzg, Homer 
pifze, źe ta roślina nazwana 
ieil: Pceonia, od imienia Do
j{tora zwanego Pceon, który 
nią uzdrowił Plutona, z od
niehoney rany od Herkulesa. 
Rodzi li" z nauenia ale nie 
rychło. 

PLANORBIS. Te kon
chy w flodloey wodzie, z 
rodzaiu ślimclkow pofpolitych 
znaydują fię. ofobliwie w rze
ce blifko farbierni \'V Pary źu; 
fkorupka ieit miętka. SIiJna
ki są dwoypłetrie, y łączą 
fiCG iak Buccins Planorbźs z 

yfp T01l7zeliers, są więkfze 
y pi"knieyfze od nafzyC'h: 

PLAGUEl\iIIER. Wielkie 
drzewo Afry kaIllkie, które 
ieH: wielkie y "ha le, liŚCie są 
gorzkie, ale o voc przy ie
btny. Jeźeli mamy wIerzyć 
Panu Duhamelowi, Normand
czyk pewny w LUlzyanie 
~robił Tablecznik z iego o
Wocu. Moina l takźe robiĆ 
Konfekf z niego, który 11uży 
na DyfsenterY'l y hemoroi-
dy. ' 

PLATANE{ jatHOr Cu. 

PL·' • 
Jf.ozi~mjki. To pię-kne dr7 
wo pochodzi z Afryki ') 
llJeryki," roż.mn ,źyło fi 
narz ye h kraiach, lubi e~
fca wilgotne, lwra Z niego 
opada fztukami, {tuzy ku ó

zdobIe, w. zwjerżyńca( h 1 
gaiach leiiennych, liścia. Jłie 
pruie robaćhvo~ P,rz'l że 
Cajus Cefarz Rzymi1d, da
wał kolacyą w iednym pniu 
J a\vora pietnafi:~ q{obl m. y 
że JVhdianus pewny kzymi 
nin fypiał,y iad,nł we~I.Ofo 
w Jaworze iednym; który 
mial mieć Sa. ftóp d ya"metru. 
Ale nie zawfze moź.ga wie
rzyć Pliniu[zówi, w tych cu
downych pelacyach; 

PL'A TiNK 'To {'łowo Hi
fzpańfkie, zriaczy dfobne f"re
bro. Terl .krbuec· 'nowo. "wy
naleziony w Ame,ryce HJf'z
pcn'iIkiey w Peru, iefzcze nam 
nie iefr ?obrze znaiomy. U
waźano że ma kolor ~r.ebra; 
wagę złota, . a twardO!ć że
laza, bez I'rzyciągatua Ma
gnefowego \Voda, powie
trze, ogiell, ani kwasy, nic 
~(j me pfnią.l , Jeden tylko, 
~ztychwaser, y ogień hu
tny, maią moc nad tym kru~
cero. pod młotem in" fd fi~ 
plafzczącym. Chimi:i, u
mielętnoś'ć r,wzegulna do 0-

świecenHl Mmerologii, od ... 
ki"yla. 



ryła niektól'e ofobliwości, 
VI pomięfzaniu tego.k seu, 
~ innel111 kruścami y pol 
krl/s. ami.Krtlśce z nim Zn1lę
f z ~ n e, d.aią iię ciąg nąć pod 
m!otem,tiac :.., fwoi1 Cj~g1oŚĆ, 
żel::tzo wieceIV ' nie rd~ev/ieie, 
miedź nie ~nl~dnieie. Mięsza 
~~ ze wfzyH:kiemi, one fi<rże
~ia. t\yardzi, odmienia ich 
lw[or, y nie może być od
d:lielonY_1 bez zgryzienta 

ateryi: lVI,nokażyt cym
wy. ieB: ieden z połkruścow, 
który nie twa"dnieie przez 
prżymiefzanie, iego. I{ I'li~ce 
fkładane, iakt ieH: lVlon·~dzł 
tcg ż fktitkudoznai_ą Slo
wem, wfz~d~ie udziela fwegil 
natężenia y prz ymlOtow, W 

mnieyfzym lub wyźf:lym 
ftopniu. Rzadko można wi
dzieć kruuec nazwany Pta
tine tak, iak iell: VI minerze; 
Hlf/pan'te sami maią sekret 
l'ofpufzczania gd, prze7- Ar
fzenłk y fIarkę, nie pokazu
i~ go nam tylko w robotach 
rożnych. prżez fie bie robio
nych, iakie są Per{'pcktywy, 
zwierciadła, gał ki, gl [es y, 
~abakierki .• "!! IrIno galante
rye. NiektÓ'rz y rzcJl1le śt

bicy mięfzali go do z-łota, y 
19:Zf'rbwali w bry łach, w któ
:tych ładnym fpb fobem nie 
moina było doib:zcdz. fałfżu. 

P·~A. 
· ftle KroI , Hifzpańfk'l dowie~ 

z· awtzy Gę o tym, kazał 
zawalić fzy y tego krLlścu~ 
y zakaz'd go przedawać. 
Gdy ieft rofpuf:6czony w 
Sztychwafcpe, n ie krafi 
pióra, ~lfli lco~ci, arii cyny, 
iak pofpołic ~ e ć ," yni złoto. 
Twi (' rdzą ż(~ ten kru!iec, la
w~era w fobie 20. kara tow. 
czyfi:ego srebra . 

PL.\ TRE. ' Pałh: •. Gypft. 
PLEUREUR. Patrz. Sai. 
PLIE. J?łaJz-czka ryba 

n\otlka , iiaydrobn: eyfzy iey 
rodzay n :ll' ywa li" . '"'arrelet. 
\Vielka . Plaf"(.czka, nie rod 
zębowo \V Ligerze • y \v 
St: wie ·ftforLt[ellier, ief't: ich 
dofyć. " Zn 't ydui :~ także w 
b'l gnach morlk' cn. y rze
kach błotniit:ych. Na Ocea
ni e na ywięcey ich łowią; 

kry~ą fię w błocie y \V p' a": 

fku, y dla tego naylepiey ie 
wtedy łow I ć gdy mor~e u
il:ępu te. Sufzą ich wiele 
we [?łandtyi, y w Hulla-rtayi. 
Mięfb świeżey ryby, ieit 
do~re do i.edzenia, pofiła y 
laxuie.. Flamandczykowie' 
niezmiernie lubią ieść fu .. 
{zone; cHociaż brzydko 
śmierdzi; z rana gryz,! ie 
be:l chleba, zamiafr fuchar
kow, fprawuie w nich pra-
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PLOMB Ołow. ze wrzy.. trebtne. Czafetrl znay<luii 

ltkich krurz,cow, prócz Mer- ołow w gałązkach, albo w 
klUyufzu iaft naymnieyfzy, grudkach. lVIinera ołowia
, po .złocie y Merkuryufzu na zielona, ieIt nayfzaco. 
naywaźnieyfzy. W ogniu wnieyfza u ciekawych, dl~ 
łatw ~ey fię topi, riiź mafio koloru pięknego; ieit: po':' 
albo wofk, bardzo iefr lip- niekąd obfita. Ołów znaj:' 
ki, bez brzęku, y fpręż yfi:o- dtiie fię biały, albo w kry':' 
ści. Przepala Gę na wapno, fztale przeżroczyH:ym, albó 
zrazu czarniawe, a potym ciemnym y mącznym, by
białe, żołtawe, a naoltatek wai.1 także krzyfztaly czar
czerwone, a to iefi: Mmia. ne, bardzo kruche. · ... Mine
W gwaltownieyfzym ogniti ra ołowiana fiarcżyfia ieLt 
()braca fie w fzkło żołte; mi~tka, y roftapia fię od świ
zdatne do polerowania, i cy. jednakże nie toż famo 
którego. rob-il paciorki na i~fi: . co JYlolybdene~ P. tegd 
f:lyi~, na~fztałt burfztyno- flowa~ Minera ołowiana w 
wych. Ma takźe włafność; b~afzkach ieR: rimiey lub wilC
fe witryflkuie kamienie cey bogata w [rebro, ale mi..; 
fwarde,y inne krutzce, prócz, nera ordynaryinego ołowiu~ 
~łota y [rebra, Ni.e łączy tiazwana Alquifoux, używa .. 
fię z felazem, ale Z inneml ria ien: tylko, od Garcarzo\v 
krufzcarrii bardzo dobrze; do poliwy. 01ów ma tę wla· 
łatwiey iednak z Merkury.: [ność, Że chociaż fię łatwo 
l.ifzern, niź z cynł.~ Szyby zepfuie, iednak znowu Clę;. 

- ołowiane, które fą zawrze odradza w inney fubifancyi; 
'Iębokie, zri;tyduiC! fię w\vie Ołów ini bardziey fię prze
u kraiach, ofobliwie we pala, tym więkfzey- nabywa 
Francyj, w Anglii, i \v Niem- wagi, chociai go wicIe od..! 
czech; znayduią go w ro- chodzi przez dym; tflkda~ 
~nych materyałach, zfączo- lece ze 100. funtowołowiu. ' 
~ych z żelazem', y z miedźią, przypalonego, wydaie 115. 
flowem rozmaitość iego ieit funtow lVll1ui. ale chcą~ na"; 
niezliczona. Twierdz! źe zad obI o 'ić Minią na olow. 
przy fzybach olowianych, nie bęczie ważył tylko 9:: 
iawfle znaydui~ fi" ~iny funtowo Podług prepqro.: 

y wantal 



.. ania, roźni e nazywa. .Ii.~ 
ołow, iakoto: Plomb en Sau
Mon, au en navette, y Plomb 

. lamin~. Tego ktuścu uży
waia do Malarfł:w;'t, do Me
dycyny, do Gart~arfrwa; y 
00 Farbierni, wchodzi takźe 
do k ompozycyi toźnie kom
bino waney, pod rożnym na
zwifk iem. 
. p LOMBAGINE. P. "Jltla-

lybd ene, PLONGEON. Nu .. 
rek ptak wodny.., iak kaczka 
z trudnością chodzi , dla u
rniefzczenia hog w tyle. Są 
Nurki modkie, y rzeczne, 
czyli Ilawowe, drobne nur
ki morfkie fą niefmaczne y 
iimierdzą, wj ęcey maią fzyp
kości na wodzie~ niż na z ie
mi, niepodnofzą fię z wody_ 
poki {j~ nie zanurźą kilka 
zazy, y nieobeyzrą na wfzy

• . fikie itrony, z tym wfzyit
kim gd y fię zerwą, lecą dłu-
go bard zoo W L a ponii ro
hią czapki z.e .fk.ory nUrka 
wi elkie go, która i efl: twar
da, Nurek c'zuba ty y na-

' krapiany fą warte ciek awo
ci. Nurek Luizya11fk i ma 
en i ńfi:ynkt, że 1Koro po

fhzeze światło z fuzyi, tak 
zaraz zanurza fię, nazywa
ją go: M angeu1· de 110mb • ./ 

PLUl\IBAT JE . PLOM. 
'BEAUX. ·OIow&tJ. , Dawni 

kar:1li nużących temi OtO,*4 
c.mi, którey karz~ podle
gali także podłego urodze
nia dłużnicy. W:tzemi e .. 
niu były obtzyte kule oło .. 
wiane wielkie, rozebrawfzy 
cło naga winowayc~, przy
wiązywano do kolumny, al .. 
bo do drzew~, y bi to niemi. 
Czarem reściągano na zie
mi na ofi:rych kamieniach, 
albo ich ża wierzano, ale nie
godziło fię zabiiać mi śmierć. 
Tego fpofobu męczarni uży .. 
wano na ywięcey, podczas 
prz eśl adowania Cąrześcian. 

p L U IVI E M A R 1 N E. 
Rodzay Ziołożwierza czyli 
roba ka morikiego,który pł y
wa po qceanie, li edząc przez 
dzień mi dlłie mo:rfkim, wno. 
cy wyt a złfzy świeci. Z zie
mi wykopany zowie rt~ Pen
tuztule. 

. p L U M E de P A O N~ 
Hotlendrzy tak nazywaią te 
konchy perłowomaciczne » 

które fufżą,c wyrzynaią na .. 
kfztalt 'piór pawich, y dai!l 
im pię kny luH:t. 

PL UVIER. Dy!zc~ownifc 
ptak pofpolity we Francyi» 
przebywa po ieziorach, rze
Juch, ~ąkach, y mieyfcach 
błotn ifi:ych, ży.le muchami 
y robakami, bywa bardżo 
tłLlfty, żiwf.e iel1: w obro .. 

.le, 
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c le, lot: ma fzypki, y fze.. fze ni aofach drzew zgoi
lefr czyniący, m ięfo deli:' łych, mi g rzybacq, y na In
katne, fmaczne, ale mało fpektach. W Laponii wi· 
polilaiące. Bywai~ fzare, duią biegaiące po. 3niegu ~ 
zielone, y prtrokate. Wale ten gdy fię roztopi, y 
Gabinecie fą: Pluvier criard, one giną. Lubo z rąk cie· 
y defzczownik Indyifki. kawego Natu-ralifŁy, wyry
Przyłączai~ iefzcze do tego wa.ią G~ przez fwo ią fpręży. 
rodzaiu ptakow: AtauQtte de ftość, atoli moźna do[Łrzedz~ 
mer, la Doterelle, y le Gui~ że ma~~ og0!l twardy, y roz-
Bnard. Patrz tych flaw. darty, ni którym iak na 

p O C l L L A T O R, fpręźynie, .ł?0dfi\akui~ na po-
E C H A N S O N. Zbytek, wietrzu. 
wfpaniałość, y wytworność POINTILLADE. sta
w bańkietach w Dawnych, wne drzewko Amery kań-
wielce panowały, Kazali {kie, nazywa fi" od Pap:I Pa
fobie ' nużyć do fiolu mlo- ;nti$ .Rządzcy wyfp Antyl
ozieńcom urodziwym, któ.. ikich. Kwiat iego dla pię
rzy mieli na głowie wień- kności, nazywa fię Heurs dfJ 
ce, z Kwiatow y liścia win- Paon. Sadzą go w Europ·te. 
Ilego. Naczynia w których Drzewo iefl: nakfztałt Bre
fiaty napoie, wyrażały fzy- zylil, dobre do farbowania. 
i~ zwjerz~cia iakiego, ~ glo- P O I R Ę E. Patrz~ Bette. 
wą· POIRIER. GTu/zka drźe ... 

p O U D R E, ou P O U wo, dwoiaki iefl: ich rodzay • 
SA UTE UR, Ten robaczek iedne leśne. a drugie ogro ... 
mało fię roźni od wrzy, ną dowe. Te fzczepione w Pi
raźne dzielą jch rodzaje , gwę, wydaią rozmaite ga-

. Jedne przebywaią na wo- tunki grufzek . . Z grufzek 
dach fpokoynych, chodzą y lefnych robią grufzewnik. 
fkacz~ z łatwością po wier4" z którego pędzą gorzałkę, 
chu wody, zrana zgroma- y Ocet robią. Owoc ich 
dzaią fi~ kupami na brzeg czyni obarukcyą, y tluży 
ftawów, V fadzawek. Dru- na r~zwolnienie żołądka. 
gie znayduią fię l na miey- karmią niemi wieprze. o. 
fcach wilgoJ:nych, na liściach kruchy z wyciśnionego Ja-· 
19rath, y klmieni~ch. ln- błeczniku fyrz~ I y potyna 

lra ~e' 
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~:,en~i. palt, , PrzedniQść gą-
tunko\; 9'rufLek ogródo
't'yC~1 za~eż y od fzcL.epi~
nia, y gruntu dL.breg~, kt,ó
~yc~ t~ ctl~ mnogości. wy
llcz~ć nie będ~ .. Gatunki 
~tóre fi ~~eq)kie. mogą hy~ 
pbrócone na famuł~, na kom
pot, y piecz:o'ne w popiele, 
albo w p'iecu fufzo~e, Z Co

·.leu który {!~ec~e z drzewa, 
możn,a robić wyśll~ienity Q
cet. przewo' grufzkowe 

. iefł: cięź~i~, pełną. y llądru 
delikatnego; Stobrze 0'0 u-
: . ,CI 

ływai~, y d~ie fię poI2,rować. 
Nabiera takźe koloru cżar
~ego w nay~yżrzym fi:o
pniu, TóJcarze y Hebaniści, 
~daią go za heban'. Lubo 
to drzewo, pod~ega fpacze
niu, i~cłnakźe Sztycharze 
od drzewa, uzy'V'aią go pra
~ie tyle, co bukfzpanu, y 
jarzęblnY, Grufzka leśna 
w Cay~lln'e nązywa uę Bo,is 
de Savanne. P. tego flo,1IJa. 'V ldziano ~ 'Anglii iedną 
grufzę I~. fiop gruh:);, któ
~a na rok wyda~ała fiedm 
ko'Tcy grufzek. 
, POI~, Groch. Tę roślinę 
o g rodo,wą. dzieI. ą; n,a roźne., 
y i1iezl.l.czo,ne gatun}d. Nay
:ęa1nnie): f?y gr~ch, n~zy\\:,a 
(Ig POl,~ l~fi{..'h.:lllX od tego, 
~t~ry g? odkrył. . Pi,rany . '" 

'! Grudni~, y zalłoniany Q~ 
żimna, na dobrze uprawio
~ey ziemi, w Marcu prze· 
daią go za k~artę po ISO. 

li~row. Naftenie ' iego do
bre do trzeciego R~ku. L~ 
pois ~hic1J() d' Efpagne. ma 
fmak ka~y, kawiarze mi e
fzai=!; go cz~feOl z kawą, 
~ ! a zarobku. Jen: rodza y 
grochu cl~krowcgo, w kto .. 
rego ł~pinach ll,lema ży- . 
łek, iedzą go ?tupinami ia~ 
des h.1rica~s. Fais L:tph1" y 
Pois gris, y Inne fiuź t ", do 
tuczen ia bydh. G:och zie
lon y furz~ na blnchach w pie .. 
cu, y chowai'ł na pon:, któ
ry w gotowaniu odmłodnie
ie, y będL.ie Gę zdawał jak
by by r profł:o z ogrodu ~ 
zaprawiwfzy go zwlafzczJ,. 
fmacznym fofem , 

pars d' ANGÓLA ou de 
CONGO. Owoc tego d rze~ 
wka AfrYkań,fkiego., gołębi y 
y ptaftwo niezmiernie lubi, 
to drzewko z ,lpro,wadzone 
iefl: do Guienne. 

P,OIS d e MERVEILLE. 
Groch c~d~'lI!ny. Owoc tey 
~ośljny ieft ofc;>bliwfzey pi~
~noścl, ieitto gatunek gro
chu, połowo hiaty, polowo 
cza,rny" y ~aznaczony fer
dufzklem, 'dlatego inac1.ey 
~a~y~a (1~1 Coeur des ~ndes.~ 

POI~ I 
~ .::ł I 

'1'OI. 
FOIS P o o I L L E UX. 

ftmerykanie tak nazywalą 
groch wlofki z "Vyfp, któ
~ego chmieliny pną fię a? 
na naywyźrze drzew". Strą.. 
~i Vi ktąrych fą ziarka, fą 
kofmate, które za dotknie
~iem włażą w ciało, y fpra
~uią świerzbiepie,atym wię
krze drapi.ąc. Takim pu
chem mozna wygn~ć z łoż
ka człowieka, nayttżfzym 
fnem zmorzonego. 

P'OIS SyCl{E de GU
lANE. To drzewo ieit W 

Oranżery iKrola Francuzkie
go, łupina iego ma Hod yez 
cukrow~. 

POIS~ de TgRRE BO~-
DUE. Ten owoc Ind v jJki, 
gdy zafchnie w Hr ", kll, brzę
czy iak 9rzegot~a, dzieci 
fię nim bawią· Owoc ten 
~otowąny zielono, iefi: do
~yć dobry, ale ci~rpkj. 

p I S S O N A R IV! E, ou 
POR-EPIC de MER. ' Ta 
.ryba w Indyach znchod-nich. 
rozmaitego ieit kfL.ta hu , 
czarem okr%gła jak ~valek, 
żyie ślimakami. Kolce któ
re ma ' na fobie, y które po
~nofi, y fąhyla kiedy chce, 
~.ąk fą kolące, że gdy fię 
złapie na. wędę, nie można 
iy y fię d,otknąć, aź poki nie 

~~€chnie. Mi~fo, ie:y s;o 

POI, 
CZęSCl ma' fmak cielęciny; 
dwa pęcherze pełne powie- ' 
trza, które mit. w brzuchu, 
frai~ za kley' naytęźfzy. 

POISSON CHIRURGI-' 
EN. Ta ryba z Martynikj~ 
w ogonie ma dwa kolce, 0-

łt:re iak lancety, włazłfży 
w dołek, wf'pinn fię do góry, 
y fpufzcZl na dół iak ley fi! 
podoba. ' 

POISSON C OF F R E~ 
Nazwifko ryby mortkiey V( 

Ameryce, którey lulka ieft 
tak twarda, że ugotowawfzy 
rybę. dop~ero zniey wy~
l11uią. ink z kufra, albo z po .... 
k rowra. Mięfo iefl: J wy-~ 
Ś i1 llr·h te. 

rOISSON d' OR de La 
C HI; ~::. Ryba zlała Chińjka. 
KIN-YU des CH1NOIS, ou 
DORADE CHINOISE. Ta 
ry ha iefi: znakomita pll~~ 

knością kolorow, ie!l: za-:. 
bawką Pal)ow Chjńfkich VI' 

PeI~inle, a ozdobą pokoiow 
na wu, ieft ch'yża y. pol.lfa,
ła, ale de~ikatna, y tkliw~ 
na zimno y na upał flone
czny, od dotknienia powie .. 
trza l od huku z armaty, 
albo piorunu, y od fl.nrod~ 
fmoły, zaraZ za ycha" w zi
mie nic n,ię ie, w lecie żyie 
robakami, y inneml pła,wami 
wodnen'lti. Te które fą ko-
, lorq 
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loru frebrnego, fądz'l być 
f mLC:l, trZe fie w Maju. 
Chińc·zykowie ;achowuiąc 
przed iey żarłottwem ikrę, 
zebrawfzy kładą w naczy
nia petne wody, y wyfi:awu
i-ą na tlońce, gdzie od cie~ . 
pła wy lęgaią fi~ rybki, któ· 
1'e Ź początku f~ czarne, po-
tym zaczynaią mieć kolor 
złoty, y frebrny od ogona. 
ChiIlczykowie dla orobli.
wfzey ich piękności, drogo 
przedaią~ Panowie dla u
ciechy, maią niewielkie fa
dzawki gl~bakjc, pełne tych 
ryb. Za gwiźnieniem, hur
mem wypływaiq na wierzch 
wody, y igraią, wydziera
iąc fobie pożywienie, które 
im rzucaią· Na zimę chcąc 
ie za~howaćJ y ci.efz yć fię 
;zawfźe niemi, wyławiają fi .. 
ciarni, y kładą w naczynia, 
częfto wodę odmien iaiąc , 
ll:rzegą fię zaś daty łrać rg
lrami, gdyżby zaraz ryba 
~dechła. Te ryby przy ... 
wieziono raz do Francyi. 
gdzie iię bardzo dobrze kon
ferwowały z niewielk im fia
raniem. T~ ofobliwość w 
tey rybie uważamy, źe ma 
ogon !kładany jak ukury ~ 
nozdrza podwoyne, y zęby 
w faPlym gardle. Na Por
oellanach Ch.ińlkich I które 

POI. 
nam przywożł:, bywa cz~
fto iey figura wyraźona. W 
SpirituGe traci te kolory, 
do Glbinetow ihraią!i~ ie 
dobrze zRfur.~aĆ. 

POISSON d' OR du CAl:' 
de BeNNE - ESPERANCE. 
Ta ryba na brodowiznach 
morlkich , pokazui~ fi~ ad 
Maju aż do S ierpnia, w mię~ 

. fie przebiia fię kolor biały, 
y czerwony, ieil: b"rdzo de .. 
likatne. 

POISSQN F Ą R I N E~ 
Tych ryb pewnych czafow 
tak wielka moc bywa, że 
Chińczykowie za iednym 
ciągnieniem, kopami lowi,!) 
Potrawa z nich fpecyalna. 

POISSON FETICHE. 
Nazwifko pewney ryby bar:. 
dza piękney, którą Murzy .. 
ni Afrykańfcy wielce fzanu .. 
ją, znayduie fię w rzece 
Nzge" , oddaią iey cześć 
fzczcgulną, jako domacza .. 
wi ich Boź y rzeza. 

POISSON JUIF. Pał" .. 
Marłeau. POISSON FE .. 
TRIFIE. Ryba fpetryfiko .. \ 
wana, rzadko fi~ znayduie 
w całości, ale znayduią po .. 
fpolicie ości, Płetwy, łl1tk~, 
Y inne cz~śc;. które fię 041 

brociły w kamień, y zmi. 
neralizowały we wn~trzno. 
iciach ziemi. 

, RiAlr. 

POI. 
Pał,:. jethyotithes, G!offop~" 
tres, Turquoife, Crepaudine, 
Ivoire, fafli/e. 
POIŚSON ROUGE. 

Ryba czerwona. Widui,! 
ią ale rzadko, w morzach 
Amery kańfkich, które waż,! 
do 40. funtowo Ikra y mi~
fa ien: bardzo fmaczne. Ry
by czerwone, któremi na
pełnione fi! kanały wogro
dzie kroIa Francu1Kiego, fą 
raczey z rodzaiu Dorades. 
Patrz tego Jawa. . 

POISSON de S. PIERRE 
Patrz Dorte. 

POISSON STERCORA
lR E. Ryba gnoiowa, tak na
zywa fię, dla tego Że lubi tam 
przebywać, gdzie fą blifko 
Prewety, y plugaftw.em źy
ie.Ray powiada źe iell: dobra 
do iedzenia, ale gdyby była 
naylepfza. niewżbudza Appe 
tytu tak plugawe zwierz ". 

POISSON VOLANT. 
Ryba lataiąca. Tak nazy
wail fi-ę ryby, któte na fze
~okich y blotniftych płe
twach fparłfzy fię, podno. 
fzą nad wod~, y przez nie
iaki czai po powietrzu le
cą, iakie [V Milan marin, 
ou Faucon do mer, I' Hżron
"'elle de mtr, le Muge uotant , 
l' Exocet au Adonis &c. Te 
;ryby nie pr2;emiefzkiwai~, 

t9~ 
tylko mj~dzy dwoma Tro" 
pikami, podnofi fię ich w go
rę razem na iakie Ho, ucie ... 
kaiąc przed żarloc'twem świ
ni morfkich, y innych ryb 
wielkich: poty 1lę utrzy
muią w locie, poki ich płe • . 
twy nie ofchną, gd y i naten 
czas, przez ptz yciśnienie 
powiettza, powracaią nazad 
do wody. Ale y na powie
trzu nie fą beśpiecznieyfze. 
gdyż ptaki drapieżne, f:t 
dla nich ftrafzrtemi nieprzy
iaciołami, ptzed któremi u~ 
ciekaiąc ~padaią w morze. 
albo na okręty, y odpoczy .. 
waią zal~knione. Bardzo 
fię {łarai~ o te ry by, gdył 
fą fmaczne. 

POIVRE. Pźepr~, który 
ieft biaty y czarny, małoco 
fię od fiebie roźni:}, rofn~ 
w Ind yach, rnufz'l go fadzić 
ptty drzewie, albo im dai! 
tyczki. Pieprz biały, któ. 
ry przedaią, nie ielt ten. 
który ż czarnego fiaie fi~ 
białym, będąc wymoczony 
w wodzie morf.kiey, wyfu
fzony na !lońcu, y obrany ze 
!korki. PIeprz bIS! y w pro
fL.ku, ieft źpieprzu czarne
go, urządzonego wfpomnio .. 
nym fporobem. Pieprz czar
ny kwitnie dwa razy do 
.r.oku, y OWOG złliera.ią. Raz-

mna .. 
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funażaią go z odrol1:kow. O
wocu tego bardzo wiele wy
potrzebuią; zawfze, w ro· 
in ych częściach świata; 0-
pt~CZ tego są iefzcze inne 
rodzaie pieprzow, iakoto 
Pieprz długi, którego ziar
no tenże ma fmak, co y pd .. 
fpolity. Drzewo na ktorym 

odzi hEC ten owoc, rośnie 
do 7. lub 8. fióp wyfoko
ści, w Bengali y na wyfpach 
Amerykańikich. lndyanie 
nie ty lko pij ą ten p; e prz, ale 
y efsencyi barcho g .)rące y, 
litorą z niego rob ; ą, uż y
watą. Pieprz długi czarny, 
nazwany: grain de 2eiim au 
Poi1Jre d' Eth%opie, którego 
ziarno mało m:! fm::tku, ale 
łupina iefł gorzka y pali, 
mało go uźywaią. Poivr~ 
tie GuiJlI:.e ou Caroit des jar
.ins ieft Plep "z czerw lny, 
fie ią go po rożnych kra iach 
w Europie, gdzie doryć do
brze udaie fi.ę, kwitnie VI 
S ierpn ;u owoc do chodzi w 
ieueni, pu rchaw ka i ego czer
wona tak pali, że zapala 
u li: :t fko fztowawfzy; k a wa
łe k tey łupiny wizuciwfzy 
w og iell, dym iego kręci 
w ndtie , y fpra wni e k i. -· 
ch ( me . Indyanie iedzą 
p ie prz Jful'owy, ktv ry iefl: 
d aleko tfCźfzy w ieh kra-

pdI. 
iach, ni~e1i u nas, da te go 
warzą go y piią zamiafr ra
tafii. O woc zielono ze bra~ 
ny, fmaźą w oacie zamiaft 
k8parow. Jen: iefzcze y 
drugi pieprz' Gwineyfki na
zwany Poźvre deI N egres, 
albo wiem go wiele używa-
ją do zaprawy mięfa. In·· 
dyanie robią z drzewa far. 
bę do malowania, kora iegd 
zdałaby fię do garbowania 
{kói. Pieprz z Jarriaiki iefł 
w uście Anglikow, drzewo 
ha którym hę rodzi, ieft z 
rod.laiu Mirtu, z liściem lati~ 
rowym, drewno ie(t bardzo 
twa rde, rośnie powoli. i 
owocu d yftylLuię Oleiek pa~ 
chnący, który w wodzie 1-

ctzi.e na dół. J a.god y zbie~ 
ra1ą, fuCzą, y przedaią. Te 
korżerlie i.ako y wrze lkiego 
fodzaiu pieprz, dbdaie fma· 
ku w fofie , fpręz frość czyni 
żołądka, cyrkulacyi. krwi • 
ułatwia, ale zbytecznie lI
i Y waiąc; Da rdza fzk odzi. 
N a Genie z wie r ib y W lol1de y 
Agnus caflus nazwane y, na ... 
zywaią dzikim pi.eprzem. 
POIVR~TT'~ COMLVIU

NE. Patrz. Nielle. 
POl VRIER, du PEROU~ 

Patrz lVl U lit:. 
POIX M IN E RA L E; .. 

Patrz PijJ"ajphalte. 
POlX: 
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POIX VEGET~I.;E. Jełt chować, iako y Inne pt ki 
toź r'l mO co Goudroa. Patr% POLONGA Ielt Wąż 
tego jawa. wfpsnlały na wyfple Cey-

PORKO. Ten ptak ieil.: lan, daie fię ułafkawić, źyle 
w i ~lkl poźeracz ryb, za ie- mit kiem, ialami. y ptultwem, 
dnym ralem ty le zi~da, co- nic nfe fzkodzi, zęhy m~ 
by miało czterech ludLi co ban~zo olhe . we y r "I enił' mi łe. 
iesć, gdy Gę na _e. refztę cho- lOLPOCH. Wąź w Pro .. 
wa do torby~ Nie dIa in- wincyi .Jucafan, c/ynl fira
fzey broni, tylko dze.ób,któ- Ldiwy fzele t fwo lm S) cze
rym rzezy pie, ale nie fzko~ niem, głowa y ogón ro\'. n 1ft 

dE w ie. U ganIa Clę także s~ fz kodli we, iuż to ok " ę
z a Szczurami, które cał- ciwfzy w kolo drzewa, luf 
.ki em połyka. Znayduie czołgaiąc hę po ziemi. rzuca 
fię na Pomorzu złotym, ale fi" z nleOych7lną żywo cil! 
ieft rzadki. na człowieka, kt órego po-

POLIGALE, HERHE au firzeźe. l'kąf7.enit" ieR"o y 
LAIT. WYł r.ka konicza ziele, zakUc;E', iefr ied!l0 z na y ia .. 
o którym powladaią, że po- dowitrz) ch. Pc H:ręt\\ .enlU 
mnaźa poka m Mamkom, y całego C!3 la, n81t~pUle PI
heftyom, tudzież fiuźy na iań[two y twa rd y sen. Po
iufzność w pierGach, kwi::t- tvrn ci-alo gniif>, y op1łda ocl 
tE'm tego ziela, dawni uwień- k~śei, które żołknje l ą· Na . 
cz ~ li Panny pod ezas pro· oftatek fmród nieznośny , 
eefsyi, dl~ uprofzt"nia l1ro- przyciąga L.wierz~ta żarło
dzaiów ziemi. Poligale Wir- czre do C,ebie. 
gińfka, nazywa fiEC' Seneka. POLYPES d' eaU nOUCE. 
Patrz tego Jłowa. Polipy w wodzie {łod kiey. 

POLIGLOTTE. Ten piEC· Teraźnieysi Naturaliftowie 
Jeny ptafzek Indyiiki, bywa poznali nieławno, dziwne 
chowany w klatk~ch, w kra- przymioty tego Toh~ka~ 
iach umiarkowanych. J ego którego ofohlrwfze nłoźenle, 
śpiewanie tak ieft \\dzięczne bylo dotąd niewlad'ome. Ten 
y rozmaite, źe go nazwali rodzay robaków wodnych 
Poliglotte, co znaczyowielu nie pływa, pr7.ycze'pj~ fi! 
i~zykach; moźna go łatwo 0ionem kley kim do ciała,. 

Z które 
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kU re! natrnfi~ nogi iego ro
ści gnion'e, wydalą form~ 
\. Wl ~ttu, zwłaf'zcza w Poli

pach nakrapianych, temi 
n ogami ł9Wi robaczk i, ofo
b lwie lYlonodes czerwOI)e, 
które bardzo łubie CiałO-" 
iego od wierzchu do fpodu, 
ielt· iednym k:lnalem, tak 
przezroclyfrym" że moźna 
w n i m widzieć iak tra wio 

l ' 

Gd Y mu fię trafi połknąć 
f1 oią nogę, albo drugie go 
zieść polipa w blifkOści zo
tlał . cegd, który m u wy
żi'era zdobycz, wyrzuca "ie 

n~zad pyf'zc/,kiem w catości. 
Fobp pułkniony, wychodzi 
<: ~\l y . Y ż y wy, tak, iakby 
tylko rhieyfce odmienił. Po:.. 
lip chodzi, ale ruch iego tak 
i e l ł: powoln y, że za dzień 

n i e uydzie więcey iak 7, 
lub. 8, calow, zawfz e wy
wraca fwoie nożki, iak dzie
(;i kirdy łażą raczki em. Nie 
w ldać żeby miał oC7y. świa
tła iednak zda.e fi~ fzukać . 
N ie znać między nietni źa
uney , różnicy płci. Nie
.którzy Naturalifrowi~ fą,dz~ 
że ,fą łaiotlośne, ale pofpoli
cie ich dzieci iuź uforhlo

ne, Wyl Cl fą z wierzchu 
clał a. ,?rodziwfzy' fi~ zo
fia i ą przez iaki czas, jakby 
hyły wfzczepione fpodem, 

w pow' erzcho wność Ciafm, 
ił nim erwfze dziecl -do .. 
kończą rodzić fię, wyłaź\ 
z nich in fze tąż fa mą drog~; 
tak dalece źe oyciec fiaie fi~ 
dziadem w pI'zod, nim pier
wfze dzieci do rorną, która 
tłuśc i eyf .... e, fą ptodllieyf/e. 
Co oyt i e c poźyw~, udz .ela 
te y fubfl:ancyi dzieciom, te 
znowu fwoim, y tak jednym 
pok :: rmem <:sła f~"mifja ży
wi fię. 'Vfzyfi:kie razem na
bieraią koloru, jaki pokarm 
trawią· Naofratek dzieci. 
y wnucz~ta oddzieJaią fię od 
fwoiego rodu, grabolc\c f,~ 
każdy w f Wf) , ą ftron~ W 
ciepłym czasie . we 24 go.; 
dzin Polip rodzi fi@, y od
chódzi 2aczynail\c być Oy
cem nowego pokolenia. Po
kraia\Nfzy polipa w hayclro
bnieyfze cząfi:ki, włó~ kaźd~ 
w orobne na~zyhie wody) a 
będziefz miał ty łez ufor'" 
mowanych ze wfzyfi.kim po. 
lipów, y fpofobnych 00 roz
mnoźenia he wey familii. 
Przewróć go na wywrót iak 
rękawiczkę,a we 4, lub S dni, 
uformuie fię polip podług 
tey odmiany_ Mięso polipa 
przez drobnowidz wydaie 
Clę; iakl>y zewfząd okryte 
było' d, obnetni zia rkami. 
kt6re nie plZ y legaią do fub. 

ftancyi, 
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fiarrcyi, y łatwo o padaią, musi, od tego rodzaiu \ riJ V 

zkąd uroflo nowe ułożenie zagryziony; moŻna ie 4 i 

wzgl~dem tego robaka. Do- two chędożyć fzczo ,oz"-ą .. 
myślaią fi~ albowiem, Źet ile POL yp~S IVl l N S. 
Liarek, tyje icH: drobnych Polipy morjkie, między któ 4 

z\\ ~erzątek złączonych w remi n :J. ywiękfze są Cal/nar, 
kllp~ y że fkóra y noźki la Seiche , te Lievre marźn. 
pol1pa, są tylko niby siatką Patrz tych (low. S ame tylko 
rG~ciąg Dlon ą, ku potrzebom orobne poEpy roL i .~ kora
crobney Rzeczypofpolttey. lewe drzewka Eponges, 
Przez te pozorne zdanie, Alcyons Ejcares y inne fub-
calą przycz ynę ieitefhva po- ftancye, które prz 
lipowego, y mocy odradza- miano za Zioła. W Iki .Po
nia hę z naymnieyfzey czą- lip u Dawnych był w gu- . 
ftki, od ciała od~zieloney. śc i e wielkim, iadal1 go u" 
Jakożkolwięl< bądź, w takich tłuklfzy wprzód kiiem, \V 

rz~czach Qaylepiey w ie rzyć głowie naydeli.katnieyfzy 
ocz I)1 r~oim . \V tey mie- fmak znaydo'f"ali. Na Mo
~ze doswlad~ze i.e ieft la- ~ rzu Adryatyckim wi.dui~ 
iwe: Polip w · lecie na fto- wielkie polipy, któ.re, źy
łącęy' walizie, prl. yczepia i~ pławem, fkorupiaf1:ym, i 
fię czarem do Rzę§ )~ wo- nawet y (jebie farnych po
dney, weź go w nac?yrue źeraią, w lecie wychodzą z 
fzklannt>, y chowa y u Ciebie wody, y zjadali.l owoce z 
Qdmieniaiąc wodę, daway mu drzew. Samica w zimie za
:robaczki Monodes rougcs, płodzona przeZ samC3, wy
glifty ziemne,kifzeczki zryb~ rzuca, iaia pyfk\em. z któa 
albo kawalek mi~sa, tam rych fię rodzą inne polipy, 
przypatruy hę iego <1o\\'ci- nogi maią umiefzczone w 
powi, kfztaltu rozmnażania głowie, któremi wziąwfzy 
fię· Powtar·za y częfro te do- pcży wienie, dó g ę by niorą, 
świadczenia, ił ta~ zabawifz ~e 1Jogi uci~te, znowu od- . 
fię, Y natlczyfz. Polipa cza- ra!1:aiątak iak u rakó~. Nay
rem trapi robaczek pewny, ofobliwfzy z polipów mor. 
który rozmnożywfzy fię fkich, nazywa fię Polype da 
niezmiernie na nim, wysysa mer en bouquet. Kfztałt iegG 
60, tak dalece te zdychać ieit bardzo tiekawy. Tułub 

Za iegQ 
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if"go cz\t'orgr~niafty biały, 
y ci fu ~i na fLeść ltóp, w 
oćłcie rofpufzcza hę na cz~
Ś'i , ie- zoH:aie tdRo błonka 
z niego. Po'lipy 'drobne mór-
1kie, P7~ohieńjtwa do poli
pó .v w 1łodkich wodach. ale 
b: ft.o.,.ya ich nie ieH: n:-im ie
fzcze dohrze wi(1doma. 

PQLYPlf4~R. Pod tym na
zwilkiem powfzechnym, ro
Zllmielą fię wfz yiŁk ie cia la 

. Ul'~owate" I:Jln iey lub wię
eey arde. miane przed
ty m za zioła morfkie; d2;iś 

d fl:atecznle ielŁeśmy pr/-e
konani, że s~ dziełpm miefz
k~niem Pol pów. Niezliczo
na ieIl: moc ich rodzaiów, y 
rozmaitości, których na
twitka, S\ te n'.ł yznaczniey
tze: Coraux, faux, Coraux, 
Aflróites, lJladrepores. l\1liLle-

. po,.es Tu br.'p or8 S , Retepores, 
F,.ongipores, Ni eand"iłes, E'
Jcarres, p "erreujes, Efcarres 
mo/les, Cnraltines, Litophytes, 
K erataphytes, Eponges y Al
CYO ' lf 

POL YPODE. Paprotka 
%lele laxui ice, przyczepIa 
(1~ do k::tmient. y do pni il:a
rych dębów. Korzeń iego 
zachown e dach na murach, 
od pr~tk i ego 'zepfucia, gdzie 
CZ~lto w y rafl:a. 

p O L Y P O D E de CA. 

YENN '\ To ziele tr7ym~ją 
, w Oranżeryi. korzeń iego, 

VI y łaz i na wierzch zi emi, 
okrywa fię puchem, pnie fi~ 
y zagłufl.a zioł", około fie
bie rofnace. Ten korzeń 
bardzo ie"n: podobny do b't
rSJlcn l\lofkiewfkJego. Patrz. 
Agnus Schyficus. 

POMATIE. Sltm~ ki 0-

grociowe, iel1: ~eden rodząy 

między niemi, który ieIl:le
pfl.y do ied/...enia nad inne .. 
W zimie doby Vtllą ich mo
ty ką z zif.'ml, gdzie chow::\i" 
fi~ częfto pod górą. pod drz.e
wami, y pod chnlfl:em. 

POM ;vIE d' A DAM . .Lahłko. 
Adamowe, . efŁ owoc z drze
wa Afsyryitklego, fmakiem 
kwafkowatym podobny do 
Limonii~ nazwilKo iego po
chodzi ztąd. ze są na n~ 
fzczerby, zo(tawione niby 
od II kąfzenia owocu, z drze
wa zak1zanego w R ;'l 1.U. 

POMlVJ~ d' Amon •. POM .... 
MH: DOREE, TOMATE. 
jabłka miłości, zap':ch tego 
ziela ierl: ni.eprz,yiemny, we 
",r łofzeck gotu i~ ie iak 
grzyhy, 7. oliwl y z solą. 

PO M M"~ EPINRUSE, 
HERRE AUX SORCIE 5, 
DATURA, HIPPOl\lTAN~ 

VEGETAL, STRAMOINE. 
S%'aJey wiolki, rośnie wyfoko, 

liście 

. 
I Iiścle ma l l) Zle nne, y 

k w i a t \In > f W ' 1 y, u d a-
wnych uźy ar T był W 0-

g odach ku obie, al f~ po-
fę} nosć ieg ) fmród fzk.o-
dl.wy, pr7. 7V'łą le,!', że go 
wyrl.ueonc . n (rodow y za
n eJbano. N . en la ler;o, po
,"iadaią moż .• zażywać na 
flaleń lWO , e \\ątpię bar
dzo, gr \ i \" tki iego są 
bardzo g'\\ I ) WIl .... Dawfzy 
kumu ZłlŻ~ c C') zawaźy puł 
gr:wcł, ' prz' . ni plaki cz'rs 

o durzeie , e t to fpofoE' 
któ"\'f1'! w 1 r Y' złodzicie 
odur/.vwfl.\r • drożnego, 
olrraJ; _ ;~~' ' e ,",rzyftkim_ 
~ Ż) \VrZ ) wiele, ieIl: tru-
Clzn \~. • .t krew,wznieca 
~omlt ) 1.wulsye, pot zi-
mn \ ' IDlerć, lekadł:wo 

n~)y{e prze nń to womity. 
G(~y (ro używaią do Medy
cyny, to cżynią z wielką 
otrroźnoScl~, używanie iego 
wewnętrzne, i ett bardzo nie
befpieczne. Sławny Storek 
odważ! ł fię był probować 
go na fobie. Z razu gd y 
zgniotł liścle w palcach, 
fprawdy mu n3uzYą, potyrn 
wyzionął ośm fóntów foku 
z niego, ale fmród przera
z/iwy, nieobrzydził mu ani 
wieczerz y" fnu. Nazaiutrz 
czul letki ból głowy, który 

rozumu, ani pamięci, nie 
odilGlo. Z tym wfzyHki;ń 
to zi'ele ielt bardzo ' . hrym 
lekarltwem, na powi erzchne 
affekcye, oparzelizny. 
hemoroidy. 

POMl\1€ de MERVE ' L
LE, BAL,sAMINE MA 
ou RAMP ANTE. ZyrlLJltjki~ 
iagody, ziele pofpolite \V , 

Niemczech. w AnglIi, y we 
Włofzech, kwitnie w Sl{'r
pniu, owoc iego z trudnc
ścią dochodzi. Owoc ten 
namoczony w OlLwie, y 
zmacerowany w cieple. daia 
wyśmienity ba/fam na rany, 
a nawet w ci~źkich poło-
gach fkuteczn y. ~ 

POMME de TERRE. 
jabłka ziemn~. To ziele po
chodzi z Amery ki, rozmno
żylo fię w całey Europie. 
Owocem iego po więkfzey 
części źy ie PofpólilwCl, ieB: 
bardzo pofilny y płodność 
pomnaźa. Robią z nich 
j\rochmal bardzo piękny, ale 
bieliznę y włosy pfuie; pie
ką chleb zrniefzawfzy z mą
ką pfzennll.J ale ieit nieftra
wny. 

POM .. 



,-ober. 
r lVIMIER. jabłoń. To 

drzewo tytko rośnie w kra
iacn umiarkowanych, wilgo
tny grunt nic mu nie fzko
chi, kWItnie bardzo pięknie, 
zwłafzcza gdy ie{t kwiat 
dubeltowy, Haie fię o
zdobą ogrodów na w iofnę, 
owoc chłodzi y la·~.{Uie. \V 
Normandyi z le'nych ia
błek, robią i~błecznik z razu 
fiodki, a potym kwafkowaty 
iak w ino, l{tóry pi ią zamian: 
wina. V AnglIi robią nhy
przednleyf~i:! J~bleczniki, 
których uź y\Vai:~ za ord y
naryiny nap ~)y. Upiwf'zy 
fię iablec7.ni.kit'm, bardziey 
gl wa holi, niż po winie. Z 
iabłeczniku robi {ię ocet 
wyśmienity Spiritus wy
ciągniony z iabłeczniku, iefi: 
kordyalem, y rnelRncholią 
rafpędza; robią takie z nie
gó Syrop, na pIuca y pierfi 
fkuteczny. DowcIp lud ki 
wynalazł róźne fpof'oby, do 
zlźywania tego owocu, ie
dta ie albowiem furowo, w 
1o:npocie, pieczone, fuCzo
ne, y w konfiturach. Przy
ganiaj ą jabl kom, źe wiatry 
fprawuią, iednakźe dla zdro
wych f'i bardzo zdrowe, pr~
dzey fię trawi\, napiwfzy fi~ 

POM. 
po nich wo~y. Zmarzłego 
iablka, iako y innego owo~ 
cu, nie potrzeba rozgrzy
wać przy ogniu, ale ie wło
źyć w zil'nną wodę, gd yź ła
twiey roH:aią, y nie trac,! 
fmaku. Okruchy z wyci
fkanych iałtlek, fłuźą dla 
ubogich na opał zamiafi: 
drew. Drewno me bardzo 
twarde. y podleyfze od in
nych, Ciesle y Stolarze 
mało go używaią, iednl To
karz6 poniekąd go fzacuią. 
Kora iabłonkową, farbllie 
żołto. 

POMMTER de CAN
NELLE. Pdrz Ata. 

PUlVJPIlOLIX, ou THU
TIlf. B("ANCHE. Tak na
zywają wapno z Cyn~tł fu
blimowane. Patrz Zi1~C. 
POND~R A. ,;y agi których 
dawni używali, bywdy z. 

-kamieni cz~1tn yeh, z J <lfpifu, 
z bronfL1 albo inn ych mate
ryi, miały na fobie litery. 
które wyrażały walor. Czy
tamy czarem na nich imion_ 
Cefarzów, y Kościoł y W 

których ie chowano. Tru
dno ielt fianowić, co za ró
żnica ieft pafzych wag od 
dawnych. 

. 

PONGOS. lmie którym 
nazywaią w ftronach zach<. ... 
dnich Affy ki, wielki rodzay 

. Orflng 

Orang Outang. Patrz tego 
Jlotba. 

PORC. Wieprz. Iefł: to 
dżik odmieniony, y odro
dzony przez niewolą, ufzy 
iego mjętkie, y obwifie, są 
znakiem dawnego domowni
ćłwa. To zwierze ieJt wielce 
uźyteczne,zwłafzcza dla w ie
śniaków, kaźda rzecz iefr 
iego poźywieniem, a nawet 
nayobrzydliwfzy gnóy ludz
ki. Materye tJuiłe, Wilgo
tne, y omafne wzniecaią w 
nim appetyt, które wprzod 
liże, a potym połyka. Wi
dziano liawet że glinę y 
bIo.to czarem iedzą. Dziki 
apetyt przywodzi go czafem 
do poże ranla ciała ludzkie
go, gdyż widzi.aJ.1o że dzieci 
W kolebkach zjadały. Przez 
pt.tyzwyczaienie do niewoli, 
wieprze nie myślą o wolno
ści, ale fiadami pędżą ie w 
pole, albo do lafu na paCzą. 
Im winniśmy odkrycie Tar
toflów. Patr~ Truffis. Gdy 
jch napadnie w polu burza; 
uCJekai~ hurmem do cnliwa, 
y kwiczą podedrzwiami, Sa
mica czy li Swjnia, iefi bar
dzo płodna, gdy iefr prośna~ 
potr2eba ią odłączyć od fiim'; 
ca, w pięć miefięcy po za .. 
~łodnjeniu prosi fi~, profięta 
1\ fSll,które we .. dwa miefiące, 

FOR. ~O~ 
potrzeba tuczyć otrębami z 
serwatką· Dwa razy do ro
ku może fię profić, w Marcu 
y w Wrześniu. Swiń ni. 
potrzeoa c1lOwać nad d'vlI 
roki, w fześć mi~fięcy wie
prze zaczynaią karmić, za 
poprzedzonym wprzod mni
fz~njem. onych, mi wio(n~, y 
w leuenJ. Zo ł;!dź, bukiew '. . y l~czmleń, fą nayprzy .. 
zwoltfzym pokarmem do 
utuczema wieprzów, ofobli_ 
wie daiąc im pić w wieczor 
brah~, z wodą ciepłą z młó
~em. Ten napóy fprawuie 
1m. fen, przez który tak fie 
fialą tłufł:e, Że chodzić nie 
mogą· Mi~so wieprzowe ie1ł 
wyśmienite, y iłonina k ru
cha fiaie fi~, karmiąc ie 
przed zabiciem ni I Ij dni 
w chliwie czyfł:ym, pf4!:enie, 
fuchą* y bardzo mało pić 
daiąc. Swinie podlegai, 
Wielu chorobom, iakie s,: 
humory zimne, wrZód w gar
dle, kafzd, dyarya, y nie
czułość, którą poznać moina 
po wrzodach na i~z y ku, y 
podniebieniu, tudzież po 
frrupach, które są nakfztałt 
parchów. Te wfzyltkie 
choroby pochodzą, z nieo
chędoltwa świńfldego. Mi~fo ł 
Jctóre w innych bydlt tac
bywa przerafiąle, u wie 

przow' 
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przów okryte ;eft grubą !ł~. 
niną, 12l,k u .v lelory ba. Wi

raz, fe myfz,y za
gn:~z ził y fię w Doninie 
żywemu wieprzowi, Idó"Y 
zdawHł fię Ich naymnir:'Y
fz.ey 1'2 cz. nie czuć. By
ile to choć iea tak nieo
chhl.\ ne, przecież ~ocno 
fnlakuie naf'zemu 3ppetyto
wi, wl'z,yfł:ko z wieprz1a idzie 

poź y te k człow iekowi, 
głowa, UflY, nogi, krew, y 
ki l'L.k i, nic flę nie ze pfUJ e, 
ge y ż z nich mamy rozmaite 
l,orrawy. l\t1ięCa wieprzo
wego rurowo zakazano ia· 
dać Z yd om, y l\'Iachometa
nom, zapewne dla tego, że 
dyfponuie do trądu, która 
choroba niegdyś panowała 
we wfchodnich krajach. 

PORC-li:PIC. je"'. To 
zwierze prócz Europ(>vfkich 
ie[t pofpo!ite w Afry·ce, w 

Indy~ ch, w nowey Hifzpanii, 
mi wyfpach Jawie, y Su
matr~e, y innych. W odno
dze lIud/on gnieżdzą fię pod 
korzeniami drzew wielkich, 
Ż y 1'1 korą, w zimie iedzą 
śnIeg dh ochłodzenia tlę· 
Kanad y i fkie są ciężkie. ucie
kaią przt:'d niedzwiedziem, 
orapi :!c Gę na fam wierzch 
gałę,zi, nieprzyi~zni im s~ 
także zwierza nazwane: PIS'" 

10 -

kans· :1 c }07tX. Kolce, 
ktJrem } \1; 'ł lię J eź, ma· 
lo co ~ ~/.) m,l1ą na fko~ 

rze, PIJ . .\I a1c lą że ie wy· 
rzueR n!\ myśliwego iak 
ihzalę 7 lllm. raniąc if'go 
y pry gończe. Ztąd mo .. 
wią o . Ił 1m J eźu, że ieLl: 
razem I'T2C'lcun. łukiem. y 
ftrzalą. :M y śliwi widząc 
pfa ra lonebv, czy mpr~ 
dzey tr:> holce wy- IIl1~lia, że

by fohle tarzaią"c flę z l101u, 
głę.bl'/)' 'hrannie :r' dawały. 
Zdaje tję że te kolce dole· 
gaią ~ l'an1ego.J eża, gdy fi~ 
Y dotknać nie dn. Jeż gdy 
tle rożRn e\ł a z"pala Ile na
i;ża, t;zęfie fkórą, biie" no ... 

~ . 
ganu w .lleml t . y I zuca fi~ 
bok1 0 m na n:1pCihnika fwego. 
We \Vrze, niu w czafie mi· 
łoseJ, f:łmce ok flltnie zabi· 
ia ą {Ię m:ędzy robą o farni· 
cę; Ta wywraca Gę do góry 
brzucht-m dla przyięcia zwy
cięzcy. nosi. płód do ośmiu 
mit(1pcy. w srzód Kwietnia 
rodzi ledno, które fsie przez 
mle .1'iC' pot ym przyucza go 
do jedzenia kory z drzew, 
owoców y ziół. Powladai, 
że J eź śpi. w 1iemi prz';z 
6. mie{ięcy w roku, y pod 
czas tego zamorku, opadaią 
mu wfzyitkie kolc(I, ił po· 
tym inne odrafi:aią. Zy ie 

I~, lnb 
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J.i, lub t 5 lat, m~ęro nie ml~t lch lelt ~en, źe ma· ą 
bardzo fmaczne, iednl Afry- p~ {zczek dłu 1, mniey lub 
kanie co go iedzą. W Ka~ wIęcey wązkl czę~cia ZHO

nadzie dzicy ludzie. robIł kowaty, częsci~ b li 
piękne roboty z ieżowych przynaymnley z leon'> y 
kolców, malow'>ne czerwo- iŁ.rony .. Z tego rodzalU nay
no, czarno, albo ż6łtó. W .elekaw{.le CF Navdfe. Ja peau 
Gabinetach wid zieć fię dai!\, de Tig1'e, f'oeuf, t' .Arl~qui1l, 
pas y y branfole tki dla Iw- Je Pou de mer, te p'etit Ant: 
biet obfzywane, y wyra- ,.aye, I' Argue, C7 la, Curr~ 
biane z tych kolców. geograplzique. 

FORC EPIC de MER. l-ORCELAINE. PorceJ -
Patr~ PoiJson tlrme. na. Wynalazek Porce ~ 

PORC MARIN. Wiele ieH: B~rdzo d'awny, któ,ry 
ryb morlkich tak nazywa ~rzyplfać naleźy Ghińczy
fię, ktore kwicz~ iak wie- kom y Jap«){lczykom. R.ó
prze, albo z powierzchowno~ żne naczynia I'ą Ich roboty~ 
ŚCl fą czym podQbne do nich, które dla pięknosc:i, k fztaftu~ 
iaRo: nIarJouin, te Renard- wrpaniałosci, białoścI, delie 
marin, l' Auguitlat rYc: Ro·katności., y pr.lezroczy1to
d:zay ryb, który fzczegul... ści, f.1 iedn: z naypi~knley
niey tak nazywa fi~, ieft fz ych ozdób w Chin r ch~ 
śmierdz.ący y ni~ftra wny .na fiołach, y·w pok()iach Ha
W nie których kratach fto- nów Chililkich. Tak ież fa
!arze używ"R'ią ich fkóry do me fą w~elce fzacowne y VI 

polerowania fwoiey rpboty. Europie, gdzie przepJacai, 
PORGELAINg. Tak na- PorceHan~ Chińlką y Ja

zywaią pewny1:odzay konch pońfkądawney roboty.Z,nay" 
o iedney fkorupie, które duią ią bie-lfzą niżeli tera .. 
wyi~wfzy z wody, fą pię- inieyfzą; d~wne p01'c~lIany 
kne, y gładkie, przez czu- w kołorach, f<\ także 'W 

łość pławu, aby odzienie wielkim fzacunk~, albowieJTl 
iego VI iak naywiękfzym pom~mo koloru maią w fob.ie 
ochędofi:wie zachowane by~ wielką t\.vardość, co raz'em 
ł~, potym ,gdy ufchną iuz połączyć, ieH: rzecz ,bardzo 

. nie f~ .tak polerowne. Przy· tludną. ChIny y F.xancY1l~ 
'Na .~ 



lwo;c Por.celi:my dawne,' . pierwfze weyr.uenie l zd.i~ 
~ 'ellli 'filu j nicznaiącycb ff~ być ba rdzo podobne do 
uluelą, ('rzuki wa~. Por- Chińfkich, ale w gatunku 

ofobliwie te, ktÓl e daleko f-~ podleyfze. J ędne 
. po s Rewoluc./ i pi~r- tą izklifre; które w ogniu 
\\ t'zych Cer~}l,"?ÓW by ł Y z11- rofpul"zczaią. fię, y fą podłe .. 
kO'Pf ne w ziemi., y. l, tóre, . ci drugie przednie, y bar
z~lło z la) duią "~\l ogrodaC'h dzo pod o ne do Chińfkich, 
l~ttd.:.y o')órl rmi Ct b~lr2'o. y JapcńfklC'h, ilŁakie fą'po· 

kor.~L. J \ ne. Tn ki pOl'cella- lowofz !diH:. , y w na yt~ź" 
y z' lt'l r~ Je w zi mL, nu- 1'2,) n ogniu nigdy nie ro" 
ały ł oloru oCobbwlzego, [t1Llr.~czalą fi". W tym~ay-

1 n 'r~ d~wltl u. Cmic- wi ~krz. ieH: trudność, aże" 
-ir~ pl' e -al iuć, doly-ć fc~ plę- .11 • n oina poLiczyć . l.'" 

nc, y rodóbnc .10 J" vn. ch, z(~n, y przedniość gatunku. 
ale za \ ,tLe ez. "l .. kn. y piękr.oŚĆ,· idbowiem Na
\V China<>h pokryto \v'ei'1 tum zdaie .fi~ -być.w tym 
lednę z ;narmll II porc ·Um.ą, . fł\,!pa, ażeby . edney ziemi, 
f.ltuk~ of'obliwfzą, która fię mlał, r3z'~m 'ud-zielie te ohy
l (I''C/Y ~' fl.yfzluc złot":.. .dwa przymioty. Atoii 
r 10m' enie. ilon:;czne cbi' aiąc rzy mil onowey pracy, y 

II(; otę \ieżę, wydai l 1'0- doświad~LanillbiegjychRze
zne k Ivry, tak dnlece jz mieślników ulŁawicznYIJl, 
powiedź ał)yś, że ien: okry- .. przyfzli do tego frQpnia 
t ;dot m, .rL1blnaml, V doi c)J'l310ści, że terC!z bar· 
fllnaragdnmi. po tego wi- d/o p1;zednie robi'ą Por
Lq w l o! ) ni y niezl" czonc (; lIan y , y umieią połączyć 
d· ~on' 1, . Ót ~ za P?'ruf'4e- tak· tn dne ~ przymiot.y , 

. hlelU via+w, f'pnl\\ U .. Hh ~lt-. piękno c Z g' tUJlllcE'1l1. - O. 
Gzny dz ~ H~;k H<1 powi.etrzu: ,wf'z,em prLez pj~knDś&k(ztał
p r ed~'ny Ch Jln\i~.y Ja- tu, guitu, \vytwornpśći, y 
})ulllkie, ;tak {j~; ~daly' pi~- . def'st;niu fą w tym fi:opniu 
lne y mił~ ż Harailb' fig do1konałości PorceUany Eu· 
po rózn .. ch. kr'liach W.··P;~l- ropeyikie, 'iakich iefzcze 

. 11 lślaao\~ać. one: ~l.r~ nie widzi~mo. Tak to ta-
tera.z pełno. l}o.rce{- .. Jenta z!ączone uczonych lu.,. 
Europie" które n~ d~i z Rzcmie~lniczemi. wy

iŁawiły 

ftawiły fztul{ę naydofkonal-
, fza w świecie. Xiądz d' 

E~trecollls Mifsyónarz ChilI
lki opifuie !lam, źe tam db 
fabr] k Porcellanowych uży
waią dwoiakiego gatunku 
ziemi, to iell: iednę nllzy-
w . ą Pdwlze, te \któr~ i,ell: 
kamieniem e fka ł y . twar
~ey,. w fzkło {i<c obracaią
cym,~a 'druga If H)ii'l1 1 iakiey 
iefr n. tUl·y.iefzcze nie wia
domo, ale na vpe\\ n i.ę y że 
ieU: natury gliniaitey. Do 
robienia Porcell~n, dohie
raią gljny białey ~ nay
przed 1ieyfzym' gatuq1~1l, 
którą m~ęrzaią z pj: ll\iem, 
łJliałko mi.elonym we mły 
ni' którego eZ'l ł:ki iJUŹ\ 
za fZlTI_CLC. Pot ym robią 
nac~\tni.a na kole, ia k Gan
CąIZ~, ZrO')lOne l~iadą w 0-· 

gień, ażeby wyl'chlJ. \Vy" 
i~wfzy z ógnia, kłmią w 
piaCek I mi ,lon y, y rozw' e
-dziony v.:odą, tey gęltości to 
mleko, te n.aczynia będąc 
(uche, riaciągai~ w Heble 
tego lik wbru, y !taią fię 
trynkowane, a to ieH: ma
teryą ich polewy. Potym 
znowu Jd dą do pit:ca w 

fi~, FOfc,31!any % 

'kopane. Ta rLlbit'l~~~.a 

n!an:~,·z r 
tlufl:ych, 'je 

formach, y doqaią ognia w· w,:f~~. o e . 
przyzwolfym itopnitl. Tym .'~łri.~ltego ie!' g~tl.lnku y na,;, 
fporobem il:aią,fi@ Porct?lla- , ~wi1k, iuko J:o: la lJiocałelJe, 
ny bardzo pi~k4~e, y pOlo-~ l~ Granit rQUge~ I~ "f'erjJh 

Aa.a . uer 



n. m1, mac/.aq;c go coraz w 
odzle, gd y piie, zdaje fię 

li: ~luć wodę. Oawn'i' przyo
zdabi:tli n ITI fwoi~ Pałace, 
y }{ościoły. 

PO U)lTI~. len: gatunek 
petryfikacyi, nakr..~tałt gu-

. z "ÓW, albo monety, znay
d Iil ie częH:c iklcione, ie
I ne do drugich. 
. PORREAU. Plo dz ifz ck 
zIele kwitnie w Lipcu, na
fienie dOlraie w Sierpniu, 
może trwać do trzech lat, 
sok t('go zif'11 wpufzczony 
w u(;ho, llśmie rza fzum, 
czyści także wp,ody y rany. 

P0RTE-CROIX. Patr~ 
C,-iocere. 

POR.TE-DRAPEAU. Ry-
1)a l nd y ifka, za k órą za
wfze cnodżi inna, od ni~y 
mnieyf/.a; tak ieft Jalkawa, 
ze z r~ki iada, daie fi~ ła-

I 

twa zJawić, mięso nierma
czne, ale kolory iey tak 
fą piękne, że ie chowaią w 
Gabinet.ach dla ciekawości. 

paRTE LANTERNE. 
TEm robak znayduie fię w A .. 
mer'yce, głowę ma ŚWl ecącą, 
zkąd nazywa fię światło no
fzący. Podrożni idąc w no-
cy, fi bojąc fię zbłącłzić, 
pr/.ywiązuią fobie do każ

dego palca u nogi te ro-
bac l k i, ił iednego trz ymaią 
w ręku. Ten robak zła.
pany,może żyć przez dni TS, 
albo troche wlęce y poki ie(ł 
zdrow póty dobrze świeci, 

al~ gdy poczyna Babieć, Y' 
światło fłabtele. WiedLiala 
natu ra, na co go to po
chodnią iafn1 opatrzyła, al
bowiem gdy ten robak ni
czym nie żyie, tylko ko- _ 
murami y mofzką, więc fa-
rne zliltują fię do niego, iak 
do świeć y , ił on na ten 
czas ich łap ; e. Są także y 
inne świecące robaki na
zwane: OL/tuja; a bo Cocoj1.lS .. 1 ,. 

JGądz Tt:rtre illDWi źe gdy 
ie pierwfzy raz obaczył, 
rozllmiaI, źe gwiazd y wi· 
dzia ł po powietrzu latające, 
można ich takźe uźywać 

00 oświecemu drogi,' jako 

-t 

... 
y p:erwfze. Łowią ie zaś 

d.ziwnym fporobem. O świcie 
wfzedł- f'. 

PO~. 

wrzcdłfzy na gÓ"ę obracaią 
w ręku pochodn.' z"palon,!, 
CUC1QUS rob3ki, przylatutą 
natychmlan: do 1o\łlenla ko .. 
m-crów, y inn~ ch robacz
kow zlatuiących Cię ,do św ia
tła, gdzie ude l zy .... lL:y Le ga
łązką" łapIą. Pu~clwfzy leI 
do pokoiu afgy ltu'i do Hofu, 
og:~ nl~u ,lc od komorów, 
które 1owią, y pożeraią, 
tak z~ś nIeml zawfze są 
zatrudnieni, źe praWJe ni
gdy nIe fyp ai ,ł' Nafma
rowawrty fobie twarz, wil
gocią świecącą z_ źy~ącego 
robaczka, będzie tak iaf'n1, 
iakhy była w promieniach 
cała. ' 

paRTE -l\HROIR. Ten 
świecący Motyl w .Surynnm, 
rodzi fi~ z gąGf:'l1 icy, l{tora 
żyie mi drzewie cytryno
wym. 

PORTE-PLUNIES. Ro
dzay ślimaków rzecznych 
podobnych do Nerdes, iedne 
z naypięknieyfzych y nay
ofobliwfzych. We FraH{' y i 
f~ pofpoilt;e, y po frawach 
okoto Paryża. ' Oprócz 
dwoch W1fow, ma trzeci 
dlużrzy, który' mu wycho
dzi z boku gl'owy, procz 
tego ż prawe y !trony gło
wy ma ferdcpuf'z wielki, y 
dluźfzy od wąfów, z oby-

które mi odd ychfl. 
PORT(!~ QUEUE. 

dzay mótylów tak nazwa
ny, źe ma fkrzydełka ząb
kowane. Dzielą i9h na dwa 
rodzaie, na wjell,ie y małe. 
Rod3ą fię z gąflen ic nazwa
nych: Chenitte C/oparte. P. 
tego flou,a. 

POTEE d" E1.\1ERIL. R 
Emeril .. 

POTEE d' ETAIN. 
Etain. 

POTEE de MONTAGNE. 
Pqtrz Och re. 
POTURO~. Rodzay dYlI 

okrągłych, fieią ie w ogro
dach, kto ie lubi, f)"otui:! y 
iedzą· 

pau. Wefz Robaczek 
bez fkrzydeł, dwochpłetny, 
iaiorodn y, przyczepia fię do 
człowieka, do Clwornogich 
zw ierząt, do ptakow, do 
ry b, y roślin. Rożne Sll 
ich rodzaje. 

pau de l'HOIVEVTE. \~{efz 
ludzka, dzie( i ich naywię
cey rr.iewaią w głowle. May
tkowie, ź.ołmerze, ftarzy, fi. 
Ort bliwie którzy fi" nIe 
trzymaią ochędożnie, y nIe 
odmieniai~ bielizny, bardzo 

im 



pod tymże {topniem fzero
kości, . znowu do nich po ... 
wracai.ą. Hottenotowie, y 
ma-łpy .iedzą wrzy, ja~ inne 

, w KbCI;t·di, zrzuc, ią narody śwh-fzcze polne, ale 
razy H\:órkg nim fi~ _ im ten pokarm {taie fi~ fa .. 
ną; rozmnazaią fię,nie- talny~ albo.wiem we 40 l~t 

rn' e w krótkUn czaCie, choruią mI chorobę wfzywą 
W mi yf ach' c;jejlł h y W11- Zony lVIlll'zynów w Afryce 
ot yoł1, ;ysys~q b-c\V', ifzCZ1!C fwoich męźów, gdy" 

zed ~ra dfzy fl~('Jl'ę no- znaydą ia/q wefz, połykaią., 
rd.o \;. R: yn1, zlqd lJowiadaią że nacZczo poł

( 't it,·upy, a pot':nl knąć 4 lu)) 5 wf'zy źywy(~h, 
Tchy, obrerw~l va tego iell: lekarH:wem mi febrę, y 
bal''1 prz~6 Dr b ow idz, na ź.ottaczkę, a dzieciom I)1a

iC.lt b'H ZO c lęlc, \\ a; kfztał t łym kładą ży vą wefz. w ko
.rzonek, dla uJgtwienia za
trzymaney myny. Plllfkwa 
}1odobneż, czyni łechtanie, y 
podobny fkotek., I 

. POU de HALEINE. ''''efz 
\V jelary bi~, gd·y fię wylęże, 
podobna ieft do palip"ł mor
:1kipgo małego, żywi fię t/.~
ftością wielory bi.ą. Szuka
iąc pożywienia, wkr~lda. fię 
I)Od plet}vy, w ufzy y koło 
członka natnr:J.lnego, gdzie 
okrutmł mu zadaie męczar .. 
n ią; Z (atą siłą fwoią, 'nie 
moie dać x,adv fobie wielo
ryb, prz~ci w ko ta k uprzy~ 
krzanemu robukowj, które
go ikorupkę liczą między 

- l Lerokoki, za Stref,! ,konchY, Gla71ds d~mer. 
"fzy opufzczrtią" FOU de BOIS, ou 'F.();" 

~ 1.4 ów, ńłe za powrotem. UIiMlS BLANCHE. ~rówki 
hl.de, 

białe~ s~ pofpołite W 
iach gorących w Ą.meryce, 
y VI ln.dyach wfchodnich, 
ł.jrią razem, przyczepi~i 
flę do drzewa, ofobliwie Eu
ropeyfk ego, iedzą go, prlł~ 
ią, y gnoi'!, ru ynllią bu· 
dynki y okręty, y robi.1 no
ry w drzewie. Jedna fżczy· 
pta Azfzeniku wfypana w 
tę norę, milionami icłY wy
gubi. Nil wy1'pach kury ie 
bal'dzo lubią, kannią ie nie
mi, y dla tego w śrzćd \110-

, d Y w yfl:a wuią im fłup dre~ 

w~iany, w którym Gę umyśl
nie rozmnaż-aią, a fzl'odzić 
y 'rozchodzić tię nie mogą, 
bo z obydwóch fl:ron woda 
.przefzkadza, Robaq;ki we 
Fr:lncyi co i~ nazywaj ą 
.Foux drf bois, pfuią nie tyl
ko drzewo r are, ale y p"a-
Flery. J 

POt; de l\iER. Patt-~. 
Puce de meT. 

FOU de MER. Koncha 
ciekawa z rodzaiu nazwa
nych Porcellaines. 

POU des OISEAX.lVeJz 
ptafza. Kaźd y prawie ptak 
ma fwoie wfzy, u. kury 
wefz przedniemi noź]\ami
wY,Wiia, y zawrze za nią 
cl~odzi ,druga mało co od: 
nnenna. 

'POU de PHARAON.' P. 
Chi2u~. 

mus!. 
~OU PULSATEUR. 

Vrillett" 
PO~ A 

Godure. 
POUX- VOLANTS 

JULES. PVfo~ ,/5,r~ydJaflll, 
bywa ich bardzo e w le
cie, na Plieyfcacll 
fi:ych, kąfaią prof1ę 
iię nurzaią w blocie, 
z fzeleftem, kąsaią ńż do 
krwi y fp,r8wuią wiei 
świerzbienie 1kóry'. 

PODe. To zwie ~ 



~TC pou. 
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ohraca. a częfto ieft· piafz. 
czyl~y, y rdzawy. a cz.arem 
I!linia1i:y, y krzemi.ell ifl:y. W 
:An obią z tych kamlenl~ 
bardzo piękne robot y. 0-
koro Relznes, d' Etampes ~ 
Ue Charlrt:s, y de Rouen zna y
Buią fię te kamienje. Nie
którly Naturalifrowie ztąd 

" b ~ort "'yobrażenie uformo 
wania fię Porfiru. 

POU DRE a VERS, SE
J\ilF.N CONTRA, BA1BO. 

INE, SL\NTOLINE. Na~ 

zwiiko profzku, który z Per
syi fprowadz:1ią do Marsylii, 
y który nuży na robaki dla 
dzieci. Powfzechnie nazy. ' 
wamy Cyt\varo vym nafie
niem. O poczltku tego 
naften ia zagraniczn ego, nic 
nie wiemy. Znpach nau
zy~ fprawuie, a [mak ieH: 
gorzko korzenny. 

POUL IN. Patr",,- Cheual. 
FOUUE. ]{ura. Tc::n ptak 

poiytek znaozny przynofi 
w gofpod rawie, przez {"woią 
płodność. Kura bez kogutll 
fpołeczności, n iefte hę co 
dwa dni, albo co trzy dni, 
a czarem y codz~eń; owfzerti 

. niekiedy dwa razy na dzień, 
śle te iaia są bez płodu, z 
razu w pierwfzym roku ma
łe, R. potyrn na'fi~puiących 
łat wl~kfa~. 'Fakie iaia te-

piey f,ę konferwuią, niźeli 
zapłodn \One. J aia chcąc 

~leć ~ługo świeże, y żeby 
hę nle pruły, potrzeba ile 
z'" ch,)wać . od tran fpiracy i 
wewn~trzney, nafmarowa
wf~y Je oliwi:, pokofł:em, ! 
albo tłurtościi!. Tym fpofb
bem można ie prz.ewozi.ć 

bez. zep!'u":lu, czego doświad
Czono na iaiach ptaków ~u
dzozlemlklch, z których 
p\1tym zd li!wfzy pol{Ofł: " 
by ł Y wyfiedz ane. J :lia ko
koL~oe po fparzeniu fię z 
kogutem, zamy kaią w fobie 
płod, który do wylęgnie
'nla !ię, potrzebuie ciepła 
z"wr6e ieunoiboynego, \V 

fl:ópn,u 5~ y pui, podług ' 
Termometru P. Reaunm,.. 
Wy fiad~lnie dla kwok i, ieH: 
z udręczeniem. Widui~ ią; 
czarem tak rofpaloną, źe 

aapotTItna prawie o iedzeniw. 
y pic iu, aż ią mufzą wyfa
dzać żeby nie zdechła. Tak 
ted y {ledzi na iaiach przez 
trzy tygodnie, mniey'lub 
więce y, miefzaiąc dzióbem 
iaia czafem, y nie złazi z 
nich, tylko dla wypufzcze
nia gnoiu. l{ażde~o dnia 
płód w taiu coraz podraaa , 
y łduie fię dzióbklem ofrry;m 
z iaia, rozbijając nim fko"" . 
rupk~ z fzt"tfże°-gU i,O~C:.lo 

Zr(jii-

. ~ 
Zrobiwfzy dLlurk~, wyscl- czyli to w gnoill, C%y pie. 
bia głowkę, y wpn,da nieiako cu ~miark o wane~ NIl'do
w md losć, przez zmordowa- ł~źnosć w uformowawiu kur
nie oney na krufl.enJU iko· cząt, bywa przycz ą ich 
rupk i, ale powoli odetchną- niepłodno5ci, y i}co
wrzy, . wyłamuie fię zupeł. nalości ,lay, w których by- . 
nie z więzienia, wyłażąc w wa ty/I<o fam żoltek, cza
puchu, y pifzcząc. Gdy fem bez bUlIku. Kura no
trochę podrosną, okry walą śna 'w y n.f ~ CL.a Gę, do trzech 
fię piorami,. y b i egaią wfzę- lub czterech lat. Kurcz.ęta 
dzie za matką, która o nich do tuczenia kaitruią w obo
niezmi.erne czyni frarania, iey pIci, kogutki kapłonią. 
poki s1; małe; zgromadza ił kokofzki . pularduią. Te 
pod fkrzydta, ażeby !i~ 0- operacyą czynią we trzy 
grzaJy, znalazłfzy poiy- miefiące po wył gnreniu, }Y 

wienle zwołuie, broni ich y czahe pogodn y i11 Y umIar
zal.1ani.a fkrzydłam , y poty kowanym. Kogut kaplo
ich nie porzuca, pÓki fi~ fa- hiony traci głos, ieźeli zaś 
me bez niey nie obędą. Kura nie zupełnie wyczyrzczony, 
nie tylko ~woje i a ia, ale y śpiewa y ~ nazywa fi~ Owi · 
cudz'e z tąż pilnością wy{ja- kiem. Kapłon' mutn y, y 
ouie, y wychowuie iak rwo- zawfrydzony, zdaie n~ Ża .. 
ie. Gdy wyliedzi kaczętjl, łować przez kilka ani. utra
~ie marz l1ciechx , wi~kfz.ey, coney mOGY, y fwojch u
lako widzieć ią w niefpo- ciech. Po folwarkach ielt 
koyności zoitniącą, gdy iey interefsem, .ażeby kury . prę
'dzieci pływaią po wodzie; tko porzucały kllr.cz~ta, y 
te albowiem b~dąc {tworzo- dla tego fkoro flę . wylęgną, 
ne do wody, nie wiele zwa- oddaią ie w opiekp. kapło-

. :iaią na ie y trofkliwość, y nowi, ażeby ie w od 7-ił. Cze- -
hynaymniey głosu ley ' nie go ażeby f1~ nauczył, wy
lluchaią. l{to chce mieć D(ubuią mu pierze ~ pocł 
kurcz~ta w kaid ym czaCie, brzucha, potym ćwiczą g.o 
niechay czyta P. Reaumur, pokrzywą~ tym fpofobem 
który naucza 'iak fię maią póO:ępuiąc z nim przez trzy 
wyl~gać iaia .przez ~iepło, dni; za ka~dym zaś azem, 

Bb upait,. 
lJykc: Tom II. 



DO c .. lebetn b\alym, 
winie, albo 
Potym .za
kurczętami, 

........ ,......-... ogrzewaiąc fwoim 
p chem delikatnym; iego 
brzuch ofkubany, fprawuią 
mu upodobanie, Że z ochotą 
na nich fiedzi, powoli tak 
fi~ wciągnie, 'y zaweźmie 
do nich przywiązanie, że 

równi.e iak matka. ma o 
nich pilne fraranie. Dla 
rozmaitości, kt6ra fię zna y-

ie między kurami, ro
zmaicie też nazywaią fię, 
jako tOI la Poule Negrep'e du 
.Senegal, 014 de Gl.linee, la Pou
Je j1ifee, ou . Pórft-lain~, la 
Poule hitpe:!, la Faule !ans . 
914t1.W, au Cul nud, la Faule 
'1iaine, la Faule a ca1.lrtes j.am
bes, la P01.t1e de CauXi, la 
Po 'Ule rauge #,'14 Pera7t, la 
poute daree tle la Chine &,c. 
Kury czarne fą nsy fzaco- ~ 
wniey1'ze, gdyż fię nayle
pley niosą. Z początkow 
Fizy.k~~"'o mamy, że powie
trze ie ł: nayifi:otnieyfzą 
przyczyną ' zepfucia, w pa
nowaniu Zwierząt, y Ro
ślin. J aio wyftaWl0ne po
wietrzu, pfuie fi~ \V krótkim 
czaue. W Machinie zaś 
Pneumatyczne y, toHaie bez 
tepfucia, ~aczym oliwa y 

pokon, który nj e dopufzcta 
powietrza, powinien zachd
w'ać iaia od zepfucia. W 
Medyolanie gdy zburźoną 
iedną kamienicę, znalezio
no b:zy iaia, które przed 
300. lat; były zachowane 
między k~mieniami. Jedno 
znich gdy natychmiafrotwoł. 
rzono, znaleziono świeźe 

y bez naymnieyfzego fmro
du, dwa zaś gdy dopiero 
w óśm dni rozbito, zaśmiar.: 
dłe. 

POULE de BRUYERE. 
Cieciorka na mchu znosi 
sletirn lub ośm b y na ieden 
raz, gdy musi z ni~h zeyść 

dla poźywienia, przy krywa 
mchem, ide pomimo te y 
ofirożności, lisy y ptal{i dra
piezne, po wielkiey części 
ie p f'ui ą;. Y dla togo Cie
trzewi ien: niewiele, w pro
porcYą ich płodnoścl. 

POULE d' EAU. Ku,.ka 
Wodna, przebywa po for
sach, y ,fiawach wielkich, ży
ie dZlkiemi ziołami, y ro
bakami wodnemi, gdacze 
iak kura domowa, fiada na 
gałęziach drzew, y w sito
wiu, leci lwiesiwfzy nogi, 
gnieździ fię w krzaku bli~ 

fkim morza, przez lato, dwa 
lub trzy razy, wysiada dzie
ci, które żywi y w~cho ... 

WUle~ 

POU. POU. ~~ 
1f;ui~, poki farne ni.e zaczną ie świt::io zebrawfzy, na~ 
fię żywić, na ten czas od- kłaść w worecze k, Y w 10-
pędza ie od liebie. Jedz,! źyć w pościel, a gdy fi~ 
ie w zimie, gd yź na ten C.las zefchnie odnowić, ' ta" 
srł tlufre, y mięfo delikatne. wfzyfi:kie pchły wyg nt • 
Kurka wodna w Przylądku POUMON. płuca. To na.~ 
d.obrey nadziei, gnieździ fi~ pzynie da oddechu, ieft pr~e
ll& wodzie, nie bywa na mo- dziwney firuktury. S~fa-

. xzu nigd y,' mi~so nie bardzo da liIC z kanałow, żył, y 
fmaczne. La paule vie'rge pęcherzyków błotnifrych. 
de l' Ame,.ique, ieit rodzay Krew nim przebieźy od ie
kurki wodney z czubem, y dnego p~lca do drugiego, 
hardzo pi~kne ma piora, przychodzi do ptqC, w któ
mięso ielt ttulte, nieLłra\.vne, ryc h widzieć się daie gał ., 
ale bardzo delikatne dla A- ziH:ość Gudo\fna źyłek, t 
mery kanow. arteryi. Tu dopiero przy-
POUL~ de MER. Kura patrz Gę, co z~ rozłoźenie 

marjka, ie(t pofpolita na wy· komórek, czyL. pęcherzy
fpach A!zglt:sey. dl Man, y, ków do przy ~rn( wania po
ąe Fearnes, tam lię gnieź- wie trza. Twierdz~ że krew. 
«hą, y wyGada f woie i~ia pl(zyfzedłfzy do płuc, ochła
qługie y grLlbe, na tkała ch dz2.. się powietrzem, lttó re 
przepaściftych. W siebie człowiek ciągni e. 

POULIOT. Poley _ ziele Płuc \ iluźą do oddechu,któ: 
pachnące, rośnie po fofsac~ ry pomaga dp cyrkulacYl 
wilgotnych, po nad bagnami krwie, rozdziela i~ y for
y nawami . . Przymioty ie- mui~ krew, m~efza1ąc i,! 

. go są; -gorące y fubtelne, ściśle y z· Chliem; formu~e 
świeźo przytozone do fkory, takźe głos, który w gębl.e 
wygryza ią y czerwieni. miarkuie się przez rozmal
Daią go pić dzieciom mi ty obrot ięzy kaw W zwie
karzel, pomaga na katar y rzętach Ziemnowodnych: 
na dychawicę, K~iat iego ponieważ krew ,przechodzl 
hiały y blady, kaźą goto- przez płuca, dla tegotez. są 
wać w winie białym.- Ka- tylko błonami, ktÓre.mnley 
~ząc tym zielem giną pchły. lub wjęcey napełma po· 
;Doktor pewny AnglikI kaź e wietrze, y' fiu:i~ im do utrzy. 

Bb.a . JDywa.~ 



216 pou. 
, myw, nia Gę w wodzie, w r6-
~ y wyfokości: 

P0Ul\'IO~ de MER. Ro
hak morlk;, który nIeco po· 
dobny do pluc ludzkich. 
Roz!lIniei{ go być z r )d~ i 

lU ŚWlC ,dych, alb viem ob
tarfl.y kiy o nieg , \fi nocy 
ŚWICl iak pocho łnin. Te 
~'obaki gdy ptyw ':l~ po 
wicrzchll wody, oZIl..aczai~ 
na tęp l iaca na wn łnośc:. 

POUPA·T. J(om;!z a, nlorjka 
w którey ryb'l icH:. bardzo 
elikatn. Ie :!: 11 .. <.I'ztatt 

Crab'3, w którey z~ y.J ią 
m lteryą tłu ł:~ y żohaw'1' 
]{Łóra nazv wai ~ rr"l~malil1, 

Ort Fromage de" Grabo, do 
kt~rey przymięf/.awfzy pie
przu. soli, y oćtn. robią sos 
dzi wn.y .. który lU Z ' l prn wu ~ ą 

tg ryb~. gotowani: w Hon e y 
wodzie rTl1: .1' i ,y iedzą. 

Ou Re l1L~4T. Ratlz. 
C/oparte. 
POURPI~R. Porłulaka, 

:11bo J llf:aa nąg:'ł ziele, ro:' 
śni e famo na z Iem i niellpr~
wney. Sieią ią w Ogrodach, 
pod im i. eniC'm Portt.lal i. na 
salatę. Le p0!l1pier dore, 
leH: tyl !:o · o .. l1;enn 1-010· 
rem. S l· wYc:.śniony. z 
teg zi I , tlnźy i1 robaki, 
na ból głowy, y na knmleł1. 

POUPI~R de l\tlER.. Por· 

pou. 
łutaka mor/k.;],. Anglicy y 
Hollendrowie p;czki mto~ 
maryntli1l; w oćłcie, y. iedz,! 
w S 'l bci.e zami a li: kaparaw,. 
albo nnlturcyi. 'V e Francyi 
do niczego n ' e uź y vRi ą. 
. POURPR~:. Tuk. nazy~ 
waią rod.lay pewny Kor:ch~ 
o iedney lkorupie. \Vla
ściwo: ć ieaich, żema i'l o. 
gón wydrążon y iak ryn ':en
ka, mnie y lun więoe y d tu
gi, części ą fzcrok i, częścią 
lHótki, y zakrl.~wiony, cr.ę
ścią ptoil:., częścią d ługi. 
y wą!ki . Pyfzclek mdy y 
okrągty. l. Jaycie kawfze 7-

nich naz"y\V .. i t~ Gę Reafle. 
e '.)ineu./~ -&f non, epinBufe, la 
Br1l{ee, la Mafslle d' Iw·cule, 
ta Chicoree, fe Cheval de .Wise, 
ou la Clzau(,e-łfape. Pław, 

w te~o rodzniu konch:.tch, 
iefł ten fam, co Bllccins, y 
l\1urtx. Na końcQ głowy 
ma nos, którym cią o- nie 
wo-clę, y ryie muł; \V tym 
r,~sie ma zęby, któ:remi kru·· 
fzy śl macz! i, y niemi źyie. 
Dzi.ułki na konchnch ró~ 
źnvch pot.oczone regular. 
ni~, s~ robot1 pfawow: Pou.r
pres, Buccin.r, y lVIurex na
zwanych. Zatyczka u kon
chy, trzyma !lt niby na 
zawiaf1\ach, po którev czoł
ga fi~, " tak dalece ź; ią o· . , 

t'~Vler4 

• 

POU, 
twiera y zamyka, kiedy 
~bce. Na bo {U fzyi iei~ 
pęcherzyk, w kt6rym Z ' t

myka fię nayd.rożfz y likwor 
00 fLrbowania. Knźd y gli
m . k nie wydaie więcey tey 
farby, nad kr oplą lednę, 
trzeba ią zb ~ crać f yplio, 
bo inRczey wy pllfzcza ią~ 
albo trawl wewnąt:t:z . Ta 
fn r ba w mm pu rpurowa, 
wp rzód niż s i ę tak:!: fhnic, 
l'olzma1 te przy b1 e r a l\o-łory, 
z razu wydaie fię biała, po
tym zielona, aż naolbtck 
p:lr purowa. Potrzeba by 
mi ·~ć n ezm i el:ną moc śE
.rnah.ow tn]rtt:h, do llfnrhowa-

' nin iedney r,.t Iki' li1ateryi. 
Ind 1'8 n e \V Ameryce poł
notney, farbuią m:łte 1 'y\? 
ierzcze pi~knieyri',ym IlOlo
rem. z drobnych 'lim ko \' 
na zwan ych p'1urex. T./lTI to 

. likworem, C , forze pr/. ~rt
tym pieczę~, wali fwoie Ed y

- 1{ta, ktolwlwie k by ftę byl 
. waz ył ui ywać tak iego atra
mentu, był obwiniony o· 
zelżenie lVIajefbtu. Tę tak 
wf'p<\niałą farbę, odkryto 
prz YP·lck.iem, :Jlbowi.em<gd y 
raz pies ziadł tego ślimuka, 
poftrzeżono, źe mial całą 
trąbę zafarbowaną purpuro
wym kolorem. Ale teraz 
nie tylko ślimaki Pourpru, 

Bucchzes l Y Jl.1 urex 
tę farb~, ale oprncz 
tn ych robaeL..l~ow 

P. Real mllr w F~l 
pbflm zlarka i~l\jo·· 

\V"te, które rolbn1.e nń plD ... 
tnie, wydały l",olor blaly; 

otym ten odmienił f1~ w 
żohy, zielon wy, z1e1(,n)', 
fio~e towy, a nao(tat k pur
purowy, ale na \folI ym po
wietrz:"l, v ~1a S~Cń~ll, 1\.100-
; .. \em t...~ ~~a.tllra[i fi:a pro-
bQ\\:t4, ź e pł '.:-t..n()z~.1. nl~ e 

. z . imował 

G"tl1r:J ck 
ziemi czerw ,\'ey, n~

, ~w8ny od PouJwi m iaueczka 
we \V ło1'zc"ch, gdzie fi~ 
znaydule .. pomięl'zana z wa
pnem, j eft wyśniienitym ki~ 
tem do murowania w wodzie. 

PRlEF'ERICULUlVr. By~ 

lo naczynie u dawnych, o 
które .. 
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którego formie, y użytk'ul 
'ł! zgadzaią fię Autoro wie, 

Zdaje iię że róźne miewała 

fOrmy, pcdtqgrożności Roź
ków, którym z nich ofiaro
wano. Naypodobniey ief!: 
'Że w nit: nale:va~o llkwory, 
2 których czyniono libacye. 

PRASf1:, I I\1ERI-i~, ou RA
CINF~ d' El.YIZRAUDfł~. Ten 
k~mit'ń który wychodzi z 
obydv\"och Ind )'i\ y z Czech, 
ielt porpoLty w Arwcrnii, 
'Y' I W lJourboHnoźs. róźne ie
go gatunki. wC~.yU;kie s~!świ
cącc, ale ma to l'2.aeowanc od 
Jrami~niarzow, którzy go 
mal~i za Szma ra gd nieclofl"o
naly. t 

PRELE, ou QUEUE de' 
CHI~V AL, Slaz,yp ziele, 
1{t6rego rod z a y ieH: d woiaki 
wieiki y lila/y. Forma iego 
ieIł ele 1-:<1 wa dl~ lhzępinto
ści, przez l..: tńrą podobne icLt 
do koMb ego ogona. Pył 
zaptadzai~cy, zawiera się 
we czterech nitkach zwi
nl.onych \v pąC'żek, kt6re G~ 
nit: zaraz rozLtaią, Włoź 

ten pączek w wodę, albo po
łoi na wilgoci, a potym na 
fU( h u, lub w cieple, te nitki 
ruzfl oc z ~ .1}I~ z fprężyIł::>ścią;, 
py t lJolkdwie, y nazad po~ 
W lcl C1ł do nitek, tak dalece, 
it! li~ v;,jd.ie ~ iakby było 

PRL 
tyle pa iączków dl1obnych, 
Prz ypifuią temu zielu, że 
wfl:rzymuie krew y dyfsen
teryą. Wierzchy tego ziela 
w Tofkanii, iedzą iak Szpa~ 
ragi. Tokarze używaią go 
do polerowania fwoiey ro
boty, y Złotnicy wycierai1ł 
śnidź, która pada na złoto. 
Znayduią czafem w ziemi 
Skrzyp ikamieni'a?y. 

PRIAPE de ,M:I~R. len: 
rodza y Z iolozwierża, w i
dl~ią go po brzegach mor ... 
fkich, chodzi wiląc się, mo
że się wyciągnąć, nadąć y 
Jkurczyć, iak Piia w ka. Gdy 
silC fkurczy, ikora na nim tak 
twarda, że iey przekłuć nie 
moźn:l. Dwoiakiego ro
dzaiu ma wąsy, któremi fię 
nieDychanie mocno trzyma 
{kary, na około głowy nie
zliczoną. moc ma włosow.t 
k tóremi-przyciąga zdobycz, 
w pyJku ma drobne zęby. 
żyie ślimakami nawet wiel
kiemi, połyka ie całkiem. 
Twierdzą źe wyrzuca wod~. 
iak jet ci' eau marin. Gd y 
zdechnie robią z niego pro ... 
chownie. 

PRIAPOLITHES. Te ka
mienie nakfztałt wałkow u
kładane, bywaią 'warfztwa
mi fkleione mocno paralel
Jue, we . śl'odku s% ~ryfta1li .. 

.owa .. 

pnIl 
'7.0Wane. Czy tó są BeteJo 

mnite, Słalactite, pyrite, etyli 
petryfikacya pław u nazwa
nego priape de me,.? nic do
tąd pewnego wiedzieć nie 
możemy, Patrz HyfleYolitTze~. 

PRIMEVERE, PRIME
ROLE, BRAIES de coe U, 
FLEUR de COUCON,HER
BE a Ja PARALYSIE. Pier
wiafn!ca polna. Łąki, lasy, 
pola, y brzegi rzek na wio .... 
fnę, bywaią ozdobione kwia
tkami tego ziela. Dzielą 
ie ha profl:e, dubeltowe, le
śne, ogrodowe, białe, fiole';. 
towe, iołte, &c. Korzeń 
iego korzenny, wypędza hu
mory, y leczy migrenę. \Vo
da dyfl:y1llowana z kwiatków, 
Duży przeciw Apoplexyi y 

., Paral,iźo~i, sok wyciśnięty 
z kWIatkow, fpędza plamy 
z twarzy_ 

PRINCE des SERPENTS. 
Patrz Afmodee. 

PRIONE. Ten robak 
ie~ doryć rzadki, nogi prze
dme zdaią fię wyrafbać z 

", oczu. fzezoki ma mocne. 
PROCESSION AIRE S. 

P. Chenilles proc~lJionai,.es. 
PROCIGALE. P. et·gale. 
PROPOLIS. Pu'ha, albo 

P~erzga. Iert subIłancya źy
wl.czna, którą pfzczoły zbie
rftL'l do zalepiania rzpar w ulu 

I 
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no\vytn, w którym ofiadaią. 
Widzieć nie można, z iakie
go drzewa onę zbiera'lą, ~ 
tym wfzyLtkim ta żywic 
pachnie, y są niektóre ga
tunki, (gdyż Gę rożni,! ko· 
lorem y za pachem) co ich 
mozna li('~yć, mi~dzy nay
delikatnieyfzemi zapacha'" 
mi. Rofpufzczona w oli
wie, albo \V soirltusie, zda
łaby się na pokofl:, którym ' 
pokofl:uią eynę, albo srebro, 
chcąc dać kolor złoty. Mo
źnaby iey także użyć do 
złocenia 1koro, przymięfza .. 
wfzy MaIły ku,' albo Sanda
raki. 

PROSCARABE, SCA
RABE ONCTUEUX. Ten 
robak znayd uie' się po dro- • 
gach, na mokrych . łąkach, 

y po lafach, żywi si~ roba .. 
karni, fiałkowemi lifłkami, 
y delikatne mi zioł karni, rą
czy się z ciała iego wilgoć • 
~łuLta, zapachu doryć przy
lemnego. Oliwa w którey 
moczyć potrzeba te robacz
ki, len: wyśmienita na rany .. 
y ukąfzenie Niedzwiadka. 
Samce są mnieyfze niź sa .. 
mice, któr~ fkładaią fwoi. 
iaia w ZIemi. 

PROYER, PRIER, ou 
PRUYER. Derkac%. Tego 
ptaka przedtym Rzymianie 

nazy'" 
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n,zy li 'Jli'iarij", zyle na 
łąkach y ptzy \Vod~ie, ięcz
mi ..!nie l, proCem, V żabk'n
~j. L!ttaiąc trzę~ie czę 'to, 
y nie re...';u/arnie fka.ydhmi , 

\ y nogi. zwie rza, rzad!{o iiala 
na d zewi.e , gni_eździ fi~ , 
zno i iaia , y" wych~)\v1..l·e 
dzieci na polu, w ięczmie
n in , albo \V owsie. Qlos ie
go w "piewaniu zasie l1ę wy 
r nż::tć 1 (iJ vo : tir ter titeitz. 
Rzymianie mocno Harali Dec 
o te ptlki, któr:c tnćzyli y 
ie i l . Ch opi na wio!'nte mi 
ówninHch, podle; larow y 
ór wiele ł o wią. 

PH ONDLIER, PRUNI~R 
S A U A G r~. Tafl1o~·ka. 

Drze'vko ma l e~ którego ga
łązlc i. są kolące, pof'policie 
rośnie w gęfrwinie , kwiat 
troc l.1€ pachn ie , - O ;voc ma 
włafności przeciwne, w rb 
in ym czasie, zielony len: 
c ierpki, śc:!ka y chłodzi do
!ta ł y i e i t (t c d I~ i, Y l a :-m i e • 
Niemćy' l'ńźnyl1l fporobem 

/ prepa'rui{ t en owoc do le
k arl v. 

p łUi .: .. 8 des INDES . P . 
1\1 t{ro7J{)hms . .. 

'PRC NES de lVIONBAIN. 
Patrz . ]yrombah~. 

PRC JER. Dr%eu;o śliw
Ji'()wr: pochodz! z dzikich śli.w , 

cz y li tarllowek ~ ftaranie y 

dowc ip ludzki dok:tzali te
g~, źe s ię rozrod z ło w ro
zmaite gatunki O'VvC ' l , któ-

"re fmakiem , y kolorem od 
fiebie różnią się · W:ylicz' ć 
wfzyH:k ich g'ltunków n ie 
będ~ , ale położę rozma;te 
ich nazwiil"a , ia ko t o: la 
Reine-C!l!ud,e, te dr'ap d' OJ", 

Pnme de MOllfieur, la Nor
befte, l' Imperil~t/J, la Ivlira
belle, le pOi drłgo L, la TrL.ns
parenie, la V"irb;llt~!e, la Mi
gnorme, la prUll 'J.'!ltte, la Pru
ne Jans 'lloyL1U, ht P I' ~tlIe li jl,Ju r 
d' ar, la Prmle de BrignotiJ , 
la PrWle de Bordt1aux au dfJ 
,'eruJalem.,()Zl j' oeit de Boeuf, 
la,. Prun8 de R.h.o lJS, Pnme d' 
Is!evert, Pr1ltle de Catalogne, 
la prt.uit} PotoglU:, la Pral1e de 
Sainte - Cathari71e I la Pr llnf: 
tle Mcmmirel, au CLllot eTc. 
Sliwki wfzedzie dobrze uda
ją się , w gr~1ncie tęgi m bat
dziey forna w drzewo, gi-unt 
fuchy y p~. aCkowaty zdai~' 
się być dla n ich prz yzwoit~ 
fzy . R_czmnataią 9ę z pe fłek, 
y z kOI:zeni. vyroilych . Do
bro ć owocu, z.ależ y od 
~·rzczepiania gatunku. S liw
ka z kwiat em dubeltowym~ 
y Kanadyifkn, która kwi · 
tnie ihzępiafto, urnielzczo
na ieft w gaj kach . dla ozdo 4 

by na wiofn~ . Gu'rn~ która 
pły-

PSY. ~2I 
płynie ze śliwiny, przeda~ą te, niby puchem bialym, 
'kapelufznikom, ~od naz~l- otoż to są miefzk~nia tych 
fkiem Guma KralOwa. Shw- robaków, poki są w fianie 
ki jedzą rurowo, w kornpó- poczwarki. Teź same qi 
cie, w konfiturach, y w po.. bukfzpanie zawiiaią sifC w 
widłach. Sufzone śliwki cho- lifikach. W takowych p~ .. 
waią na pófr. Słowem ten cherzy kach, y w ty le ro
owoc wfzelako zażywany baczka, zna)'duią matery, 
laxuie; Drzewo śliwkowe biał~ fiodką, w drobnlU" 
byłoby w wielkim fza.cu,nk.u chnych z iarkach, która roz .. 
u Stolarzów, y rzemlesln1- fiarta. w palcach, po~obn& 
ków od hebanu, gdyby źył- ieIl: troch e do Manny. 
ki iego czerwone, nie tra- PTARMICA. Kichaw;',c 
ciły ptętko koloru. ziele, którego lifł:ek włoży-

PSYLLE, ou FAUX PU- w{'zy w nos, fprawuie ki~ 
CERONS. Ten rodzay ro- chanie, żuiąc zaś w gę~ia. 
ł aków, póki są r e baczkami, toczy ślinę, co moźe pomodz 
laźą powoli, znaydulą Gę po- na bol zebow. 
woli, znayduią Gę na liściach, PTEROPHORE. Jl pię~ 
Y nięmi źyią~ o~racąiąc ~ię kny Motyl, zdaie . się mieć 
w Nimfy, krylą S1ę pod 11fi:- 1krzydła podobne do ptaka. 
.ki, y tak zo ftaią, poki fię Podobieńfrwo ma wielki e do 
fkorka na głowie nie prze- motyla dziennego, y do no· 
}J ęknie, dopiero ze 1krzy- cnego. Gąfienica iego żyw~ 
dłami wylatuią, ale ich mało si ę na powoiu kozim, czylt 
tlźywaią, gdyż na tylnych ChefJrefeuille~ y na malino
nog-ach wfpadfzy fię, daleko wym krzaku. 
lepiey 'uciekają. Samicę po PUCE, Pchła. Ten mały: 
nieiak im czasie, na końcu robaczek nienasycony krwi, 
brzucha maią kolczyk oCtry, wypafa. fię na ludziach, ~ali 
którym z iele dziurawi.ą, y iednak kobiety dla dehka
nafienie fkładaią; y ztąd to tności łkórki, nie kąsa cha
bywaią na Jedlinie owe nad- ruiących na. wielką choro- . 
:roftki, czyli grzyby, w kt~- bIG, ani umarł .. y~h,. ani ka
rych one wylęgaią fię. Ll- naiących, gnlezdZ1. fię W 

ŚCle Bofnowe bywaill okry- fzedci psiey, kocley, y 
C~ fzc.ll~ 



fZCLu r 4e y. -Gniazda tak~e 
iafkołek wodnych, byw:ll~ 
ich pełne. Pchła ~ie ma 

~.ydcL mał'o chodzI, wy
ika-kuie dwieście razy wy
!ęy, niż ieru S3.ma. S~a
kani.e re y zaleź y od fpręz y~ 
łł:o~ci nog, których cdon kl 

$ą niby fprężynami. 1 T~n~ 
tedy fporobem wymyKa 11~1 
z niewypowićdźlan:! [zyp
}{o,ścią. z rąk tego, 'którego 
poźer~. pJ:.::ez Drobnowidz 
wyclaie się H:rafzydłem. u
w gi uczynione nad rozmi1a

aniem ·pl~ch, upewnia.ii 
, że są i onośne. .J Ala 

mocno ściśnione; , y sliikie 
fldada" na tkórze zwierz:!t, 
w pościeli. y indziey. \Ve 
cztery lub 5 dni, z iaia wy
l~ga się iob;l.czek żywy, Y 
]{ rzepki, który zy ie puchem 
tluH:ym. Dotknąwfzy, flę go, 
toczy siIG kłębkiem; prze· 
czolga\vfzy się tak przez ia
.ki czas, robi fobie pęc hę
TZy k z puchu; który pilni.e 
chowa. tv IS dni potym, 
wychodzi z fwoiego glłobu, 
ale ikaczący w pofł:aci pchty. 
Międ?:y ilawnemi dziełami 
plech, powiadaią źe widzi.a
no iedn", zaprzężoną do har
matki frebl'ney, którą cią .. 
gnęła. Pani tey pchły, no
siła· it\ W pudelku axamitnym 

przy fobie, y czarem kładl! 
ią na [obi., żeby Iię karmił & 

Ale potym \v zimie ta pchła 
zdechła. Druga pchła do
fiawfzy się w niewolą pe. 
wnemu Angielczy Jwwi, no
sila n'a fobie codzień laI1cu· 
fzek złoty, ważący iedno 
ziarno. Inna Znowu cią
gn~b w dyfzlu karet" fźe
ściokonn~, z Stangrytem, 
z łi'oryfi .em, Lokaianu, w 
karecie czterech panów, y 
pf'a. Którą fztl1k~ niezwy
czaynie f'ubtelną. zrobił byt 
pewny Angie1czyk, z sIn
niowe y kości. "r Sura; 
pelt I y; plulkwy, y inne ro
brrCtwoł ieil: w tak wielkim 
pofz(lnowanitl, źe . lm wyfł::a
wuią l1my!~lnie fzpital; do 

. ktorego co noc przychodzi 
icdf;n z ubogich; przełożo 
n y nad tym I'zpi!talem, ażeby 
ie nakarmił krwią fwoią, a 
:Że fam nie mogłby wytrzy
mać, przywiążui.ą go do łoż· 
ka. Prawdziwie w Turczech, 
fzpital wyfrawiony takze 
dla prow chórych; nie ieft 
watt śmiechu tyle, co ten; 
gdyż nie wierząc przecho
dzeniu ciał durzy z iednych 
do drugi.ch, moglibyśmy 
przez wdzięczność, ~la na
fzych zwierząt domowych, 
obmyślić na H:arość mi~yfce 

iakie 

p u. 
iakie fpokoyne, y Wy7~y
wienie. I\1aść ~ęrk1.l yu
fzowa, fi("\rka, k~dzenie 1i- . 
~clami ziela poley, ~!bo 

świeźe liftki tegoz ziela w 
woreczku wło~one w toźko, 
mogą być fkutecznymlekar
fiwem na pchly. 

POUCE AQUATIQUE 
ARBORE.sC~NT~. IeH: ie
ano co Penoqnet d' tXW . P .. ;tr:.:; 
tego (lawa. 

p U C ~ d' E Ą U~ Patrz 
lV[onode. 

PUCE de M r: R. Pelzlą 

'Ino"JivL~. To male 7.w ierzą
tJ"o, ieH: roozaiem plech lka
cl.'tcych, która tak p ldlka
ku ' e jak nil.fza . . Zna rdu ie 
fię ich bardzo wiel~, 01-.:0 t o 
przyląciku dobrey n?clz i ei, 
nieprzyiacielcm wictki:~ ieCt 
ryb, wfkoczywfzy na nią 
gryzie oH:rym kolcem J y 
przyczepia (iCC do ni.ey tuk 
mocno,ze chociaż ryba prze
wraca Cię. y kręci, nie moźe 
fię iey iednak pozbyć, nao
natek uderzywfzy fię łbem 

: : 0 fkałę, ry ba G~ zabiia, a 
pchły zgromadzają fię. y je
dzą ią· Te robaki tak są 
zarloczne, te ziada ią ponę
tę na wędk;lch, kt6rą ryb:łcy 
rzucaią . Czafem te robaki 
morze wyrzuca na brzeg, 
Wfi\Z Z plugaitwem. Na wy-

Cc~ 

śnźeima ieft z rodzaiu . p~ch 
fkacząc)lch. \Y Sz ec 
wiele ich w idui~ na ~nieg'l), 
po' którym bat'dz'o fzypkd 
Plegaią. rz y I.Eż ywfzy pUJ· 

lec, zaraz odfkakuią, iezeli 
śnieg zginie, to y one giną. 

I)OUCE de. TERRE. }n
fzy gatnn~k tychżeJamycb 
co v{yżey. w przylądku do
brey,nadziei, kt{)re czy·, 
wielkie fzkod po polach, 
ogro(bch. r ziemia ielt:' 
wdgotn:1, widuią ie n-scz'lce 
po powietr7u. 

PUCELAGE. Tak na
zywa Gę koncha nie wielka, 
z rodza u pOicellażnes, n~

zvwni:>. ia takźe Cauris de 
c~tiqlle,~ OU" rno7Z1zoie de GuŹl1ee,. 
albowiem w t'amev rzeczY" 
używai'l iey za I~~netę. \V 
Bengali robią kokard y.bran
soletIci y i nrye galanter. • 
Niektórzy ' Indyanie robią z 
nich przepafania , ktuLemi. 
zaflania i ą fwoią nagość. na~ 
my Egipfkie y Af'l:y kallfKie, 
te konchy nol'zą na f~y i, Y 
na ufzach. Grce y ze śli- . 
mnka z tey konch y, z so
kiem cytrynowy'm y parna'" 
aą, robi.li maść, ktu.rą. r.~ 
imitowali.' . 



~2ł PUC. 
PU(!ELLE. Ieft ryba pe

wna, któ~ łowią w tenże 
" czas' Co y Wrzecienicę ryoę 

mor!1q. lea to Sardela mała 
bez ikry. O mięso iey nie 
dbaią, cz~ścią że nie fmaczna, 
częścią że teO: ościfl:a. 
PUC '~RONS. Zad~ych 

much na świecie nie ma tyle 
co t ych; liścia, kwiaty. z\o
ła, y drzewa, bywaią niemi 
oluyte. , .J edne robi.ą fobie 
miefzkani@, pod zwierzchnią 
fkorką liA:ka, drugie pod ko
rą dorze wa, inne w zakrzy
wionych Itakach. Jedne 
malą ikrzyd a, a drugie bez 
fkrzydel. Bywaią zielone, 
brunatne, czarne, pomarań. 
czowe, y kędzierzawe. Te 
oitatnie Ż yi1 na grabinie, 
tę kofll11.ciznę maią z tran
fpiracyi. \Vrzyakie te ro
haki żyi~ fokiem z liści, cho
dzą powoli, y z zatrudni.e
nlem. Widzieć ie moźRa 
czarem, ul1of'zące fię na prze
dnich noi.kach, bez fkrzy
deI. Gły I~'cą, wyciągai" 
nos, który zawfze fkhdai.ą 
pod brzuch "m. Robaki n 3.

zwane: Les Lions des pu,ce
'Tons, Hef"! l :"ons b1anes, les Ci
nips, les 11'lOltches Ichnell1nons, 
y Les mouches Aphidivores, 
są głównemi nieprzyiaciela
Oli t)'ch rob:.l!{ów ,które rzad. 

puc. 
1ro żeby fię nie ~naydowatY' 
międz y niem l . J afkołki y 
ione ptafzki, uganiaią fię za 
temi, które lataią po powie
trzu. J akoź zdaie fi~ że 
natura na to ich tak wiele 
rozmnożyła, ażeby były po
karmem innych ie{łefŁw. 

pucr~RbN Mucha ieft 
żyworodna, niektórzy Na
turaliaowie rozumieią, że 
fię rozmnażią bez złączenia, 
częllio iednak przeciwnie 
widuiemy. Chcąc mieć wyo· 
braienie na umyśle ich mo
żności' potrze ba wiedzieć 
że iedna z nich, przez lato 
aŻ do Zlm y, codzień rodz.i 
młodych 15, lub ~o. Jedna 
z nich wyfzedłfzy z żywo- , 
ta matki, na ofobności wy
chowana, w tydzień rodzi 
inne, które Zf10WU aaią fitG 
matkami innych bez złą-
czenla, y tak bez końca; 
znać źe pi erwCze zapłodni e- . 
nie, iluży iuż dla wfzyakich. 
Z tyłu tych robaków, wy
chodzi iakaś wilgoć ilodka, 
która pfzczoły bardzo lu
bią. Ten fam likwór, znay
duią na liO:kach wiązowych 
w pfCcher.zykach. Te pę
cherzy ki fzkodzą bardzo 
drzewu, ale balf1ll11, który w 
fobie zawieraią, iluzy na ra
ny. Nazywaią ' go l' cal' tl 

OrmlflU, 

-... 

pue. 
Ormea!l, ou dt' Rabtl P.Orme. 

PUCERONS B R A N
CHUS, ou PUCE AQUA
TIQU~ AI'BORESCEN
TE. P. Perroquct d' eau,. 

PUCERONS FAUX. P. 
P/gUl!. 

PULMOI'TAIRE. Płucnik 
~,iele, wicll.iego rodzaiu, 
]<tóre fi'" 7n'ycłuie w ogro
dar h , kwitnie na ypierwey 
na wiol"nę. N te którzy lI
ście kładą do rofoł u, y ln
nych potraw, dla przerwy 
od choroby na płucą. To 
ziel' tlk rośnie, iak y mr:le 
po larach. Obydwa gatunki 
nużą na rany, nazywaią fię 
dla tego, że fą podobne do 
płuc. Nazywaią takźe Pul
'J11onaire Fran~()is, ziele .J a
firz~bie, które rośni e n a 
murach, którego używalą 

na plucie Cmrodliwe. 
PULMONAIRE de CHE

NE. Porofo ziele paforzytne, 
które częfl:o rośnie na .r 0-

dłach, grabach, dębach, y 
innych drzewach, a nawet 
na [kałach w cieniu, podo
bne ieJ;t do płuc wyfufzo
nych, fmak ma cierpki, fiu
ży na rany, y n::t hemoroi
dy. Pafierze doświadczyli 
na owcach y bydle, 'l.e po-
maga mocno na zafl:arzaly 
kafzel, y ci~zkie odetchnie

niCI 

PUL. 2~5 
PULPO. Tego ro~ka,dla 

kfztałtu y nieruchawo5ci, ' 
raaią za ziołoz;ierzu, bar
·dzo podobny do kOllca:gal,,-
Zl Z· drzewa, znalomy w 
Chinach. Ni€którzy N .... 
'turalifi.owie rOZUmIeJą. ze 
to ieO: Szarańcza. wodna, ~ 
nazwana COljues;g1'lie. Do. 
tknąwfz y fię robaka, ręka 
trętwit;ie, ~t!e to trwa nle 
dlugo. \V p-ccherzy ku ma 
likwor czarny, zdatny na. 
atrament. 

PUMA. LION du PE
ROU. Lew PeTualljki, ktory 
am wielkOŚCi, ani głowy, 
ani kudłów, ani koloru, nie 
ma Lwa Af y kańtkiego, 
łazi na d!zewo, y nic w fi Im 

nie okazuie przymioww 
lwich. 

PUNAlRE. Ptl~(kwa. Ten 
rodzay robaCtwa ieft bardz 
liczny, ale z nich ł"ą nayu
przy krzellfze pllliKwy do
mowe. Plufkwa robak no
cny razl oczy fwoią formą: 
płafką y obrzydliwą, włoczy 
za fobą fmród ktoręd y prze-

. €hodzi , człowit;ko'Wi Hodki 
sen przerywa gryząc y na
fycaiąc fię iego krwią, moze 
fię nazwać biczem y ukara
niem za przepych y mięk
kość. Nie lubi dnia ani 
iwiatłal w n<icy tytko wy-. 

łazi 



pożywieniu dr~cząc raczey fk J rę delikntnieyfzą. 
y. tnatdui' ellIdzi źy 'ących, y ś.wie:Hzą po mialtach. Dow .. 
ukrywa fi~ po fzparnch .. v cip .1u.dzki różnych wynay ... 
ś~ianie albo w ·ożku, ikoro duie fpofobów, do wygubie-
'wic~ zagaJzą, rózłaż~:'ię po nia tego rodzaiu robaćłwa, 
-łóżku y rzuls. aią poż y'.v ie·. iako to I~adzenia, fmarow~.4 
Jlia. lm s:~ młodfze ty l1 n~a, y innych fekre'tów ale 
okl'utnieyTze, wy-bierau!c te wfzyiHie fą dotąd bez 4 

awfze CI lo miękfze y de- ikuteczne. Jedne tylko Q., 

liKat:liey [ze, {'/.cz~śli w y kto chędofl:wo, l{adzenia gro
ma 1kór~ tw~!'d~! bo ich tak chcm, tytiunem, . ieprzem 
nie czuie. A co ieH: n-ay- Rrezyllkim, y innemi Zi04 
iężfza źe Lll fil2 bronić nie łami ~ocnemi częfto powta .. 

m. żna, bo dotknąwrzy tię rzane, y dekokt z Renun
roz15n iotl Czy n iezno~nie kulów, te s:! na yłatwiey fze 
erdzl' którego czło viek fpofoby, uczyni~nia fobie 

unikaiąc ~v łi lą 'zafcm żY- fpokoynoŚGi na iaki ~as, y 
c.iem daiTw~lĆ nlieli fiebi.e wygubienia ich. Plufkwy 
fmró 1 n. ,1\',';(;. ' Chil1CZY- ziadaią paiąki. a nawet y 1"1-

kowie lii.e b d ,(' t:tk obrzy- me siebie pożerai ,~, zk:td 
dliwi iak mv, lubh w', eh~ć wnofzq , źe mo~ą s~ ... na wśi 
fmród pIUI1~~r.,'v. Te;o <{- znaleś6 t~d{ie plufk\~y, któ~ 

wo niell \ ch ,.ll1ie mnożne reby wygryzły mieyikie, 
łecie, gl~lje nń zim ..... 7.011a- wpuściwfLY ie do nich. Po. 

wiwfzy • (jenie, ktÓre Gę czwarka muchy nazwaney 
wylęga n:1 "iofllę, nn y\vię- I!wzaife '1nollclu:, wy iada tak
cey pon .P', im do 1'OZ01I1O- że pluikwy. Plulkwa drze
żenia nlf'oh"doihvo. Plu- wna, nle ieJl tak ża-rłoczna 
:fkwy mrt'b;ą fię w fiarvch iak domowa, wytępia tylko 
budynl,ach, w drzew' e ~fo- . muchy, gąfięnice, y fronogi, 
bliwie iodlowym, w mierz- nos ma bardzo oH:ry. PIu. 
~ie, W I.nateracach y oł: i - ' fkwa polna iefzcże fpokoy

'clach nIeodmienianych, w nieyfza, żyie ,tylko żioła. 
rnórach fła.rych gipfem po- mi, korzonkami, pod cZas 
bielanych, y na lllieyfcu fu- przemienienia fię, nie traci 
c~ym na południe. Po wfiach fwoiey żywości, łączy fi~ 
J}le tak w i(~le ich bywa) wol,! IozA1aitym f.r0[obem, i.uż to 

/ samlec 

.~ł7 
samiec włazi na samicę, iuż wody froiącey, po. b'glUl"j1, 

• zł zywfzy fię tyłami do y kanałach. )1:0 fi~ Z 

fiebie, wleką sj ~ razem, nie .. fooą łąCZą, wprzód nim 'na
rozłączaiąc fię· J aia które ~ Qędą f}~rzyd ł w pokrowcach. 
samica zofi:awuie n'a liaku; Nie ~trzeba ich b~ać ~ 
ciel{awa rzecz widzieć przez Punaise aiguile, które 1 

f.zkielko. t ··k prętkQ biegai . : leIt i~ fz-
PUNAISE AIGUILLE. cze wiele y inny<.:h rodzaiow 

Patrz. P1.lnai/e tqJLttj. plufkiew, mniey lub wję<.:c 
PUNAISE :l. WIRONS. śmierdzących, o l.;tórych do

Plll1'kwa z wioHami. D~oia- tąd nie ,mamy doItatecżne- • 
ki IcH: ich rodzav; wielkie go opifani:l. w 

y małe; pływa "zawfze do PURAQUE. Ryba pe
góry brzuchem, tylnych nog wna w Brezylii, od którey 
uźywaiąę zamiali wiofeł, za dotknieniem, ręka t _ 
obraca się żywo; chcąc ią twi'elc, ale gotowana nic n e 
wziiłĆ w rece, zanUrza fię, a fzkodzi,.y ie .ie befpie-
fotym znovwu wyplywa na cznie. .-
wierzch. 'I'rl.eba ią brać PURETTE. Proc:h ma ... 
oH:rożnie, bo lna,nos ' kolący, S'nesowy; który zmłyd ie 
],tóry z\viia pod brzllchęm, Gg blilko Genuy, na micy-' 
mi~dz~r przednieminożkami. fCll fuchym nazwanym Mor-

PUNAISE IVIOUCHI'C. tztO. IeH: czarny. ~wicąc , 
l\tJuc P!l1jkwa lat~ dobrze, y ciężfzy od pia u. Przy
.przvlatuie czafem do domiJ, lega d'o żelaza natartego 
f/c~ypie mocno, nie śmier- magnefem, blifko magnesu 
dzi, chyba rozgniotlfży ią lejąc rufza się, iaJ( blnfzki 
w palca~h. Poczwarka iey źelazne, z tym wfzyfl:kim 
okryta zawfz ': .plugail:wem nie rdzewie-ie, ani w wodzie, 
y prochem, żyie robak~mi, ani w kwasie. Genueńczy
y wyiada nafze plufkwy do- kowie nie używaią go, tyl
mowe. . Piork cm moźna ko do pofypywania papieru. 
otl'l~eć z nicy tę bryłkfC, PURPURINE. Tak na-
którą fię okrywa. zywa fię ·bronz mielony J 

PUN AISE TIPULE ~ który, przylega do o~e-
ou N.l\IADE. TA Pluikwa iu, y do pokoJlu, wc: \Vło
biega prttko po wierzchu fzech używaią go do bron

i'o.wa-



Łasic; bru
śmlerdząca. 

zWlerze czwornogle', 
rocz fmrodn nieznośnego , 

podobne iefl: do tchorza rwo
Jemi. prz y miotami, y naturą.; 

~ w famych tylko kra iach u
. miarkowanych znayduie Gę, 

ttiel1 ychanie pfui e zwierzy-
ł . . nę, y ptaH:wo, iajo( na WSI, 

• t W mieście, n ien ychane 
fz'kody czyni. Kuropatwy, 
ikowronki, krety, fzczury, 
In: (~y polne, kurczęta, iaia, 
y króliki, wl"Z) lH:o ldzie na 
ie w pąk:uITI. ", n jey po 
cichu zwiedza f;.~p :_chierze, 

folwarki, y golębn ki, gdzie 
cq napadnie; pożern, a refztę 
zabiera z fobl, y chowa od 
potrzeby . .J eżeli dziu ra cia
fna, źe nie może wfzyfrkie
go wycil'nąć, wyf~C\wrzy 
muzg, głowy tylko wynosi. 

- To zwierze niemni€'y ieft 
łakome na miód, doby wfz y 
fię w zimie do ula. pfzczoł y 
wyp~dza, y miód wyiada. 
Gdzie indzie y przemiefz
kiwa na zimę, a gdzie in
dziey na lato, ku zimie 
kryie się pod dachem, po 
fz.ł?l,hlerzach y ftodołach I 

na wiofnę zaś wynosi fię do 
lasll, y si edzi po dziurach. 
y iamach króliczych. Jedne' 
gn i azdo tych łasic, może 

wydusić całą królikarnią
Parząc się nU wiofnę samcy 
zabiiaią fię po dachach, zwy" 
cięzcy famica dofraie fię. 
ktory nie dlugo z nią za .. 
bawiwfzy, udaie się w pole 
na rabune k, samica w fzpi ... 
klerzu rodzi troie, albo pię" 
c101'o m łod ych, które ią [5% 

z razu, poki ich nie nauczy 
jadać iay, lnwi, y mużdz
ków. Przv końcu lata zgro
madzaią się do wśi, c la fa
mil a rofprafza fię, y każde 
z ofobna o fobie myśli. Z y
wcem ciężko ich z,ta puć, 1JO 

są bardzo fzypkie, y dla ni~
znośnego fmrodu, nikt nle 
probował ich ułafkawić, gło
fu ich żadnego nie ilychać, 
chyba iak fię rozgniewa, na 
ten czas kwiczy iak profie. 
Im bardziey fię gniewa, tym 
bardzie y śmierdzi. Wilgoć 
t~l1fra która fię fączy z p~ .. 
cherzyków, uwieńczonych 
blifko otworu, na ten czas 
pomnaża się. Mięfo ta k 
niefmaczne, że nawet pfy 
go nie iedzą, futra le;o 
także nie używaią, dla fmro .. 
duo 

PUTOIS RAYE, ou PU~ 
TOlS 

~. rr. ~29 
TOIS PUANT de r AME- wosc l\1arkazytu fefr, źe~ 
RIQUE. LaJzca śmierdzqGa. krzefze ogień;' y.roz\\- . ązu' ą
Bardzo ich iefi: wiele w Ame- fię na \\ ietrze. Znaydują
ryce północney. . w ziemi Markazytu, żyly~ 

PYTORIDES. · Tak na- niezmierne, y głębokl .. 
zywaią. konchy morfkie o Rozmaitość iego fra ie fi~ 
(lwóch ikOf .lpach; iukie są: przez rożną komb inacy~ 
Tettmes, E?ho2'ades, t7c. któ- minerałów . . Tak w Marka
rych pyfk otwarty, gdyż fię zycie ' siarczyftym, panuie 
dobrze nie zarny ka . siarka, y dla tego ifkry w 

PYRACANTHA. Patrz.: krzeran~u wydaie blękltne~ 
Nejlie,.: .! Y fetor śmierdzący, potyn) 

PYRETHRE. Zf!bou;nźk fam rozwiązuie Gę, zapali 
. %iele, którego lnViat l\\v itnie fię na powietrzu. pomnaża 
przez c:lły rok, korzeń ieIt w fobie wagę, y wydaie 1 
przy kry, p1lący, nazy waią f~t:\l koperwafowy; a:r
So 'T CiPlB JaUvaźre, z przy- kazyt miedziany miękfzy. 
tzyny, iź żuiąc go, śl ina od- mniey wyd-aie ogniaw krze-

I chodzi, używaią go od bolc- siwie ~ kryfztał iegd kot>er
nia zębów, mi katar, obfl:ru- wafowy, ieft zielono Męki
kcyą &c. wchodzi także do tny. Markazyt arfzel1iI~alny 
oćłu. W Aptekach, prze- nie przyimuie powietrz.a,. 
dai dwoiaki korzeń pod ani bgnia, ifkry, które fy
ty imieniem" 2le to nie pie w krżesiwie, śmierdz, 
·iefr ten, o którym tnówie- czofrkiem, y czę1l:okroć daie 
my gdyż go famiMars~~- fię częfro polerować. .Pat,.,:. 
czykowie wywożą z TunIS, flowa : Marcafsites. Nazy. 
y ni.e ma żadnego zapachu. waią Markazytem .aluno-

PYRITES. Markazyt , wym ten który wydaie kry
FoJ tym imieniem rozumie- fztał ałunowy, y który za. 
ią fubfi:ancyą Garczyftą, albo przydaniem trbche żelaza. 
~:rfzenjkalną, albo koperwa- a wiele siarki, zapala fi*, na 
fową, złączoną zawrże z ma- powietrzu. Markazyt. n~". 
teryą ziemną, czyli rudą zwany Mm'fial, od~uen.ut. 
miedzianą, albo żelazną, w kolory, nie wiele ogma dale. 
różney proporcyi. Właści- 6.ie nie ma p,lC \ffobia siar'" 

DQt , kip 
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. 25° 
i, ~Jbo że nie łt:{t złączony, 

żelazem,,." tym bardzie y 
opi.era fię powi etrzu. ; Słp ... 
we n mówiąc MarkR~yty, 

aio v fobie maia arfzenlku. 
a latwości z którą za pa .. 

lai~ lię. za dotknieniem po~ 
wietrza wilgotnego ~ albo 
wody, rozumieią Naturali
fiowie, że to rozwiizanie 
y zapalanie, iePc pq:yczyną 
w nueyfcach podziemnyćh, 
peJnych powietrza y wody, 
gC;H .lcości wód w cieplicach, 
k ruiącym marmory, gli
ny, y kryfz ały, tudzież 

iź fpr~wuią.c we wapory 
tak 1łkodliwe, przez ich wy
fttl lenIĆ' dla opaczów, na 
oH:atek iż. fi przyczyną; o· 

UARTZ. l{f'%cmie/". leO: 
kamień tWRrd y, na yciężfz y 
ze wfzyitklch, nie podlega
iący zepfllciu przez kwas, 
daiący ogn'ia Q iłal, kru fzy 
Tlę w kawal ki, nie daie f1ę 
polerować, czafem przezro
tzyfty, gdy ieil: biały, wy
daie lię na oko że ieH: tłufty, 
y bywa w rożnych kolo
~3ch przez przypadki mi
ncrol0ilczne. Krzemień nil 

gnia podziemnego, g6r o
gniftych, trz"fienia ziemi 
&c. Doświadczeni e poka-

,zuie, że min y bez Marka
zytu nie są go~e, a prze
ciwnie gdzie go ieB: doita .. 
tkiem, miny fą mniey lub 
więcey gorące, ofobliwie vr 
l~cie. Dochodzenie fekre .. 
tów nc'ltury we wnętrzno
ścinch ziemi, leO: w prawdzie. 
zbyt śmiałe, ile za to pi~ .. 
kn.ieyfze y za~zn eyfte. 
l\1aterya i{'fl: obfzerna, to 
też y pracy w ięce y potrze .. 
buie. Dzielo biie w oczy, 
y napełnia podziwieniem. 
ale Ręka działaią.cego, ieft 
niewidoma. 

• 
pruie Cię w wodzie, . tylko 
przez fzorowanie wody, alEt 
fię nie odmienia . Na po .. 
wietrzu powierzchownoś2', 
przez długi czas, zamienia 
lię w proch biały, . a fpód 
kt6ry fi" dotyka ziemi, w 
gatunek gliny, ale w ziemi 
ten kamień, rozwiązuie fi, 
w tyfiączne kfztalty. Po
czątkiem icfl: wfzyfrkich 
prawie kamyków. Na wy

fokich 

QqA • 
fokich górach znayduie fię o drugi, 
fiufalI,i, w fztukach nie ró· 
wn ych, ale za wrze ku śrzod
kowi narożnych, a gdzie go 
woda fzorui~, w kamykach 
okrągłych. Zp.ayduią go 
częfto w Szybach, g~zie cza· 
Cem zawiera w fobie kruCiec. 
Nomenklatorowie różne na
zwifka temu kamieniowi 
nadali. Nazywa fię Qua1·tz 
grellu, albo B1rz, grenats, kied y 
ma ziarka w kolorze, które 
go fldadaią. Quartz g1'as, 
ieft bardzo pomyslny dla cema. 
gorników, gdyż ieH: zna- QUARUI'ECOLI. 
kiem drogiego kruścu.Ouarz Borsuk w no y Hifzpanii~ .. 
laiteu'Xt, ieH: prawie tenze który daie fię ułafkawić, ty
fam, tylko na pozór nie tak Dąezne ,przymilenia c i. 
tJu [tv. Quartz co!ore nie fwemu Panu, ale zły' ni , 
ieft tłll(ły n ~ pozór, chyba tych których nLe zna. 
źe ma kolor rdzawy, który, QUERCERELCE, CER
częfto miewa, ń na ten Cl.as CERELLE , ou CRESSEL
wydaie fię t/ufly. Naoflatek LE Ten ptak d apieźny, 
Ouartz ca,-ie ieft prawdz iwy znayduie fię w Szwecyi, y 
krzemień czyli fkała, który we vVłofzech, buia po po
bywa w wielkich ma Csach. wietrzu bardzo dobrze:, góni 
Używa, go na kamienie ,jta fzczl1rami, myfzRmi pol
Jnłyńfkie; podobny iefl: do nem i, y domowemi, nie któ .. 
drzewa fprochniałego y po~ rzy go układaią do pola~ na 
toczonego od robaćtwa.Cięż- wroble y kosy. Samiec . 

. 10 iefi: wyrazić poftępowa- tak ieft przywiązany do sa
nie natury, w udzielaniu miey, źe gdy fię od niey od
tego kamienia w tym fto- dali, albo mu ią zabiiaią, ie 
pniu jak ieft. Krzemienie przeftaie wrzefzczyć pła
drobne, czyli okrufzyny czliwym głofem. Samica 
tey tkały, uderzone ' ieden gnieździ fi~ na naywyżfzych 

Dda miey-



2:3~ QU:A. QUE. 
f11ie y {'c'ach, iako to- po dzwo- . ptafzek gnieździ fi~ na fka ... 
n" cach y wieżach, znosi 4~ łach, y górach przepaści-
iaia czerwono nakrapiane, .fl:ych, znayduią go we Wło-' 
'Co łcl1: rzn~ka" gd yż .pofpo- fzech, y chowall~ w ldatce~ 
licie ptaki drapieżne; mie- śpie\\ 9 bardzo pięknie. 

ią po dwa. Powl8daią że' QUEU.... OJla. Gatu. 
ten ptak, wielką ma :fidon- nek kamienia, którego l. y
noś!: uo człowIeka, ale nay- waią kofarze, 'y inni J że-: 
bardziey do golębia, które... mieś! lity, do olttzenia kos~ 
go broni od innych ptaków. y innych in[trumentow że
iŁ te fi~ bo~ą iego weyzr2e- laznych, 
~ia y krzyku. QUINQUINA. ]{inkina. 

QUEREIVA. Dz~cy lu~ Tę kOfę od febry .zbi~aią 
dZle w Ęrezy1.i.i Itroią fię w z d rz"'wa, li tóre rośnie w 
piora b łękitnc, bcHdz~ p i ec- Pexu, z m~od fzych drzew 
knc, z tego taka. ielt lcpfza. Róźne są I~y , 

QUEU~ BLANCIlE. gatunki, 'akoto: czerwo'1y, 
Ten rod7ay Prł l, l<tta bar- biały. y żołty. Naylepfzy 
dzo przedni , o wfc:hodzie ~atunek ieit, który rośni~ 
lub zachoc1zie lloIlca, {apIe o koł o Loxa. PrL. y p<iuldem 
-=?~iące" kuropatwy, y k1:01iki. Indyanie dowiedzieli Clę, q 

QUEUE d'· ECURLCIL. cudowlfych [kutkach tey 
Tak n,.zywa 11~ pewny ro-;: kó~ y, W 1;lleczeniu febry nie 
dzay chroO:u koralowego, u!1:aqcey. Długo nę z nią 
który ma kfzta1t ogona wie-: kryli przęd Hifzpanami fwe
wiork-. Patrz Cor(,~tline. , mi zwyci~zcnmi, których 

CZ;TĘUE de FA~SAN. nie lublll. Dopiero w R. 1640. 
Infzy gatunek kordo ·, ego Hifzpanię, przywlel.li ią do. 
drzew ka Patrz" Cora!fine. Europy, gdzie długo b} la ~ 
\ QUEUE FOUR.CHUE. zaniedbaniu. Gdy Vice-: 
len: nal.\Vifko lVl o t y/a Pha!e- Rejowa chorowała ciężko 
~e, k~Ól y fię rodzi' z Qąfie- na f brę, przyn~ ł ią iey Gu-: 
nicy, z p (.'d\~(oynyl~1 ogo- bernator z Lo:xy, y zaraz 
:pem na wicrzh ~ I~. Pa,irz ozdrowiała, którey ona 
Chenil/c li d.wble aueue du bardzo wiele porozdawała. 
SaultJ, ~ , ' Zw'ano i:~ na t~n czas w pró-

QUEUE ROVGZ. Te~ fzk~: la Poudre dela Comff3!sQ,. ' • 
'V R. 

QUE~ 
W R. 1649. ' Prokurator J e~ 
zuicJ<i, przybył z Amery ki 
~o Europy, y prz y;wiozł 
be rdzo Wiele tey kóry do 
Rzymu. Jezuici leczyli fe
bry iakby cudown~e, y na 
ten CZ;1 s nazwano ią la Pou
dYB des Pores. Angljcy, ią 
ief~cze nazywaia profzk~el1l 
, t, 
J eL.U IckllU. Zebrali za nlą 
wielkie summy, gdyż tak 
drogo przedaw~h, ze i~ fo
bie wrzyfcy zbrzydzili. vy. 

. R. 1679. Ka wnler rTa llo t 
Anglik, wfkrzefił we fran
cyi zażywanie kinkiny. Ja
](im fporobem ią zazv\vać, 

było wielkim sekretem, Lu
pwik XIV. zapbcd drogP 
za n'ego, y rozgłosić kazat, 
dla dobra Narodu ludzkiego. 
Poznano dopiero że kinkin~, 
ien: dzielnym lekadłwem~ 
nie tv Iko na febry nieufra
i~ce, . ~le tez na żołądek, y 
n~ robaki. Doktorowie 
praktycy uwrizali, ze nayle-: 
piey ią dąwać w fubH:ancyi. 
Odkryto potym niemniey 
{Z'l ('owne w niey przy mio
ty, ze pomaga na gangrenę 
y na zagorzenie członka. 

Ta kóra w handlu~ znaczny 
~zyni pożytek. A źe by
waią of'zukania, przez przy
mięfzanie z inf'zych drzew 
kóry, Indyanie handluilcy 

.23~ 
z H' fzpanaml~ ątl1fzą dawać 
zaświadczenia~ i'ako ieit pra
wdziwa kinkina. Od }JD!Jty, 
zkąd oąbijalrt ohręty uo Pa
namy, a ztamtąd do Euro
py, źadney pal{i nie przy ~ . 
mąna okręt,poki i~y wprzód 
nie zrewiduią. . 

QUINQUINA AROlVIA
TIQUE. P~lrz Cafcaritle. 

QVI'NUA. Indyanie li~ 
ście tego ziela~ 'kladą do ro
solu, zi~lr~em karmją drób, 
od którego prędze)' tlę nioI'~!: 
lfQbią z niego napóy podo
bny do tego o varzą z pf'ze-

. nicy, Tu:,eck~ey. 

QUIOQUJQ. Iefi tłl1~ 
Itość gęfta, którą wyciągaią 
z Palm. nazwane y Aoum"a. 

QU1S. Gornicy tym 
imientem .nazywai~! kamieJ\ 
pe vn y, za wierć!i·~cy w fobie 
koperwas. 

I 

QUOGELO. \V Pomo
rzu zlqtym IVlurzyni, tak 
nazywaią Pangolin, y Pha
tagin. Patrz tych lłow. 

QUOJAVORAN. len: 
małpa wielka w ~fryce, któ
ra wfzelkie uiługi czyni iak 
niewolnik. Zdaie fię Że ie{~ 
t~z fama, co Orang .. Q'IJtang. 
Pat'Fz tego jlawa. _ 

RABET .. 



RAI. 

R. 
ABETTE. Patrz Ca!sa. 
ACINE de FLOREN

CE. P(~trz Iris. 
RACIN~ VIE'RGE. Na-

2wifko ko r zen ia laxuiącego, 
który w Aptece zazywaią: 
Sceau de lVotrt: Dame. Starty 
y przy ło L. ~Jn y n~ {Hi.1CZ~nie, 
w momenClf:l ro!pędl.a krew 
zabiegłą. Kataplazma z te 
g kOrL;cn ia, z ~row ieócem 
y oRem Pl" ;lt'owane, u
śmierza b'JI t .. '(y. 

RAD {~~UX. L Lęso z tey 
·ryby z Indyi. \ '[chodniey, 
nie w wielk im le ft t'zacunk u, 
u Obywatelów wyf'py 21rn.
haine, gdzie ią i edz ~l. Oc/.y 
ma Św i ec:lce. 

RAUis. Gatunek pe
wny Rzepy tak nazywa. fię, 
{mak ma CIerpki, y wzpleca 
appetyt. Ie fi: także te ~ o 
nazw iJka 4oncha, z rodzaJu 
Tonn~s . 

kAlE. PlaJzcżka ryba. 
morfKa, plafka, y fmaczna, 
która na grzbiecie ma kolce 
oPTe, ofnbliwie ku ogonowi, 
}11ywa nit pl~dk, kierui e fię 
Fłetw~i mi ogona, patrzy bo
.kiem, l , ł"zebywa f o wy
lewach n,o.rfi\ich bl otniii:ych, 

źyie drobnemi rybkami, wy
pufzeza Ikrę po iednym ziar
ku, albo po dwa razem. 
Gniazdo iaieczne h.k ielli 
umiefzczone, źe kaźde iaio 
oddzielaiąc fię, okrywa fię 
w pęcherzy k, wprzód nim 
wyidzie z brzucha ryby. 
1\1 ręso tey ryby bardzo świe
że, iert tw a rde, niefrrawne, 
y dzic.l y zn ą, tr<lcy, y dla ~e
go ~'na brzegach morfloch 
nle ien: dob re dó iedzenia, 
ale przęwiezione, albo za
chowane prze z i8 ki czas, 
ieH: wyśmien itą potrawą w 
ZImle. We Francyi nay" 
więcey fmakuią w wątrobie, 
ofobliwie z Płafzczki na
zwaney baudee. W Holtan
d y i zaś y w Anglii, o ni~ 
niedbaią. Rozm a ite rodzaie 
są Płafzczek, których na
zwiika są: la Rance, la Pa
flenaque, l' Jo1ltavelc, l' A igle, 
la rporpille, l' Ange &e. Patrz. 
tych jaw. Na ~yfpach An
tyHkich, zna ydUle Cię pewny 
rodza y, który kwiczy iak 
świnia, y ma dwa gr.oty n!. 
końcu ogona, których ukło
cie powiadaią ieO: śmiertel
ne, nic przyłoźywfzy zaraz 

kiwał 

RAJ. 
kawał mięsa, z teyźe fa
rney ryby. Bywaią Płafzcz
ki niezwyczayney wielko- ' 
ści, czego dowodem ieR: ie
ona, którą blifko wy fpy S. 
Krzyfztofa, Jedwo 40. ludzi 
wyciągnęło z wody. W R. 
1734. I~; fiop miała długo
~ci, a 6 fzerości. W Seram 
widzieć fię daie ikora mar
morkowa z Phfzczk i, która 
ieO: tali: twarda, że fię nią 
kobiety odziewają ziadlrzy 
mięso. Płafzczka nazwana 
La Raie dz'ab!e, na wyfpie 
Cayenne, ielt wielkości nie
zwyczayney,zabiia fię Ofl:ro-'
pyfkiey rybą morfką, wy-
1koczywfzy Czarem z wody, 
upada nazad z wielkim trza
ikiem, y porufzeniem wody. 

RAIFORT. Chrzan. Ro
żne rodzaie fą tego ziela. 
Ten który rośnie w ogro
dach, daią go na fiół póki 
ieIt młody, gdyż fiary iefr 
twardy, y żyłowaty, zby
tecznie iedząc idzie do gło
wy. Chrzan dziki ftuży od 
Szkorbutu, używaią go we
wn~trznie, y zewnętrznie, 
trą go na tartce, y oćłem 

zaprawuią, co fię nazywa, 
M 01Jt tar d e des Capucin!. 
Chrzan łatwo fi~ rozmnaźa, 
gdyż pokraiawfzy go w ka
wdki, wrzucić w ziemi~, to 

się tyle korzeni 
wych. 

RAINE . . RAINETTE. 
Patrz GraiJuf. 

RA1PONCE. 
i!eią w ogrodach, 
liście y korzenie 
sałacie, rozmnaźa fię iak . 
chrzan, z pokraiany<:h ko .. 
rzonk()w. 

RA1SIN: Rodzenki, w
l

• 

Ogrodach fadzą rodzenki w 
Szpaler, bardzo dobre do 
j~dzenia. Pod l1owem , Vi
g17.B. mówi fię o tych, z ktł-
rych robią wino. Nodzen
ków fzpalerowych nazwiika 
są. te: Chacelas,!e Mufc4ł 
blanc ty noir, fe lllIftJcat dłZ 
M alvoijie, te Cloutat y te ~ai~ 

Jin d,' Abriu>ł, które fą ~lel
kie, żołte, y z·łote. Azeby 
rodzenki dofzły pr~dzey, 
llvmuią z nich nieco ziarek, 
które fą bardzo ściśnione. 
Rodzenki nazwane Mujcat 
czarem zamy kaią w butelce 
ze fzlda b i ałego, z fzyill 
d1'ugl. gdzie roś-nie wygo
dnie, wolnemi brtdąc od mllch~ 
y promienie iloneczne m~
iąc w iedno zebrane, fialą 
fię owoce~ bardzo delika
tnym. Miło ieH: bardzo 
dochowa-ć w zimie owoc w 
całości, do czego maią róźne 
fpofoby . Do ~achowanja 

:H~ 



~56 RAI. .. 
zaś rodzenków, fekret ie!ł 
ten: potrzeba rodzenek ObM 
w:' nąć w papier, iak ieft na 
orzewku, pbtym pokryć go 

o,eczkiem z ceraty 0<1 
oefzczu, dziurka powinna 
być zawiązana ijtk nayle
piey; gdy mrozy naItaną; 
przykryć l1om~ c:dy fzpa
ler. Na Wielkanoc znay
dzie fz grona rodzenkow 
świeżych. y pięknych. VI 
zachowanru owoców, na tym 
cała rze,cz zależy, ażeby 

powietFze nie dofzło, za
czym zawiesiwfży Owoc, w 
barelce , , potrzeba ' ią zam
knąć hermetycznie. Albo 
l.1K ł adać , warfztwaini; ,prze
fypuiąc ot ręb~mi z popio
łem, y poftawić mi fuchym 
mieyi'cu. W Prowancyi y 
w kraiach ciepl ych, fufzą 
rodzenki na Boncu; ~Ibo w 

( 

piecu, gdzie Gę cul fl.1ią: Su-
che rodzenki są także bar-
01.0 dobre, używaią ich do 
ciafta, do potra w, y do t y
zanny, wyiąwfzy z nich 
ziarka. Z rodzenków świe
żych, fmaż:l galarety. 

RAISIN d' AMERIQUE. 
Rodzenlei Ameryk a'lYk ie, sok 
2 tych iagód ma kolor pur

, • purowy, y laxuie, używaią 
go do farbowania; Ro~lina 
pocholizi z Wi rginii. 

RAI. 
RAISIN de MER. Gro!' 

no morfkie, ieft gatunek śli
maków, których ikorupki fą 
błękitne, y CZl1twone, znay
duią ie czarem na brzegu .. 
Ten ślunak łazi powoli. J aia 
ikleione razem, m11ą kfztalt, 
y kolor grona rodzenkowe
go, y ztą;d fię nazywaią Rai-
fin de mer. . 

RAl :-, lN d' OURS. Zie
le pewl1.:!, rośnie w kraiach 
got<tcych Europy, tak Gę 
nazywa z tąd, że iagod y S,! 

podobne do rbdzen~ów, y 
Niedzwiedzie powiadah bar
dzo ie lubią. Wielkie fkutki 
przypifLLi~ temu zielu, na 
kol1~i, y kamień. 

RAISIN de RENARIJ. 
Ziele którego iagody ilużą 
od zarazy powietrza. y in
nnych chorób, liście przy
Jdadaią na dyminice mOl"O

we. Wewnętrznie zażyte 
śmierć przynofi~ 

RALE. Chroścźel. Nie 
marz infzych gatunków tych 
ptaków, tylko mała odmia
na w piórach; y mieyfc na. 
których przebywai't, Raił: 
de Gen.et; które Gę zn~ yduią 
po w'innlcach, bardzo lubią. 

z~arka z Lubzenki vVłofkiey. 
O nim to powiedział Mar
oyaltrz: Ruflica sim an per-. 
dix; !iu:źd rejertJ si japo'f idem1 

CGrior 

CariOt" ~ft perdix, jie fllpił ille 
,nagis. Chróściel czarny, pontie. 
którego chłopi łapią w si- R A Q U E T T E. Patrż 
dla po nad rzeką, biega Opwztia. 
bardzo prętko, lot, ma le- RASCASSE, SCORPE
dnolhin y, prętko go zła- NO,ol1 SCOH.PION de ME . 
pie iaftrząb. ChruścIel zie- Nied:6wżadek morjki. Ta ryba 
mny Amerykaó11.i, left le- żyie pO' brzegach w fzpa~ 
pfzy, niż Ortolan ptafzek ie~ rach, dla żądła, które ma. 
fieńny. Staie {ię tak tiufł:y ieft bnrdzo ftrafzna, nie mo~ 
y gruby, że nie może uyśc zna iey łapać, tylko za ogón, 
r~lk Ind yanów. G3 tune k od zakłocia żądła wdaie fi, 
riaywiękrzy przepiorek, nll- inflammacya, lekarftwo nay
zywa ii~ Chrościelem. Nie leprze, wątroba z njey fa
umle ani fię Zanurzać, ani tney. Znayduią Gę w śród ... 
pływać, lecąc firzyże wodę ziemnym morzu, y dzielą; 
ikrzydłami, tak dalece, że fię na róine rodzale. 
zdaie fię bied?; pr~tkoJ te R A ~ P E C O N, Patr1' 
ptaki fą bardzo fmaczne. Ura n ofcopt: , 

R,Al\HER. Grzyu,:acz. Ielt RAT. Szczur. N~e wier~ 
rodzay wielkich gołtbi, któ- kie zwierzątko kofmate, par'" 

. re fiadaią na ga łęziach drZew. fzywe, podlega kamieniowi 
Znaydui.ą fię częfio l}a wi- w ftarości, śmiałe, złe, y 
śniach gd y dochodzą. które źarłoczne. Drewno, fprz~ty. 
bardzo lubią,lataią fradami, podłogę, prz~dziwo, mate'" 
nie gruchaią, tylko kied y rye, wfzyH:ko tnie ~ębami. 
fię parzą· Gnieżdzą hę nie Łakomy na cialo llldzkie~ 
ochędożnie, łatwe do wzię- widziano umieraiątych,wi~ .• 
cia, ale trudne do znalezie- źniówł y dzieci w kolebkach J 

ni.a. W leCie gdzie ich bywa poźartyoh prz~z Jzczurów. 
Wiele, poluią mi nie po nocy Kloaki,fzpi.tale,y inne miflłY" 
z zapalonemi pocho·dniami, fca nieczyfie, fzpiklerze; '1 
gdzie poftrafzone ftrzelaią. pod podłogą, fą mieyfca ullt-

RAPHIDIE. Ten robak bione kędy przeGaduie. \V 
ieO: bardzo rzadki, znayduią zimie gnieździ fię w (łomię; 
~o w lefie. w fianie, pod kOJRinem; ź yie: 

E~ tłullo· 
Dyle,: Tom II. 



/ HAT. . 
SWJec::!) Ooniną, bość tJrytly, na zmięknienie 

serem, m3,t y, mi. kamien· nyrek, y zepfucie żołądka; 
il mi, drzewem, trynklem, który {,t rozdziera w nie
papierem, mąi ą, y zOO:lem. który'ch mieyfcach. Tym 
Flic [woią ur:y nę, nie wy-: chorobom i:lk famcy, tak 
chodz' z dziu 'y, tylko dla famice ró~nie podlegai.~~: 
pożywien' :l fiebje y dżieci, ofobl~wie w fiarości. Na 
boi Gę han zo łaSIC.Y, któ r~ \ l Y gubien ie t,,,{ fzkodli wego 
za mm ,rp (ia aż do i~m~T, y rodzaju, flawl<tic! lapki, y 23-

pomlhlo lego kąfania y 0- pl' '·/uią it'dzcnie trueizną. 
brony, krew mu wysysa. IVliędzy innemi zaprawami, 
Rof'puftny w fwoich miło- naylep zy profzek z Jafkie- . 
ściach, 7.ilblia llę z drugim ru, czyli Reno1fc1Jle, l tóry 
< ż n,i śmierć. Samica ro- gryzie y zapala wnętrzno· 
oz' l,ilka razy na rok, po ści, iak wezyl\ atorya. \V 
p.ę o o lub 1'ześcioro ra- F~dymbu!gu odkryto, źe Sol 
:lem, pra ie Z!lWr~e w lecie, wyciągniora z burf'ztynu, 
na sn '1 .dle które fobie robi i'ypędz!l. fzczur)\V z dOffiow, 
z. klakó,v, albo z pruchna; y gubi le . Oprocz rzczu
})fZeZ prz yVI iązanie do dzie- rów demo\: ych, są~ iei'zcl.e 
Ci; biie fig ż J-~oteln broniąc fZCZL1i'Y leśne, polne, y bia
• cli, po'trze Ja kóta rnocne- Je, o których llPewniaią nas 

o y z prawionego, ażeby ktipCy, y żeglui~cy, źe fi~ 
HU dał radę. Mimo tak znayduią w Azyi, VI Afry:. 

wi!".!!k ~y pi()dności, fzczu- ce; y Amer.yce, na rotne 
rów nie marz tak wiele, gqtunki, y rodzaie rozro
Hlkby ich być powlnno, gdyż • dzone. l\1iędzy któremi mie
giną C%ęc:;elą Z głodu, lub ści nę Dżdelphe y Lemming4 
choruby, Ci. }cią ze w niedo- Patrz tych .p0w~ 
{tatku żywno~cl, fami Hebie RAT d' EAt]. Szczur 
})oieraią, mocnieyfzy biie flJodny, robi fobie mief-Lka
na Habfzego, otw iera mu nie w ziemi ponad wod~, 
głowę, wysjsa muzg, a po- !tawern, y rzekami"źyie iak 
tym refztę pożera. Szczury wydra rybami, plynie do. 
chorułą na kainień, który hrze y d ługo pod wodę, p1 0- . 

bywa z lad' jakiego gatunku tki, kiełby, iabki, robaki 
i ywn03ci, na kul'cz~ na gru'" wodne J ikra z barwen y ,~ 

karpia, 

\ . 
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}{arpia, y fzćz! paka, korzon- których te perfumy zamy-
~i y ziola, wfzyH:ko to ien 11: a , powiękfza' iię. . Ten 
wyśmienitym ,dla nich po- fzcz:u' mogąc io~ciągać mu
karmem; złapawfzy rybę, llmły y :lkórę, ńlho ie fK lr
wynosi. na brzeg, albo do czać, moźe llę wcifo.H:: przez 
iRmy, y tam pożera; cJ~cąc n~ylllnieyfzą dziurkę, ale 
Jlltl odebrać, kąsa mocno, y h"tfl:orya iego, ciekawfze 
ucieka w wodę. Samlca nam rzeczy o nim powiada. 
rodzi 6, albo 7, małych, w l\'Ia albowiem dowcip, oby
w K\yietniu. Chlopi w poG: ~zaje, zręczność, y inttynkt 
iedzl fzczury wodne, l~tóre ' bobra, żyi~l iak bobry vi 
plowią i'ą nie zlc. \V l\a- gromad-zic, 7.ald:;ldai:~ fobie 
padzie znaydl];a (je bielu- mic{,~kanie nad R%eka iaką, 
teńkie, do il<Lltk:~em ieit po- y ~vf1:y('cy razem pr-acuią, 
~oźenia kraju, mo:~e że y w na wvfbwienie m.i.e{'zkania 
w Eur?pie północney, kie- pofpo'litcgo, potym dzielą fi~ 
py pqltrl.eg't ic~. na fllmilie, każda znowu fa-

, p 1\ T d' }i~GYPTE. leli miER, robi miefzkania kryte 
toż f:lrno co !cll1leumol7. na różne pi~tra, tak aż;by 

R A lI' 1\/T U ,'.)' QU:"I~~. ~r ... n' .j - l\~ '.. '- nlepogr.}dy powietrza, ani 
fzczur zier~ln0wodny w r a- wyłcw wody, nic nie fzkQ
nadzIe, źyie ziołtł~i y ko- dzi l y. Te zaś Uli ynki fia
l· Zon L,mi, nie bardzo dzikoi, wiai 'Ł ze trzei ny, czyli si
dale fi~ ułafknwić, z młodu towia, y z liści y ziół, któ
piękny, letki; fwywolny, ia~ re potym oblepi ią błot 'm 
jwtek młody; możnąby go tłuftym. W zimie, będłC 
~hować, gdyby przeraz/iwy te mierzkani~ p,-zyluyte 
fmród nie odrażał, nie Iqf<l. śniegiem na trży uopy lub 
U samicy cz19nek natu;al- więcey, zamykaił zuptdnie 
lly, wcale iefr oddzielony wniście, a ranu gt~biey ko
pd otworu, którym gna V piąc fię, fZ.l1k . ą korzoIl ków' 
w ypufzcza. U samca po'd y pożyw ~e~]/a. N a ten cz s 
czas parzenia fi~, iądra ftaią bf'fpi.eczni ~ą od m ,:sliw ch, 
fię wielkie, a potym pIafkie ale na wiofnę nIe dadzą. 1m 
po złączeniu. Pod. czas łą- nigdzie mieyf(.;a fpokoyne
c~enia fię, fmród pIŹma po- go, gdyź ich gnia7.da pCuią. 
Wl~kfza fi~, y p~cherzyki, w y kiymi zabiiaią ąlbo arzę~ 

Ec :a ~ai~. 
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l~ią. Z trudnością chodzą 
y powoli. W Maju gdy 
filC grze ią, wabią ie glofem 
~amicy y tłuką.!które itych 
fj~ wymkną J zgromadzają, 
fi~ na początku zimy n~fl:I2-
pUlącey, y nową podeyml1ią, 
pracę W budowaniu miefz
j{ani, . Futro ie[t bardzo 
delikatne, :lle fmród niezno
śny piźma, nigdy nic> wie
trzeie. ' Używ~~i:t ich pu
chu na J{ apelLlf'L.e do f~bry k J 

k~óry ie[t pod ",łorem dlu 
glm. 

RAT lVrUSQUE des AA
TILL~:S. Patrz Pif()1'żs 

RAT, de NORV}i~GE. 

Panz Le,.mning. 
RAT PALMISTE. P. 

~fll,..e~tit. 
RATE Siedziona. \V 

tey czę.~ci wnętrzności wi
dzieć fię daie niezliczona 
{noc dziurek h:!welninnych, 
gdzie I tęż S~! arterye y ź ył y. 
UloLe~ie ~[edziony poka.,. 
{':uie·, źe luew przefzedłfzy 
fubfl:ancyą kifzek. o8rn1eni'a 
fię znacznie w nie y '. pu:ez 
opóźnlcnie Gę w biegu rwo
im, y rozeyście Gę po ró .. 
inych 7.yla<:h, któ re filC tam 
ro.t.dl.ielai1' ńż by oddzie-
liła ll~ od :loki, która fiEG 
mą 'ci :13yćh~ wątrobie. 

I{ATO.'\J. Zwierz1tko, 

RAT. 
tkóre nieprzyzwolcie tl'l

zywaią Coati du Bre}l. To 
zwierze -czwornogie, iefł 
iedno z· naypięknieyfzych, 
łaDmwe, fpokoyne, łetkie,. 
żywe, poufałe, y podchle
bne , przedniemi nożkaml. 
i?da, łazi po drzewach fzyp
ko, chodzi podik<1kuiąc, lub, 

.j grać, ugania fię za Toba-
kami, ślimakami, paiąkami~ 
y dhz'lfzczami . Na po
trzebę chodzi ochędożnie .. 
lubi cukjer, mleko, y łako
tki, o, .... oców nie iada. Do. 
zabawel{ małpich, łączy, 
przywiązanie, y wierność 
ku Panu fwemu. iak pies .. 
Słowem ie(ł: to ·zwierzątko,. 
które gdyby lit;; chciało cho", 
wać W kraiach nafzych,. 
wielkąby przyllugę ezy niło, 
wytępiaiąć po o srodacb. 
fzkodliwe robaćtwo. 

RA VE. Rzepa ieH: d w o..., 
iakiego rodzaiu, iedna. okrą
gła, druga podługowata, 

obydwie Hużą do iedzenis, 
ale wiatry fprawuią. Chłopi 
pieką ią w popiele, y iedzą .. 
albo nafufzywfzy całek cho-,.. 
waią na pó{t. \V fupi}vfma
ku dodaie; Ro~ią z niey sy
rop na kafze!, y katar dla 
dzieci, dek~kt z niey do
bry n! odm'rożenie człon
~ów~ .Bywai~ tak wiekle 

rLepy. 

-

RAV. 
rzepy, co ważą d o 40, lub 
50 funtów. Rzepę na sa
łat~ .. potrzeba siać tym f"po
robem; namoczywfzy nalie
nie w wodzie rzeczne y cie
płey w zimie, przez 24 go
dzin, ci potym przez drugie 
~4 godzin położ y ć na flOl1CU 
w woreczku, a gdy kły po
pufzcz!, wziąć ią na lnfne-
keie, li we tr2V dni będziefz 
ł11iał sałatę ;. niey do ie
dźenj a. 

RAVET. Cl7r'Zqf~cz, jen: 

pofpollty na wyfpach Afry
.kańfkich, wcif1"a fię do ma-

I . 

gazynów; y kufrów, gryZIe 
wfzyftko co napadnie, prucz 
bawełny, zaraŻ:i. wj'zyl~ko 
fmrodem, cz go {ię dotkme, 
y rozmnaźa iię wielce, lud.
de iaio podzielone iefł: na . 
50. komórek, w których 
jefl: śniad. OchędoH:wo y 
~apaohy drc gie, mogą bronić 
nieco od tego robactwa. Na 
wyfpach Amery kaM1cich, fą 
bardzo wielkie pająki, które 
umyślnie chow~ją na wytę

pianie tych robaków. Paerz 
Araignee d' A711ef'iq'lle. 

RAY GRAFF' ,- FAUX 
FROMENT. Sfoklos. Ta 
roślina :róźni fię od kofirze
wy, y fałfzywego ięczmie
nia, iefl: z rodzaiu kąkolu, 

który podług da wn ych
W

, ieib 

~4I. 

'odrodkiem źyta przez złą 
uprawę. Siano z nie y, ieft 
wyśmienitą parzą dla owiec, 
koni, y bydla, miękfza ie{t 
nim Gę wykłosi, dwoiaki~
go gattmil u, biała y cter
wona, zasiewaią nią umyśl
nie 1ąki, y przy dobrey u· 
prawie zjem~" udaie {it~ ar
dzo dobrze, nie cierpi ża
dnego ' zielfk3, nawet po
l<rzy vy wytę.pi8. Ośrn Ma[ ... 
d rów Stok ło~u ldand~~kic. 
go, lwfztllie 72. Liwrówł 
można nim zallać cldv Łan. 
Lotary ńlki iefl: dalel;o po
dleyfzy, potrzeba I~O fun
tów na Ł~n, funt płncą od 
I S do 2.4 grofz I'olll,ich. 

RE1\LGAP. J <:f\:: gatu
nek Arrzenilm CŻer\l'OnEgo 
zmiccfz:1l1Y r- {jarką. Na 
ogniu wydaie fmród fiarki 
y czofl:ku,Konowa!\)wie uiy ... 
waią go na IC!n: l\OI1l1~ie, ':l 
złotnicy tal,1:e pctrzebu!ą. I 

\\1" Azyi robią z niego pufzki 
lekarikie, które fą pokryta 
prochem żoltawYJn, który . 
popłukany ieH: kwiatem Ar ... 
fzenlkalnym. 'P"nowlc A
zyatyccy, CudzoziemcolR 
d1ią w prezencie, takowe 
naczynja za rzecz ciekawą; 

, POfągl y flgurki Boźków, 
Ind yanie robią z niego. Z 
"t)'n1 wfzyftkim ie.fi: to truci ... 

zna 
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~na I1lcbcfoi ((;I.na, y ie,ź::-li 
Svamc/,·ł~ ie za' lekadl:wo 
tych' plIL;t:;{ uiywai1,)la' 
tego, ź(;! Ich tl:.'lnperament 
ielt u\1)~aLho'ryany) p.rzez go
:r~cośc k i'Rjll, niŻdi n:ll'z; y 
w przypadl'u, p6t.rzeha rn
tunl'u pnct!: ieg;o, y g\~r~ łto-
vne ro. Zt,!\~ na p 'ze!axo
:vanl~, P' trze ba din pich io, 

razy Wl~( 'y /, f'1a [jJ{,l.:ac~!an
hy, n,ż!?!; (Hi! n:I';. Rudga,r 
natura! l,' zna vduie (Je w 
Tu'rczcC'L, \~ ,~wc('yi~ ' ;7 w 
NienH'l,·('h, ~le I'zildh). Ro
łJią taJ: le art~' li C' ~", b)) 'ł ) !'i'.c::'z 
fl!blimacy .~ }iiC'!' . : 'u ari'zeni
kowegQ~ y ~.l· rk2/-ytu fiar
czy1t, r:,I. 

. Rt.LLHJL. lei~ gatnnE:k 
drzew (j·!r!:l.::f1-jc;lgo, n;l

zwane'l u ,.~;i /ł "21 )k, l".l; V,\ ~!~~ :' o 
do gar o\·.'~łni:1 fh):', y -f~""L'
xbowan l! c:!1rno ku ~.,{ ybtlnu. 
RozuJ11iei,~ ;~ flu~y n:1' a.ule. 
LiŚCIe mł~ c z tE;~O dr-zc\t'
.]{3, 1I!?1 1 .. by d ło, ,'3'dyone 
jf!dc:.. 0 1,\ 0(; ~' lj~(.'je :tcuc 
fą trucizn l. którn ptxynosi 
wiel1q c.:hol'ob~, kUl1\vl;lsye, 

y z, \\ 1'0;: głn vy. \V .fjan-
I g wedo9Y j w id Ii :; owce, y 
kozy } )I,vracaj:!ce Z pola., 
.które :'1 ~ l"d j f~ li~ ty ch li
~ci, d)\>. i ei~t {i~, ld:ęr'ti iię w 

1010. y p:tcaia nil :?iemię. 

• Z\;, e~~\·rt:y ł b, [tpj;! tak 

REG. 
w rnie yfc:u prz~z carą 'go
dzjpę· Ratuią ie leiąc wo~ 
drc zir~mą 'z w e rzchll, li ta~ 
potym przych9d:?i do tlebie. 
Ta tru~jz~a nicmniey fzJ{o
dliwa jell: V dla ludzi. Tra
fia {ię czaf';m, że lito zwie
dziony pigknością owocu, 
fkoro zle, \;'pada w fzaleń
.fłwo, blcdnic!e, y w nie7no
śnych konwllf'y;~ch kończy 
ż\'cie. \','u:'dziec nie mo
.i~:l przycz y ny, dla czego, 
tak pięl\llV na pozor owoc, 
t::l k f, talne ?a f9bą ciągnie 
fkutki. 

R:~:GLISS~. Lukrtcya. 
Tey hośliny iefr trolaki ro
dzay: dziki czyli leśnv,za
granic/.n,r, :!bo z \Vloch, v 
7ę wCcho'dnich kra jaw fpro·
wadzQny, y pof} olity, któ!o.y 
ro~nlc w Polf'/-cze, w Niem
c%ech, we "rłoCzech. w Lan-: 
gwecbcyi, y Hifzp'tnii, a te-: 
go altatOlego pof'pqlJcie nay
wlęC'c y uź y \\- aią. Korz!:ll 
Dl1ży na piersi, y na k:;(zeł~ 
prep~ .rUtą go 7e ' ef'sencyą 
anyźkow;~, Piwo\\'arowia 
kładą go (zafem do piwa. 
{'a p!'of'zf.'k {tarty korzeń, 

y ~ cukrem ZI ięrz~ny, za
żyw:.1ią , na ~apalenie zol'Gdka, 
pierfi, y wątroby. 

REINS. l..,rerk'ź, illlŻą do 
oddzielania ~rw j, ~ mate

ryl 

REt 
ryi fłonych, które im tą 
przeciwne. W każdey nerce 
fą dwa kanały, z których 
ieden ieO: Arteryą, która 
idzieod Aorty,y która przy
nosi kre w do nerki, drugi 
iett ŹV lą nerkową, nazwaną 

tenale: ~ któq krew prze
czyściwt'zy ilę przecho zi. 
'Nerki fkładaią CttC z trzech 
fubH:ancyi różn ych, iedn!l 
naz ywa tlę c6rticGlrJ czy li 
zgrom~dL.enie ni.ezllczon ych 
kanałów krwiirych y źy lek, 
gdzie tlę zn8ydU1e wiele 
gruzołków, Drugi tubu!euJe; 
czyli rurki urynalne, któ
remi przechodzi uryna; li 
trzeci 1\1 amellonnee. Te są 
więc cedzidla, przez które 
krew cz yścl {ię, a tlryna od
chodzi prL.ez ::l.rterye do p~
cherza. 

R(~INE des PRES. VI
GNETT~, Oli P f L 'f I T E 
BARBE de ClIEVRJ~. To 
drzewo dla podobieMl:wa, 
które n1:1 z ·\Vi~lzem, Ła
cinnicy naz\vati Ulmaria; 
Serce posila, xany goi, y 
poty fprawuie. Lifi:ki :t:ie
lone y kwiatki V;! piwlc, daię 
zapach r'l'fałwazyi, tenże fku
tek czyni w winie, y w 

I miodzie. 
REINE des S~R.PENTS. 

Tak nazywa fi~ bal'dzo pi~-

24'; 

kny 'Vąż w Brezylii, \v l~ra 
ju G'lliaL1. 

Ił ":MOR ,on SUCET. 
TI'zyrnonawek ry bka mo rlK , 
któr:l. ma niezmierną siłę, o 

którey cud" \'ne rzeczy po
w i ad a~ą. Długo rozur li~ 'no 
że fama iedna może, na ywię
kfzy okn,t zat.rzymać; y 
dla tego i1; tak nazwano, 
Oknzt Knliguli, powiadaią 

był przytrzymany przez tlG 
rybkę; l<.tórey czterech fet 
ni f'ów rad y dac ~ie mogło. 
To l eft pewna, że lię czepia 
do okrętów, y do grzbietu 
wielkich ryb końcem g,ło~ 

wy; która lefi k!eyka, y 
chropowata iak pilnik. SiłlG 
ma tak wielką, ze naymo- . 
cnie y fz y człow ek oderwać 
jey nic potrafi, ]eż~1i okrcct 
fi~ zatrzyma kiedy w fwoim 
biegu, to albo ' przez niedo
ftatej- wiatru, albo przez 
wielką liczbę tych ryb, albo 
in{'zych ślimał~ów, dla któ
rych będąc [p6d okrętu ch-ro
powaty , w itrz y muie okr.ęt, 
od łatwego funienia. tlę po 
wodzj e. Rer.1orę \ maią za 
frernika pfa n!ortkiego, za 
którym ta ryba żarł oczna 
gromadnie pływa, y nieod
fł:ępuie od nie go, cl y to on 
w wodzie zanUrza fię, czy 
po wlerzchtl wody pły}va. 

Gdy 
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Gdy czarem widzi przez rtl
baków złapanego pra, f~,l11a 
nie wie gdzie fię pod.lleć, 

nauftatek zbliżywfzy fię do 
okr<etu, czeka, aż po(ł:rzeże 

inC',ego, otoczonego rerno
rami, z któremi -łączy fię. 

Hollendrzy nazywai,! poif 
son d' or d'1.lres, bo w Odno
oze Gwineyibey pl yną gro
mndą za okr"tem, y ziadają 
gnoy ludzki odchodzący z 
() krętll. Rotumicią, że fię 

ł~!c.l:l: iak pf y morfki e. R~ ... 
mory w Afr\(ce, w Azyi, fą 
wi~kfze y ·pięknieyfzego 
koloru. 

RI~NARD. LŻj·. Ten 
zwierz śmiei'dzl, z ::.nGiynktu 
chytry, z potr7.cby dowci
pny, zazdrosny z niepodle'
głości, nieprzyiaL!1Y nie
woli, żyie z fprawności, 

brzydzi fię Dodzycz:! życia 
oomowego, nie prz' mUle 
pok~rmu przez itratę wol
ności, tak nie clerpi. nie
woli, że gd y wpadnie w że

lazo, ucina fobie nog~ zęba
mi, ażeby fię tyil~o uwolnił. 
Lis zo(łaiąc na wolności, nie
przyiacielem ieH: {trufzn ym 

drobiu po folwnrkach, y 
zwiel'Zyny w lefie. Prze· 
piorki, kuropatwy, drob, 
Lekasy , zaiączki, króliki, 
aŃód, iaia, mleko, SflX, y wi ... 

nogrona, fą naywiękfzym 
dla niego fpecyafem. Na 
zdobyci.e tego wfzyH:kiego~ 
więcey potrzebuie dowcipu; 
niź fatygi., wj~cey zręczno
ści, niźeli fiły, więcey ro~ 
Uropności, niż fprawności; 

wi~ccy cierpliwości, niż; 

żywości. Głos koguta 0-

frrzega go, o blifkości fol
warku, zaraz tedy kopie 
fobie i~mę w blil"kim lefie; 
krąży w nocy albo z rana; 
przychodzi, odchodzi, zakra
da Cię. roiłrząsa, przyfuwa fi~ 
z oftrofnością, czołga fię na 
brzuchu, wfuwa fię gŁadko; 
przełomuie fzczeble, y La
biia kury, kurczęta, golę~ 

bie, podL1fiwfzy obźera [it~ 

a refztę zabiera z robą, y 
chow:;t nń potym. Zawfz~ 
wefoły, biega, y myfzkuie 
no\vey zdobyczy. Gdy po
frrzeźe przechzdząc fidla za- ~ 

frawione, za(łanawia fi~ tro·· 
che, a potym obeyzrzawfzy 
zewfząd, bierze ofrróżni~ 
ponętę_ y odchodzi. Lub.!. 
miód, y rabuie ule p[zczół, 
gniazda ofsy fze:-fzeni, li 
chociaż odnofi ran y, nic fi~ 
nie zraża, ale wytarfzy fi~ 
ni piaJku~ y otrząfnąwrzy 
żnOWLl powraca, y puty fię 
rńorduie, póki ich ztamtąd 
nie wy p~dzi. Widzi~mo 

kilka 

REN. REN. ~45 
kilka razy, że dwoch lifów potomfł:wo. Gdy ieIt fzczen
polowało na zahca, ieden- na, tarza fię częfi:o, rzadko 
fie ikradał, a drugi na niego wychodzi ziarny" wycho
n;p,dza ł, a gdy go ucho- wuie dzieci z wielkim tl:ara
dzili, podzielil i .tlę zarówno. niem, y pp ych y Inością, u .. 
Ale źe nie zawrze lis może czy ich fLukać zdobyczy, y 
napaść ni takie fpecyały, żywić fię. Jeżeli za po
z głodu przy~urzony by- wrotem, po1.1::rzeże iakie śla .. 
wa, kontentować fię ryba·. dyokoło fwoiey iamy fzu
mi, rakami, chrz~fzczami, ka infzego mieyfca y prze .. 
fzarallczą, fzczurami, m y- nosi dzieci, jedno po dru
fzami p;lnemi, węż:::mi, źa- gim. Lis nie żyie wi~cey 
hamj, iafzczw-kami, y ie.. i:lk 15, lub 14- lat, potrzeba 
żami. \V lecie milczy, ń w mu dwa lata, ażeby doroil zu
ZIm1e D(Qmli, chodząc po pełnie. Z nieprzyiacioł, 
śniegu y lodach. Glos od- nayfrrafznieyfzego mi fiebie 

I mif>nla podług czucia; ina- ma człowieka. Nic za-
czey (mówi P. Bl~8(m) od- bawnieyfzego y łatwieyfze
zy wa hę gdy poluie, inaczey go, iak pclować na lisy. 
gdy glodny, inaczey gdy fię \Vpuściwfzy taxy do iamy, 
fmllcl, a inaczey gdy go co potrzeba mieć gończe pry, 
boi i. Gd Y śpi ZWl ia fię w y charty na pogotowiu, aże .. 
k ł~b, iak pies, fen J.aś ma by ikoro lis wypadnie z ia
tak twardy, ź'e go mozna my, ścigały za nim,tym cza
zeyść śpiącego. Gdy fpo- fem myśliwi froiąc ze !trzel
czy.va, kładzie fię na br.lu- bą, na upatrzonego {trze
chu, wyciągnąwfzy zndnie łaią. Gd y lis ucieknie z 
łapy. toź famo czyni, gdy iamy, myśli.wy zatyka ią. 
fię fkrada na ptaki. Zima y zakradHzy fiIG czeka, do 
dla lirów, iefl: pórą franowie- które y powracaiąc gdy uy
nia Cle, lifzka w Marcu, albo dzie pol1rzalu, ucieka w no
w Lip"cu, rodzi czworo, albo ~i. y kryie fię w takiey gę
pięcioro, a nigdy mniey nad ftwinie, ze go y psy zna
troie- Sama fobie obiera leść nte mogą więcey. Jeżeli 
mieyfce. gdzie ma wydać wypadnie na pole, ucieka 
na świat, y wychować nowe wciąź _nie obracai~c fi~, Y 

Ff psy 
D!Jkc: Tom II. 
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psy mordl1ie. Nie krzy-
czy, chyba że pol'trze[o
nym zoJlanie. \Vziąć go 
żywcem cl~źko, gd yż okru
tnie kąf).!, Y bron,i r,ę do 
oH:atniego. rvl ir: fo iedzą w 
iefieni, gd yż wted y i eH: du
Ry, WVp'ln ~7. \r (i e na win.o
grona;h, S ad lo iego, V 

oliwa w k,tórey gotuią mię
so, u<,mierza, rezolwuie, y 
Huży na boi uCzu, y dd:en ie. 
Poniew,ll wlos wypada, y 
odrafl:a i n r ~ v co rok, futro 

. iego - nie le(t dobre, tyl
'ko w zimie. Bywaią lIsy 
. czarne, ' fzare, rlldawe, y 
białe, ofobl :wie w zimnych 
kraiach. Lisy b i ałe są nay
p'i~ knie yfze, y na y kofzto
wnieyfze po sobolach. Do
świadczenie pokazuie, że 
lis y częścią chowane, czę

śc ią z pf~l1li itanowione, nIe 
śm ieią ru[z yć' kury, do ue
bie prz ywiązaney, y źe fię 
z pfem nigdy, z natury cier
pieć nie m0gą. 

RENARD MARIN. Lis 
morjki, ieH:rodzay ryby mor
!kiey, która, uezęCzcza. po 
wybrzeżach błotniil:ych, mo
rza środziemnego, ź yie zi0-
łami y rybami, bywaią; nie
które, co waźa do 100. fun
tów, mięso ieft dofyć do-, 
bre, y w niektórych miey
fcach tłufre. 

R~N: 

. RENNE. Pantrz Rlzenn~. 
Rf.i:NONC ULE . ./aJhier. 

Tego rodzaiu ziele, dzieli 
fię na różne gatunki, a te 
na różne odmian y. Renl1n
kllly, któ,' e są ozdoba oCJ'ro
dów, '.potrzebują wi~lkiego 
ll:uanl:l, uprawy. zi cmi no
wey,o letkley, zmitflaney 
z gnoiem wyplonion y z I n
fpC? ktu, pomiarkow'anego po
dfewani.a, wyH:a wieni~ iuź 
n Ol powdnie, iuż na wfchod, 
y fkrapiania fokiem tytid
nowym, :Ubo piołunowvm 
dla zachowania od much'" PIL: ' 
cet071S, od robaków, ślima· 

kó\.\, pU l ąków; y g :lGCnlc. 
Ten J;. wiat pofad7ony na J e
fieI1, kWitnie przez całą z'i
mę, y WIOi'nte; iell proil:y, 
dubeltowy y puldubeltowy,. 
ten ofiatni. nayL~acowniey. 
fzy, dla ofobtiwfzey piękno
ści, y że wydaie nauenie. 
lVliędzy inne mi. gatunkami 
Renunkulów ieil: ieden, tO' 

rośnie na bagnach, fz kodri
wy bydłu, y owcom. Patrz 
Douve. Drugi.e R~ntlnkuły 
na bagnach, których zaźv
wCzy wewnątrz, fprawl;ią 
śmiech zmyślony, konwul· 
rye, y śmierć. Potym Re
nunkuł leśny, y Renunkoł 
polny, które nlc nie fzko. 
dz,! byd'łu, y w Niemcz,e€'n, 

liitki 

.. 
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liaki ich iedzą w salacit:>. nunkuly, y tą ,wodą kropić, 
NaoHatek są Renunkuly, na wygubienie pchłów. Mbo 
}{tóre Ogrodnicy na7,yw;i1 zaprawiać por.ętę na> rzczu
BOLdo12 d' or. PowL~ cdmie ry, od cz€" g o konieczni.e 

mowiąc, Remmkuły maią wygin:!ć murzą· 
moc wygryzaii.lcą. Na wsi R!L\OlJK("~. ]'/Iolcrzec 
ś\o~ieże korzónki przy kła- źit:le, ma na fobie wiele fęcz
Gaią wolóm na wezykatorya; ków y gałązek, rośnie po 
żebrzący chcąc pobudzić do nad' gośClń(!t li;. y po dZle
litości pr.lcchodtących, fma- d.lińcach, pr -,-: v } l iJuią mu, źe 
ruią fiCC tym korzeniem, od o !lufy na Inflammacyą, y za
którego robią fię wrzody, trzymuie płynienie krwi; 
leczą ie poty II) llil:kami zie- kwitnie w lecie, y pra wie 
~'" na/.\-ilanego H01!illon-bta11c. przez cały rok zieleni fi", 
Ci którzy fię le ' Z ~lC ,na fe- oprócz zimy. 
~r~ prl,yktnd ~,i , ~ do .ręki Re- REQUIN. Pies 1nOtjki, 
f1unkul, dolu'lią i"oźy~ nawet ryba wielka, y araf~na, nie
~up~lcbl1 potrzeba El' wvtl-rze- zmiernie żar!oc7ona. Nie
{jat tego kwiatu, gllY'ż l'pra- którzy Naturaliitówie dla 
wuie ból gio ........ y, y Tozne po(l:aci oney, lic;zą między 
Vrzyp;;dkl chorób, ale na- pfami morfkiemi . Pyfk ma 

o dewl'zyH:ko wewnątrz, ni- bardzo wielki, y niezmierną: 
gdy nie potrzeba z()źvwać, moc zębów, u10zonych w 
lio czyni bo!esci niez~osne kilka r7.~: d()w, które s~ tak 
źołądka, zawrót głowy, y oftre, i~l k brzytwa. z tych 

o]wnwulsye. \VOlTIlty, y tiu[to gdy który wypadnie, wy
pić, id~ lekar[twem na ta- rafta infzy natomialt. W 
1<ową .. n~ci.tnę. Pifzą o morzu Afry kańll-im złapano 
Kamfzatce, że r,ę tam rodzi Psa lJ1orik lego, który miał 
ieden gatunek Renun ku- 2[; flop długosci. Trzyma 
łów, w których foku, za- ft~ cZ 'łfem Okrtetów płynąc 
prawioną fhzałą raniwfzy za niemi, y żywiąc fię plu
kogo, do dwoch dni umierać ga{l:wem, y trupami które z 
musi; \Vieloryb zaś nią po- nich wyrzucalą. Rywai ~ 
frrzelony, wypada na brzeg, częH:o, co ważą 3 0 , tyGęcy 
y 7. \\ ielk rm ięk iem zd y- funtów. \V NiceI, y w Mar-

I cha. Moźna gotować Re- fylii, znalezioFlo w te)' xy-
Ff ~ bie, 
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bie. całego człowieka nnwet 

.z bronią. którego połknął; 
pyfk otwiera lit: fzeroko 
bard7..o, więc d la łat v iey
fzego ukąfzenia, wYl~lywa 
na brze g, gd yź mu fpodnia 
fZt:zeka opada na dół, v dla 
te 'o cz~fł:o uch y.bia zJ~)by
czy. Ta ryba tnIe iefł: żar-' 
ło;zna, a r~zem śmiala, źe 
nr't. ['id wypada, y przecho
dz~cych pożera. \'/ I~. I744. 
bldko wy rp Antyl1kicb, ffi'lY

tek pofzedł kąD:1ć Gę w mo
rzu, tym czarem pofi:rz(~gł

fzy tę rybę okoJo fitb ;e 
krąiącą, począł krzvczet 
o ratllntk.rzucono mu ~zym
prędl-cy lin~, którey lIchwy. 
ciwfzy hę, byl wyciągniony 
na brzeg. pies zas tak śmia
ło zapędził tię za nim, że 
iuż będącemu na brzegu, 
uciąt nog~ iak siekierą. y 
popłynął Samica zywcem 
rodzl iedenaścio,ro dzieci 
razem, które 'Vy ł~:żą z brzu
cha, przyczepion~ n~ fznu
rze pępkowym. 1\tlurzvni 
nie boią fię woiować z t;mi 
rybami; w ten czas grly ona 
goni za zdobyczą, IVIl.ll'zyn 
zanurzy wfz y l1ę w wodę, u" 
derza ią w brzuch ze fpodu, 
y rofp:ua. Nasi Rybacy 
Europeyfcy, nie są tak. lek· 
kornyślni, ale ie łowią mi 

wę--1 v żelazne, zawiesi ",fzy 
f;t.n,~t 1l0niny. GJ:.f n~(' ~ en: 
gtodna • nie chwvt:l ?3I'(JZ, 

:de wp'rzod obch~dz i , za
gh~da, doty!ca, a nao[tate k 
uchwyc i 'IV fly pol yka , y 
fzarpi~~c fię co tyllw sil ma, 
wnrtrzl10ści fobie kaleczy; 
naoltatek wyciągn:pvfi'y i~ 
mi brzeg. z wielką o :rro źno· 

ści~ Hl'l.!~fnC {i~ pytka, y 
ogona. dobijają; gdyż ude
l'ZyWfLy ogonem, mogłby 
do razu rękę, albo nogę zło
m~ć. Zabiwf'z y, rąb I ą na 
fztuki, y WeJrZą, zbierai,!c 
t 111H:o~.ć w bareł v, która 
potvrn przedaia. IvJicso oro: 
bE ,,;ie lTl łOt~.c hY. któ~e wvi. ... 
mll i. '1 Z brzLl~ha, zaraz ~nd 
portem gotują, y iedzą co 
ie{l: ulubionym pokarmem 
f\Iurzynów. :Mnzg fuLwny 
na profzek, biorą do ApteL. 
który pieczony przy ogniu 
twardnieie iak kamleń. Skó
ra iefł: cJlrapowata iak pil
nik, używają iey du pole ... 
ro\V~nia drzewa y ielaz~. 

~ Robl ą z niey pokrowce na. 
różne rzeczy. y oprawuią 
Perfpektywy; zęby oprawu
ia w frebro, V wiefzaią dzie
oiom na fz yi, albo no[z\ 
przy fobie przez zabohony, 
iakby miały broni t od cza
rów, y zarazy. Robią także 

z nich 

z nich pro{'zki od zęhów. 

RESEDA. Rf:'Jtt(,~ :t.tele 
tak nazwane w Egipcie, icH: 
paclll1ące, (le:'! go II n3S w 

Ogrodach, \Ve Francyi, 
która rośnie n:;turalnic na 
ziemi krydziaftey~ nie ma 
źadnego zapachu, y przera
dzona nawet nie pachn\e. 

RESINE ANIl\Hd~~ Tę 
• fl1bftancyą w ApteI{3ch na
zywaią Gamme alIimee, db 
tego źe Clę zapula, powinna 
być umielzczona w rodz3lU 
~ywic. Ta którą nIm przy
wożą z Etyop-i i, if>[J: bardzo 
rzadka, na węglach wyd:l ie 
~apach bar-dzo p.czyi~mny. 
Na ywięcey przed:ną tey, 
która ftę nazywa R(y:l1eani
mce accidenfale. Plyn1e z 
drzewa f..mnry katifkiego , 
nazwanego Courl'ar.;/. Parr'::. 
tego {lOl{/Lt. Nie rofpuCzcz:l 
fję ani w Spll'ytuf!c, ani w 
oliwie, na węglach tylko 
rozchodzi fiQ w d ,'m pa
chn~icy. \V Ind YUc:11 pole
waią nią garki, y po.cho
dnie drc::wni~lne, rnaC'z,aic-l \V 

tey żywicy dla J.r1pac.:lltJ: 
RESINfł~ CARAGNE. 

Pat1'%. Ca1',1,gnc'. 
RESINI!: de Cf!:DRE. 

Z ywica Cedrowa 1 zad ka ieIt 
we Fnncyi, na mieyfc .• iey, 
używaią Galipot. 

p;· ~~y zwou.:J.e . ią 
(1()J}JłlW Copal. Przyw(l~ą 
i~ z nowey Hifzpanii, gdzie 
pf y ni.e z wielkiego drzewa, 
zap~ch iey 1.efr mocny. gd Y 
n:,! kndzą.Amery kanie przed, 
tym, pali.E ją na ofiary Boź-, 
kóm, l~tórą poty m oddąli 
f woim zwycięzcom, l~t . rych 
poczyt~tl za fwojch Bogow,: 
Z yw ica Capal rofpuf-żcza firc 
w ogniu, iak Amora żofta, 
y nuży n!\ywięcey do po. 
konu. 'Viel ki han deI pro
\~ao.l.ą z niey w l1ia?1tes y vr 
Rtlp'elli. Przymioty ma bur
fztynu, przez co ]'ozllmie ią, 
że ien p1erwfza materYll 

, '\ 

te y fLlbfl:ancy 1-

Rf1SINI~ de COURBA. 
RIL. IcH iedno co }ywica 
z"lchoc1nia, nazwana Cłlli'ł1·)ce. 

Paf,·~CollrbC'.:rill< el(71I' animeo. 
RESI~E 111..1' s,rl f(:J..U!l;. 

Z yw ica fpręż yit: pl Y n!e z 
pewnego drze\va, w l\·owin
cyi Q~lito, o któl'.'m powIe
doli.do fię pod ilclwem Bals 
defe1'żngue. Ta f'allibncya 
nie rof'pufzcza G<e w ~F i ~y-

' tufie, płynie rz~cU~o. ale po~ 
tym mi powietr~~ll t\vurd ;ie
ie, boi tlę z~mna. nl ' ę l·\] lei e 
'w wodzie ciepłey, w cif ple 
o 20, lub 50 Hopnill, H)bi~ł 
z niey swice bez knot6\y 

pac.1m· -
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pącłlIl'~cc,dłlJgje na dwie fi:o~ 
py, grube nil pqłt,orą cab, 
palą fig p 'zez 14 godzin. Płó
tno powtecżone tą źywicą, 
tlpźy na toż famo co y nnfze 
Ceraty. ąobią z niey picr
~~ionki, y branfolet :i. Po
wtedzi.ell śrpy pod tlowem: 
llois de Sf.;VhlgU , że w Ąr~e-
ryce Narod rewo y nazwa· 
ny Omaguas pu.ed iedze
niem uź);wa enqny\ 2 ~lIrek 
tc::y żywicy zrobi'(,nych. 

RESICH: EL., '11. Ta 
iywic:t zn~~omrza ie(t, pod 
imieniem Gom1i1t: EIt;ni, lubo 
nie wh\~ci\Vie. Dwojakiego 
ie~ ggtl1~ 1m; iednę prz ywo-
7:ą z fl:tyopii, y ta ieH: pra
wdzi\' , a dnll"~ z Ame'ry-. b_ 

ki.. obyd wie :~a palaią Gę 
przy ogniu, ll?cbn'h 'lie pru-
1ą fię, Y rOLpUrZC za ią fi~ w 
oliwie. Ef;ipila płynie z 
drzcw~ oli\~!1e?5o dzikieg'o, 
przywoź:! i:! ~u\V;nion:l w li
ści~ch palInc:,wych, L, wie~z
chu ielt ·w1.rda, ale wewnątrz 
kleyka, y miętka. Amery
.kańika iefr pofpolitfza,pły
nie z d,rzęwa pomi erncgo, 
naż\'; ~ egq Icic~lyiba, śClfna
wfzy.., r~kt, Z:1raz wydai~ 
~apach. T~\ zj",,'icaE/emi, 
którą pofpolic. e prledaią, 
i»ywa czę fto failL.owana. 

R ~ S l N E dt:, G E N fi~-

Rres. \ 
VRJER. Pati"z.: Sandaraqna. 

R &:SI:\J~~ OLĄMPJ. Ta 
żywic ma przymioty teź 
tune, co y Conrbaril, C/lpat,_ 
y ./bzimee .. 

RESINF. de PIN~ Z y
wica sofno,wa, która pl yo ie 
z ' sufny Pldrz Fin. Nay
czyśc :-eyfza, która płynie w 
l\1:ju, y \V rześniu, nazywa 
fi~ Gq!ipnt. Biale sorny~ 
nl\ywięcęy Wyd'lią żyll{icy~ 

_ 'Pa która ~ z~cięcia pr;~y 

J<.:orzen:ll plynie, nie ien; tak , 
cz y {ta, llaz y\:,a Gę Perz,w 
vie;:ge. '\fa I.'z:l ią na kolo
fonią. PaJ.rz. Cp:uj,,1!une. 

RESINm 'T·ACAlVIA-
QUE. Tę zy\yicę zbierai~~ 

z wielki.ego y p.i~I'~n,e.go; 
drzew:1, w no\-\cy H.rżpanii~ 
o który:l1 }10wtedzHl.ło li~ 
pod Howem~ nois Taca. m CU71lfJ . 

Ta któq zb~crai<l; r.w: CLI 

korb;-t!'cJwego, ieIt n lylepfza. 
y pachn~e p.i'CKni('~ 'Fe
\vnętrznie nie zażyw:1i~t ży
wicy TaCil.1J~aq'Lte, ale po
wi~rzchownie bardzo poma
ga na pedogrę. y rum::; t y
zmy. \VłożywfGy ił w wy
prochniały ząb, z:1chowuiq 
go od zupełnego I zepJl.c:a. 
Ta żywica znąyduie nę tak~ 
ze na wyfpach BOI~rbolL, y \V 

B]adagaJkar, przy\~ ożą ią I 

miętką, rzadką, albo ruchą· 
RESl-

VER~IS. 
.. Fah z. S(Wdamqlle. 
, PJi~Tl~P01(l'~S. len: 1jo-

bota Poli pr')W b:ud;w piękna, 
y delik ~na? fozmaicle ią 
nazyww!;. :z przyczyny ro
ztnlll tego ld'zt .hu, te kture 
f:! po lotJne do robot y ];;orol1-
kowe y, na/o y waią ftjartclzette 
de -fi.: ptrme. 

H.KrS !\IARIN. Ziele 
mor!1(ie ni c \\ telk te, leli: z 
rodt.aiu G lbe k, fpnlon.l na 
prof'zek, nuZy nit penogr.;, 
V na f/.korbut. 
- RrCVI;:lLLE -l\1ATIN. 
Patrz EJzd e. 

RI~Vl!:RSUS. Ryba ln
rlyiika, fpokoyna, pOllfala, 
łatwa do nłoi.f'ni.a, ilźeb\' in
ne ryby {owiła, y po(h~'fzna 
na glos [wego Pana, mięso 
ieJt bardzo dobre. 

j RHAPONTIQUE. Ra
pontyka. Iefi: korzel} tak 
nazwany, który bardzo po
dobny do Rubarbarum, przy
naymniey kolorem, y dta 
tego czafem biorą go za ie
dno, ale b~rdziey wH:rzymu
ie, niżeli laxuie. Rośnie 

po brzegach rzeki Rha,któ
ra przechodzi przez grani-
ce I{róle{l:wa Pontu, zkąd 

bierze fwoie nazwiiko. Do
którowie każą ią pić na śle
.zion~, na bolenie nil'ek, y 

2 j 

piersi. R'lClpm.l-iJll~ des ~\J011J
tagnes, inaczey qazywafi", 
Rlzubarve des lVJo;flC.r. 

RHfi~NNłi:. l'(t:iZiler. To 
zwierze k raic'"v zimnych 
północn) ch, ty/t." i;n (n1owi 
P.1\/all}J:;!;,: ;S j potyt Jmcpy
n co )WI1, l( ro '.:~, y o ea, 
mógą uczynić 1'H:.(cm. ~~ a 
tt fi wę m i ę t Iq. Y m I o d e I':l: ki, 
nie lttbl tizciny, y trawy 
oll·rey. \V zim ie, odgrze
lmie śnieg, ale~1y {Ii,; napafł 

m:~ hem, albo u~~q, która S·O 
\ tuc/y. żuie iak bydle, rogi 

JTIl iak Jeleń, Jd'l'.t:1ltu ofo
biiwfzego, które gdy zrzuci 
znowu odraH:aią: pomimo ka
ihowani.a. Samice równie 
maią rogi, lak s~n1'"~e. Sta ... 
nowią się we '\Vrieśni~, 

rzadko bywafą nieptodne, 
w"l\laju rodzą iedno tylko, 
które żywi:!, y \vychowuil! 
w polu, na wolnym powie
trzu, poki farne nie zaczn\ 
ieść. Renifer ieB: z natury 
dziki. nHl ugl an~(I n y, prze
cieź Lapontzy kowie potra
fili go ulafRaw~ć? y pożyte
cznym uczyn:ć. \V kraiu 
nie kofztuie, iak trzy złote; 
iuź to z Obyw:lte lów nie 
iea bogaty, który ni.e ma 
~oo, lub 500. Reniferow. 
Zamykaią ie w wielkim 
zwierzyńcu,bldko lasa, ftrze-

.. \ łeh 
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. g~ ;ch we dnie, y w n Dcy, 
w lecie, y zimie. Są wfzy
ftkie znaczone na rogac h, 
albo na ul'zach, dLa łatwiey
fzego po/mania ia k fię oblą

la, gdy p~dzą na parzę. Po
jazdy Lapończyków, są l;a
kfztałt sanek, które nazy
wa' ą Pulka, w których {i~ 
nie zmieści wi~cey, iaI{ po
łowa c,deka; Renifer zaprzę
żony do tych fanek w d iugą 
fzleykę, ciągnie ie z n ie
zm I erną fzypkością, po śnie-

, ,I, 1 I gu gosclflcem, (tory znaC7ą 
przez załamywanie gałęzi. 

Im lepiey droga ubita, tym 
prędzey y Renifer leci, gdzie 
wziąwfzy na kieł, nie iiucha 
wlęcey ani ~łoru Pana rwe
go, ani cuglow uwi'lzanych 
do rogów; a ieźeli przyml1-
fzony zatrzymać fię, obraca 
fię z gniewem, y tłucze no
gami fwego powoziciela, ie
żeli ten wcześnie nie wy-
1k.Jczy, y fankami nie przy-

, kryie fię. Z tego poiazdu 
wywrot bardzo pr~tki, po
trzeba tylko patrzyć ry
chło fi~ wywrocirz, y dla 
tego Lapończykowie, każą 

fię p,rzywiązywać do Pulki. 
Siedząc w sankach trzyma i~! 

, w ręku latkę. którą fię od
pycha od pniów y drzew. Z 
tey y z owey ftrony,są prze-

paś~i ze śniegu, y ikał wy. -
fobch, dla tego trzeba za
w. rze obawiać fię, aby nie 
ziechać z drogi. Lapóll
czy kowie ieźdzą karawana
mi, czyli 'IV kompanii licz
ney, WiOZąC na handel ikóry, 
y ryby, których prowadzi 
jedel~·z nich, ciignąc za fob~ 
sanki, y toruiąc infzym dro
~ę .. Czarami odpoczywai~ 
!wolm Reniferem, których 
powyprzęgawfzy, otaczaią 

': koło, y pufzczaią na pa
{zł, albo daw{'zy im troch~ 
mchu ze śniegiem, farni sia
daią do jedzenia, Reniferów ' 
nie poi:!, bo maią doryć na
poju' ze śn iegu. Na wiofnfG 
Renifery tracą fwoią żywość, 
y chudniei,!, rogi ich wy
dają f1ę, iak kości przepalo
ne; ledwo o fio kroków mo
gą uciągnąć sanki fwoie. o
prócz tey iednofrayney cha
rohy na wiofn~, podleg"ią 
robakóm które fi~ im na 
grzbiecie lęgną, te robaki 
rodzą [j~ z natlenia L:ofławjo
nego, przez rodzay Owadn 
nazwa.nego Oeflre. Skóra 
z Renifera na ten clas za
bitego, ieH: wfkroś podziu
rawiona. Ten Owad left 
wielkim nieprzyiacielem dla 
Reniferów, których tak cięt
ko kąsaią;, źe .ź im rogi 

krwią 

~.53 
krwią pozachndzą -nie raz. S=l do roboty, ofobliwie gdy 
Niech iedna mucha odezwie się samica domowa złączy 
si~, Z;-J raz wfzyftkie Renife- z dzikim samcem. To 'zwie
ry otwieraią oczy, podno- rze do 4 lat dorafi:a, a do 15. 
fzą głowy, chrapaią noz- tylko źyie. Lapończyko
drzami, fi:rzyżą wąfami, tłu- wie w J efieni, iedzą ich miłC
ką nogami, y ogonem kręcą, so wyśmienite, między któ
y toź famo powtarzaią, ;Ie remi przekładaią niepłodne. 
razy muchę l'0H:rzegą. La- Z młodu roaią sierść ruda
pończy kowie nie maią. in- wą kręconą, a w fiarości 
fzego fpofobu na ten Owad, brunatn\, lkóra ich iea wy
tylko paląc Agaryk z 50- śmienitym futrem. Fin
fn y, y jedlin y około kofzu, landczy kowie nofzą futra z 
gdzie dym gęfl:y nieiako mlod yeh Reniferów, y rOM 
ich przydufza. To kurze- bi~ fobie wilczury, z wy
nie ufypia . Renifery. (Pod wroconym włofem nawierzch 

. stowem Oeflre patrz innego nazywaią się: Lapp - mudes. 
fpofobu na wygubienie tego Ze ftarych ikór robią fuknie, 
roba<.9:wa.) Te zwierza przez paCy, r~kawice, y inne fprzll
lnttynkt, zawrze chc~c lŚĆ ty wygodne. Z kifzek y 
pod wiatr, ażeby unikneły żył kręcą nici, rogi idą na 
od Owad u, gdzie pędz'l,(; iak ofiarE! Bożkóm, {łowem wfzy
fzalone, czę1Ło obłąkaią fię, fika obraca się w pożytek. 
y dla tego pafrnsi y psy Tak to Natura w różnych 
murzą ich pilnować. Oprócz kraiach, opatrzyła Judzi 
pożytku, który z dzwigania potrzebami, przez różne rp o
ciężarów, y odprawiania po- roby. 
dróży przez Reniferów, maią RH1NOCEROS. Nofo
LapolIczy kowie iefzcze wy- roziec. 'l,'en zwierz czwor
godę z famie, które im do· nogi, przemiefzkiwa w pu-

. cłaią mleka, ferów, y mana. fiyniach Abifsyńikich w A
Dla czego oddzielają iedne fryce, w ł&óle{łwje Bengali, 
00 roboty, a drugie tylko y w Patanie w Azyi, znay
do nabiału. Ma-ło chowaią duią się takźe y w tych firo. 
do rofpłodzenia, gdyż które nach, gdzie są Słonie; żyie 
są niepokładane , niezdatne ziołami, lii,iall1i gałązkami 

Vi ~ 4zzc:w. 
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Z drzew, otetem, y chrufi:em 
zielonym ~:ren którego L 

pt lk az y wano w Pary ŹLI R. 
17.:JS. 1 był f'pokoyny, pou·· 
fa ł y, ul {lika wiony, fprowa
dzony by{ z Azyi l:idehl, na 
wozie ci'\gni ,) nym przez 20 

leoni, i:1d ł liano, flomę, le
gumin y, chleb, owoce, no

'rem kur~y l tytil1n, wypila! 
na dzielI ł 14. wiader wod y, 
mięfa y 'ry b n ie chciał jeść. 
S kóra na nim chropawa, łu~ 
ikowata, gnłbf'za na grżbie
cie, niżeli pod brzuchem, 
iedna Ide za dotJmieniem 
pręcika, zżymał Ci~. Cza
fam i. fmjt rowano i~ tłufl:ością. 
ry bi1' ażeby się - ~ie padafa; 
tego który go doglądał, li
zał ięzykiem bez nay
mnieyfzego obraźenia. Ję
zyk Nosoro?ca Afrykań
:fkiego, ie(l; chropowaty y 
ofrry, tak dalece że liżąc, 
zwierzchnią fkórę zdziera. 
Glos ma podobny do wofu 
dychawicznego, niefłychać 
go z daleka, chyba źe je(l; 
rozgniewany. Bieży letko,. 
w proporcYą fwoiey ogro
mności. Powiadaią, że mo
że uyść na dzień 60, mil. y 
że lubi pływać, y zanurzać 
lę, z natury nie iefr okru

tn y, nie fzkodzi nic czło
iekow ił kied y go nie draźni, 

y nie ma fukni czerwo 
ney. l\liefzkańcy Abif'syń
fcy pl'z.yłan~awiaią go, y 
w praWUlą d o pracy; lubi fo
bie oUrzyć nos o drze~o, 
albo o fkalę, węt:h ma fubtel-
n y, gd Y wiatr ieH po temu, 
zdaleka CZUle inne zWler2a, 

idzie przeciw nim, ryie ro
giem ziemię, wywraca drze
wa, rzuc~ k~mieni (! mi wy

foko, ścieie w{'zyil:ko co ~4 
drodze napadnie, a po rwa
w[z y zwierzę, prietzuc'ł ' 
przez fiebie, V liżąc mocno 
wfzyitkie mię~o oddziera od 
kości. Gdy fi~ kto z nim 
mi ~ iefzczęście fpotka na ten 
czas, nie ma fporobu do uni
lmienia jego lrog.ości; tylko! 
potrzeaa obrocić fię w in'fz,!: 
firanę, albowiem nie widz! 
daley, tylko przed robą, y 
nie może fię łatwo obrocić. 
Słon z Nosoroźcem zawrze 
fię biią, nayczęściey fprzecz
ka wfzczyna fię mi~dzy nie
mi o pal.1:wifko; N osoroźiec' 
fiara fię brzuch rofpłatać fło
niowi, flóń zaś fwoią tr'1bą 
ugania, tłucze, y not fztuki 
fzarpie, iednakże zwycię ... 
ftwo naycz~ściey zoftaie 
przy Nosoroźcu, Spofob 
łowienia tego zwierza ieft 
rozmaity, podług kraiu. In-
d yanle wychodz'l na niego 

~e śFi. 
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ze 'śpifami, y ze !~ 'z.elbą, gdy; sa, tylko z młodego. Pazw'Y 
natrafią na {'amicę, Harnią fię iego, j rew, y gnóy, weho
ią zabić, ażeby mogli dol.1:ać dz~ do lekndhv. bifsy ń
iey dziecko, ale ta czę1t:o- czykowie, y Indyanie, ze 
kfO~ zaprowadziw.C~y go pa fkóry iego robią tarcze, ki
mie y [ce bef'pieczne, pdwra- rysy, y inne zbroie woicn- . 
ca z wielką frogości, y mi. ne. Robią także z rogów 
og; eń nie llważaiąc. Samca lemiefze do pl uga. Pat,.~ 
zabić iefl; daleko łatwiey. Conu~ de . RhinoccTos, 
Buduią fzatas opafany drz~- RHINOCEROS. 
we~, y liściarni, y w nim lataiący, łKolupialty, Ul.k na
\.lWiąZlllą samicę ułafkawio- zywa Cię, dla [ogu, który ma 
ną. grze iącą Cię, samiec dziki na głowi.e. lei1: to roscią
przyfzedłfzy, zna yduied rzwi gnienl e cZlfzki, wewnątrz 
ot'.ya~te, y wchudzi. Tym ma pełno pęcherzy ków wia
~zafem Indyanie ukryci wy- trociągtych, y rurek które 
ch {)(izą, drz~i z;am y kaią, y przechodzą, aź do f'ubfrancyi 
bi9r~1 go żywcem, ńlbo za- twardey. 
biiaią;, . Afrykanie robią fzc- RHINOCEROS. Pat;·;t. 
rokie forsy {krycie PQd No- Tt'OmpBtfe O~rrau. 
sproźcem, który niefpodzie- RH01\1BES. Imie po
"\Vlliąc fię żadne y zdrad y wpa- wfzechne, przez które ro· 
da. Tegoi fpofobu używaią zumicią !l~ dwa rodzaie 
y tIottenotowie, przyda- konch,nazwanych Rouleaux, 
w.(zy łże gwoździami ofl: re mi y Cąrnets. Patn:. t~jch ./107(/. 
ze śrzodku forsę ' nab~i ai~~, na RHUBAR13'E Ruvarba
ktÓrych ,wpadHzy prze~bii.a non. Sławna Roślina któ
lir, a przyfzedlfzy myśliwi, rey korzeó, tymże farnym 
do re fol t y dobiiaią. S~ldzą nazwifkiem nazywa {i~. lze
źe Nosoroziec dQ IS lat 1'0- pirano iel.1:, że wolno zaży
,nie, a do fl:u ży ie. To wać od 12. gran do iednego, 
zwierze Rzymianie wypro- nawet kobietóm w ciąży y 
wadzali na igrzyfka, gdzie dziecióm. Ta rośllna obfl
pot y kał Gę ze .oon iem, z nie· Cl e rośn ie w T~J:taryi wfcho
dzw iedziem, z by ki em, albo dni.ey, y w Chinach, zką 
z fzermierzami. Murzyni do nas przychodzi, z l~dney 
Indyifcy nie iedzą iego mię- Hrony od Perfyi, z dn.lgie..y 

Gg 2 od 1\10-
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od Mofkwy. 'twierdzą na
wet. że pochodzi z tey czę
ści Etyopii, którą dawni na
zywali po Łacinie: RlJemn 
Barbarium. Plfzą źe pler
wfzy raz do Europy, przy
wiezione było Rubarbarum, 
przez niektórych żołnierzy 
Karola V. w XIV. wieku. 
Gatunek tey rośliny, która 
f{>śnie, y kwitnie w Oran
ieryi Króla Francufkiego, 
ma przymioty y kfztałt te
go, co rośnie w Chinach, y 
którą przyfiano 2. Mofkwy 
Panu jUJSi8U. 

RHUBARBARUM des 
MOINES, ieft toź famo, co 
llhapontique. P. tego jowa. 

RICH. Nazwifko rodzaiu 
Rysi.ów, które fi~ znayduią 
w Szwecyi, y w Polfzcze. 
Futro ieft bardzo cienkie, 
ztlld podobno Brifson, nazwał 
pewny rodzay królikow, któ. 
rych futro ieO: kofztowne. 
Te zwierza ohowają po wie
lu mieyfcach, dla zyfku, 
2 futer, który przyhofzą. 

RICHARD. Ten rodzay 
robaków ie ił znakomity, 
przez fwóy kfztalt ofobłi
wfzy, y ~rzednie nogi, prze
pyfznlt' ubrany Naypię .. 
Ifhieyfze przywożą nam z 
cudzych kraiów. W Gabi
Ile ach hit'toryi natt.1ralney> " 

RIC. 
wydziwić f.~ nie mogą zfotu, 
y rubinóm świecącym na ie
go pokrowcu, ale s~ bardzo 
rz~ d k ie. y ciężko ich doftnć, 
przy(i:ąpi~fzy albowiem z 
blifka, zar::J Z toczy fię po 
liftkach, y fpndHzy na zie. 
mię, fzypko ucieka. 

RICIN. 'rak nazywaią 
lię zi~rka pewne purgui<tce, 
które rofną w kraiach gorą~ 
cych na ohydwach lądach, 
w SenegAl w Epipoie, w oby .. 
dwoch Ind yach y w Ame
ryce. Ten owoc ieden ro .. 
dzi fię na drzewach, drugi 
na drzewkach, a trzeci .na 
roślinie Palma Ch,.ijli, zic:lu 
które u nas fieią w ogrodach, 
y które ieIt gatunkiem Ry
cynu. Patrz Pa/ma Chrifli. 
Pinela Ind y ifkłt, Y z Barba .. 

/ ryj, ~ą także gatunki Ry. 
cynu, iako y owoc nazwany 
Medicinier, z Hifzpanii. Slo ... 
wem wfzyfikie Rycyny są 
ofl:re, y gwałtownie purguią, 
wewnątrz potrzeba ich za
żywać z wi elką oCtrożnością, 
inaczey byłoby fzkodliwe, 
y mogłyby przyprawić o 
śmierć; Oleiek który z nich 
wyciągaią, tenźe ma 1kutek. 
y śmierdzi, nie używaią go 
tylko do lampy, y do fma
Towania, powierzchownie 
2atywany rezolwuie, . y ro

baki 

, 

---

l , 

I 

• 

RIZ. 
baki gubi, Indyanie z Pineli 
Ind y ifkiey, robił lekarfrwo 
pllrpuiące, nazwane Pommtl 
Royale, którego fam ~apach 
w orobach delikatnych, fku
tek Jaxow(lnia czy ni. left to 
pomarańcza, atbo cytryna 
prz~z m;efi ąc w tym oleyku 
moczona, którą trzymaiąc w 
ręku y ściikaiąc Jllocno, do
znaią tkutku laxowania. 

RIZ. Ryż. Ta. roślina 
tuk lubi mieyfca wilgotne,. 
źe w farney wodzie rośnie, 
ale potrzebuie upału fione
cznego, aieby dofzła. Ryż 
który nim przywożą z Indyi 
wfchodnich, z Pedemontu, z 
Karoliny, y z Hifzpapii, ieft 
pokarmem dobrym, pofil
nym, y ną piersi nużącym . 

Ind yanie pie ką Z niego chleb 
y placki, Pędzą z niego 
SpirItus n~zwany Ara~k. W 
Azy. al ofohliwie na wyfpie 
C~ylan, fieią Ryż na grun
tach błotnifi:ych, gdzie oraz 
Jwpią Itudnie, dla fpadku 
wody def7czowey, tak dale .. 
ce, że gd y fpadnie ulewa, 
wodę maią po kolana. Za-
nalłępuiącym żniwem wod~ 
ofufzaią, a ryż młocą wo
łami, potym zbieraią w wo.,. 
ry, które kładą w naczynia 
gliniane, albo w fafy dobrze 
zapakowane przed roba .. 
łtwem~ 
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ROCA~BOLE. Rakam

buł. le[t gatunek Czofl: ku, 
wznisca appetyt przez rwo .. 
ią ~tęgoŚĆ. -

R OCH ER. P. lltJurex. 
ROI de CAILLES. Ten 

pbk z rodzaiu PrJ.-piotek 
wielkich. Nazywa i ~ gP Kr3. 
lem przepiore k, albowiem 
powiadaią, że ieft przewo-', 
dnikiem' ich, przelatniąc Z 

iednego kr:aiu do drugiego. 
ROI de GUINEE. Ieft 

piękny pt~k, n~ pograniczu 
przylądku dobrey nadziei. 

ROITELET. Stf''kyiylo 
ptafzek, których ip.H: rodzay 
roźny Pofpohty firz~żyk. 
ien letki, wefoły, żywy, 
waży tyłko około trzec~ 
gran, ogonek trzyma iak 
kogtlt wfpąnl ale, splewa 
prawie cały rok, a ofobli
wie na wiofnę. przeby wa po 
g~fiey krzew inie, drapie fi~ 
po clHufrach y fofs~ch, lata 
ndko nie oddalaiąc fi~ dale .. 
.ko, nie cierpi drugIego pta
fzka Z fwego rodzalu, w bli
fkości zoftaiącego, chyba że 
ieft samlca. Parzy {i~ na 
wiofnę, ściele gniazdeczkQ 
naycz~ściey w lef.e, y w gę" 
ftwinie, nakfztałt i?j.a HOlą
cego, które ieit upleclOn z 
pior, ze śrzodk" włostem 
wyfiane, a FO wierzch ... 

mchem 
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mchem okryte, wc śrzo'dku 
3;olta ~:uie fobie d7,i.urk ~> do 
wniścia y \,!yiścia, znos' y 
wy{iada ia'1 10. lub ~ięce) . 
~iężl~q gQ ztapać, y cho
~ać ,"{ klatce; Wf e .Francyi 
po niektórych Prowif1cYi!ch, 
~aią f~ruput zab'~iać tę pta
f2ynę, s-dzie indziey ~ięso 
fU,rowe, albo na. popiói l'palo
ne, y 'tY ~i~ie białym namo-

~ , , 
czon,~, ~ ma~ą za pewne!ę-
karH: V9 na rufzenie nrvnv. 

~QITfl~~ET\ HOPP~1. 
'~zyli ąr.tyiyk z czubkiem, 
~eft n~ymnieyfzy z p.taf6kow 
Europe ylkich. Czubt k ie f1'o , o 
~lic.tf\Y iktada, fię ~ie,d y chce" 
źyie rob:lc~kami, kryie fi~' 
w krząkacJl, y chrótbch gę
(tyeh, samica gnieidzi fię na 
~~ir~ ~f:h, albo ied/inie, 
łS,Ili~7.clCCzko r~·tbi ze mchu 
?ielonego., y z paięczyn y, 
~nofi r.aywięcey 6, albo 7, 
~ąy. Stl'zytyk b,e? czubka, 
przebywa po pu!tych hrach' 
~4 dl,:;bię, odzywa. filC lal~ 
~~i~fzc~ polnY9 gnif\zdo ie.
go, ze n}~hu y ze iłom y, ze 
śrzod.k~ wylłanę ien: fzerścią 
y pio.rk~mi,gdzie znosi 5 jay 
(hQbnyc~ y nal~r~r:~nych. 
. ~OITELET des, INDES, 

Jla~y'W8; ~~ falriiczka Colibri. 
Gdy fię trdi llrzyźyln ~la
pać, aią. mu w klatce ma Je 

( 

siwy roście r3 ny, albo nalie
nie z S'oźd z,i ków Str~źbur

~ich ro:';c ierane. 
R01VIARIN. ROz.maTyn. 

Ziele zapachu n",ocneg0, roz
mnaźa fię z $'ałązek, boi fi~ 
zimna y d ymn; Zel:znąwf.ty 
wierzch/y gałązek, llaie flę 
trwalrz YIl1 I1;a przy kroścl. 
po~ietrza. Z RQzlTI.arynu 
wito przedtvm wiellce, te
r.az pędz1 z ., niego Sp~rit4~ 
naz \1{an y rVudką tf./§gi er jl? q, 
uźyw~ią t"go żlela do i\1e -:-. 
dycy'ny: Rozmarynęm wraz 
ialo\.'~cel:n" kadzą na odraz~ 
powietrza, y zaraźliwycl~ 
fetorów. \V niel~tórych 
kra.i~ch ieit zw.ycz,a y, że q~ , 
martym, w trumnie k, ładą w 
ręklt gal(l~zkę rozr\larynu, ci 
potym w k.ilkadz ieGąt lat 
odkrywf~y trm:llnę ,,', znale.
ziono krzak rozmarynu, kt6-
ry z:lkry I cal-ą twarz tnW!·, 

RO~CE.jei.y1Zy, Ro~lina 
drzewia[ta y kolczyfl:a, któ
rey są róźne rodzaie, iedneo 
rorną w drzewo, drugi.e VI 

chmielinę, i inne pną fię po 
ziemi, Ta' która rośnie w 
chmielinę, rodzi owoc po
dobny da morwy, z razu 
czerwon y, a potym czarn y 
gdy doyrzeie, nazywa fię 
Mz1res de Renara; le.l1: owocem 
chłódząpym, robią z niego 

I syrop 

ROQ ROQ ~S9 
syrop na gardło, y ' inflam- ga polna, polnpy ziarka 5\ 
nlacyą. Ten owoc 'farhuie gorzkie, podobne do gor
Mufl.katel biały Prowancki, czycy białey. Ogrodowcy 
ił czerwony Tulońll<.i; Li.- nafienic ien: ni&prly iemneJl 
ściom iego przypifuią ró- używaią iey do Lekarft~. 
2ne ikutki, iako to źe utwier- W lQsi iedlą ią w Sałacie 11 

dzaią dziąi1n, leczy hemdroi- dla f1~utków które czyni: 
d y &c . .J agod y farbuią czer- ExcitCłt '&d vencrem, tarilłO$ 
wono.p,pier riiebieIki. Przez ert!ca l\la,'źtos. Przedtyni 
ciekawość radzą J (eźyny bia~ popiołu z Rukwi w okoto 
Je bez kblców, infzc znowu J erozoluriy, używano net 
z lirtkami nrikrapijnemi, a potaź, do 1:obienia mydlsj 
ofobliwie te, które maią y fzkła~ &c. 
kw.~t blały dubeltowy, któ~ I 

ry kwitnie od Czerwca aź ROSE GUEkbRE. P. 
do mrozóW, pięknością po..: Obit'r, . 
dobny ieH: do Renunktdu pół R O S Ii de jERICHO~ 
dubeltowego. Krzak Mah- Roi~, je1'ychoJ1jka nieprzy-
nowy, ieit z rodzaiu J eźyn. zw01Cle nazwam~, ieIt ziele, 
Patrz Framboisier. które r śnie na brzegach 

ROQUET .. Mała Jafz- czerwonego morza, Na tu ... 
CZllrlca na wyfpach Antyl- talifl:owie kładą gd w fo
ikich, y w Gwadalupie, ogon dzalu TthiaJpis. To ziele 
nosi zakrzywiony na grzbiet gdy :zefchnie, zagina końce 
chodzi z podnieCioną głową gałązek we Śrzod~k, y for .. 
do góry, ziada iaia iołwlom; mUle' . Iuzaczek, który vi 
y innym iafzczurkóm, ika- wodZIe urnoc'zony rozwij. 
ze około człeka bez boia- fię '. liśc~e ~źywlaią filG, Y 

elli, zdaie fię, źe lubi fi~ ba- lew lat nlknle.. Szarietan i 
wio jego' przytomnością, chcą wyperf~adować,. że 
goniąc ią, wywiefza ięzyk ńie kwitrrie tylko na B'oźe 
iak pies, y ucieka do jamy. Narodzenie, y pod czas po-

ROQUET. 1eft pies tak ło~u Niewiafr, którym uta .. 
nazwany, który zdaie fię tWla boleści. Ale ten fkutek 
poehodzić z rodzaiti pfów'" nie z~wtze prawdzi fię. W 
Duńfkich. roźy Jerychońfkiey nie ma 

ROQUETTE. \ Rukiew' roźności płci, płodność fwoi~ 
ieft iedna ogrodowa, a dru.. ma od ,powietrza y w ilgoc~. 



ROS. 
ROSE TREMIERE, ou 

li' OUTREMER. P. Mauve. 
ROSEA U. T,.zcina, 1 tó

rą dzielą nafŁawową, ogro
dową, y MaJse d' eau. Sta
WOWfl trzcina gdy kwitnie" 
zrzynaią wierzchy zielono, 
y rob~ą z niey miotły, do 
zamtatania pokoiu. Ogro
dowa 1,tóra (lEG rodzi w Hifz
panii, we 'Vłofzech, w Lan- . 
gwedocyi,y w PrQwancy i, 
w tych kraiach nie kwitnie, 
ro/..mnaża Clę z wyro(tków 
z korzeniem. \V wielu kra
jach, robią z niey rufzto
wanie do winnic, ptoty, 
(ztakiety, pofzy~aią domy, 
y palą w piecu; Nakoniec 
robi,! lalki letkie, które po
Jcoftuią w różnym kolorze. 
Trzeci gatunek nazywai,! 
Mafse d' eau. Patrz Canne. 

ROSEAU des INDES. 
Pasrz Bais dl: BambolI.. 

ROSEAU ODORANT. 
Trz,cinlJ paclmqclI , którą 
przywoźą nam z Indyi, fiu
źy na fpazmy. WIndyach 
za prawiaią ni-ą potrawy. Ieft 
to korzeń bardzo przyie
mny. y utwierdza źołądek. 

ROSEE du SOLElL. 
Patrz Rojolls. 

ROS~LLE. Tak nazy
walą . rodzay kwiczołów. P. 
filrille ,.07tIiC. 

ROS. 
ROSETTE. HoJJeftdrzy 

tak nazywai'l pewną tyb~ 
morfką. która ieil: bardzo 
rzadka. K rztałt iey iefl: 
ofobliwfzy, cezy m! tak. 
wielkie, że widz! y nad ro
bą, y na oKoło fiebic, mi~ro 
ieft bardzo fmnczne. \V 
Hollandyi przedai~narynku, 
w Czerwcu y Lipcu mał" 
rybkt , które y kolor roźo
wy niknie , gdy ona żyć 
przefi:aie. Zwierze czwor
nogie, które my nazywamy 
Gronofl:aicm, niektórzy Au
torowie nazywaią Rofetłe. 

ROSIELERE. Nazywa 
ft~ minera frebrna bogata. 

ROSn~R. Krzak :rożo .. 
wy kolący, kt6rego są dwa 
rodzaie, polna rota, którą 
zowill Egla1J,tier. Pa'Ćt'z tego 
jlawa. Roża ogrodowa wfzy .. 
ftkim zna ioma, za pachem y 
pięknością koloru, którą: 
fprawierlli wie nazywaią Kró
lem kwiat6w. Przez prze .. 
radzanie, rozmaite porodziły 
bEG gatunki, iakie są. Rojel 
mignortncs, Ro/es panache..:s, 
Rofls Li jleurs d'Ltblee, Ro/u 
CanneUes, Ro/es ffl1.t/cades C:Jc. 
Na iadnym krzaku fzczepią 
róźne gatunki róź. Róża 
ord ynary ina fzczepiona w 
Oarokrzew, wydaie róże 
:zielone. Ta rozmait~ od. 

mian~, 

2 I 
mianą, y fzezepieniem lnbi przebyw~ć mi mil yfcu 
rozmaite ma przymioty. Je- oddalonym, bardzo grz 'cz
one z nich purguią, drugie ny dla famicy, y wie rny 
ścifkaią, a inne l Hużą na ra- maź, ma 1taranie o w\,cho
Ił y. Do lekarrtw, naywifl- \v;niu dzieci, ucz y ich śpie
cey uźywaią róży ordyna- wać, y znayduie z nich po:' 
ryiney, róży żołtey, la Roje iętnych uczniów. SamiĘc 
de Prouins,y la Roje lVlujcadtl. ty Iko śpiewa, pozJ1ać go 
Ta ofiatnia lepiey purguie moina z kOllCÓW C.llllny<:h 

nii inne, przywożą Ją z kra- p ió-rek w lkrzydelkac:h. Sa
Iiów gorących, "le potrzeba mtca milczy, gniezdzi G~ 
ią zażywać z rozumem. Z bliJko ziemi, pod krzakiem 
ró1..y {'mażą konfitury, sy- grabowym, świrkowym, albo 
róp, pomadę, y . maści za- w chruścle; gnIazdo , ~c· ele 
pra wuią, wódkę rożan'f p~- fl.tucznie z liści dt:;bow yeh 
dZ1, y miECfzaią do wielu le- fl1chych, ale bez zWIązku, 
karlŁw ~ptecznych. za naymnieyfzym poru[ze-

ROSIERU:. Patrz RoJse. niem, może Gę zepfuć; znoli 
ROSMARE. Patrz Va- w nim dwa razy na rok (a w 

6lze manne. ciepl ych kraiach, c~tery 
ROSSE. lvrah rybka razy) po pięc iay, z któ-' 

rzeczna, z rodzaiu karpiów, rych więcey bywa samców, 
bardzo iey wiele ieH: w niż samiczek. Słowik śpi e
SzweC'::i, powi<.tda : ą że firc wa prawie cały rok, ale 
trze w ten cz~ s, gdy N 0- nigd y g10S iego niC! ien: 
giete k zacz yn3 kr itnąć, Wdz.~cbnieyfzy, i~ k 'na wiol 

.. m i.ęso dobre, lubo troch e f'nę. Metod ya gł OSl!, ozna-
gorzkie. eza w nim mitość ku s!lmicy, 

ROSSIGNOL. FRANC. y ch~ć przypodobania fi~ 
Słowik. Ten ptak z natury ie y . . l\1ilczenie okropne w 
boiaźliw y, dziki, ramotn y, lai'acht llcif,em e nOLne, y 
tkliwy nl. zimno, boi fl~ W<G- rozl e gające fię echo wf~ę
ża, ucieka od fpołeczności, dzie, dodai~ meloJ yi, Y 
żywi {1~ l·obaczkam, y p::\ią- wdzięku, iego splewaniu. 
karni, l zuca ogonem ze zwy- Zdaie Gę, źe fam fobip. przy~ 
~zaiu, albo może z boi'aźni, fluguie 11", kocha Gę \li fwoim 

Hh ' i łoGe, 
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~62 ' 
glo11c, y odmienia tony. 
~ła " m {lufznle mu przy-
21~ '!' źc' ie.fr śpiewaniem 
)"l IJry' W tym' wielka 

. 1z1\oda, że go cięźko uła

fkawić, y WyChOWRĆ wklatce. 
,,'koro fitt wylęgną młode, 

f tary I'l'żetJ'1ie sp!ewać, bę
dąc, zatrudnion y \V ychown
niem dzieci. Gdy zhyte-
cznie zSltyie, pa rGh y na 
głowie, w~zód w kuprze, 
b~egnnki, y obfrrukcya, 
te są choroby słowiJ,a, dl:t 
któr) ch traci wef'o19ść, y 
zdychać mufl. Słowik Lui
zyaIliki ieH: - łafkawfzy, y 
głos ma iednoO:ayny, .. obią 
mu miefzkanie w paRoiu, 
gdzie Cię gnieźdzl. Słowiki 
znayduią fię w Amboine, w 
G :t;adJlllpie; y \V ~1artynice, 
ił. n igd y ich nie ma w Afry
ce. Na zimę nie wJudomo, 
gdzie fi~ podziewa. Ga· 
1k0l1C:Zy kowie tt1CZ;~ ie. y ie
Ch~l, V znayduią mięf'o bar
a~; d~brt". 

ROSSIGNOL de IVrU
RAl! LE. Słowik ten ie.fr 
takiż fam, co oJ picrwfLY, 
przyiacielem ien: ofobnośct 
y wolności, lata zwolna, ru
fza ogonem, y trzyma go 

. 00 góry, żyie robakami, y 
ielonkarni. Za dotknieniem 
ia y albo dzieci, zara~ ga-

ROS. 
rzeka lię, ze wfzyItkirn kry
ie fię co robi. Głos ma po
dleyfzy od nowika ordyna
ryinego, ale chowany w 
klatce, łatwo fię nauczyć 
moźe, y przeiąć. 

ROSSOLIS. Rojiczka 
ziille, al bo rosa Honeczn a, 
dwoiaki ien: rodzay, którym 
przypifl1ią przymioty wiel
kie, liście są grube, kofIT}a
te, trwaią pod czas naywi<c-' 
kfze y fufzy, za dotknie
niem zd~lią n<c być kleykie, 
są trucizną dla Owiec. 

ROTELE. Rybą pewna 
w Renie, y w Jeziorach An
gielfkich. 

ROT-FISCn, ou ROS
VrCH, Rvba pewna w mo
rzu NorwYedzkim, dofyć do
bra, zewl1'ltrz y po wierz
chu czerwona, y dla tego ' 
nazywaią ią ROLlget, Łowi~ 
ią y w Madagafk(u~, y w 
Przylądku dO'brey nadziei. 

ROT-JE . Mały ptafzek 
w Grelandyi, w śpicwaniu 
naślnduie młodego fzczura, 
gnieździ fię na brzegu mo
na, po dziurach ciafnych 
y głlGbokich . Gd y iuż dzie
ci dororną, że mogą lataś, 

fiary nayprzód wy latuie z 
dziury, y wyprowadza ich, 
poka~piąc iak maią lecieć 

ta nimó 
RO. 

ROT. 
ROTIN. Patrz ,Canne. y zupełnie, rofpuścić fi~ \V 

R O U E, ou ROUCle wodfie. Przywożą nam i,l! 
Tnk nazywa ftę ptak pewny w mafsie uwinioney w liś(_ie 
Arabiki, podobny do Lacm- z ziela e llazwanego Balij.e1"~ 
'Jner' Geyer ale twarda, y bez zapachu • 

ROUCOUYER, To drze- Gdy iey zbyteczny kolor 
wo radzą na wyfpach Ame- przeraża oczy, przydaią dD 
rykańikich, drewno m.a bia- niey profzku Sandałowego 
łe, powiadaią źe dwa kawał- Farbierze naywięcey .~ey 
ki tego drzewa, trąc ieden farby ui:ywaią z Cayerm" do 
o drugi, wypadai'ł iHcry) preparowania plucien, pol 
które mogą uczynić wielki Jwlor czerwony, niebiefki; 
poiar, z tym wfzyflkim 1a- źołty, y zielony. Ka,walek 
two go można złamać; ze płótna umoczonego w tey 
1kóry kręcą powrozy; Ptaki farbie, zaprawuie cały łu&_ 
hardzo lubi:1 iego owoc na- Z tego kawałl{:1 farby, n'c; 
~wany Rot!cou. Naftenie u- nie potrafi wyciągnąc, prócz 
krywa {irr; \V materyi kley- iednego flońca, zwłafzcza 
kiey, płomicniił:ego koloru. gdy ien: do niey przyrni~
Dwa raz y go na rok zbie· fzana oli wa. Dzicy ludzie 
rająa zimowy ien: mocniey- wprzód nim fię ma!uią tą; 
fzy, ·z tego natienia robią farbą. maczaią w oliwie, co 
farbę czerwon,!, któr~ n<c w czynią nie bez pożytku. 
fam~y wodzie rofpufzcza. gdyż oliwa zatyka póry"" 
Zapach tęgi z tey farby, za- ikórze, mog,\- pływać be. 
wraea głowę pracującym fpiecznie po morzu, korna
około niey; Robjć ią po- ry. ich nie kąfaią, y robacz
trzeba w \yielki~y party i, ki zdychaią, które im {i~ 
gd yź w małey czerniei". wpiiaią za fkórę. 
Farba ta, zrobiłaby fię bar- ROUE .. Ryba oJuągła 
dzo pię kna, farnym tylko morIka, w Anglii y w Con
wytarci em naftenia, rękami go, mięso ie y dt.!likatne, ta 
w wodzie, ale iey byłoby ryba widzi y ilyfzy, moźe . 
mało. Farba Rocou kiedy że ieft: z rodzaiu ryb na
ie.fl: dobra, powinna być 'czy- zwanych Lune, albo Mole • . 
fia, bez plugafrwa, zapachu ROUGE-GORGE. Gil. 
fiałkowego, iafnego koloru, Ta ptafzyna kfztałtna; y 

Hh-' P kn~ .. 



~64. ROD. 
piękn~, przemiefźkiwa w le
fle, y w ogrodach, gnieździ 
fil(, \V pniu drzevIa, albo ~ciele 
gniazdo \V pośród cie rn ia, 
albo na krzaczku ze mchu, 
zoibwui'lc tylko dziurkę do 
wniścin, ikoro wychoffj, 
znty ka Liściami, znosi 4 iaia. 
Ten pta k lubi ofobność,zkąd 
urono przyflowie w hciń
ikim: Unicu m' . ri1/dtwn non 
alit d l)oS Erit/h :0/ Gil ła
two Gę d:lie ulafknwić, w zi
mr~ zbtiżll fi do domów, V 
w ten czaś tylko śp i ew~, }~ 
rozwefela fn lutlH natufS: 
Głos iego może" zaH:ąp ' ~ 
mJev[ce Uow,ikn. 

'R ' UGE QU(;F... C:-::!'''f'-

DE. R y b l mięfHi:a, \V !\l:H
. ) IIi ~azy':\\'aią i'l Jl/il2tJ. 
I)latwy na grzbiecie, ma 
wypro li'owane gdy plynir ' , 

v Zi nit, na środku morza, 
ił w lecie po brzegacb prze
hyw i, pożera drobne rybki, 
mu; fo ie ii:: tSg ie, Cuehc, fl11:1.- • 

c,m , y do plodno~ci poma
:'a . Ta ryba w Langwe
dot;yi nazywa 1it2 Grognant, 

ROU. 
elbo Groneau, albowiem gdy 
fię złapi.e, l'wiczy iak świ
nia. Nazywaią ią iefzcze 
Mulet. Gotowana do oćł:u ' 
ieR bardzo [m·\czna. 
ROUG~TTE. Nietoperz 

.fru{'zny, nazwany pies luta
i~cy Patrz Chauve-Souris. 

I ROLJLEA UX 01.l OLI
VES. Tak nazywa lię pe-

' wny rodzay l{on~h, ,które 
są okrągłe nakfztałt wał
ków. Rozma V tość kolorów, 
piękność, y d~likatność, czy
nią ie ciekawemi. Z tych 
na yprzedn it'y fze są: Dr~lp 

(}raug~ł l il 'Tfdipe, l' Eco1"cld.: 
I' Ometette, Ie Drap d' C}T, te 
dnJp d' af'gtmt, ta BrundttJ, 
la N.,bu!eujlJ, le Brocard dd 
joie, &c. 

ROIJP(4:AU, . BIHORE
AU. letł: rodzay Czapli, 
mi brzcg'lch Brytanii, gnieź. 
dŻ 't flę po fkabeh. 

ROLJS0r~AU. Patrz Carl
efe Sqll i tla.do . 

ROUSSEROL, ALCY
ON VOC AL, ROSSIGt,OL 
de Rl Vl &:i r~. Rodia y pta
ka ZJl11oródk:1, który śpie·· 
wa bardzo wdzięcznie, zna y
dl1ie fię we Francyi, prze
bywa po blotach, y rzekach, 
{iada na drzewach ponad wo
dą, a w lecie uedzi we trzci
nIC, y śpiewa do woli, tamźe 

we 

., 

-

• I ' 

ROD. 
we trzcinie s'{mi ca gn teździ 
fię, y znoli 5, lub 6. ia y. 

ROUSSETTE. I!~r~ 
Chauve Souf'is. 

ROUSSETTE. Ptafzek 
nakfztaJt Piegźy, krąż y ko
fa lafów, źy ie robakami. 

ROUSSETTE Niektó
xz y N aturatifrowie· kI adą tę 
rybę, w rodzaiu prów mor
fkich. Troiak iego [ą g:1 tun
kn, różniąc fiC;; -kfztaitem, 
kolorem, y wjelkoś-:: l ą. Skó
rę ma p<,dobną do pl'a mor
fkjego. tylko że nIC ieH: tak 
oCrra, handluią nią 7, nnc;z~ie 
w Hogue, w niżfu y l~o rmnn

dyi, farbtti'l zielono, y opra-
" , , l l . IJ 

WJ31ą rozne po (1 '0\' ce; \../'e-
z;n i eśln icy od poc hew, wiele 
jey. używaią. Ta lkó . a na
zywa ii~ takźe: PCQU douce 
de C!zii:7L marin. 

RUBAN d' E AU. To 
ziele, którego jeit troiaki 
rodz~ y, , rośnie po nlley!'cach 
bngniltych, kOrleń jego Hu
źy na poty, lisc ' t-( plze~hym 

\lźywano, na b :lndaźe do po
w l ian ia dzi eci. 

RUBAN de l\1ER: Patr% 
F !mnbeau. 

RUBAN. Koncha z ro-
dzaiu V1'i. P. tego Jlou·a. 

RURARBE. P. Rhubarbe. 
RU6INA.l~.jawzed' oeuI 
RUB1S. Rubin, Kamień 

RUB, 265 
'drogi, po Dyamencie nay' 
tw~rd[zy, w ogniu ty!ko 
mięknie ie, ale koloru. nie 
tr::iCi, rozumieią źe ma ten 
]wlor od żelaza. \V Ind yach 
znayduią go w glince [za
rey, albo czerwoney, albo 
w pi:dkl1 czerwonym. \V 
Czechach y w , Szlą!Ku, 
zna ~7duią go w gł~ zach, y 
luzemienlu. "\Vrchodni ru
bin jdi: fzacownieyfzy, zo
wią go karbunhdem, Sdy 
ma kolor krwdły, y gdy 
pr.zewnźa 20. karatów. Ru
hin~ dzielą na c7tery. gatun
ki. Ruhis Ba/ais ieft mi~kf'L·.y, 
n ; żet i inne rubiny, koloru 
il fi ii~tkowego, albo kanna
zynpw ',o. Ruuis Spin::!, 
ieft iafno czerwon y, p61e
rowan y, bardzo , pięknie 
świ eci. Mały Rubin albo 
R ukicelle, mnie y fzacow n y, 
w ogniu traci kolor. Ru
b: n z Ictka polerowan y -' na
zywa fię Rubis caboclwn. Na 
otta tek R1il is de roclUJ, idł 
gatun ek . Granatu bardzo 
twa rd y, kolor ma czerwo 

. no-fioletowy. 
RURRIQUE, oU SAN·· 

GUL ': E i.l CRAYON. Gatu· 
nek glinki z żelaza, albo z 
krydy czerwoney, które)' 
u;ywaią Pzemieśinicy d ClI 

znacLenia. 



zJaa~'Zy nie tylko miefzka
lllę ' 1JC~cz0ł, ale też OCs, y 
Polipów robot". Nazywaią 
takźe gatunek gąbki od ro
haczków miel'zkaney, Ruch~ 
rnarinel ou. aqttatiq1!~. 

RU~. Ruta ziele. gorz
kie, y zapachu tęgiego, fieią 
ią po ogrodach, kwitnie \V 

Czerw cu. liaki zac/iowuie 
, pr4ez ca~y ro~, robią z .niey 

syrop od Czkoroutll, o/ciek 
od roba l ' Cl\"\!, y sok klarow3.
ny oJ zur!1zy powietrza. 
Linki mocz:l. Y piią na 'lk~i
fz.en ie 1d pt'u w~cie: - !cgo, 
oHrożn~e ie l nuk. t~d~lŻ pl:Zy
czy n , bv I.va nOf(t)n lenia. An
glicy: H Ih~'ndqy, y Niem
cy, k 'HL! rllt~ .do różn y ch 
potr~w. 

R U R'i'8. Anglicy tak 
naz.nv .. ił pe wn y rodz:t y 0-

Sli..IJDAREFFA \V Ame
ryce. n ~lflenie z te'go 1:0-

ot:l:u fi Ol Y polne y ~ iedl1 za 
iarzynQ, ze wrzy [tkim to 
ziele T e zol~\>'uie, y pomaga 
na ;l;·ti" 7. ym3.nic uryny. 

Si\ 1"11 . {, S,Twźna. Dzielą 
na l·ó :~.i1e g~tLlnl{ L, t\l ziele 
zaw f L. C zielune, zapach maią 

koniow, które fię zowi~ Per
ch!: d', orce, Z przyc2yny że 
ma złoty kolor, około !krze
lów. 

RUSE. Patn; Houx. 

RUSJ\IfA. Minerał na
kCztalt lufki żelazney, któ
rego Turcy uźywaią do wy
gładzenia w/orow, znaydui'e 
fig po l'óżnych krająch 

wfehód n,ich. \V Tllrczech 
tak wiele go uźywaią, ~e 

Sultan z niego na rok, mą 
intraty 30,000, Czerw~ zło
tych. \Ve Francy\ prze.,. 
daią go równo ze złotem. 

Skutki iego nie sązbyt nie
befpieczn~, y t a k pewny iak 
narz ratunek J z wapRa y 
a uripigmentq preparowan y. ( 
Sąd~a żt'" ma bvdź Calchitis, 
mine ~alizow~n y przez. fia~ .. 
kę y arfzcni1~. 

przenikaiący, fmak gorzki, 
, korzerlny, y żywi.czny. \Ve
wnętrzni.e potrzeba ich za
źywać z wielk~l ofl:rożnością. 
Kataplazma z oliwy, soli, y 
pro[zkn z teGo ziela, rezol
wuie chumory, y wrżod y, 
l<onióm y bydłu. Podług 
P. Duhamel, Konowałowie 

dal,! 

I I 

daią konióm Sawinę: dla na
brania appetytu. 

SABLES. PiaJek. T~ 
fubfrancyą można pocźytać 
za okruchy z kamierti wię
kfzych, albo ~a pierwfzą ma
teryą, z którey fię kamienie 
rodzą. PiaD'i rozmaite, po
dług rozmaitości minerałów. 
Są. krzemlenifi:e, lkalifie, 
gliniafłe, metalliczne, y'wa-, 
plenne. Te ottatnie f\' o
k rufz ynamj, z fko:l"up śli.- 

maczych, które wlaściwie 
nazywaią fię J'i'altm. Patrz 
tego {lawa. Piaf'Ki ikalifie y 
k rzeqtien ' fi:e j fiuźą do ro
bi~nia fzkła, wchodzą- do 
kompo 2. yc y i pol~wy IJorcel
lanowey. . Dl·OOny piarek 
Duż y do chędożenia nacz y. 
rlia kuchennego. Z dro
bnego piaiku l'z'ec'znego pa
lą w3pno. Drobny piaCek 
hliałki w kiepfyd rach, po ... 
kazuie godzin y, które są 
bardzo uż yteczne do żeglll. 
gi mOl'fkiey. . Piafek g/i
niafl:y używaią na formy, 
gdyż nie robi żadney fkazy 

" na materyałaah. Z piai'ku 
metallicznego , wycIągalą 
nieco knlfzcl1. Piafek że

lazo w fobie trzymaiący, 
iefr w Breta n ii, piare k trz y
maiący Miedź, na wyf'pie S. 
Dominika ł y po inn ych 

t .-

SAB . . 
mieyfcacI1. Piarek w l 

rym fię zawiera cyna., n 
placu w Porcie nazwany 1 

t' Ot'żeni. PiaCek złoty t • 
czą róźne rzeki. J eźeli pia 
fek nie trzyma w fobie wię
cey tylko kolor, tedy w 
ogniu traci go. W Pro
wincyach Południowych we:: 
Francyi, gdy fię rozgrzeją ot! 

od fłońca, kupy piaiku uf y
pane, tlzywaią w niell kąpie ... I 

li, oroby tl1rńatyzmem z.' . 
nione. Skutek tych l~zieQ~ 
przypifąć potrzeba: , ciępłu, 
Honości, rofchodzifrości pd .. 
czątkó\V, których woda mo;':: 
fka udziela piafkóm. W Ska
hii ieft piafek niezmiei·nie 
fu L te I n y; przeleźdzaiąc y pra; 
wie zagrzeh,ani Dy~aią w 
nim. VV Afryce znal~zióno 
en l y karawan piaD(iem go
rącym zafypany. 

SABLONN~~OX da su. 
RINAM, ou l\1ANGEUR de 
LOIRS. leH: wai w Libii, 
który piaikiem t.y le. Mu
rzyni prawie go czczą za 
Bozka, gd y przyidz ie do ich 

. chaty, maią fobie za z 
błogofiawieńfl:wa, -' daią mu 
chleba, y mleka, chcąc go 
dłużey u fiebie zatrzymać. 

SABOTS. Ta konch~ z 
rodzaiu Limafbns, ie{t cie-. 
kawa przez fwoią warS'~ 

wewn~ .. 



we -') Jt ą, prawie pa ra
~,tn~. 0_ fpodu. P. Lima~·on. 

, Takle konchy ikamieniałe 
azywaią T,'ochilits ou Tro

IhittJs. 
SACRUM. Dawni gdy, 

im fię powiodło w iakich za
myl1ach, zawrze ofiarowali 
co przyzwoitego temu Bó-
ItWlI, ".od k~órt;go POll}Ocy 
wzywali. Y t:lk l~11<tdapiu
fzowi węża, Dy' nnie . pfa, 
Bachufowl kozh,. &c. Ta
kowe wota bywcd y albo z 
ziemi, albo z kruścu, mniey 
lub więcey rogiego, podług 
maiątku tego który ofiaro-

' waL 
SAFRAN. S;:;aframl są 

róźne g:ltu-oki. Ten który 
kwitnie na wioL'nę, zdobi w 
ogrodach kw~tery. Ten 
gatunek którego używaią 
do Medycyny, y rzemion,' 
kwitnie w ieslem. Sadzą 
go bardL:o wiele, lubi zjemi~ 
czarną, le'tką, troche piaIko
w:atą. Cybulki rozmnażają 
fię z odrpftków, ktore nie 
kwitną, aż drugi~go rolm. 
Rowqiny zafad ne fzafra
nem, 2daią iię w lecie lezeć 
odłogieni, na kOllCll ,;~r rze
śnia oale (ą zafłane kwiatem, 
kwiat pie trwa nad ieden, 
lun dwa dni, a poty:m niknle, 
B:l t len ~zas chrop.l we dnirt 

y w noc y, są zaba wni zbie .. 
raniem iego, wprzód nim 
fpadnie. Potym zaraz li
ście pokazuią Hę, Y przez 
calą zimę, pole o krywa fi~ 
zielonością. Jedne tylko 
pi orko rza franu, które (j~ 
żOlciele ien: użyteczne; 
przywlozłfzy do domu ten 
kwiat, mufztl; chędożyć y ' 
prt.ebierae, obrywaią pior
ka, ani zbyt wyroko , arii 
zbyt ndko, aby nie zoib.
WiĆ prz y nich nic białego. 
Pomimo iednak wfzelkiey 
usilności, zoU:aie czarem 
trocha. Tym Gę teź róźni 
prawdziwy Szafran od kro
kOSlI, z którym go czarem 
fałfzuią. Ażeby fię Sza
fran nie zepfuł, fufz~ go, 
piękność iego zalezy, od 
fporobu urządzenia. \V Ga
tinois fufz~ go, na sitach za
wierZOnVl h nad wę lami źa
rzyHemi. Z pięciu funtów 
Szafranu furowego, nie bę
dzie tylko funt fuCzonego. 
Szafran podlega wielu cho
ro bom. Tacom ieH: rod/,u y 
wrzodów, po wierzchu nie 
zn:1cznych, fpofób na to 
iett, b.by wyrznąć tę cześ ć 
za raźo,ną. Faufset, i e(\: I/ad-
roltek oal f~talt rzepy, któ .. 
ra tra \Vi c .dą fublhncyą ce
bulki, ie mUSi gin~ć. Po

trzeba 

SAF. SAP' s 6'9 
trzeba ią takie odciąć. LeJ 'korzenie na VI e1!zchu zie
,nors, ieft choroba nayfzko- mi. Szafran 4aie pl~kn, 
dliwfza dHl Szafranu; ieft to farbę, ale drogą y złą; kras~. 
zaraza na cebulki, która na Architekci uźywaj~ do 0- • 

około wytępia ie. liście za· świecenia fwego rYsun}tu. 
raz źółkną, y cebulki prze- Niektórzy Doktorowie, na
daią. P DuhCf1'nel dorz~dł zywaią Szafran Królem ro
przyczyny; Ziołapaforzy ślin; obfitule w c~aftki ro
tne wiel~ości małego orze- fchodzifie, wchodzi Y do ró
cha, nic nie znaczne na żnych lekarfiw, do k'atapla
wierzchu ziemi, purzczai~l Zń1Ó\.v rozwalniaiących, za.:
ko.rzenie prawie niedoy- pl':lwuią nim cia{l:a, y J:óźne 
zrzane, wzraO:aią w cebulkę, potrawy, którym dodaie 
dosiągłrzy do śródka, 1:0- fmaku, y zapachtrmiłego. 
ściągaią hę potym do in~ ide go iednak potrzeba, 
fzych, y tak na około ro- pomiarkowaniem zaiywać. 
fnąc, wysyfaią fok z nich, Zbytek ~lbowiem fprawuie 
y nifzczą. Tey zarazie nie ociężałość głowy, śmiech 
można zapobiedz ł tylko niepomiarkowany, konwul
rrzecinaiąc wfzelką kom- sye, anskoniec śmi.erć. Po
munikacyą. l\:opił dół okr1;- wiadaią że iedria do}s, to 
gły w kolo lilieyfca zarażo- zaważą trzy grofze, te !ka
nego, y wyrżucaią wfzyfrkę tki niefzczęśliwe Szafran 
ziemię na. środek. Jedna czyni, lcto hlG iednak ptz~ 
łopatk tey ziemi, raraz,i- zwyczai, to mu nie tal( fZKO~ 
łaby wfzyitkie cebulki. Ce- dzi I można go źa~e bez 
bulki zdrowe, wradzone w b;iaźni ł półtora fkrupułu. 
to mieyfcej r1~wet w lat 15' Szafran rośnie po wrzyH:U :ćh 
teyźe farney podlegają za- prawie kraiach, ~Ie nay prze
razie, wyfŁrzegaią (i~ bardzo dnje yfzy w Gatżl10is we 
fadzić, y iedney cebulki za~ Francyi. 
rażoney. To ziele paro- SAFRAN tles DES. -
rzytne zaraźa takźe Szpa- Patrz, Curc'Lt'n1a. 
ragi, Chebd, y Lisi ogon. SAFRANt) 
Roślin rocznych nigdy nie FRAN BATAR 
zaraźa, ani tych kti>re maią tame. 

li · 
• Dykc-; Toni 11. 
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SAFRt. Sajra, iell: wa

pno metalliczne z Cobalu, 
od ,którego przez k~lcyna~ 
cyą, oqdzielona iefl: Rarka, 
al fzeni k y. inne matery e 
rofchodzifl:e. Ta Safra ro
fpuf'zczona w materyach w 
fzkło Gę obracaią.cych, wy
daie kolor błękitny; zmię
fz1. wrz y ią z treścią kru
ścową, wyci'lgaią brant ko
balu. Preparuląc Safl'ę po 
Safku, mięfzaią ją. z materyą 
w fzkło obracaiącą fię, gd yż 
bez tego, byłby kulor zbyt 
ciemno blękitn y. . Safr:t ró
żni Gę żywością y pi~kno
ścią koloru błękitnego, któ
ry z niey wyciągaią. \Vy
dkie zaś naypięknleyfzy y 
,naytrwalfzy, kolor btękl,tny 
na emalii, porcellanach, y 
Jcryfztałach. Robią hkźe 
z niey kamienie falfzywe, 
udaiąc za drogie, które fą 
przezroczyH:e, iako to Tur
kusy, lupi:; lazuli, Szatlr"y 
inne w tym rodzaiu. 

SAGAP2NUM. Saga .. 
p('ń !ki fok przyk::y, w za
paehu nieprzyiemny, z pe
,,'ne r ziela nd yiikiego , 
rl3zwanego PJeudocojtum. Po
wierzchownie używany re
zolwuie, gatunek ie~o pię
lmy, we łzach ieft bardzo 
rzadKi. P.rzywożą go ze 

wrchodu, y z Perfyi. Pow 
wiada ją, że we wfchodnich 
kraiach kraiach, zaprawu~'l 
nim potrawy. 

SAGOU. Na wyf'pach 
Moluckich y Filipińfkich, 
tak nazy wa fię mąka, ze rdze
niu pewnegQ drzewa P:.tlmo~ 
wego. Te drzewa Botaniści 
naz y waią Saguerife.ta, Toi
dap~mu), y Sandan w 1\10-
luka~h, Są bardzo użyte
czne, liściem pokrywai1 do
my, z żyłek. liści robią przę
dziwo, z tychże liści zbie
raią pewny puch, z którego 
robią m:lterye. Przez cię
cie, zbierai'1; z tego drzewa, 
trune k do p ci.a prz yiemn y. 
lVląkę robią tym fporobem; 
Rdzeń fam drzewa krążą dro
bno, ptucą w wodzie. y prze
cedzaią przez sito, fubftan
cya żylkowata, czyli otręby 
fiuią do karmienia wieprzów. 
wodę zaś zlewaią w naczy
nia, ażeby fię uO:ata, gdzie 
ofiada na fpodzie mąka bida, 
z tey robią ciafl:o grube na 
palec; mi półtory piędzi w 
kwadrat, z tych potym ro
bią wieJlce, y przedaią. Dru
gim fporobem robią znowu 
ł,latunek krup.. ~ars~, iuż 
zrobioną, przecIeralą na bla
chach dz iurkowatych, przez 
któ,re, x:obi\ fi~ ziarka I}j\-

kf;iitał\ 
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kfttałt krup, które! przez wić rtai fię poietne v bo
ciepło tracą kolor rudaw~, iaźl'iwe, gdy i,! kto ua"erzy, 
y to iefl: Sago u co przedalą. albo fi~ fprzeciwia, wrze
w fklepach. Przydaią cza- fzczy płaczliwie, zkąd i~ 
fem do nich korzeni, aźeby nazywaią: Pleureur!. Takźe 
były przyiemnieyfze. TfG ią nazywaią Singe 'Al1tJqu~, 
karzę gotuią w mleku, albo gdyż troche śmier'dzą Pl
w rofole, iefr na v lepfzym P0- Żmtłrn. Bardzo fą łakome 
żywieniem, kt6re moźe być na chrząfzc.ze y ślimaki, W 

- dla dzieci w gorączce, y w czym wielkąby nam przy-
fuchotach. fługę czyniły, w <?grodach 

SAGOUIN. Te z~ie- nafzych 
rzęta pofracią fą podobne do SAIGA. To zwierze 
Małp, zmiyduią fi" w Am~- trz yma podobieńfl:wo, mi~
ryce, w Brezylii. ~óźn~ą dzy kozą dziką. Egipfką, y 
fię od małp Sapajogs, ze malą między narzą domową.. Zn_ay
dll1źfze ogony profte ,ko- duie fię w PoLfzcze, w W~
fmate, y ze nie uźywaią. rąk grzech, w Tartaryi, y. S-y
do iedzent3. lefl: ich kilka beryi, mięfo wyśmienite do 
gatunków ' bardzo pi~knych. iedzenia, rogi ma czyH:e 'y 
Sierść na nich iafno-płowa, przezroczylle, nużą na toź 
ogon kafztanowaty, y po- famo, co fkorupy z Zolwia. 
liczki czerwone. Z>:ią tylko trawą, po pufłyc~ 

SAL lefl: gatunek Małp polach czy li 1ł:epach, na Zl

Z rodzaia Sapa jon, ogona u- rnę wynorzą fi~ do wyźfzych 
żywa zamiafl: piątey ręki; krai6w 
Zyią po larach w Ameryce, SAINFOIN. E S P A R
Y żywią fię owocami, Samica CETTE. ]{onicz Francujki, 
dzieci fwoie, za na ymniey- żafiewaią nim obfzerne łąk~, 
fzym niebefpieczenfl:wem, z znacznym pożytkiem, lu
ścifka ie mocno przytuliwfzy bi ziemię letką, y która ieR: 
do liebie, ił pofadzi wfzy ie ani zbyt fucha, ani zb mo
fobie na grzbiecie, fkacze kra; Ieft to pafza wyśmie
ż niemi z gałęzi na gal~ź, nita dla koni, od którey fię 
nie można iey złap1.łĆ zyw- fpafaią, krowy po nim obficie 
cem, chyba pofl:rzeliwfzy mlęka daią. Nie potrzeba 

• frrzałą. łatwo dail! fi~ ułafka- im razem dawać wiele tey 
Ii~ pMzy, 



i.7~ 
llllfzy, ale po trochu pr~y
zwyczaiać, gd yż i'l Ctr arzllie 
lubią, y wiele iedzą, tak ząs 
w nich krew porn.nala, że le
dwie nie udu'i, gdy nad to 
iedzą. Drugiego dopiero 
ro~u, ten konicz obficie zbiel. 
ra~ą. Gdy ch~\ wzrurzy.,ć 
łąk~ zafian~ ~oniczem, nie 
potrzeba, tylko poprzyci
nać łopatką korzenie W J e
fieni, które ugniwfzy przez 
zim~, fprawui;t łąkę mi wio
fJl~. Liftki zielQno zebrane, 
wprzód nim zacznie kwitnąć 
konicz, robią gatllne\k her
baty zieloney. Dla cieka
wości, fieią takźe koniczynę , 

Hifzpańfką, która mu k wiat 
Jlie~ieiki y biały . 

SAlOU. len: d wOla ki 
rodzay tych małp z ogo
nem, ieden naz'l wa Gę Sajou 
gris, Ą drugi SajQu brin~ albQ 
Singl: Cap'LtCil1~ Konieo ogo
na zakq;caią, y zarniaO: pią
tey ręki używ~ią· Są źy
we l letkie, fpra wne, y za
bawne. Mniey delikatne 
od innych, y p.rzywykaią; 
do krs,iów nafzych, tylko 
na zi.m~, trzeba ie trzyma.ć 
w izbie' ciepłey, cżarem DIZ 
nawet mnoŻą, ale 1łie są tak 
płodne, iak w fwoim kraiu, 
gdyż tylko samice po jedne
mu rodz:v w fwoim zaś kraiw 

w Bl'e2 ylii , po dwoie . Obo ie 
z wielk~ pilnością w ycho
wuią dzieci , y z wielkim 
Erzyw jązaniem, nic zaba
wn ie y fzego,iak widzleć gd y 
ie kołyfz ą , nofzą na ręku, y 
ka ref'uią fię, a gdy dziecie 
uparte, bi.ią go w gęb~, alba 
kąfaią· 

SAKI, au SINGE a 
QUEUE de RENARD. len: 
to naywi~1).fzy rodzay Małp 
nazwanych Sagow'n Patrz. 
tego Jłolt:a. 

SALAGRAMEN. Paty~ 
Gonle d' Ammon. 

SALAMANDRE, Sala
mandra. To zwierze czoł
gaiące fię , dzielą na dwa ro "! 
dzaie, z iemne, y wodne, ale 
ten podz ia l nie ieft nat~lral-: 
n y, albowiem f'i wfzy O:kie 
ziemnowodne, y żyią rb., 
wnie na powietrzt'~ iako y 
w wodzie'~ Rpzmąite ich f\ 
rodzaje, różniąo fię koloremJł 
y kfztaltern od fiebie, wiek 
także, y płeci, wiele przynosi 
różnicy. Samce poz~ai.ą Z 

błony ząbkowatey na grzbie
cie, y z dwoch pręg po oby
d woch firanach ogona Ró
źne bayki prawią o Sala
mandrze . PrzypifY,wano iey, 
źe moźe i.yć w ogniu, ten 
błąd tak był przyi~ty od 
da wnych. że był powodeI1\ 

dwoca 

I ł 

dwóch ITawnych napifów. 
Francifzek l. odebrał byr, 
Salamandrę malowaną w o
gniu z tym napifem: N1./.
trio t? exti1lguo. Drugi na
pirano pewney Damie Hifz
pańlkiey, nie czułey w m i.
łośc i : Zimna ieflBm w po
śrz,dd ognia. Doświadcźe ... 
n.ia Fizyczne pokazuią nam, 
pru",dzi we y interefsuiące 
opifanie Salamand y. Te 
zwierza nie żyią w ogniu, 
ale przeciwnie w pośród Io
dó N. WidzianQ iedn~, co 
7:yła całą zimę, w lodzie w 
lodowni, ' włożona na węgle 
7arz yfte, poci fię fupfrancyą 
białą, te k:r:ople mogą przy
gafić iroche węgli, zkąd 
wnieHono te gą~i ogień, y 

, żyie nim. Ale w tęgim o
gniu, zdycha y ginie; kro
ple z potu zsychaią fię iak 
perły. To zwierze nie ie!l: 
rybą, dawapo iq do ied?:enia 
różnym z,!'ięrzętom, którym 
pic nie fz,kodziło; ukąfzenie 
Salamandry także nie fzko
dzi, zęby tak są Uabe, że le
dwo nięmi możę ugrysc. 
Probowano tego na udku 
kurczęcia. ais ledwo znać 
było ukąfzenie. Pewna te· 
d y iefi, że nie mogą zarazić 
ani łąki, ani iludni, ani ludzi, 
.~i galić ognia, wrzuciwfzy. 

ia w komin. 
i~it gnuśna, fmutna, źy le w 
ziemi na mieyfcach wi lgo - I 

tn yeh, przepowiada defzcz, 
gd Y wy łazi na wierzch w le
cie, chroni (ł" powietrża ru
chego, y pogodnego; nie 
śmh ia, gdy fię rozgniewa 
podnosi ogon, biiąc ią zaś 
mocno, lefy iak nie żywa, 
życie ma twarde, y nie za
raz ią można zabić, ale uma
czan~ w Oćłcie, albo w rofie 
folnym, w konwulfyach zdy
cha. Można ią chować \V 

wodzie, przez kilka mieficy 
beż żadnego pożywienia, 
tylko iey ~ powietrze po
potrzebne, gdyż zawrze 
nozdrza trzyma nad wodą, 
i y te muchami, Cllfząfzcza~ 
mi, śl i makami, &c. Roz
gniotlrz y ią, śmierdzi nie 
przyienmie. To zwierze w 
le ie, co trzy lub 4 dni zrzu
ca ikórę, ił W zimie co IS. 
Ale to ieO: tylko fama zwierz
chni'l fl<órkaj widuią czarem 
całą pl ywaiącą po wodzie. T~ 
ma ofqbliwość do fiebi.e, i ź 

póki młoda, ma fkrzela iak 
u ryby, które poty m zara
!tai ą,. ze ich nic nię .znać. 

Spof6b rozmnażani3 fi~ Sa
lamandel!, ieft ofobli wfzy. 
Widui~ ie czafem igr,aiąQe 
w wo~zie, y z:bll-iaiące fię ku 

fob ie. 
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tobie. P. Dem,ou,. przez całe 
dwa lata czatował, na ptzy
patrzenie fię ich złączen iu. 
Jednego dnia widział, źe fa
miec po ucz ynion ych kare
fach miłofnych, za (b p ił fa
micy płynącey, y wf'p i.ąw fzy 
fię na n.gach, pozwolił sa

jcy przefunąć Gę ' po pod 
fobą, ta gdy odpłynęła, za
fiąpił iey drugi raz, y toź 
famo powtórzył, n 1 ten czas 
samica zagrzana, za!tano
wiła fię na blacie, samiee aa~ 
~ąwrzy obok przy niey, u
derzył kilka razy samicę o
gonem, y wla z ł mi nią. W 
tym' momencie, tak ' obficie 
rozefzło fię nauenit po wo
dzie, źe wfzyHka woda w 
około samicy zafarbowała 
fię błękitno; samica zo!ta
wala na mieyfcu iak nie źy
wa, a samiec zfzedłfzy z 
niey, zoftsł iak itrętwialy. 
W krótce przyfzedłfzy do 
fiebie, powtórzył toź famo, 
y zakończył dzieło zapło~ 
dnienia. Samice iedne są 
iaiorodne, a drugie zywo
rodne. .Otworzono raz ie
dnę, y znaleziono rurk~ 
przezroczyfrą w niey, w 
którey było 34. małych Sa
lamander źywycb. 

SALBANUE. Górnicy 
tak ~&~ywai~ kamień pc:~ 

SAL. ' 
wny, którym fzukalą mi-
nery. • 

SALEP ou SALOP. Tak 
nazywaią cebulk ę z rodzaiu 
ziela, Liśich iaiek, któ rf); 
preparuią w Turczech. 0-
brawfzy łupiny z cebulek, 
kładą ie w zimną wodę, w 
którey poftawfzy kilka go
dzin, gotuią fzumuiąc, potym 
ie zbieraią na nitk~, y fufzą. 
Te gd ywyfchną,!taią fi~ prze~ 
zroczyi1:e, twarde, y podo
bne do gumy Adragantu. 
Woda w którey fi~ gotowa
ły te korzonki, wydaie za
pach kwiatów będących na 
łąc-e, Ta cebulka na proch 
frarta, rofpufzcza fię w wo
dzie, zaprawiona ·potym ka .. 
mieniami, !taie fi" miłym 
napoiem. Piiąc ią w mleku, , 
leczy ruchoty, y dyfśente

ryą zgniłą· 

SALIAN. Iefi: ptak Bre
zyHki, który nie lata, ale 
tak letko biega, źe go nay
lepfzy pies nie dogoni. 

SALICOQ.UE, SALI
CORNIN.Palą z tego drzew
ka, które roinie po brze~ 
gĄch morlkich, popiół podo~ 
bny do potaźu, y dla tego 
nazywaią SalicQr, potaź pa
lon y z kamieni. P. Soude. 

SALMERIN. ŁoJol'" 
~yba, , 

SAL. 
ryba z~-fta brzegach 
Trydentu, w Hrab!twie Ty
rolfki~, Przebywa po ie
ziorach, rzekach·, y wodach, . 
zimnych, y kamieniH:ych, 
mi ęfo w niey podobne do 
pftrąga . 

SALPETRE. P. Nitre. 
SALSEP AREll .. LE. Ko

rzen ie tego ziela, który wy
ch odti z Peru, Brezylii, y 
nowey Hifzpanii, było uż y
wane ni cporoby wenul'o
we, ale ich teraz zaniecha
no, gdy odkryto fkutI<i mer
kury ufzu, zwłafl.cza źe nie 
czyni wielkich fkutków w 
k raiach nafzych, gdzie nie 
fą' póry tak otwarte. W kra
jach Zaś gorących, na oby
d woch lądach, cudownie le
czy. 

SAl\iBOUE. Drzewo 
wonne Afry kańflde, które 
kupcy FUl'opey[cy, iako y 
inne korzenie, zwy kli w pre
zencie dawać Panom na Po
morzu Gwineyfkim, którzy 
lubią te zapachy, dljl. uła
twienia fwego handlu, w 
tamtych {tronach Afry ki. 

SAMESTRE. Tak na~ 
zywaią koral częścią w na
turze iak iefi:, częsGią obro
biony, który pofyłaią z Eu· 
ropy do Smirny. 

SAMPA. Z tego ch'l;ewa 
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z rodzaiu Palmowego, robią 
wyborne rury, do prowa
dzen ia wod y. 

SANDARAQUE ou VE R. 
NIS. Ta żyw ic·a płynie z 
drzewa Jałowcowego, albo , 
z Cedru, który ma liście 
cypryfowe . rą żywicą, 
!Huldfzy na prof.~ek, p6cle ... 
ntlą papier, ż eby nie prze
biiał, używaią iey takźe po
wierzchownie na wrzody, y. 
kadzą fię mi katar. Rofpu
fzczona w Oleju lnianym-, 

, robi pokofl: ~iały, ~le Cię pa· 
da; dla tego przydaią iey 
dla tęgości laki , y żywicy 
Elemi, na ten c:zas traci tro
che ze ~wi) j ey białości. 

SANDARAKA Cypry
rowa ie{t bard zo rzadka, ma
i~ ią za na yprzednieyfze 
kadzidło. Mlxtur~ pewnl ' 
z Arfzeniku, y siarki, na
zywaią także Sanaaraque. 

y SANDASTRE: Kamień 
drogi gW'l :-f źd zi fry, znayduie 
fię w Indy~l ch na wyfpie 
Ceylan, w Etyopii, y w Kra
iu karamantow, którzy go 
mai,,! za lekarCiwo przeciw 
truciźnie. Coźkolw~ bądź, 
to ie{ł; pewna, fe ie ,z 1'0-

dzaiu Agatow. 
SANG-DRAGON. Tę 

fub!tancyą żywiczn~, zbier a
ją z drzew pewnegQ gatunku 

Palm. 
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P,i1m. Ta, którey pofpoli. 
cie nź ywaią, pochodzi z 
drl.ewa Palmowego, które 
l'osnie na wyfpach Kanaryi. 
H<ich, płynie przez zacięcia 
pocl,ynione w drzewie • .P~ze
dai..l i:\ we łzach rozmaltey 
wiet"ko~ci, uwl.nione w li~ 
ściach. , W Pomorzu Koro· 
mandel, trzymai~c liście nnd 
ukropem, ścieka fubH:ancya 
zywiczna na wodę, którą z 
wierzchu zbierają, Albo 
póty wa,rz'l te liście, poki 
ży wica p.ie wywap tlIj e t1a 
wierzch. Na wyf'pie Jawa, 
ieft także drzewo Pa~mowe, 
z k"tórego zbieraią Sang
drag01t. Ta żywica zapala 
fi", y wydaie zapach na 0-

g'niu, podobny do Storaxu. 
iJym fam ma fmak kwaśny. 
Ta źywica i~!1: wyśmieni
tym lekarftwem tak po
wierzchownie, i~ ko y we
wnatrz na rany, rozwolnie
nie ~źołądka, y hemoroidy. 
Wchod.zi takźe do profzków 
od zębów, która utwierdza 
dzi,~(ła. P. Bois de PaUle. 

SANGLIER Dzik. Ten 
zwierz dziki, ieG: począkiem 
Lar.tych Swiń domowych, 
y Syamfkich., . Sp,ofob ży

t ia y 11<łonnosC1 lOgO są, 
h rdzo podobne do świń do
Irowych;, Plit,=- Porc: Ł"cz~ 

SAN. 
fię, Y rozrnnażai~ w f1:adzie 
Płodn'ość ich fama pokazuje; 
że są z iednego początku, 
To tylko dzjkie świnie ró
żni źe żyi,! w lefie, y bro
nią mocno fwoiey wolno
SCI. Dzik bardziey żyie 
owocami, niż mięfem, lubo 
oboma nie gardzi. Zywi 
fię zboźem, korzeni ami,o wo
cami, ale lubi y mięfo, ryie 
fwoim ryiakiem iamy kro
beze, y wyiada młode, y 
{tare, iakie napadnie, żar
ł0czność iego podobno ztąd 
pochodzi, że ma obfzern y 
~olądek y pr~tkO' trawiący" 
Ze wfzyfiki.ch zwierząt (mo'" 
wi P. Bt~tfOl1) dzik ieft bez J 

rozumn y; wfzyU:kie ieg,d 
obyczaie są grubi3ńfkie li 

fmak nieczyH:y, y wrzyftk,~ 
iego czucia, zmierzają tyl
ko do iedney lubteżności. 
Zm yiły doty kanIa y fmak; 
s~ w nim żatarte,{luch iednak 
w~ęch, y wzrok, ma tak do 
bry, ie myśliwy z trudno' 
ścią może go kiea y zeyść 
Pod czas ~be·ftwienia fię. 
cłziJl ze świnią przez 30 dni 
przemiefzkiwa w gęfl:ym' 
y nieprzebytym lefie, Vi 

ten czas U:aie fi~ frogim iak 
nlgd y. Gdy fię fpotka. z 
rywałem,biie fię aŻ na śmi~.rć. 
Swin'18 chociai lui ieft prośna, 

fzuka 
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f2ttka przecie Samca. Co warchlaków, y sai'ńt6w mło .. 
moźe nazwać fię zbytkiem dych, które W przypadku 
(dodaie P. Buffon:> . w dzi1nl, mogą iuź brohit. y fiebie, y 
gdyź każde zwierze, ikoro całe nada. \Vfzyl Joe ra
poczIiie~ nie:przyimuie wię- zem świnie w fl:adzit: będące, 
'cey SC1mca. -Swinia noG iednomyślnie bronią fite. nie 
przez -+ miefiące, piątego tylko Maciory rzucaią fi~ 
proG Gę, sroży fię gdy iey na ludzi; y pry raniące ich 
hapa!1:ul.ą dzieci. Swin ~a dzi- dzieci, ale też y ramce 
ka prosi fię raz na rok, f tnlode; hlęŻhy odpol' dai~. 
oomowa dwa razy, ta ró- Stado całe fzylmie fię w ko
żnica ieH: fkutkiem niedo- ło, We środku fiawiaią na -
ftatku źywhości w zwierzę- L1abfze, farni zaś na wfzy
elU dżikim. Dzik może żyć Hkie !trony; trzymaią ry
do 25, do 50. lat, Młode iaki podniefione. Polui:t 
praGęta od fześciu mi.eflęcy, ha dzików obfefem, aaraiąc 
h:~zyw,aią \Varchlakami, iłź iię rozerwać cyd{uł; yllOd
do dwcch lat~ w drugim ro- pędZIĆ ieano ze fiada, ha 
ku beta f'OU/seS albo de Com- ten ezas dopiero gonią za 
pag'llie. Samców we dwóch nim) y zabijaią. bziJi we 
łub trzech letiech, nazyw~ią trzech leciech ~ są trudne 
Ragot. Dziki są nayn:nl- do polowania, bo uciekai,! 
rznie y [ze, od trzech lub pifG- daleko nie zafŁanawjaiąc fię, 
ciu la t, pazury na ten Czas ale Hare', y l\tó te są żlnor
y k l Y maią oftre, które z dowane, oparfzy 11ę o drze
laty przytępiaią Gę, dziki wo, fioią w mieyrcll, y na
iednak dla siły niezwyczay- kaleczywfzy wiele pfów; do
hey, są zawrze fl:taf'zne. Dzi- ftaią fię JJa łup myśliwym. 
ki dorol1fzy trzeth lat, hie Skoro zabiią dzika, odrzy
zyią więcey w gromadzie, naią lnn iądra, gdyż ftn.ród, 
ide będąc oppatrzehi w broń, który fię w hlch zaw lcra, 
udaią Cię na orobne życie, zaraziłby ca-le mięfo w fze
którego nie opufzczaią, tyl- ściu godzinach. Łeb z dźi
ko w czafie befiwienia fi~. ka ieO: nayfrnacznieyfzy. 
Swinie żyią;pa wfze wita· Jedzą także· Warchlaki, y 
dzie, maiąc m.itdży- fobą młode dziki. Ze fkory robii 

. ~l):k przeta-
Dykc: Tom II. 
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~rzeta ki,ze fzczecin y rzczo~ 
tki . Tłuil:ość topią na fma
l~c. Te zwierza si! tem
peramentu mocnego, y dla 
tego w kaźd ym kraiu wy
trzvmać mogą. Zdaie fi~ 
tylko, że domowe swmle, 
bardzie y odrodziły fi" od 
dzi kich, w kraiach Połno
cnych. Tego zwierza teR: 
pełno w Europie, w Azy i y 
\v Afryce, w icdney tylko 
Ameryce ich nie było, ~de 

teraz y tam są zaprowa
dzone, y mocno rozmnozy-
ly fi~ . . 

SANG-SUE. Piawka. 
Roż naite ich są rodzaie, 
zna yduią Gę w wodzie flod. 
liey y w morzu, różnią f1~ 
od Ciebie grubością y kolo
rem. Niektóre z nich są 
jadowite, ia Joe są które m!l
ią wielką 3łow ę, koloru zie
lonawego, który w ciemno
ści świeci, iak robaczki świ
cące.' Innych zażywaią Ce
Iul'tcy. Naczynia fpofobne 
·do rozmn!ż_.ni:1. fię, są po
dobne do śliml1.kÓw zie
mnych. Piiawka w głowie 
m' na 'zftdzie o[he którym 
razem, trzy ladaie, s'2f to 
trzy zęby bardzo o{tre y 
mocne któremi przecina 
ikorlt na człowieku, koniu, 
y bydl~cju, pyfzczek iey ieR: 

pompą, i ięzy k albo hn)· 
da w ka mi~siH:a, iefi: fi:ęplem) 
którym ciągnie krew do ka .. 
nału, który ią prowadzi do 
żołądka iey .• Zołądek zaś 
iefi: ink worecżel\ błotniO:y) 

podzielony na 24' komorek 
bardzo drobnych. Krew 
wvfsana w nim konferwuie 
Clę przeż kilka mieilęcy nie 
zGadailc fię, która iett przy
fporobieniem żywności dia 
robak~. To pożywienie 
czy(te. y iuż flrawione prze~ 

, piiawkę, nie obraca fi~ w 
gnóy, iak u innych robakow, 
y dla tego nie widać aby 
miała pii.~lwka otwor, doryć 
maiąc na fclmey tranrpiracyi, 
przez którą materya iey wy
Hępuie, a potym w drobne 
niteczki obraca tlę. lVloźna 
tego doświadc7. yć, włoży
wfzy piiawkcc w Oliwę, w ,. 
które y bardzo długo źyie; 
wyiąwfży z oliwy, gdy wlo
żyfz w wodę, obaczyfz iak 
z niey odł 1czy fię, niby 
ikórka podobna Jdztałtem 
rio ie y ciała. Naczynie do 
oddechu chociaż nam nie 
ieft wiadome, zdaie Gę że 
ma w pyfzczku Każdy in
fzy robak w oliwie zar~z 
zd ycha, gdyż mu naczynie 
oddechu oliwa zaty ka a prze
ciwnie dzieie a~ z piiawką· . 

'Piiaw-
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Piiawki podobno byty nay- 'rlaylepiey iefi:, pić wodę !ło
p ierwrzym powodem, do ną y brać enemę z wody 
pufzc/,1nla krwi ludziom floney. Gdy tymże fpofo
\~r.lożywrl.;y nogi w wodę: bem pozbywaią fię onycH, 
pllawka zaraz przyczepia gdy iuż dotlatkiem krwie 
fi~, ta.k delikatnie, że nie nafsały. Od oleyku także 
wpr / od po(trzeźefz, aż uy~ wayfztynowego, od pieprzu 
Xl. yfz krew fącząc~ fię po y ortu, 06 pada ią 'zaJ"az. 
nodze. Do frawienia piia- Przeciwnym (porobem, gdy 
wek dla zdrowia, wvbieraia chGefz żeby wjęcey nafsała 
które f1 n 1 ylepfzeg~ gatun~ krwią, potrze ba ie y uci~ć 
ku, iakie fą w czyfrey wo... ogon, na ten czas z wi~kfzą 
d.zie· ciekącey, głowkę maią chciwością, będzie piła krew 
cienlq, prąikę zlelonawl. mi chcąc niby nadfiawić, co 
grzbiecie, brzuch czer~o! utracił~. Gdy piiawka od
na wy. Sta wia ią piia w ki padnie, moina zafi:anowić 
na mieyfcach delikatnych, krew, gorzałką albo o&em. 
aź~b):' wyfsa ły krew grubą, W Cęylan którzy chodz~ 
dZlfCWJn zaś iamia{t pufz- boro, bywaią częO:o nagabani 
czafl1a krwi. Gdy fię nie od piia wek, które zna ydlli'P; 
chce do razu chwycić, daią fi~ po trawie. 
ie y na wolą, gdzie fobi~ SANG-SUE, LIMACE. 
o~ierze mieyfce delika- Iefi: z rod2aiu ślimaków, na
tmeyfz~, albo kładą mi miey- ~wanych Tenia P. Farciota. 
feLl fchorzałym kroplę mle. SANGUINELLE. Iefi: 
ha, y fzpilką trochę krwi do- drzewko, z którego owocu 
bywaią, na ten czas w mo- w Tofkanii, robią oley do 

, mencie chwyta fię. Za- lamp. 

w[z~ ~efpiec~niey ieft, trzy. SANIELE. Zankiel ziele 
m~c lą UWiązaną, gdy fra- któremu wielkie cnoty 
~lafz mi hemoroidach, aby przypifuią, do liczenia cho~ 
nie wlazła w otwor, albo w rób, przez używanie po
gardło, gdy ją chcęfz p.ofi:a- wierzchowne

1 
zką<i uroiły 

wić na podniebieniu. Ina- dwa wierfze ladaiakie, w 
czey meznosnieby dręczv- ięzyku Francufkim: Qui li 
la po kirzkach, y wnętrżll'o- la Bug/e, er la Sanic!e, Fait 
ściach. W takim przypadku aux Chżrurgiens la nique . . 

Kka SAN .. 
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SANKIRA. To ziele ro., 

śnie w Japonii~ któreOlu te~ 
fame onoty przypifQią,. co 
y Gens-ertg •. P. tegQ JlQUJa. 

SANSA, To drz.ewko 
W Japonii, l' ście i.ego nuę

fzai'}; z herbat.ą, dla przyda
nla ley z~ pachu m,itrżego. 

SANSQNNET. ETQ· 
URNEAU. Sz.pak. TeI\ 
ptak żyie W gromadzie,. la
taią fradami~ żywią (i~ ro
b~karni. Podozas zbierania 
wina, są tłufte y bardzo d 0-

bre do iedzel\i~,. głow ka pa.
chnie mrowkam,i, y dla.. te
go tą o<loiQaią" fkórka ieft 
gorzka,. którą. obdzieraią. 
Samica nięGę. ia,ia błekitno 
zielona, młody fzp.;k ia
two fię d<t~e ~łaikawić, by
wa poiętny, y dobJ;ze gada, 
podlega pedogrze, y wiel
kiey charobi·: . 

S.A.NTAL. Sandal drze
wo Arnery kąńil\ie, troia.kie-. 
go ieft gat~n.ku,. czerwone, 
białe, y, cyt.ryn,owe. Ofia
tnie mą fmąk gorzki, ale 
zapach p,rzyiemny. Rózu
mieią niektórzy źe Sandał 
hiały', iel1: rdzeniem tegoż_ 
farnego drzewa. Po w i {lo

daią źe ci, co robią to. drźe-
. . l 

wo, cleJ"pH! 2!lWrot głowy, 
d.la zapachu tęgiego, króry 
wyc{loązi z;. kory. Przy ... 

SAN. 
wożą. go nam z wyfp T'!ł-' 

.:mot y Salar, iako też ~ 

Chin y z Syam. Aże tQ 
drzewo iefl: rzadkie y dro
gle, mi mieyfce iego prze
daią Bais cJt} ChandeJle. San
dał czerwony wywozą. Z Ko .... 
1?om.andel. Używaią, go do 
farbo.wania, a w niedoaatku. 
lego biorą drzewo Brezyl .... 
fkie, ;'l lbo de Campeche 

SĄNTĄL FAUX. Tak 
nazywa fi~ d(zewo wielkie 
y p.iękne w Kand y i, dre
wno ieft czerwone, twardef. 
y praWl'C bez za Pilchu. 

. SANTOLINE.. Patrz. 
P01lare Gl- verso 

SAOlVIOUNA. 
Fromager. 

Bat("z,. 

SAOUAR;Y. Owoc z te;
go drzewa Gwayańfkiego, 
iedzą. go iak iądra z Orze
chów włolkich, gd yź tak. 
ieLt delikatnieyfzy. Z drze
wa tego. robią łodzie ry ... 
backie. 

SAPAJOU To zwierze" 
k~órego pow ierzchownóść 
podo.bva ieiŁ do Małpy, nlę; 

?-nayduie fię tylko w Ame
ryce, tak iako y ,,')agaużn .. 
Tym Gę ty tka od te g@ ra
źni,. źe n~a ogon pod rpo
de'}, kofmaty, uźywa go. 
iak r~ki, <10 ścilkania. RQ
zne fą. rodzaię teg,o ZWIe-· 

rzaJ 

! 

f. , 

• 

SAP, 
~Z~, iako to: Coaił", te Sajan" 
te Sai. Patrz. tych jow., 

SAPAN. Brezylia ja~ 
pcńJk.a. To drzewo ('Ośnie 
w Japonii, podobne iefl tro
~he do Brezyli.i, używaią. 
go do farbowania~ handlui,! 
nim. Hollendrzy. I 

SAPHIR. Szafi,.· Ten 
kamień drogi btękitny, w 
przezroczyflośoi y twardo
śoi, nie ufrępllie tylko. dya
mentowi, y Rllbinowi~ w ró,
inych znaydui.e. Gę cieniach .. 
Szafir wfchodn i, iefl: kofz
townieyfzy dla Cwoiey twar., 
dości. Pochodzi z I(ró~eawa 
lJiJnagar, P-egu, Carnbay, y 
z wyfpy Ceylan. Zachodni 
zaś z Czech, y Szląika, alę· 
podleyfzy. gdyż ieJl: m.ię
lifzy, y nie ma tak, żywego 
koloru. SzaGr włoźywfzy 
W gorący piafek ~ y podda
wfzy ognia.Ghucianego przez 
l2. godzin, będzie podoony 
co dyamentu) wypolerowa
wfzy go. Więdzieć nie 
można, od czego ll,la kolor, 
c·zy od zelaza, czy od mie
dzi, czyi! teź od KQbalu. 
Fałfzuią go z piany kry
fztałowey, y fzafranu. 

SAPIN.jodlr1. Rozny 
ieft rodzay iec.~łn y, moźna 

ie podziolić, na dwa gatllnki 
zJlacznieyfze; ieden na.zyw~ 

\ 

SAP. 21r 
fię Jedliną, z któzey zbie ra
ią terpetynę, poznać ią mo
ina z wier.zcholku konicz
nego, u wierzchu zakręco
nego do góry, a drugi na
żywai,! EIJicea, z które y , 
zbierai~ fmoł~ do Okrętów, 
wierzch łek iego zakręca 

fię na doł. Pa,u1'z Epżąea. 

W tym rodzaiu miefzczl! 
fię n-afrępuiące: l' Bpinette 
du, Canada, er de ta llozwelle 
Angleten':e. Prawd z i wu Jo
dła, ma liście świrko.wc, ia
ka. ielt,. Wirgi~lfk3, kt' rey 
wierzchołek ien: przycIęty, 
zd"\ łaby fię do ozdoby Ogro
dów. Powtórc.J oała pa
chn 'lca, albo te l) ;' 'lUJLB de Gi

'ł'eacl. z kt-órey zbierai. ą ży
wicę iafną pac.hn1cą, y którą; 
u.daią za ba·lfarn, Gili;acl. Na 
oaatek wielka Jodła Chiń
fka. Jod la t-n k dla grubości, 

iako. dh pożyt·u z iey drze.
wa, po dębach y kaL~tanach, 
mi.eścić fię mO:3-e, w nayplc7;
wfzym, rzęd.zie drzew le
śnvch .. Rośnie na wrzeJa
ki~'y ziemi, p,rocz kryd y y: 
fZczercl pialku, lubi kniie 
zimne, gdyż w gorących 

wi~~b.le-1e. Bywai1 cz' rem 
Jodły, nieilychaney ogro
mności.. Na Alpach, y in
nych gorach okrytych :fo
dłami, ekołu Sierpnia, wy .. 

chodz\ 
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chod zą na zbieranie terpen
t rny. To teH: zabawna, 
widzieć chlopów w tr7.cwi-
1,a(~h z podkowkam-I. ł a żą

cych po n'aywyźf.lych drze
wach. 1Yl3.ią w ręk.u roźek 
źela.lny, albo wołowy, któ
rym L"Ozd.t.leraią 1fórę mi 
drzewie, pod którą znaydu
je l1ę terpent·yna, kt-óra scie~ 
ka w te rogi; te gd y flę na
pełnią, wylewai'ł w hańki 
uwiązane do p.af<ł. .J eźeli 
nie czyfta, cedcą ią przez 
li ,ek zrobiony z hś ci a io
dlo.vego, w naczyn ia albo 
w.orki fkorzane, w J<tórych 
przedaią. \V ten CZdS 'ten 
oleiek i6fr dobry, gd Y ieft 
ldarowny, zapach ma mo
cny, _y fmak g·orzkawy. 
~r c hodźi do pokoG:l1, mnh
rze go uźywaię do rozrze
dzenia farb, y konow '! rowie 

o leczenia r:1n konfKich; 
wchodzi tahże do nIektórych 
plafŁrów trawiąc' ch. ·Po-
wiadaią że zmi rJCL.2ny 7. 0-

leykiel~ A!phaJ~: przepalony 
w naczyniu z żołte y mie
dz i, robi fię subJanc ja nu~- · 
tka, nakfztałt Ambry źot

tey, z ktor~y można robić 
tabakierki. Drzewo io
d iowe, wchodzi do budowli 
ok tów wielkich ~ robi:! z 
niego tarcice" którycq uźy-

SAP. 
wai~ Stoi;l'ze, węgle takie. 
bardzo dobre 4 nlego palą, 
zamkn wrzy okno w poko
iu okienn tcami ż iedlin y , 
byle nie b y t Y gtubf,-:e nad: 
cat, OęD ~ le fię światło prze .. 
biiać przez nie, iak przez 
kita y kę karm 1 zynową. 

SAlJO lAIR·~. N/ydelnik 
ziele z rod/,a ie LicJuzis r. a
zwanego, nieZlTIle-rnie roz
mnaźa (lę z kor,"eni. Kwiat 
bywa czarem dllb~ttowy, za
pach ma dofyć przyiemn y. 
To z ;ete t~1 k wewn<6trznie" 
iiiko y z ftwnętrznie. re/_ol
wule. Zawiera w fobie fub ... 
ilancyą. mydl~dbt, ktura fi 'tG' 
rofpuf'zcza w wodl.ie, może 
lluźyć do prania ChLllt, y 
wywabj'''Itli:J. plam. 

SARAN?\iKTen rodzay 
Lihi d z i elą na raźne gatun
ki, rośnie w Syberyi, y ml 
Rusi.. Gatunek który na
zywaią l'.1atefla, rosnle mi 
Rusi, n;'ywCli~ iey do kon ... 
fitl1r. Dy fl:ytlltią z niey tru ... 
nek mocny. To ziele tak 
iefi oH:re, Ż~ go zbierać nie 
można, tylko w.rękawicz
jcach. l\loczą go ~odzie z 
owocem z tarniny, y dy~ 
ftyHutą trunek tlk tęgi, iak 
gorźa łka. Z'.1źywanle tego 
trunku, cz yni człowieka głu~ 
pilnI y czerni lkórt na twa~ 

tzy. Powicldnią, z I(t~ fi-ę 
nim upiie iednego ~n j a, to 
y nazaiutrz 7.ofl:anie pria
nym, wypiwrzy fzklank-ę 
wody. 

SARCOCOLLE ou COL
LECHAIRII:. Ta fubibncya 
gumoźywlczna, zatęża y goi 
rany. 

S ARDINK. Ryba mtJr
fl'a. Gatnnek SI{)dkQW ma
łych, z rodzaju Sardeli, ide 
niefkończenle' mnieyfza, płe .. 
twy ma bard ;:o ,miętkle, lw
lor łuDci ~lliC'niony. który 
niknie, fkoro ona ź yć prze
(hl ie, a to z:naz w y fz.edHzy 
€ wody. Te ślodki pływaią 
wielk iemi lw paln i, częscq 

na śród morza, częścią po· 
brzegach Jllorfk i ch, łow-ia ie 
na morz' Srodziemnym, "ale 
oaleko Wj ęcey w Oceanif", 
ofobliwie poc7.ąwfzy od brz"
gów Brytanii) aż ku Hifzpn
nii, tylko Clę róźnią wiel
kością· Te które fię poła
wiaią a S. jean de Luz, są 
dwa razy więkfłe od tych, 
co łowią ponifey Garumny, 
naprzeciwko Royan. Te 
maią być naylepfze ze wfzy
fi kich. Ta ryba delikatna, 
nie ma źołci w fobie, y dla 
tego nie potrzeba iey fpra
wiać, doryć ief1: zaraz poło
zyć ią na węglach, y ieść; 

2'8~ 
ta ryba ieH: pofijkiem ludu, 
w tamtych kraiach mierz- · 
ka -ląCego,aie nie mniey uźy
waią iey na G:ołach Pańfkich. 
,V niektórych fironach, dai'=! 
im na ponętę ikrę ze Sto
kwifzu, ze Szczuk morfkich, 
y innych ryb, ale ta chci.
wość ieft bez poźytku 1 bo 
y rodzay ryb t)łm fporobem 
wytQ piaią, y ślodki na taką 
ponętę łowione, nie konfer
wllią fię. Y pr~tko pruią
Robią z tych S!c,dliÓW tłu
ftnsć, która zhaczny poży
t~k przynofi w handlu. Solł 
ie V konferwu:8, fit.' dobrze. 
B~:rdzo ich wielew pr ~edają. ni 
rynjm w Bet-!ucaźre SlowąJs;i 
Jowione bJjfko wy rp Bar
badzk ich, w pewn-ych mi e

fiącac h roku, rp rn wuią fe br~. 
SARDO 11 ' Il.:. I Sardyk. 

Ten }<amień drogi, żołty, 
ieH: natury Agatu, wCchodni 
ie{!: tward fz y, y fL'_acowniey
fzy, n i źeli z<tchodni. Pier .. 
wfzy zna ydu j e Eę \~ C Y prze, 
w Egipcie, y w Ind yac:h, ił. 
dnlgi w Szl'tf1u, y Cze
chach. 

SARGO. Mięfo tey ry- . 
by pod oline fmóJ k iem, do 
Złotobrywy ryby morlkjey, 
ale nie iefi tak delikatne. 

SARICOVIENNF.. en 
rodzay wydry 



284 ' 
dney, znayduje fię po brze'" 
gach rzekt Plata. Zyie w 
grom::tdzie, kopie fobie iarrt~ 
na brzegu rzeki I zyie ra-
kami zwanemi Crabes ~ y 
małemi. rybkanł't, ze ikóry 
wyśmienite futro/ y ml~so 
dobre Ijo ledzenia. 

SARIQUE. Gatunek Di
delphe. Patrz tego jlolva. 

SARRASIN. Gryka albo 
.Tat~rkn. Ta Roślina po-
chodzi z Ameryki, bardzo 

~ fię debrze zafwoda W na
fzych kra iach, rośnie na 
każ d y m 8'8 tl1nlal roli, z 

kwiatu pfzczoły zbieraią 
miód, ziarno rezolwuie, y 
~czy dtl')b ~źe iefł: natury 
~orące .. ·, rrzyśpiefza w ku-

J :rach niefie-nie iay. Pieką 
z nie l placki, y inne eiana, 
krupy) mało polilaiące, ale 
fmaCz.h i e y fre od :iętzmienia. 

~ARRETTE. Si4'''p.;k 
iel(j farbiern~ie, do żpłtego 

farbow~inia. 

SARRIETTE. Czqbr 
ziele, używaią go do kuchni, 
ielt żołąd kowe. Płuk anie 
na gardło wyśmienite z 
niego. 

SASSAFRAS. Ten ko
rZeń ba rdzo milfłgo zapa
chu, przychodzi do nas z 
Brezylii, lł'lotydy, y innych 
Prowincyi Amerykańikjch. 

- I . 

Służy ba pedogrę, paraHz, 
y choroby wenufowe. 

SATYRION. Cebulki 
tego ziela nazwanego Lijie 
iayka, moźna prepai.'ować, 
iak Turcy robią z cebulka
Illi Salep, y na toż famo uż y
wać. Patr~ tfgo flO1va. Zmię
fzawszy z nafieniem gor"' _ 
tzycy białey, y efsencyą z 
Ambry, twierd~ą) ze pobu
dza do miłosci. 

SA UGK Szołwia. Tó 
zi ej e za w Cze zielone ~ za
wiera VI fobie fok korzQn
ny, b:H'dzo d0bry mi ruma
t Izmy. Ż j{wiatków dy* 
Il:y!luią wodl{(~, y [mażą i~ 

w cukrze na wety. Dekokt 
z f'zołwii Uuźy, na utwier- ' 
dzenie Nernow, zmiękcza 

nabrzmiałosć, y [pęd.za pu
chli'n ę . \Ve w!" hodnich ' 
kraiach; mi fzoIw J i rofn1 ' 
drobne g~Jeczki, uformo: 
wane od zakłocia robacz
ków, ptzedaią ie na rynl,u 
y ied "tą. Chińcz y kbwie y 
JepończykQ.wie, bardziey 
wolą nafz gatunek Szołwii, 
niżeli fwoią herbatę. Hollen-

.drzy zakupuią wl'zędzie fZ0ł
w iiął a mi zamian biorą ód 
Chińczyków, y Japończy
ków hcrba t~ł 

SAULE. rVilir%ba. To 
drzewo dzlel~ na róźne ro· 

dz2ńe 
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tlzaie. R, 1 it , "Ił ieIl: gatun- fpolitey wierzb " ufufzon • 
],iem w1c .łt~nv. Todrze- ylfŁarta na prGc·h iak li :n .. 
wo rO~łłi\,; n a . ;zinach I'OZ- kina, leczy febry kwartan ... 
lllii;v a ii~ ~ ~'Ilf ,"' i. Roki.. ny, y iefienne, ale przymie~ 
(;!n ~ 1 uźy l / l \. 'pałl{i, pół- fzana do kinl{iny. Łoza 
l~('rl-k.j~ opJ;' i:anie butelek, ieff gatunek wierzbiny ro
i,; uwiąz."n - a '~Izew, &c. śnie, na Rusi, w Polfz~ze, y 
\\ !er;c:bina fama bez itara- W Niemcze.ch, gdzie % nie y 
n~ 1 \'lf.zelkiego bardzo do- pożytkuią. ~ Rofną na niey 
hr ~e u !' aie fi~, po ląkach y łupin y, w których zawiera. 
} o ~ 0(.\ \it; ł >. ,; rózmnoże- fię puch miętki bawełnialty. 
1. l i~ Y ga l:.,:r.J. (, ,;, naią, by- . t~ łupiny zbieraią w Czer-
v, .<:0 wi - i zL y 1 urdzo grube, WCl1, wiafzchy zr.lynał'l, i' 
po brz ... ,,· :1 . .rek, które są gdy wyfchną, otwle.::ai~ fit. 
~ yprochniale, y dziur~,we, na ten czas puch oddziela fi~. 
czego przyczyną są wierzby który zbierai~ fkrzyl'łem. 
f," t.. , '-:', któremi woda zaCle- może fiużyc na duety, a 
bl y napełnia śrzódek pnia, zmięfzawfzy z bawełną, mo .. 
z tym wfzyfrkim ten bIedny że być matery,! pi~kną. Mi~ .. 
pień, corok odmładza fię, y fzaią go z puchem g"fim do ' 
wierzchołki fwoie -zielone podul'z'el< &c. 
tym gęfl:fze, y gałęziltfze SAUMON. Sum. 'Ta ry
wydaje. Zkąd pokazuie fię, ba bardzo sytna, y c1elika
źe to drzewo może rośĆ bez tna, waźy czarem do ~o. lub 
rdzeniu, y że fama kora mo- 40. funtów, przebywa czę'" 
źe dodawać pofiłku galęziom. ścią w morzu. części l wrze ... 
Robią tyczki wyśmienite do kach, które w nie wp:-ldaią. 
wina, z gał"zi wi.erzbowych, Znayduią fię w morzu B~lty
które obdzieraią z kóry y ckim y w Ocean:e. Ta ryoa 
powiązawfzy mocno w pęki' pływa pod wodę iak IŁr~ała. 
zafufzaią. Liście y kotki od Li{ł:opada aź do wiorny. 
mi wierzbie, chłodzą y ści- ofobii wie gd y ieH: woda zm~
ikaią. Węgle bardzo fię la- eona przez gwałtowne ule .. 
two zapalalI!, wchodzą do - wy. W Iduią źe kupami za
.,kompozycyi Prochu, robi~ chodza o ao mil od morza 
z nich olowki. Kóra zpo- w Renie, Garumnie.T'llnizie. 

Li Mozelli, 
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Wozelli, Mozie, y innych 
rzekach. Każda familia 0-

~ biera fobie mieyfce wygo
dne na piafku, w którym 
kopią rów długi na 3. lub 4. 
ftopy, y tyleż Czerokośc'i, y 
tam 1kładaią ikr" przed falą 
y nawałnoscią~ Samiec 1a
żąc po wierzchu zapładza 
ich, potym w[zyfcy razem 
pracuią, y w koło rowu, na .. 
kfzta{t groblI z kamieni 
robią, ażeby fię woda na 
niey wfpieraiąc) nie rozno
fiła ikry\ Trafia fię czarem, 
źe ten fkład zoftaie na pla
tku ofuf~ony, za llftąpieniesn 
nagle wod y, a choć iuż po
tym powroci) ikra więcey 

nie wylęga fię. Drobne su
my wyłągHzy fię w rzece, 
zoJlaią tam przez iaki czas, 
a potym idą do ITJorz!, ale 
znowu powracaią. do rzek. 
cum żyie robaka~i drobne
mi rybkami, y tuczy fię w 
fiodkiey wodzie, mięso iego 
tam nabiera fmaku. Sumy 
samce chociaż mlode, sl; w 
franie zapłodnienja samic 
doroilych. Samce zbyt go
rące, oślep uga niaiąc fię za 
samicami. doftaią fi" <li ręce 
rybaków. W młodych sa
micach nie znać ikry. Na 
rzece Chateautin, biią pale 
w wodzie, po obydwoch ftI04 

SAU. 
n~ch , nakfztałt grobli) ·wtJ ... 
blera1ąc mieyfce wody fpó .. 
~oyne, gdyż takźe prze:G 
J~1tynkt, zawf~e obieraią fo'" 

Ole sumy 'W płynieniu. Na 
tym mieyfcu Haw l ają {krzy
nie z żerdzi mOcnQ (poio. 
nych,ikoro sami.ce tam wniy ... 
dą, samce Za niemi wpadaia, 
y iuż więcey z tamtą.d do"
być fię nie mogą. U\;ażaia 
że też farne sumy ,powraca~ 
. d ' r H! o rzeK, w których fi~ 
wylęgły, czego do[zli tym 
fpoj'obem,nałapawfzy sumo W' 

pokładziono im mi ogony o'" 
brączki. miedziane, y pufz
czono w wode, we dwa roki 
poty m, ile ra~y załowiono) 
zawrze fię teź fame zna ydo
wały, w tychźe farnych rze
kach. Tymteź fporobem 
powiadaią, że docieczono 
kommunikacyi morza Ka
fpi yfkiego, z morzem czar" 
n y In, Y z odnogą Pedką. 
Uważai,! także y . to, że su" 
my ba rdziey lubią iedne rze
ki, niź drugie, CZęSClą dla 
gatunku wody, cz~ścią dla 
żyru lepfzego. 

SASONNIER, ARBRE 
aux SAVONNETTES. To 
drzewo rośnie wAmery. 
ce, płynie z niego Gu
ma, którą używaią na pły
nienie krwi. Owoc tego 

drze-
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drzewa iako y korzeń, za- Jaia wyłażąc, układai\ fię W 

Wlera fub(Łancyą mydlaftą, rurkę, y tak zoftaii} w zie
która fię rofpufzcza w wo- mi, to ikoń-czywfzy samic;a 
cizie, bieli fię y pieni, uźy- ginie, tenźe los y ,farnców 
waią iey do bielenia płó- potyka. Jaia wylągłfzy fiEC 
cien, ale nadto y CZlGfto uży- na końcu Kwietnia, wyłałą 
waiąc go, pfuie bieliznę. Z robaczki białe, czarne, y ru
owocu robią koronki podo- de, iedne po drugich. W / 
bne do hebanowych . ." krotce potym przemieniai, 

SAUTf:f.RELLE- SZ(J- fi", co im nie z wielką tru
,.ańcza. Dzielą ią na rozmaite dnością przychodzi, gdyż 
rodz.aie robaków lataiących, zof1:aiąc w !tanie Nimf, są. 
różniące fi~ wielkością, ko- żywe, lkaczące, y iedzące, 
lorem, w których l1ę znay- czego innych robakównim
duie, Szarańoza ma trzy f Y ni.e doznaią, zof1:aląc, iak 
żołądki, iak bydlęta co żuią, nie żywe. We ~ 4 dnl te 
naczynia oddechu maią po nimfy, przyczepiaią fię ~o 
bol,ach, rozmnaźa fię n1e- zdziebła trawy, y n~dymalł 
2miernle. Każda familia ikła- głowę, ikórka która ie okry
da iaia ~łJO, lub 500, iay. wała, rofpęka fię, y fzarań
Samce gorące w fwoich mi- cza wychodzi w Hanie no
łościach , chwytai\ samice wym ze ikrzydłami; ale zra
za fzyie, y nie pufzczaią ich zu są ilabe nie mogąc znofić 
aż po długim złączeniu fię, przykrości powietrza, y pa
samce tylko same śpiewaią. da na ziemie iak nie źywa, 
Patrz Lt'nneuJz twierdzi, że ale iak fkrzydełka wyfchn,. 
ten głos formuie fię przez przychodzi do siebie, y po
błonkę przezrocrzyftą, która dłatui3. Rozmnożenie Sza
ieJl na fpodzie pochew po- rańczy ieit tak wielkie, źe 
krowca. Nie śpiewa tylko w niektóryoh kraiach pe
o zaćhodzie (lońca, a czafem wnych lat, bywaią biczem 
y w dzień, gdy ieJl ilońce Bożym na wynjfzczenie 
z.a chmurą, a w lecie całą zbo.ź,a y owoców do fzczętu. 
noc sp1.łwaią. Przy końcu \V zbiwfzy fię na powietrze, 
iefieni, samica fldada iaia w flońce zaciemiaią fwoiąmno
ziemi. która ią kopie niby gością. Lecąc zachowuie 
nóżem, który ma w tyle. pOJ:zą,dek woyili.a Jl,rarzn.ego, 

Ll2. a gdZie 
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, - gdzie upadnie, ze fzczę
tem pola puftofzy, do kilku 
godzin pola zoItaią bez kło-
50W, drzewa bez liści, y 
jedną wydaią filG byc pufty
ni'l' a nie kontentuiąc GiG 
tym, wpadaią do bud ynk~, 
y A:lpadłfzy zboże, pożeraią, 
t:lk dal:!ce że an t ogień. ani 
PO\trOOŹ, tyle znirzczenia nie 
llc : yni. co SzaralIcza, gdzie 
U!H2d7 ' e. Widuią cza rem 
że s:e rozdziela na pał ki, y 
do TÓlnych kr:tjów rorcho
d~i s ię. Po fzarańc~y za-

, w{'z~ naH:ępuie głód, ił po
tylU po wietrze, trnpy ich. 
i 'bowi(;;m, na kJka Rop g'ru
bJ ~c ; leżąc po polach zara
żaq powietrze. H1ftorya 
wfpomina o Chafznych klę-
1kacb, które S zar a ńGźa po
czyniła po róźnydi krajach 
na świec : e, _ y w różnych 
czafi1ch, a między infzemi w 
Przylądku dobI nndziei, w 
Ino YQc;h wl'chodn ich, w Ma
dagalkal", w Af.ryce, y w Li
bii. \V teraźnieyfzym wie
ku doznal y te y klęfki Polika 
Czechy. N .emcy, y "Vęgry. 
Potrzeha wielkiey dzielno
ści, na wygubienie tego tak 
ll:raL~n ego ni{>przyiaciela. 
Potrzeba ią ścigać ogniem y 
mieczc.:m, robić wielkie fof
sy, z\-~ul ać ie _tam, ,y przy .. 

SAU. 
fypywac ziemią, albo ią pa .. 
lić; wyfzukiwać iey naCie .. 
nia, y gnieść świeżo wyl~
głe. Temito fporobami obro
Niono fię w Arelacie, w Be
aucairc, y w Tarakonie we ~ 
Francyi, wytępiwfzy nie ... 
zliczom! moc nasienia Sza
rańczy, maią.cty fię iuż wy
lądz. Zebrano jay więcey 
iak trzy tysiące gal'cy, z ' 
których narachowano, iż 
gdyby fi~ były wfzyHkie 
wylęgły, toby naa~puiącego 
roku by lo, pięćkroć piędzie
fiąt tysięcy Milionow Szą
rańczy. Na zieminiewdzi~· 
czncy, gdzie się nic nie ro
dzi, pr~) mufz.eni czarem s% 
ludzie ieść n<Jyobrzydliwfze 
rzeczy, Y tak w EtyopiL 
biedni MUl'zynl mufzą ieść 
Szanmcz,ą, od które y. potyl1l 
dofzedlfzy lat 40. podpada-
ią chorobie wfzywey. ginąc 
nędznie od wfzów, którc VI 

nich toczą żołądek ', y wnę· 
trzności. Szwedzi gubią 
brodawki l l ~ ręku, pozwala~ 

iąc ńby ulqliia w nią Sza
rańcza wielka żielona, fub- ' 
fi:ancya, którą wypufzcza z 
CIebie nakf?taJt foku, wy~ 
gryza brodawki -y ·gol. 

SA UTERELLE PUCE. 
Pałl'z Giga/e. 

SAUTEUR. Patrz Attisć 
SAU· 

• 

,. 

SAU. 
SAUVEGARDE. leG 

l'odzay Jafzczurki w Amery
ce, żyie robakami. zwie
rzętami, y rybami. Sa.mica 
grzebie w piafku f· ioie jaiR, 
na brzegu iakiey rzeki. Nn· 
2ywaią Sauv~gardet :idbowieJl 
kąpiących się ' prZ6>ftlzcg8 
fwoim krzy kiem, o .zhli.2 ;1 ią· 
cym się Krokod ylu, Ja . ' 
iey są ba.rdzo dobre do l C 

dzenia. 
SAXIFRAGE. Łomika .. 

tuień ziele t którego są różne 
rodzaie. Około Fecamp we 
Francyi, ieit góra piafzczy
fia nł. brzegu modkim, gdzie 
tego ziela bardz,o wiele ro
śn e, zbieranie iego ieft bar ... 
dzp niebefpięczne, chłopi 
fpufzczaią fię w pr7.epaść, po 
fznurze z wierzchołka gó
ry a nazbierawfzy ziela, wy
cjągai~ ich ztamtąd. Vży
wa ią tego ziela do folenia 
m i ~ra lub ryb_ 

SCAllIEUSE. Dryakiew 
ziele, Huży na zapalenie gar
cHa. 

SCALATA. T:t koncha 
zroazniu Vis, iefł: bardzo 
Jwfztowna y rzad ka, zwła
fzeza gdy iefł na cal d1uga, 

. mieści lię w kolie kcy i konch 
nayprzednieyfzych. Indya
nie używaią iey za drog i 
kleynot, damy zawierzalą 
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na f.zyi. P r zez ' naftą chd .. 
wość do fi:rm- 1& tey ko nchy, 
y upodoban ie w niey Tł1u(ie
my cobrze ią opłacać. ~ro
bnych tych konch , znaydu
je się wiele w morzu Adrya
tyckim, ale .. o nie nicd-baią. 

pCAMl\10NE~. Socznica. 
nakfzta lt żywicy zliadłey J 

która ien róźnego ga tun Im. 
\Vyciągaią OFlę z korzenia 
Powoju pewnego, który ro
śnie w Ale.pie, y w Smirnie. 
Róźn ym ią fporobem z bie
raią, y dla tego w różnym 
iert gatqnku, Ucinaią vierz· 
chy korzeni, y fok 1\tóry .z 
nich pl ynie, zbi(!l"ail \V kon
ch y na7-wane J\.loztle, a talu 
foc~nica ietł na yc.cyście y
fza: Drudzy wyt'ilkaią ra
~em korzp.nie y li ś cie! z któ
rych fok zsiada si ę , g vałto
wnie purguie, potrzeba go 
o.{tróiJlie zażywać, y wprzód 
temperow t. Preparuią on~ 
pofpoJicie w Spiritusie. ' 

SCARABE. ChrZ(lf'4c';.'.. 
Pofpolicie nazywamy chtz~- I 

fzczami wfzvt1:kie robaki. 
które maią fkrzydła w po
chwach ale Naturalitt0\vie 
fzczegl1lniey tym imipn iem 
nazywlią ten rodl.ay roba
kó w~ które m~ią u przednich 
nóg kOl1ce fzerok le, jak. U 
Chrzą.(zczówl ~~óre są z te~ 

xod4 a-
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rodzaiu, liczba tych kOllCÓW 

ielt rozmaita, iedne maia po 
trz y, a dlugie po siedm. 
\Vprzód nim są w franie la
tania,. są robakami,. iedne u
Itry wa ią fię w ziemi, w po
ftaci robaków białych, y 
wielkie fzkody czynią. w ko
:rtemach drzewek y zioł, 

któremi żyią. If\Ile pier~ 

wrzyj wiek pędzą, w kro
wiellCu y gno~u; Inne na 
konie na dnie w wodzie. y 
mieyfca<.:h błotnifl:ych. Nle~ 
które 2 nich pr7.ez dwa lub 
trzy lata,. zOltaią w fennie 
ro.baków, N3yorobliwf~e są 

Chrzłfzcze nazwane .r edno-
ro.liec alba Moi1te~ wfzyfi:kim 
znaiome. leli:. iede 1'0-

dzay bardzo ciekawy, n~.

zwany Phalangifte. albowiem 
iego kiryfek llzbro.io.ny ie[h, 
dwoma dlu-giemi kÓ11carnL po. 
bokach, któ.re prz~chod~ą za 
gławę. Emel'audi17.c alba 
fzmaragdawy chrząfzcz, ieft 
t~kże pilGkn y ~ dla kolaru mie
nJonego. 

SCARABE AQUATI
QUE GRAND, Patrz Hy
dJ'ophile, 

SCARABE AQUATI
QUE PETIT. P. Monady. 

SCARABE de I' ISL~ 

CAYENNE. P. Rm/Qt. 

SGA: 
SCARAB~ des LIS. P .. 

Ver Hotfentot, Crioccre. 
SCARAB~ MONOCE

ROS. Patr~ RlzimJctros. 
SCARAR~ Plt.LULAI~ 

RE. Patrz Fouiltemcrde. 
SCAł~AB~ TORTU&. 

Patrz Caccindle. 
SCARABi'~ ił. VRILLE, au 

a TARRU~~R~~. Ę. Vri!lełte. 

SCARAB ·!E 1. Krowki. 
My depG!zerny nagami Krów'
kę, iako. robaka nikczemne~ 
go. y pod/ego, a Egipoyanie
g() cz~ili iako żywy abr:a.z 
flańca. \V yraźano go. w po
{taci iego wł afne 't' części~ 
zamiaH: głowy, dawana mq 
fiańce, alba głowę J zysa. 

SCARi~. Przezuwac~ 

ryba morfk!ł, znayduie fifl 
w S ródziemn ym, zatawiai<\ 
iey wiele blifko wysp Antyt
:fkich, y Ma rsy l i, kry je Gę 
międz y fka !ami, pawiadaią 
że ta iedna ry ha left na świe
cie, która fypia, y dla tego 
iey nigdy w nocy nie ławią. 
Skaros~\mica wp :ldni.e W ma
tnią, sami.ec przez ślepą mi.
łość, wpada za nią. Pawia
daią o nich, źe fię wzaie
mnie ratuią w niefzczęściu, 
kied y która zawięźnie w ue
ci ogonem,tedy drugie przy
bywaią na iey ratunek, y 
ciągną za ogon, chcą.c wy
ci~sn\ć Z sieci. 

S'CA. 
SC,ATOPSE. 

~'naczy Mucha gnoiowa. Z 
tym wf'Zyf1:kjm nie wfzy
fikie z tego rodz3m, prze .. 
bywaią po prewetach, y 
~lo'akach. Są niektóre, co 
fadaią na bukfzpani e, y tam 
na lifrku przemieniaią fię w 
Nimfy, ·a patym wylatuią 
z fkrzydełkami przez dziur" 
.kę, którą fo.bie zofia wuią. 

SCEAU de NOTRE
DAME. P. Radne Vierg6. 

SCEAV de SALOMON. 
.Kokoryczka albo krawka zie
le. Wodka dy{tyławana z 
tego ziela) fluży na piegi 
lla twarzy, korzeń na ran y, 
ił owoc purguie. 

SCHENANT~, JONC 
ODORANT , P A1LLE de 
14AMEQUE. Trzcina pa
-clz'l'ląca. To ziele ieIt pa. 
fpolite w Arabii, korzenne 
y fmaku ofł:rego, maią go. za 
lekarfrwo od trucizny. KW1at 
jego wchodzi do dryakwi. 
Trzcina pachnąca, którą 
przywożą teraz z wyfp Bur
bo.nu y Madagafkar, ma za
pach t~Hzy, y kon:enniey
fty niżeli Arabfka. Piją ią 
na katar uprz y kr~ony. 

SCHIRS. Ta mina w 
małych kryfztatach troy
granialtych, ,znaydl1ie fię w 
żyłach ołowianych. Zawiera 

l 

• I ) StR, !19I 

w f'bbie troche cyny, źelaza, 
y arfzen iku. 
, SCHISTE. Te k~mie

nie są,z rodzaiu gliny, mniey 
lub wlęcey t~arde, zmięfza
ne cZ3.fem, y kolorowane 
prz-ez fubfrancye metalliczne. 
Gd y (ię ro.fpufzcza tą w ogniu 
nazywaią fię Iupnym kamie
ni~m, na ~tórym cz~(ł:o by
walą wyplętnawane zwie-: 
rZ/Gta, y rośliny. 

SCIE de MER. Patrz 
Ejpadon. 

SCILLE Ol1 SQUILLE. 
Cebula, którey są rozmaite 
gatunki. Tego ziela cebulka 
.iefr lekarfł:~em wygryza ią
cym, lupina była miana za 
truciznę, ale doświadczen ie 
teraz przeciwnie pokazuie, 
gdyż noż którym ią kraia
no, żadnego flwtku zjego 
me uczynił. Z t~m wfzy
frkim potrzeba w!e>rzyć hi
fioryi, która op ' fuie, ż~ kura 
Jnd yifka, ziadHzy ciafia ką
wałek zapl'a'rionega tą lu
pin:!, Irierpiała zawrot,lion
wulsye, y kroay. 

SCIN~, cu STINF: MA
RIN. Ie{t rodzay mał~y ia
fzczurki, która fię znayduie 
w Egipcie, y w Arabii. Po
windaią że Egipcyanie ie
dzą je, dla wznieC'enia w fo
bie milości. 

sco-



Sto~ 

,wg robarczek, którego naz y" 
watą 1\1iLU:p'źeds. Są rOżne
go rodzt\iu, różni~c się od 
1i~ie pofiac ii' w ielko,cią, y 
kolo.rem, iedne źyią w drze
wie f'pruchniałym, drugie 
lufą po ziemi, inne zaś żyią 
w morzu, y w wodzie 11Od-

1dey. Niektóre z nich w 
nocy SWlecą. Millepiecl ci 
dat"d; ptywa po wodzie f'zyp
]w, kry ie sifG w zielu wo
dn ym, y [taie fię pokarmem 
Polipów, ż każdey części 
ciała ouciętey, inf/,a oOt'all:a, 
iak w Polipie, Patrz tego 
jlmnł. Stonogi morJkle po
dobne są do piiawe , pŁafkie, 
y ro~ciągł e, robią fa bi~ fztu-
cznie komorki. W Diepp6 
na brzegu morza widZIeć 
można mn.fsę, mezliczonemi 
ley kanu napełnioną, z ma
tery i bardzo kruche y, y 
dziurkowatey. Dziurka W 

leyku, zamy ka fię wieczkiem 
:z piafku, którą fobie robak 
robi, dla befpiecze11ltwa od 
wfzelkiey przygody. Sto
nog Amery kań1ki nosi iaia 
pod brzuchem, przebywa w 
lefie, y po micyfcach pu
fiych, ukąfzenie iego ieLl: 
tak fzkodli we, iako y nie-
4zwiadk2l. Obywatele tam
teysi byliby od nich udr~-

. SCO. 
'cze ,gdyby ich ślepe 'weze 
nie wy ladały. v 

SCOLYT~. Ten robak 
iefł: ofyć rzaoki, znaydt1.i ~ 
fię w d'rwalni; y 'v j;or~ t: l) • 

drzewa, njc o' t .il;; /"..-: ~ o 
nim nie wiemy. , 

SCORPr~N S: P. R (l,cafle. 
SCORPION. Nicd'il.·t'iadelt 

robak, różne ~,_ i..., S'0 rvL~ aje, 
r .... '1. [l~ wiel!~osci , .r.olo
rf::' f l, fi " ) ' [( c'n !; l l'i~ prze .. 
r. "" . . ~ nlolyhli~ , · : ~,;y· 
W!':,' ~ " , . kr. iach gO i':" y'ch, 
ia 1

.,\ \" .Jzp~n · l, ';" } ro .. 
wane.., ! , '.~ ngwedo?y:, j ·":e 
\\TJtifl. cł. Są. takie w A
zyi , w At'ryce, y Ameryce, 
lU,,;, baśnie prawią o r'ie
dz \i- ladkac'j, ale P. ]\1' 'i: ~Jer

f .o . hillo.'yą ich ol'Jlfuie- po 
Fil. · i., , !.~LnCmll. Ff e robaki 
są . :'\'f'ol'odne, le ' ;1. C'amica 

to ;1 ich do 50 .' 40. 
ę) · 'J01'Z ywfzy i~ . idzieć 
m':i ': , iak s~ przycz~pione 
uo i p rlney nitki: ale hażde 
z nich oddziela fię błonką, 
w kt~"'ą fi~ okrywa. Niedź .. 
wiadl<i w tyle maiąc 1iolec, 
przez który ściel{a truci .. 
znn w ranę, gdy ukąsi; ie ato 
broń odporfla, która moźe 
być nayH:rafzllwfza. p. Nlau
l'ertuis chował ich razem 
bardzo wiele, gdzie przypa~ 
trzył fi~.ich obycznio'm dzi ... 

kim, 

. SIi:E. 50r 
d~ftą ielenie, by kóm, okr" .. 
Cl~r7:Y fię w kolo zyi, l{~r 
falą no~drza, y wy rysai,! 
krew. Maie węże poł) kaią 
więkfze zwierzęt .. od 'iebi~j 
gdyż Gę gardziel ich rozf~, e
rz.fl hie1- liern.i~, l:tóry im 
razem i1uży za żołąd.ck; wę-

nego. źe powoli bardzo trawią Wl-
Sfl:RPfI:NT. IVąi,. 'Ro- dZiano raz że wąż ziadłfzy 

dża v w~iów len: ieden z ki.1!czt:,przez c~. ł y m' eG.ąc le
nay!.icznieyfzych, Znay.. dwo go il:rflwd,a że mało tran
OUlą fię wfzr.>dzie po c~ły fpiruie, żyie czarem S, mię-

. Świecip, różnJ.ąc fi~ od fi ie, fJęcy, albo rok cały nic nie 
A ofohliw ie ielkosc ią., rozl11ai;;. ied.ząc. J e':ne ty lko dro-
tości:l kolorów, y nl:~tl1tą. Je- bne robaczki, któ~e mogą 
dne s:~ iadowite, a d . .rlJgie nie przypadkiem '''pa ' ć mq w 
iedne są iaiorodne, a drugie pyik pod ten czas, są iego ca- , 
źywo.Lodne, iedne p~zeby-łym pąiywieniem. \Vęźe 
w <.'lą w ziemi, y w laC3ch, łączą Gę z fobą tak, że zdaie 
inne wodne, a inne "mn 0- fię być w ten cżas iedn ym 
wodne. \V' iednym kraiu w~iem odwach gtowal:h; 
zabliaią węże, li w drugich rozmnażają hę zaś ni~,-lhier
fzonuią, iak bożków~ ; \ r ~że nie, gd),?: iedne bflrdzo wie
chodzą, wiią(: fię y czo1gaiąc, le iay w piai1w zofi:awuią, a 
lufka na . nich ofobliw zey d.rugie do 50 wężvków rr.a· 
frruktnry, muikuły w nim łych żywcem roJ~ą. Stra
rościąg:1ią Gę, y Kurczą iak fzn'1 moc węŻOWo była ptzy· 
c,~cą, rla, 11 czas wfplHlfzy czyną, że z trudno~ią wiel- ' 
fifG mi łufk'acn, rzyśpiefza ką otrzymała f1ę Ofada na 
fzypkości w biegu. \tVQźe wyfpie Martynice. Głofem 
zyią ziołami, robakami, gą- węb. ten: fzykanit, oko ma 
fienic~ mi, żabami, y ptai'z- byfrre, niektóre tak fzypl\C) 
k?mi. Zo~ądek odrz~ca cał- obracalą głowąt: że fJ~ wy
kl~m kOŚCi z tyc~ z\~ierLąt, daie iakby ich byto uw': 
ktore pożera. \VlClkH~ w~że z tąi f~m'i fzypkoścja l1J1ia 

Nn i~zy: 
1Jykc: .. Tom II. 
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ięzykieqt, że fię zdaie być 
podwoynym. Jedne wyrzu
caią gnóy zapachu pIŹm~
wego, :l drugie' men ychame 
fmrodliwego. Tym gno',eul 
fwatm, zwabiaią, czarem do 
fiebie zwierzęta~ takome na 
niego, ktÓre ibiią fię ich tu
pem. Murzyni z ~\..chu P?"' 
znaią gdzie uę ina ydUle 
wąż. Są teŻ niektóre węże 
łalkawe, y poufałe, iak wąż 
Mal,lbarfki, le Cltarbo7Lnźer y 
ifine u nas domowe. Z wę
żów y źmii gotuią bulipn, 
na czyfzczeni~ krwi. 

SERPENT d' A C I E RI 
Wąż aalo\vy. Znaydltie fię 
w Danii, ( kołorem pod -::: bny 
do Stali, uką/zenie iego ia
d~wlte. POhekawfży go w 
kawałki, każda c:qLŁka od
łkakuie, y rozbiega fi~ w 
firony. 

SERPENT AILE. Wąż 
ikrzydlafry • We Florydzie 
rzna yduią fię takie węże, o 
których powiadają, że fię 
podni oHfzy nad. ziemię, mo
gą latać. Murzyni go fza
nuią iak boźka. 

SERPENT AVgUGLE. 
. Patrz Oruet. 

SERPENT d' EA U de I' 
IND~. Wąż wodny lndyi
{ki, źvie na ziemi y w wo
dzie, ~kifzenie iefi: iadowite, 

człowiek ukąfzony, umierać 
musi we trzy dni, w cięż
kich bo!acJ1 . Naylepfzy fpo 
fob ratowania fię. wy rznąć 
ciało z ran y, aźe by 11~ iad 
nie fzerzy ł. Dt'yakiew:t 
sol Ąlk~li, ieft takźe dobra 
na to. 

SERPffiNT ETOUF'~~
UR. Patrz Anacandaja,. 

SERPENT F~TICllE. 
MurzynI w Porrtorzujw'dach 
w Afryce, ofobliwl'zym fro
{'óbem czczą ten rodzay wę
żów, które maią fwoy 1\0-
ściol, Kap!nnow, y l\1nifzki 
fwoie. Ten boźek, ieH: 
Opiekunem całego Narodu., 
pod czas publiczney kltlki 
wzywalą go ~ czyni~ mu 
Ofiary. ofiarnieJ maten:e ie
dwabne, kleynVoty, potr!łwy 
fpecyulne; zwierzęta żywe. 
co wfzy ko obraca Cię, na 
pożytek Kaplanow nazwa
nych FetichenJs. Y dla tego 
są bogaci, maią wiele wło
ści, y niewolników do uOng. 
l\1urzyni nawet rozumie ią, 
źe ich cor i miewają fpo te
czność z tym boźkiem, gd y 
tym czafe~ ibi'1 Gę oherą 
~eftyalfrwa Kaptanow. Stare 
Mnifzki nazwa ne Befas,cho
dzą z kiiem po fl1(eście, y 
zapędzaią co na yJadniey fze . 
panienki do Kościoła, któ-

rym 

SER. 503 
rym przybiega~~ .na pomoc ma ią ie na łonie pod CZ3S u
K.apłani, y zabllal~~ k.tob~ pał6w, dla ochłodzenia Cię. 

t ich chciał bronić. Pamenkt SERPENT NIARIN. ''''lż 
uczą śpiewać y tańcować na morfki poczwa'rny, znaydu
honor bożka,Kapłnni potym ie {je w morzu NorwedzkiIlh 
wybra~[zy każdy. do g~l~U gdy" fię rufza, zdaią fią becz
fwego, kazą im wlerzyc ze ki za n~m toczyć, tak wieI
były llczcz!. pe od bożka ~ ~ie czyniąc kręgi. leabar
ofobie ich, Gdyby zas dzo ftrafzny. J{ybący nie 
która wyfzedłfzy f. Kościola mogąc uciec przed nim, 
śmiała wydać aiemnicę, te- gdyż nieaychanie prętko 
d y ją ś1l1ierćią karzą·. A płynie, rzucaią mu bobrowy 
nie kontent iąc fię qClechą, ftroy, albo Afsafetydę, dla 
mowią iefzcze, że Hę im mu- których wfłrzynlllle impet. 
fzą znacznie opłacać. Z tey SERPENT a SONNET
ich intrflty idzie połowa po TES. Patn:, Boiciningua. 
1karbu lVIonarchy, refztę SERPENT a TĘTE de . 
dzielą między fie~i~, y itare r CHIEN.\Vąź z pfią głową tak 
Mnifzyce, SWlnle w ~yrn nazywa fi~, fe nIa głow" po
l\raju źle przyi~to, albowiem dobną do prs.. Ni wyfpi~ 
że ziadał y węźe ~ tal{ u~u- S. DOJllinlka iefi ich bardzo 
bione boH:wo, wytracono Le wiele- Strafznvm ieft nie-
d 1· t przyiaciplem pt"aftwa. Okrp -o zczę u. • 't; 

SERPENT a J ELOT. ciwfzy fię w koło ~ar~zi, fpu-
Patrz flcontźlH. rzeza fi~ na ptaki, y poźera 

SERPENT ~l~UNETTES. leo PtaCtwo gdy go pofrrze
W ąi z okularami, dla te~o źe, wrzefzczy y lata W koło 
naz ywa fią, że ma na głow:e nie&.o~ zalatl.lię do podroźne
naj{fztałt okularów, zn.aydl1~ę go, y t:daie fię profh~ o ~tu
~fię w Syam, y W Peru. ' n~k . .J eźeli go zabiiefz, pta-

SEHPENT de MALA- ftwo 'rzuca Cię hurmem na 
BAR. Wąż Malabarlki f iei niego, a :zdziobawfzy)' zde
ich d wo iaki rodza y; ieden ptaw fzy nogami. płafzczą fię 
ieft niebefpieczny, a drugi. przed fwoim Obrońcą, na' 
fpokoyny, te kobiety tam- :Znak nib y wd:lięczności, y z . 
tego kraju, lublą ich ofobli- radofnym kIzy kiem odJa
wrzym fporobem, y trzy- tU1~. 

Nn~ SER-
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Sł~:RPmN'I'AIRE de VIR- I TLEX. Skałka lbo J<rze-

Gl~I.E. \rężownlk \Virgin- Jilień do fuzvi, ieH: z rocizaill 
fld. Cała ta roślina ief\: Cctitlolt. pdtT~ tego Ilowa, 
dz etnym lekarftwem, od tru- SIM AROUBA. I~f1: kóllą 
ci/..ny z ukąfzenia \Vęź~, Z tego drzewa, co rośnie w 

· ~,hwonkami, y pl'a . wsciekł6- Gwayanie, uźywaią iey bar-
-go. Korzeń tego ziela, wę- dzo fzczęśliwie na dyfsente,,:, . 

: iowi z dzwonkarn,i pa){:lża- ryc, zawfzę ledn~k iako ma
wrzy, Zaraz zdychać mufl, y my z doświadczenia, potrze. 
d!lI tego Indyanie,. n:ar " i~ Gę ba w wiQkf'zey wadze zllźy
ZUWf4C meć go t"'rzv robie. wać, niżeli w ciepłych kra-

SERPEN~rINt~. ',,)'CrperL- i~ch. Oprocz tego nuży na. 
tyn ldt gatunek marmoru W źt1łądek, y przeciwko Spa-
Gct.'cyi, y w Egipcie"l'l twy zmam. I 'hu-zyni którzy 
do rzni~ci:il, rol) j ą z n:ego wychodzą r.a zbieranie tey 
rózne nnczynia,y tahaherki. kóry J murzą si~ dobrze 

S(i"3RPOLE.T.l'.facier~al~- opa '- rować, gdyż z drzewą 
ka. To ziele iefl: korzenne, ciecze sok ofrry, od któregQ 
Iilt:!\i. ruche y fra te na proch, fkóra Gę pryfL.czy, y robi~ 
fprawu·i'}; - ~ichanie, iak ta- fl ~ pRrchy. 
baka. Mi~ro zwierzęce kar- . SIl\lPULUl\1. Te na- >-

mione maclerz,ąn ką. ielt bar- czyn ia do cflnr, b \' J Y czą
dzo Im:lci'ne: rem wypalone z gliny, któ-

SERSlli'I ou SAJ .SIFI. rych uźywano do hbacyi, 
Korzeń tego ziela, idł: bar- na, honor Bogów. 
dzo dobry do jedzenia, liście SINGES. 1\1alpy.- Pan. 
tluŻ :l na r:l.ny. Buffol1 opifuie to zwi"rze 

S [RV ... \ T. ~ J cd no co Chat- ie iefr bez o gona, ze ręce. 
pard. p{1ttr:~ h'gojlo,(/a. pafce, paznpkc ~e, y zęby po"! 
. SIGNOC ,ou SIGU~- dqbne m:l. do {l1dzkic:h , y że 
NOC. len: rad.wy fkorupia.. chodzi proao na pwocl). no
flego Pławl1, .który nę znay- gac{l, iak człowiek . , Pod Ill~ 
dUle po uś6ach X2ek, w In- tego opirania nie naznacza 
dyaoh wrchodnich. tytko trzy rodzaie małp, 

SII4ENK leLi: iedno co których są te nazwiika: 0-
Pan!jscux de Cey!.an. Pqtrz 'f'a71g-outaJ..zg, Pitheque, y Gt'b
tego }Jawa. ben. Infze zaś zwierzęta~ 

ktore 

które p,a[policie kładą ro
dza il1 małp, są to gatunki 
dalekie, y rodzay wcale ró .. 
żny od nich. Ułoźen i e, we
wn~t · zne y zewnętrzne czy
ni wielkie podobieMhvo do 
czfowie ka, if;dna ty Iko mo
wa y używanie rOl.llmU, ró

,źnią mocno te dwie iHności. 
Ogolnie mowląc, małpy są 
naty 'y i ywe. ' temperamen~ 
t4 gorącego ,'"""'-przvmiotow 
dziki _'.h; w niektórych kra
iach są (l:raf'zn ę , y kochaią~e 
fię rownie w kobi~tRch, iako 
y w famicach, Te rodzą o 
~ednym Z~lWr7.e czafie, .. po 
ci woie dzieci, które pierGami 
]crumią; nofzą na r~ku, y z 
wielkim Itarani.em pie-Ię-gnu
ią· Marpy n1e fą poiętne, 
l:urzenie ich ieH: porywcze, 
py fk im flę la tVJO ru fza, y 
srn iefznl' w)'L'ab Ła ,JTymasy, 
zżyma fię, kr<2(;i, podI'zy
źnia, y tyfiączne wyY2bia fi
gle, czym patrzących 1'0-

zwefela, y b~\Vi. Indyanie 
k:l·ją bard~o mirr.) IHałpiel 
p()znaią zaraz kr~ y, w któ
i-ym nIe znflyduią fil;; małpy. 
l\Iiefżkańcow nad rzeką A
mazonem, .ied y °.1 ~ą zwie
rzyn1. v PO? VW' ('n I ern. 

SINGE~ CAPUCIN. P. 
rbajou. 
~INGE de ;ME~. Małpa 

SIN 505 
morfka, iefl: ryba taft-nazwa
na, d.l.a pddobieńt1:wa z mał
pą ziemfk:p znaydule Cię w 
cieśninie la NfanGlte, y w. mo
rzu Srod· i(~ mnyrn, krVle fie 
mięrlzy.lnmieniami, :f ką ' ~ 
r y bako II, mi!Gfo ie y nie bar
dzo dbbre. 

SINGE MUSQUE. P. 
Sa; 

SlNGEVARIE. Pał1'~ 
1\1\ . ~(f.. 

,- , ! STR ł1:. Brzfkadlo in
finlm .c. nt muż yozn y, które
go l1: b ipcyarHc uźywali pod 
cz:-' s olial', pod czas ceremo
nii żałobnych, dla wyraże
n;a źa~oś~!i, nlbo dla odpę~ 

dzcr.ia złych duchowo Zydzi 
podobnego inl1:rumentu uży
wali, pod czas rado~ci. TQ 
hrzęl:.r:dlo fzczegnlniey po
śy/iQ!:..one IlU CZCl 1zy. , prze
[złt) 7, Eg;ptu do Grecyi, a 
zt ~l d d'o Rzvmu, wraz zo 
cZ~' i tey Bogini. . ł-~a brzę
k~ldlc Egipf'K;1l'\ wyraźona 
byw n łl'. pofbć kotn, fllbo {ha
r;'ydla Sphźnx. T~n infł:ru
ment wydawał glos lef'zczot-
k·i drewnianey. 

ST\1ECTi TE, Patr% Ter
re li Imdon. 

SOI-JIATAN. le!ł fzczul: 
wktórym dzicy Al11~!rykanie. 
tenże znayduią fmak, fe w 
z"iączku młodym. 

SOlE 



Rodzay robacz
łow, Patrz Croix de mer. 

SOI~ d' ARAIGNfł~E. 
Pat,.!r.. /lraignbe des jardins. 

SOLDAT. Patr~ Oije.au 
de C07llbat. 

SOLDA T MARIN. P. 
Bernard l' hermitf}. 

SOLE. Ryba morika ię
źyczafl:a, dla del'tkatnego 
fmaku nazwana Pcrdrix de 
mer. Bardzo iey w'iele ieft 
w Oceanie, na zimę idzie na 
dn~ mor{l5.ie* ~kra z tey 
ryby, czarem przyczepia tlę 
do źołądka, pewnych racz
kow morfkicb. P. De~la1ld(}s 
p.akładł był W wodę tych 
raczkow z tą ikrą, y wyl~
gły fię z niey rybki, w dru
giey ~aś bary lee trzymał 
rybę, która wytarłfzy li~, 
ikra zoftała niepłodpą. W niaił 
zatym,że te lączki b·yly p~. 
trzebne, do wyl~gnienia za-
śniadu tey ryby. Szczegulnę 
sekreta natury nie fl10gą 
hyć od~ryte, tylko przez 
powtol'zone doświadczenia, 
aź do naymt'lieyfzego pl1n~ 
ktu, gdyż ci~żko wierzyć, 
aby ta ry ba miała pow ie
rzać fwego płodu, do wyl~
gnienia raczkom, 

SOLE1L.Slonecznik Kwiat 
p:ękny, ieft ozdob'l0grodu, 

1 rezmaitego gatunku, ' przy-

SOL. 
woą go nam z Peru. 'V Hifz
panii rośnie wyroko na 24. 
!top. Z na(ienia robi[ł chleb 
w Wirginii, ka.rzę dla ~dziecl, 
y oley dla dzikich ludZi. P. 
I-Iales probowat, źe łódyga z 
i "dnego OOf.lcczniku nazwa
nego VoJaf.an, w równey 0-

gromnoki y w czafie ie-dna .. 
kowyrn,tranfpirnie 17, razy 
więcey, nii Człowiek. 

SOLElL :MARIN. Ga
tunek d' Etoile de mer. Patr~ 
tego jlowa. 

SOLET ARD. 'iV Anglii 
używaią tey gliny mydla
{te:)" do wywabienia ttufros~i 
z plotna. 

SORBlfi:R. P. Conni~r. 

SORGO. Pątr~ MźUet, 

SOUCHET. Katztanki, 
orzechy zie.mne ziele. kt6 ... 
rego są róźne rodzaje. Jedne 
rofną w krajach ciepłych .. 
drugie w umiarkowanych ł 
iedne mai;ll{Qrzenie długi.e, 
a ipne okrągłe. Le Souclzeł 
Sułtan albo sllcre, na korzony 
kac{1 ma orzechy fmaczne. 
wysyfaią z niqh tylko sok, 
n4 pięrsi są bardzo zdrowe. 
Bif'zpariie robią korol1I{i pa
chnące, z tego ziela Ame
ryk!lńfk t ego nazwanego Ra
~ines de oS te. IIelene. Ziarka 
z t~go ziela podługowa tego, 
miefzane ?- ryżem upaiaią. 

Slo-

~-łowem l<orzenie tego zie
la, są hardzo uź yteczne do 
lekar1tw. 

SOUCHET des INDES. 
Patrz Cuycuma. 

SOUCY. Nogietek ziele, 
któ.l" fteią w ogrodach dla 
ozdoby_ Chłopl farbuią nim 
czarem źołto, maDo zbyt 
białe. Lj(tkl z dZikiego No
gir-;;tku fllche, rofpurzcz::.ią 
Ci ę iak faletra , wchodzą do 
lekarftw. Ocet nalany mi 
1wlatki tego ziela Huży od 
zarazy. 

SOUDE, MARIE, VUL
GAIRE, MARIE JLPINEU-, 
SE.80!Hik ziele.Rożne rod zaie 
tego z ~ elaJ ro!'ną naturaLnIe 
na in ie) fcach pittL'cz y ity eh, 
po brzegach morrkich. Sieia 
go takie wiele umyślnie: 
zbieraią liscie y fufzą, Po
tym k1adł ie na drągach że
laznych w rowi~ wykopa
nym, który potym przykry
waią ziemią, nie żofl:awi\\.rz}; 
dziury, tylko do podpalenia. 
Gd y ilę te liście tak fpalą; 
robl ftę poploł, z którego 
tak tward y ftaie fię kami~ń, 
źe ~o obuchem cieżko roz
bić. Są to cząHki ziemne, 
pomięrza~e z r~lnemi. Taki 
tedy folnik, pofpolicie prze·· 
daią· Nnzywaią go takźe 
Salicote" albo Ahm catin. 

5°7 
<:Jdy go tłuką na powietrzu, 
naCiąga wilgoci, y ważniey .. 
rzym fi" fiaie. Uzywaią go 
w hutach, zamia(ł; Soli At
cali, wchodzi także do 1\1 y
diarni, y do blichu. Ta sol 
ż1,!czywfzy fię ż tfuftością, 
formuie fubHancyą mydlall:ą. 
która rofpufzcza fię w wo
dzie, y bieli ptotno.' 

S O U l? F L E U H. Patrz. 
lYlar(ouin 

S'OUFRE. Siarka. 1'~ fub
fl:ancya za palaiąca fię, zra y
duie fi" w ziemi, po wie1a 
mieyfcach y kraiath, a ofo
bliwie tam gdzie fą mir ery 
krllzcowe. Znayduią także 
sol po fzparach l y grotach 
bli!ka gór ogntt1ych, iuż fu
blimowaną, ił czafem kry [taL
Lizowat1ą. Taka fiarka na
zywa lię Smif're nati{. albo 
So".-ifre viI; bywa źofta albo 
cytrynowa, obfituje w Mar
kazyt, od którego nabierą. 
koloru świecącego . Si'lx (~ 
wye ągaią przez rorpufzc'Z'e
nie, y filbhmowanie materyi 
zlemnych, w których ftęona 
znayduie. Roi1:opiwfzy lei!ł 
ją w form y ze trzcin y, mo
czą potym w wodzie, a tak 
fiarka oddziela fię. Taka 
fiarka w handlu, nazywa fi~ 
Soufre en baton. W naczy
niu :lamkni~tym, fubllJTIui. 

fi~ 
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fię bez roz\Vi~zania. Spa. 
lona na wolnym powictrzuJ 
kwas Koperwafowo 11Hrczy
fty,który iąłączy z ogniem j 

l'Ozrypllle fię. T~n dym 
wywabia plamy 2l m·!teryi, 
V dla tego 1.IŹywaią Ci(id{i do 
~ r I prania chufi:, gazy., y Ujma. 

\V mieyfcu zamkniętym, Za
durza zwierzęta, ptaki, ro
bajd, a nawet y hldzi. Mo
żna iey używać do wyka
d 'zenia fpodu okr~toweg(J, 

albo domoi1:wa puH:ego, dla 
w ycz yfzczenia _ pOWl ctrza, 

. y. wygubienia robat'twa fZlw~ 
dliwego. Siarka wchodu 
do faierwerków, y do pro
chu ruśnicznego. Rof'pu-

. rzezana w oliwie, fiaie 1lę 

bałfamem fiarczyH:ym; bar
dzo pomocnym na d.ychawi-_ 
cę, na którą nawet y pr0ftą 
slarka pomaga, fpl'awu!ąc 
o bhte póty, y czyniąc woln y 
oddech Płucom. Powierz
(:hownie uźywana, ieillek:u
itwem rofpędzaiącym. \'\'I'z y
ftkie wad y mineralne, Hużą ... 

- re na. różne choroby, winny 
!kute k sia ree, w nich ti~ 
znayduiącey. 

SOUFRE VffiGET A.L.Tak 
nazywa Cię pył zapładzaiący, 
ze mchu nazwanego Lycopo
dżum; ieil: źołty, y zapala tię. 
Wiele ro~~ ziernnyca; ia-ko 

to Mech ziem n y, sarna, &rJ. 
\.vydul<! wielką moc tego py
łu, podobnego do (iarki~ tak 
dalece że Gzrd'em ziemia by
wa nim okryta. .Flzyc1 
mnie y ośw Jeceni. r02;umieli 
go byćdert.czem G~rczylfym; 
prd{te chimiczne doswiad
czenie; powmno było wy
prowadzić ich z tego 1br.~0l •. 
Tez fahlo rozumieli. źe w 
materyl pio' lOowey. za
wiera Gę saletr:!, y siark;;J; 
gd yhy w ich imag~n ncyi, 1 P

rzcze był pomieścił fię proch 
harm::ttny, toby Nleno po
d lug ~ioh, było wielk:m ma
gazynem Artylleryi. 
, SOURDRON. Ta kon" 
cha z todzalU 1 Jeignf:s ma 
dwie rurki, któremi pław 

w niey b~d>!cy oddych1, 
przyciąga. y od:zuca nIemi 
wodę. Gd y morze uG:ępuie, 
znac mjeyfce na piatKu, 
gdzie ta koncha przebyw'lłn, 
zof1:aią albowiem dwia dziui'
ki w piaHm) z ]{Łórych b ,ńlu 
wyf1<akuią. y fkrapiaią złe-. 
mię o kilka kroków. 

SOURIS. IVlyjz. To I.wie
rZC1tko letkie, ma oko byitre. 
ier.: boiaźk we z natury, a 
poufałe z potrzeby. BoiaźA 
y potrzeba, kierUle w,fzelkJffi 
ie y rufzeniem. Nie wy
~hodpi z iamy, tylko dla po-

żywie-

sou, SOU. $o~ 
~ywienia, łakorna na chleb, zwierzątko zps:vduie fię n'- . 
Oon inę. ,z.iarno, mafio, y na Rusi, bardzo Jafe na sol, po
wfzelkie pożywienie, któ- dobne są troche do Chomi
rym człowiek źy ie, ucieka j{a, fkorka mi nich bqra bia": 
z puft€'k; śmierdzi; nie bę'" , lemi centkarni hakrapian·a. 
oąc poHrnfzoną, łatwo ula- jeft futerkiem wyśmienitym. 
łka wia Gę, ił iako rośnie prę- Przeby.waią razem wielkjemi. 
tka, tak rozm<naźa fię nie- ftadami, w kraiach ponad 
zmiernie. Jedna samica po Wolgą, wcifkaią fię do łodzi 
kilka razy na rok, rodzi po napakowanych solą-, -która 
pięcioro, lub fześcioro. W wychodzi z Zup Solikam
l5 dni młode myfzki, iuź fkich w Mofkie. 
maią doryć sił;-6o czyniema I SPARE. Ta ryba za
f"kody; H:awiaiąna nie łapki, wrze w kompanii przebywa 
truią, y kotarni wygubiaią. z Złotobrywą, przychonzi z 
Braknie im częH:o n~ roftro- nią do iezior morłkich. Ale 
pnOSCl. Słowem, róźnemi mięfo iey, delikatnieyfze 0<1 
fpofo batni ich tak wy tępiai ą. złotobry wy. 
ze tyllw pl'zez iedną pło- SPATlE & StOt'ELLm: 
rlnpśG t rodzay ich uttzymu- ARUSPICUM. Były Infiru-

"'te Clę. Europa, Azya, y menta, których wiefzczko-
Afry ka, są niemi na pełnio- wie t1:Źywali, do pr:iegląd.a
ile. W Ameryce ich nie nia wnętr:zności w zwierzę
by lo, ale tel'az fą za prowa- tach na ofiarę 2abitych,gdzie 
dzone, z towatami okrę-f.c.... · -wyczytywali wyroki Bogów, 
wemi. Amery kanie; nie- y przy fzłe rzeczy przepo
Dychanie fię myfzy boią, co wjadali. Rzymianie co roku 
pochodzi podobno ztąd; że wyfyłaii do Etruryi młodych 
ią widzą z niezmierną fzyp- 1~aw81erów, z n:1 ypierwfzych 
'kością uwiiaiącą fię, y łaźącą Familii, dla w ydofkonalenia 
po ścian.ach, Czafem by- fi~ w \Viefzczbiatihv ie. Mieli 
waią myl'zy przez fie białe. takze Augurów, którzy po

SOURIS de MO~T A- winni byh pofirzegać ptzy
GNE, ou LAPIN de NOR- fzłe rzeczy, ż la tania pta
VEGE. Patrz Lemming. l.ów, y iedzenia kurcząt po:. 

SOUSLIK. Sufel. To świ~conych, Uwfiaiąc te 
00 . hk 



, ?,łO SPA. 
tak śmier~ne, y zabobonne 
cer~monie, poiąć nie mo zna, 
iak ci Augur~wie śmic~i o
czy lud~iom pO}iuzać, bez 
wyfzydzenla od wffyH:kich? 

. SPAT.H ou SPAR. Ka
mie{l biały łuik~wy. Tym 
powfzechnym imieniem, na
'zywaią kamienie kryfztnło
we, mniey lub więcey prze~ 
zroczvfl:e, które uderzone 
o {bl,~nie daią ognia po , wię
kfzey c%:~ści, y których bar
qzo wiele znayduią w ziemi; 
a ofobli wie \v górach kI ufz
cowych . .Jedne tylko oko ci.e
kawego NaturaliH:y, y świa
tło Chimii, odkryć mogą cie
mną znflonę, pod !\tórą ukry
wa Gę fubH:ancya elementar
na, która tlchda różne ka
mienie, pod tym nazwifl(lem 
p~wfzechnym, a przecie do-

. tąd nie wiadomo. Naturali
łłowie nazy waią te kamie
n~e Calca~Tcs, które fię 1'0-

fpufzcl:ai1! w kwa fach, a któ
re [1:c n' e rofpufzczaią: Gy
pJeux. Drugte znowu, (O 

są ani wapienne, aJ~i glpfo-
we, y zdaią flę być natury 
kamienia T'alc. Inne kry
.fiallizuią fię iak zwierculd ł a, 
iaki ieit prawdziwy kamiell 
łuikawy, krzefzą troche o
gnia, y roftapiaią fię. Przy
czyny do dowiedzenia lego, 

że fię nazywa łufkawym mo
że byc ta, że te kamienie fą 
ze wfzyft)!ich gntunków; 
bardzo rozn ych między fobą, 
które ' u(ormowa \vfzy f1ę w 
ziemi krufzcowey, nabyły 
wlafno:'ci, do rof'pufzczania 
ziemi. kamieni, y kru{'zców 
njektórych. NaoItatek iefł: 

wiele gntunków t ego ka
mienia, kołórowanych przez 
rozne fubfr~1 ncye metalli
czne, v które biorąmi fiebie 
l{Qlor~ wfzyfłk ch kamieni 
d~ogl~h, lubo nie z tą ży
wością co tamte. Kfztałt 

tegó kamienia, rożni fię po
dług różnego przypadku, ia
koto w bla/'.lki, w Romby, w 
Gran~ty, &c. . 

SP.l\ TULE ou ESPA TU
LE. Patrz Palette. 

SPARJULE,ou ESPAR
GOULE. Kut'z1jślep ziele, 
które rośnie bardzo prętko 
na ' mi e yfcach wilgotn ych, 
można go fiać na rżyfku, ze
brawfzy zboźo; fiaie fię z 
niego łąka, pafą nią bydło, 
nim mrozy nafbną, gd yź 
bardzo ile boi zimna. leiho 
pafza dla" krów wyśmienita, 
po którey daią obficie mle
ka, y ptaawo hę tuczy. 

SPHINX. To frrafzvdło 
połową 1wbieta, połową ~lew, 
nigd y w naturze nie pofrało. 

.Eglp~ 
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. Egipcyanie których imagi- nazywa fię ~phinx 'Eelier, .z 
nacya dowcipna, umiała ra- przyczyny zakrzywiony,ch 
zem y oczy bawić, y uczyć przednich n{)ź,el(. Le Sphin" 
razem moralności, z Filozo- Bourdon, nie ma nosa, iłlbo 
fią, frR wiali te pofągi we b:l rd~o krotki. U motył., 
clrzwiach J{ościołow, na wy- Sphinx Eperuier, ielt długi y 
raźenie, że potrzeba y ko- kręcony. Gą'frenica z tego 
~hać, y bać fię 8ogów. W rodzaiu, n-ayciekawfza ieil: 
wykładaniu tey poaaci, nie Cherzilte du Tithgtilalc. Patrz 
~gadzaią fię. Jedni. tłuma- ttgo ./łowa... Motyl Sphin~ 
czą, że wyraża m i ędiąc , w ten iefi: nayciekawfzy, któ
którym Nil wylewa, to ien: xy ma głowę umarłego. P. 
gd Y fiońce wchodzi w znak }?apillon li teie de mort. 
:Panny y Lo/a. Inni żaś mó- SPODE; des ARABES. 
l?ią, że ieft wyrazem durzy leJl: popio! pewny, którego 
nafzeYl ż~ paftać pzłowieka, nie uiywaią tylko w Gwa
zn~czy pądopieńfl:;\lo iego yanie, do fmarowania fi~ y 
dq aogą, ie ~rzydła fiuii! 'pzernienia l którzy chorui,! 
lJ14 do wzbiianią fie ku Nie- mi kroiły. 
pu ~ y że pł~mi.eń, y który fię SPONDYLE, ou SPHON
lVyr~za·na głowie ftrflfzydła, DYLE. len: rodzay G~(ie
znaczy dufzę nigdy nie pro- nic, które fię okręcaią około 
żquiąca, iako ogień. ~ioł nawet gorzkich, gryzl! 

SPHINX. Tym nazwi- l.e y fufzą. 
1kiem nazy\Vaią fJę niektórę SQUALE. Ieft ryba z ro-

I Motyle, dla fporobu orabli.. dzaiu pfów morikich, długa 
w,ego qąfienicy, która przy- czafem na 20. fr~p, a na 7, lU9 
pląwfzy fię tyłem do gałązki S, gruba w przedni-ey cz~ści 
drzewa, podnoft fię fama do ciała, którą rozbija wodę; ma 
góry, iak Splzinx bajeczna. pęcherz pełny materyi ,łu
Te gąfieniceJ po więkfzey itey, którego woda nie prze
części, pęcherzyk fobie ro- nika. 

bią w ziemi. J eden tylko SQUELETTE. Skielet. 
ich jen: rodzay, co maią pę- Co za cudowny widok wy
cherzyk miętki, y zawiefza- frawllie oczom Filozofa, ftru-
.ią go na zielu. Motyl który ktura zwierząt, w J{tórey . 
z tey ,gąfienicy wychodzi l irachuią do ~43, kości? iaka 

Oo~ letkość, 
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letkość: iaka moc \V ko
iąach? rozmaitość dziwna 
w kfztałcie, W rozmaitym 
fporobie fpoienia onych, y 
rufzania fię ftawow? w nich 
widziemy tyle wldę{lośoi. 
Jaanałow , dziur, w których 
ofadzone są róźne części. ma
chiny, pr~ez które przecho-

~ tizą żyłki. arterye, nerwy, 
y kanały r6źne, któremi 
wfzyf!kie części ciała, od
'bieraią posiłek. ruch, y ży
CIe. Co ~a rozmaity kfztatt 
W pacier,zach, y w karku? co 
ft odmienność Skieletu w 
Kobiecie? która pokazuie, 
f,e od natury ie!l: przezna
czoną do rodzenia,y karrnie
pia rac1zaiu ludzkiego? Ko
~ci. w czafce fą bardziey roz-
fzerzQne, gruczolki łzawe 
wyźey wyniefione, dziurka, 
lttóra ieft p ··zeyściem do ka
nałow pIerSI. Bywą cza
fem. że n~e dofraie iakiey 
kaftęozĘi. pr,zez obłąkanie 

fi~ "atąry, w rozw laniQ f\~ 
~nych, zkąd pochod.d owa 
nlezgraboaśc J w ułożeniu 
SkieletQW. Dzieci o~ dzie
WIIGcm miefi~cy do dwoch 
lat, fbiiąfi~ pofpolicie f~ko
wat~, to iell; ~e guzaw \V 

przegubach u .v~k, y nog da· 
fłaią, kOIlce kości w rę~u y 
w nogac~J powoli g~ubi«łi\t 

SQU. 
y dla tego chodząc chwieI~ 
fię, zawfże zmordowane, lu
bią fpokoyn ie fiedzieć, a z 
tym wfzyH:kim ma.ią appetyt~ 
zmy!ly dobrze udyrponowa-. 
ne, fą wefelfze, rozum, ży
wfzy, niźeli ich rowiennicy 
maią.· Powiadaią, źe ta 
choroba Angielfka, dopiel"o 
od ~oo, lat Znaf.lH w Euro. 
pie półnoeney. Tę Epoche 
porownawf/.y z epoc,hą oho
roby wenuf'owey, przyznać 
p0tr7.eba, ie ta, tamte y ieit 
przyczyną· l\tlięd~y igrzy
fkiem Natll ry ll1aźe Gę na~ 
z\\'ać, ułożenie dolkonałe 
J'l\ieletu w karłach- lVIamy 
przykhd z kal ją u Vróla Le~ 
fzc,"Yr1~kiego nazwanego Be
he. 'ro dziecie urodziło fi~ 
Z oyc~ y matI~i HuCz.nego 
wzra[tu, po urodzeniu nie 
ważyło iak S, ćwierci funta, 
w trzewiku długo było ka
łyr'lne, zamiaf! kolebki, gę
husia tak była mała, że nie 
R1 )g11\ obi:ić brodawki, u ey
cką matczynego; kQzę zrsaf 
do d wach lat, gdzie też po
czął chodzić, zrobiono mu 
trzewlczki ną 18 ~itli.i. dłu
gle, czyli na pułtora cala. 
W fześoiu leciech, był wy
foki n~ 15. <;.alow, Pomimo 
~wiczenia które Król ufiło .. 
wął mu ~ać, Ille wyd;lwąl y fi~ 

wntn 

I 

• 

I ~ 

• 
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Vi nim ofobliwfze taleota, 
cata dofkonałość zamykała 
fię, \V granicach inO:ynktu. 
W dufzy iego pauowały paf
sye, był albowiem zazdro
sny, gniewliwy, y w chu
ciach popędliwy. W 15. le
ciech miał ~9. calow wyro
kości, a to był wiek dla nie
go naypięknieyfzy, urody 
był Iadney. W tym zaś 
momellcie, gd y fię zacży na 
odkry wać natura męfka, po
cz~t Bebe na fiłach Babieó, 
gf ~wa mu obw iila, grzbiet 
fię zgarbit , y wydaw:.1ł fię 
fze~dzieficc.toletnim O:arcem, 
utraCIł WQt'ołość, y umarł we 
22 ~ ro ku, ma' ąc na ten czas 
53- cale wY!'OkOSC1, iako fię 
~okazuie 2 i ego Skie ll'tu. 

SQUlLLRS. Ie(t rodzay 
Clwvrettes Pab:t. feS'o jłoUla. 

SQUILL~ AQ.UATI
QUE. Zdaie fi~ źe to iefr 
Ver Afsafin. Patrz. togo flowa. 

sQuil.1F~ on h~~QUINE. 
To ziele rośnie w Chinach 
y w Ąmeryce. Piią te ziele 
na czyfzczenie krwi, y ula~ 
twienie tranfpiracyi, uźy
waią. go ną żołtaczkę,na mar~ 
twą ko[tkę;, y na pedogrę, 

"V R. 1535. Kupcy Chińfcy 
pr~dawali go ~. a fzczegulne 
lekarftwo, IIll ch. roby wenu
fowe, poą .~mi ' .1ięm Fanling • 

SSl. 
Ale nie ieft tak 
jak merkuryufz. 

SS!, ou ·GUS. leO: owoc 
z poma rańczy dzikiey w J a
ponii, który śmierdzi brzyd
ko y nie f{Il'aczny, ieft le
kadi:w' m iławnym w Japonii.' 

SSIO. lef\: dlzewo lauro .. 
w -: W .J a ponii, z którego kq
n "en13 wyciągaią gatunek 
k~mfory J podleyfzy od Bo,
nr~o. Te korzenie maią fia
de-t pięlm y, y żyłki w ró
żn ych koloraoh, robią z. nich 
p :~kne boazerye. 

ST ALACTITES Te zfia .. 
dJości kamienne~ róznią fi~ 
J.. olorem, kfztałtem, y natur'l
~ oela Clcząc fię uf.l:awicznię 
żyłkami w ziemi, pracuie w 
u·formowaniu ciał, które fi~ 
znayd111ą w iey wnętrzno
~(.' iach. \Voda. napełniona 
o/. ąfrkami kamiennemi, ca
d.d fię przez iklep'lenla po
dziemne, gdzie wilgoć ewa
porUle, ci cząitki kamienne 
J:iCZą fię. Tym ezafem gdy 
infze krople wody nadeyd~ 
ikładaią nową materyą. y 
tak flalactżłt formuie fi~ J Y 
zofiaie na fldepieniu podzie
mn ym nakfztałt dna od lam
py, tym farnym fpofobem, 
iak ropie od mrozu formuill 
fię; Czafem od fubH:ancyi me
taHicznych, nfłbierailł koloru. 

We 
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We środku Stalaktvtu, ieIł: 
dziurka zoHawiona, od po
czatku formowania fię. \Y 
gr~cie Antipa;~os, ty po wiehl 
innych. Lnayduią 0e pi~kne 
Stah ktyty. . '4~~. 

STALAGl\IIlTE. \Voda 
pelna cząltek kamiennych, 
f ndaiąc . fkleptenia pod 
ziem' .' na. fpod iamy,formu
ie w:trl'ztwv brodawkowate, 
które codżień powię,kfzaią 
fi;. Materya ich rożni fię, 
podług ł natury fubfrancyi, 
któn, fzorule woda, 

S'l;;APH S AlGRE, H~~R.
BE AUX POUX. ou fi LA ł 
P I T U l T

f 

K . Gnidof:z. zz'de, 
które ~ośnie nazywa Gę, po- , 
-dług. rozmąitych Rrzym'io
tów: Nie używaią z .niego 
tylko nafienia, które ieH ttu
Jte. \Vew,nątrz go także nie 
uźywaią, gdyż przykro !a
:xuie. Sdukłfzy na profzek~ 
fypł,~ go w g~owę, na Wygl~-
bien1e WfLOV(. . 

. STAP ILIN. Tel1 robak 
ien: z, ,l·iczby tych. którym 
pokrowiec nię cały ąrzuch 

okrywa, przeb ywaią w p~ą
:łka wilgotnym w krowielłcu~ 
y w dcrzewie. Nożyce ma 
oftre, któren i fzczypie, 
ikrzydła ma wielkje które 
ukrywa pod pokrowcem. Za 
dotknieniem podnofi ogon, 

STA. 
chcąc Gę niby bronić, ale nim 
nie kole. 

STATICU: ou GAZON d' 
OLYMPE. Zawściqg ziele, . 
siei~ go w ogrodach dlaozdo
by. Huź y na d yfsentcryą" 
ufufzone y {l:a rte na profzek, 
leczy wrzody. 

STEAT1T~:S. Te kamie
nie nie co innego fą, tylko 
glina Ił:wardniała naturalnie, 
tak mocno, ź" w : ęcey w wo
dzie nie rofpufzcza Gę iak 
inna, V włafności maią fobi.e 
przec[ wnc. J Pab'z Argi/le. 

STELECHITE. GATU
NE d' OSTEOCqI~LĘ. R~ 
tego .Iłowa. 

STENCORE. Pon ,ty~ 
lmiel1i~!n, rozllmieią p~ vyny 

rodzay robakQ\l(, których 
pok1:9wce mn~ey Lub więcey 
rofcąodzą fię. w refzcie tym'
że fporobem żyie, ~ tY rQ
bak~ nazwane Capricc.rnes y 
LeFtures. Nayc:iekawfzy ro": 
dzay ieft tych, cq ich larwa 
źywi lię li fł:kami, y korze
niam~ Irysu, rorn~ceg~ "! 
w wodzię~· 
. STI~ de GRA IN. len: 
farb~ źolta, k~óre y lVIala fze 
używalą· 

STO~CHAS. Lawenda 
fzyfzkowa, którey są róźne 
gatunki, iedne rofną w Ara
bii, drugie w Langwedocyi; 

yw 

y 'W Prowancyi, z kwiatu 
r?bią Olei.ek korzenny, na 
choroby nerwowe. 

ST01.\10X MOUCR d' 
AUTOMNE. Mucha iefienna 
która iefł: wielka y mocna, 
l'iada na człeku y bydJęhch, 
przyczepia fię mocno, y fsie~ 
krt:w. 

STORAX CAL,AMITE. 
Tę źywicę czafem zbieraią 
w trzci.nę, y dla tego nazy
tva fię Calamite, hardzo pię-
knie pachnie, płynie, natu
ra{nie, z arzewa Maz wanego 
A/ihoufier. Obficie ią zb.ie
r' : ią w kraiach gofll.cych l ia
ko to: w Syryi, w Sycylii, 
w. Prowancyi, Storax we 
?zuch. błynie z dziurek, któ
l'e tocza w drzewie robaczki. 
Gd y Hę Stora~ pomiefza z 
trocinami drzewa, daleko 
rn,ilfzy wyd~ie' zapach, na
zywają go w ten czas Stora" 
en farilles. rvliefzaią go cza. 
fem do Czelwlady, :zamian: 
Wanilii; która -i e fi: droga. 
Kadzidlo z niego wyśmieni
te . 

STRIGIL1S. Grzebto. 
Tego inH:rumentu, uzywali 
Rzymi'anie dla ochędoH:wa w 
łaźniach, młąde chłopcy wy
cierali nim rnęfzczyzny, a 
panienk' kobiety. Zapa
śnicy wyfzedłfzy z placu, 

STR. 
wycierali fię tym 
z prochow y. ]- trJ.'Zlł. 

grzeb/a bywaly źc!azne, 
miedziane, frebrne, z ko ci 
fioniowey, Z\fogU, y 1< .id Y:: 
ie prawie miał przy lobie 
od potrzeby, y na 20nktl 

wyrażali [woje imie. A ryan 
Cefarz przyf'zed raz do 
łaźni publiczftey, pofirzegł 
ftarego żołnierza, który fi~ 
fl\robd omarmor, gd y fł<Y
tal o przyczynę, powiedział 
mu ow ttarzec, źe n:e m;'m 
flugi. Cefarz mu duł Bug, 
y dochod na utrżymy\}'anie 
ich. Widząc to inni ftarcy, 
fpodzjewai~c fię teyźe ('zczo
drobliwości dla fiebie, gdy 
drugi raz Cefarz wf~eJl Jo 
łaźni, poczeli 5ię i1<robać o 
ścianę· Cc[arz to widząc 
tzekł: Moi przyiaciele, cze
mu fię n~e trzecie fami o Ge
bie? 

STROMELING. Ie{l: ga
tunek śledzi, ba~d.zo delika
tny, obficie fię poławia w 
Odnodze Botnickicy. 
ST~ONLES. P.AJcarides. , . 
STRtJND - J AGb:R, ou 

CHASSE l\-lERDE. Tenro
dza y -Ły tki, od Hollalli!rów 
tak nazwany_ przebywa na 
wyfpie Spitzberg. Powia
dają, źe goni uporczywie za 
ptakiem: nazwanym ](uty

I' 
eihey 
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egheJ, który ze ił:rachu wy
rzuca gnoy, a łyfka ,zLiera 
go, y ziada. 

S"FUC. Ten kamień ro
biony, naśladuie marmor 

I • naydrożfzy. przechodzi go 
nawet w piękności, ale uftę
puie w twardości, robi,! go z 
gipfu palónego, na którym 
dąią różne kolory' rn[pu
fzĆ-Zone w Gumie. Od kilku 
czafow, widzieć fię daią w 
Pałacu KroIa Francufkiego 
LO'Llvr~. obrazy z te) o ka
mienia,z kwiatami y ownca
mJ, przedziwney pi~kno .) ci : 

51 YRAX. PaĆ1'%. Stora" 
Calamite. 

STYRAX LIQUIDE. 
'Vif!dzieć nie moźna. z ja· 
kiego drzewa zbieraią tę 
żywicę, zapach ma niepr~y
iemny y fmak oftry. Uży
wają gd lkutecznie na ran y J 

Y wrzody, wchodzi do ma
ŚCI, kt6remi po Szplt·alach 
lecz,~ ~angrenę. 

SUCCIN. P. Am,brcjawne. 
SUCCE BOEUF. Ten 

ptak znayduie fię w Sene
gal. 'Pówiadaią że fiada I1a 
bydlęciu w takim mieyfcu, 
zkąd go fpędzić nie może l 

lwie dziobem w fkór~, y 
krew w ysyfa. 

, SUCET, ou ARRETE
:NEF. Pat,.% Rimora. 

SUC. 
SUCRE. Cukier. Pod rto

wt:tn Cann8 li SliCYfJ, powie
działo fi~ o~zernie o wła
fnościach iego, y o fporobie 
robienia go. Zofraie po
wiedzieć ocuktze grabowym. 
Ten cukier wartą z foku cu
krowego, który płynl e z 
gatunku Grabiny drzewa_ 
ktore rośnie w Wirginii~ 
y w Kanadzie. Od Marca 

, do Maja zbleraią ten fok, 
zarzynaiąc owalr1ie kórę, aź 
do zyłek drzewa, albowiem 
z n ich ciecze ten fok, po. 
tym prz,yprawuią rurkę 
drewnianą, przez litórą 
ścieka w naczynie; ikoro 
zacznie fok fączyć fit z kóryj 
prze(taie być dobrymI gdyż 
rha fmalt ziułow y. W kil ku 
11 ieylcach zarznąwfzy drze
wo, u!ychać m lllS i. Z mlo-
II ych drzew ciecże fok obfi
Cle; ale nie ta k !lodki Jak 
ze {brych, Ten fok bardzo 
J li łydo picia, laxuie bez 
przykrości, nawet fpoc iwfzy 
fi~. Dobroć cukru tego_ 
zależy od !topnia warzenia, . 
Z~ fru funtow foku, powin- , 
no być ID. funtow cukru. 
W Kanadzie robią go co rók, 
na 15. tyfiEGcy funtow, fał .. 
fz.uią go cz~fem, przymi,
fza wfzy tl'oche mąki, pra
wda że ieft bielfzy, ale W 

fma~ 
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fmalm y zapachu,nie ie[t tak gatunek żywicy, która ie!1: 
przyiemny, To drzewo bardzo podobna, do poko(łu 
moźe rofnąć y w naf~ych Chińfki~go. 
kraiach, ale iuź nie ma tych SUREAU. Bez. To drze •. 
przymiotow, -dyź w dzi,e- wko okrywa fill kwiatem . 
ijątym roku, i f.z ze nie ma' białym, który namoczony w 
aOl kw.iatu, n ' owocu. oćlcie, czyni go prz yie-

SUMACH. Suma.k. Roźne mnym, y bardzo zdrowym • . 
rodzale fą tego drzewk.a, po- \Vloźywf.zy iabl o w kwiat 
fpolit., Sumak razywaią .bzowy, y zamknąwfzy go w 
Roure des Corroyeurs. Ró- , pudełku, ' na biera {'~aku mu-
śn e na fuehym grunci e y fzkClteli, Pić bez, czyli kwia
kamieniLt y m, w Langwtdo- tki iego, ien bardzo rzecz 
cy i y l irzpanii, Dr'e wno zdrowa na kolki, rumaty
iego zielone, piękny ma [Ia- zmy, katary, y inne Affe
der, y daie fa rb~ zi t:loną. keye. Skórk z drzewa 
Liście warzone czern i ii w io- utar.ta, ieft lekarftwem na I 

fy. Od r oi1ki od lwrzenia oparzenie, która z wjnem . 
Cu roku obcinają. fufzą ie, y białym purguie. Placek z 
fi:arHzy na proch, którym powidłami 9zowemi z zy
garbu1ą ikóry kozlowe ~a tney mąki, porna,ga na dyf
kurdyban, ten profzek far- scnteryc, z g'al~zek mło
bUle zielono. Turcy y 0- dych robią pukawki dla dzie
wo cern tego drzewa, zapra- ci, korzeń 5tzowy tak dobry, 
wuią potr:lwy, przedtym u- iak bukfzp anowy, robią z 
żywano go do kuchni, ~Ie nieg~ grzebienie, Y, inne na-
teraz zaniechano, gdyż czyma. 
czerni z~ by. Stlmak \Vir- SURIKA TE. To zwie
gddki fadzą w ogrodach, rzatko w Ameryce połu
gdzie ftaie fię ozdobą dla dni"owey, ma ikład twarzy 
gron czerwonych. Te gro- bard20 pięlwy, y żywy, 
na gotowcne w winie,uśmie- przyfi~l da na zadnich n~gach 
rzalą boleści hemoroidalne; y tal{ grzcie fię; ien pOlętne, 
lVJoznaby z nich zrobić f" r- Oucha g!ofu {'wego Pana
bę p i ęl{ ną do farbowania. Z wefołe, letliie, żywe, fi acze~ 
pnia sumakowegd, płynie y igra iak lot mlad y. ~r~-

Pp \ czOle 

Dykc; Tem II. 
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o2nie wyci.~ga iaia z ukropu, nie daie filC złapać, broni (ję, 
nie oparzy wfzy fię. Infzym y okrutnie k a, rana z UKą
głofem wyraża miło' ć, a in- fzenia tey, z tr,udnością fi~ 
fz.yiI1 tęfknotę, y boiaźń, goi. PI'ZY r.adc d~ącey zi
gd yż w ten o~as f~ł~~ka iak mie, wychod'l z pola, y mle-
piesek. Lubl mlę{o, ~yby, fzcząfię 'zpiklerzach, 
nie piie tylko wod" ciepłą, gryzą drzwi wfzy( 1<0 pfu-
napoiem i go pofpolitym ieft ią. Zaiadaią z ierzęta, y 

"'"y na. Z tym wfzy1tkim drob po folwarrl:ach, iak ł,a-
~rnierdzi nieznośnie. . fica. W tym mieyfc.u ,gdzie 

SURMULET , .lH\RBA- one fą, nie znaydllią fi~ ani 
RIN. Barwena. Róźne S\ myCzy, ' ani fZCZllry, bo ie 
rodz~ie tey ryby z płetwa- wfzyftkie wyiedzą· 
ml kolącemi. J edne f~ bro- SURON, Bal ze fkóry 
date, maiąc dwie nitki białe, świeżey wołowey fzcrśc~'ł 
y miętkie u rzezoki \Ti.fz 'l~e. wewnątrz, 'ot' których przy
Urugie fą bez brody. PO~La- woź~ Cynam9n • . labpę. kin
dai<\, źe pierwfze poh\ \Tiai~ kinę, &c. z lilowey Hirzp~n i i, 
fię ~a brze~Rch morlkich, a y z Buen,os-Ayres. S:'l to 
drugie na środku morza. niby wory D,~rzane zfzy
Barweny ftawowe, przefia- wane rzemlenlem. 
duią w mule. SYCOMORE on ERA-

SURMULOT. To zwie- BLE BL.ANC de MONTA
rzatko nie dawno po1.nane GNE. Figomorwa drzewo, 
na ~ około Paryźa, zkądkol- którego przedtym z ~tŻywa ... 
wiek bądź przy fzło, nie- no, do wyfadzania Ulic po 
zm~rni.e fię teraz rozmno- drogach. Nie podoba·lo fię 
żyły. Nl\zwano go ni("przy- potym dla fmutney zielono
zWOlcie Szczurem le~nymJ ści. y że go toczy tubać1:wo. 
.. d y f obyczaie y ~łonności Altl za to ma infze przymio
~aturalne, więcey go cZyAi~ ty fzacowne, iefr bardzo mo
podobnym do myfzy polney. c~e,nie podaie fi~ wiatrom y 
Kopie fobie lamę, albo kr6- f2turmom,y zaflania mieyfca 
łicz~ przywłafzcza, y znosi na nie wyfrawlone.Rozmnaźa 
do niey zboże. Samica w fi~ różnym fporobem, nawet 
niey rodzi po dziewi~cioro, wfzczepiwfzy w grabin~, '1 
ub wi~cey, trzy razy na Iok~ wytrzym~ie upały fioneczn~, 

wPre-

w Prowin ach połódnio
wych. Zbie ~ą z nIego 
fok ćukro'wv, ,którego cu
kier prztd~i warzą Dre
wno iego "'yfchłe d,."woni, 
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i~O: letkie, y nie łupie UfZ · 
Rzemi.eślnicy .od Skrzyp
cow, y innych Infi:rumentQw, 
Snycerz'e, y Stolarze" uży
waią go. 

T,. '. 
', ' 

ArlAC. Tyti1tn. Żiele 'pamięć, ' ofi~bia ~zrok, y 
Indyifkie, któ e fi" nazywa przycżyn~ leit nl.eochędoa 
od 'wyfpy Tabaco. Przy- {twa twarzy-. Pomimo tylu 
wi~zicne było do Francyi, ieonak przefzkod, żade,n 
przez ~ona Nicot w R. J 560, płód rośli.nowy, nie ~bogaclt 
zkąrl' nr1Z y\yało Clę Nicotiane. n ikogo, we wfzy frklCh CZ~
Papież Urban VJlI. w y klął ściach świata, iak tabaka, 
był tych, którzy zaźywali która teraz ieit naywi~
tabaki w Kościele. Car-Mo- kfzym celem handlu. ~~. 
fkie~iki, Suhan 1\uecki, y 1750. narachowano 9, ml~lo
Król Perfki , zakazali zaźy- now liwrow, które ARgIlCy 
wać tytiun'p pod utratą; źy- w:i§ieli z farney Francyi, ~a 
cia, albo urznięciem nosa. W fam tytiun Częścią z dZl
Anglii c~ytBmy Traktat Ja- waćłwa, częścią z potr~eby~ 
kuba Stuarta, z Szymonem ~fzyfcy iey uźywaią; l~dn, 
PaulU na niezaźywanie Ta- dla upodobania w tabakler
baki. W,e Francyi zakazaną ce piękne y, z portretem.lu
było !lać tytiunu, y trzymać bym, drudzy ze zwyczalU, 
Monopolium tabaki.pod kon- od którego w~iągnąwfzr fi~ 
filkatą. Liście tytiunowe raz, ciężko oowy knąć; mnl 
żui~c zapalaią g~bę, y go- nakoniec dla mniemane~ p~
ryczk~ nieilychaną fpra'vui~, trzeb y , będąc uprzedze.nl, ze 
palone w lulce upaiai~, faty _ im pomaga do z~row~a; lu
guią muzg, rozwalniaią źył... bo z doświadczenla wlemr, 
ki w ŻOflldku. Tabaka w że lekarfrwo ze zwyczallJ 
pro[zku. fprawuie kichanie zaźywane,przeO:aie być uiy-

k . , ka'dey uprzy rzone, któ.re tracl tecznym, y ze w .. 
Pp Ja rze~ZY" 



rzeczy, zbytek ieft 
wy Ale da ymy to, ze ta
haka ia1cieś lkutki czyni, 
czyliż te fkutki, mog ·'nad
gródzić ufzkodzenia muzgu, 
fma ku, w~chu, wzroku, y dego sum.· . 
pClmi~ci. Dowod y tego są T ADQR E. Ptak połno
oczywilte, y przyznania cny, w Ang li znayouie Cię ~ 
txch fumych, którzy tabak~ głos ma potłobny do Kaczki, 
zażywai,!,. lubi przebywać na wodzie, 

TABACAS,ou POLY T. rzadko fię zanurza, nosi 0-

Ielt to trzcina napełniona gon ink kaczki. Po łacmie 
kor7.eni~mi, ' ambl.·ą rofpu- zowia go Vulpenftr, dla te g:J 
fzczoną, tytiunem, y innemi że iak t fzlm kopie fOl te 
ziołami korzennemi. Me- n'ory, y w nich gnieidzi (ię. 
xykanie palą ie iak lulkę, ' TAELPE. S:t:(;zur Tatar
a ym fprawuie w nich fkutek fki, który fiedzi ,w ziemi, 
Opium. ' kaidy S~miec ma ofobną ia-

TABAXIR. Nazwilko mę, ieden z nich Itoi na ltta-

Arabfkie pewnego lodu bia- ży, a pofłrzegHzy jwgo idą
lego, który Gę znayduie we cego, zaraz ucieka, za któ
trzc'lnie Indyifkiey, nazwa- rym y drugie kryią hę· Ta
ney Mambous. Nazywaią tarzy poluią n<1 n.ch, tym 
go w Azyi cukrem z Mam- fpofobem: Wypatrzywfzy 
"hou. Służy na febrę, y na ich gniazda, odkopu~ą zi.e
d yfsenteryą. mię w kilku mie y fC:lch, ota-

TABELLJE C~RRAT JE. czaią w koło ilo 11 ! Y podpa-
Patr'Z Graphium. łaią. Nit ten CZ'lS gJ y L. lam 

T A B R O U BA. \Vielkie powyłażą, biJą ie, V futra 
drzewo w Surynam .. lndya- drogo przed·tią· W Peki-
nie maluLą fię fokiem ml nie frroią Cię w nie. 
{lońcu fzczernia.łym, z kwia- TAE "'rA. P. Ftambeau. 
tu tego drzewa, a fokiem T AENIA ou VER .sOLI-
białym z gałązek wycilka- TAIRE. Robak Soliter na
nym, myią Gę y z głową, zwany, ponieważ tylko ie
~źehy ich nie gryzło roba- go farnego znayduią. left to 
ćł:wo. robak wielce f zkodliwy czło-

Wle-

wiekowi, r .~mieizkiwa 
kifzkach u nie o, 'dzie do
rafia długośc trz ch, lub 
czterech łokci, a czaJem' y 
do ~o. Ten robak wyfl:a
wia nam, kiH<a ciek:lwych 
Prohlematow do rozwiąza
nia, Jaki ie.n jego początek? 
czy li ieft lederr, lub wicIu 
złączonych razem 2 czy tyl
ko iednego iefi rod za iu ? iak 
ź y ie? iak Gę rozmnaŹ:l ? Na 
ziemi nie znamy źadnego 
robaka do niego podo'bnego, 
więc moźe go, miefzkanie 
we wnętrznościach człowie
ka, y natura pakarmu od
mienia? Czyli iaka mucha 
zloź yła tam f'woie nafienie? 
czyli bien~e fwoy poc/.ątek 
od zw~rzęcia ia l, iego, gd yż 
zn.nyduie Gę w linie y psie? 
czyli ieft dziedzicznym z 
Matki? gdyż uwaźaią że 
w ielu ludzi w N erriczech, 
w Hollandyi, y flCi Ukrainie 
Solitera miew(lj1' Jedni ro
zumieią że ich ien: mwoiaki 
rodzay, led(~1l w obrączkach 
.krótkich, a drugi w drugich, 
w obydwoch zaś naznaczaią 
tę cząfikę glowq" która ieft 
naycleń!'?a. Dr~dzy utrzy
muią, że ile obrączek, ty le 
iefi robaczków w jednego 
zrollych. Pokazuie f1ę z 
uy~a6i Doktorów, źe cZliH:ki 

'?)~I 

iego mogą być wyrzucone, 
on iednak zawfze żyw zo-
franie, y te cząfl:ki nazywaią. 
Vers cuc7.1rbitaźns. Podług 
Obferwacy i P. Be1't'ral1d de 
Benu: Soliter ieH: to Z I oło

zwierz, z rodzaiu Polipów, 
przy leg') mocno do lufzek, 
y wyfysa chi! brodawkami 
drobnemi., które hę clągną 
wzd Juź pod fpodem, przy 

. końcu każdey obrączki, ro
zcrwawfzy go, znowu fi~ 

zrafia; Nawet widuią go cza
fem, że poGekany w kawałki 
znowu f1ę odradza,iakPol'py~ 
y dla tego chcąc Cię pozhyć 
tCl k uprzy krzonego goscla, 
lepiey ieO: całJ{icm, niż po 
części. P. I!eTren{chwands 
UJ Ba%el, wynala~ł pewny 
proCzek , którym wypędził 
całego Solitera źywcem z 
obrączkami długiemi, tenże 

f<lm profzek, nie udał hę na 
drugim, z ohrączk.ami kro
tki emi. P. Eertra71d wyna
lazł tak źe fekret ofobli wfzy. 
na wYJ?ędzenie tych I'oba'
k6w. w przeciągu pol pjątey 
god7.iny. O iak drogie wy
nalazki dla przyllugi ludz

kosci' 
TAJACU. Ratr% Pecari. 
TAl-IBl, du BRESIL, Ief]: 

j'odzay zwierzątka Didelphe, 
ktorego samica,nie ma torby 

na 
I 
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.3. chow~nie dzieci, któ
rych mie\va c.cworo. 

TAIPARA. Pi'Gkn<l" Papu
Sa Brezym~a,wielkl nitprzy
iaciel mróweK, które złuda. 

TAIRA. Patrz. Galera . 
TALAP01N, Nie wiclIca 

małpeczka, piękney pottaci, 
TALC. t~lk mmerał, 

' którego kopi.ą w ziemi, W~
iny, twardy, nie pfuie fi~ 
w ogniu, ani traei koloru, y 
w kwafach nie rofpufzcZ1 fię. 
Oprocz Talku porpolit~go 

nazwanego Craie de BranF01t, 

który wchodzi do bielid hl, 
i.a iefzcze Talk biały, żoł
ty, ciemny y kruchy, y zie
lonawy, które przedalą w 
Wenecyi. 

TALETTCE- Piękna iafz
czurka w nowey Hifzpanii. 

TALLIPOT. leO: pewne 
drzewo, pod którego iednym 
liściem, rnoze fię fkryć kil
ku ludzi przed defzczem, te 
liście flda.da ią fię iak wa
ehklr~, n:l\tlet gdy zerchn~. 
MieCzkańcy na wy fpie Cey
lan, uźywaLą ich zamiaf1: bal
dachinków , y namioi:ow w 
~rodze. 

TAMACOLIN. P.17.'I.u:m~. 
TAMANO:R. TAMAN-

nUA. Patr~:~ Fourmillier. 
T AMARIN; Iefł: owoc z 
ktylu leśqego. Patrz Ta
f'inier. 

Daktyl 
leśn y Ind yiiki. To drze
wo rośnie w Ind yach wfcho
dnich, y w Afryce zapro
wadzone teraz iett do Ame
ryki. Drewno ieA: twarde, 
y brunatno czerwone, owoc 
mięG1ły zawiera fię w łupi
nie, ma w fobi.e wiele kwafu. 
Arabowie y Turcy, w lecte 
zbierają go wiele, ażeby uę 
mieli czym ochłodz ić w po .. 
droży_ . Smaźony w cukrze 
ńlbo w mi.odzi<-. ie /t wyśm"le
nitą potrawą dla Zeglar·zow. 
\V fldepach przedai~ dwoia .. 
ki rodzay Tamarypdy, ie
den czerwonawy t Bengali, 
y z Persyi, ń drugi, czarnia .. 
wy, ze wrzchodnich kra
iow; obydwa laxuią. Do
ktorowie daią go na gorącż
kę, rofpuściwfzy wodą, iak 
Iimoniadę, gdyż na ten czu 
ftraciwfzy kwas, przefł:aie 
laxow~ć. 

TAM ARISC. Tama,.y-
Jz~k. Drzewo pofpolite w 
Węgrzech, w Niemczecl!, y 
w Genewie, wydaie owoc 
ścifkaiący, którego uzywa
ią w Med ycynie. We Wło
rzech, w Hifzpanii, y Lan
gwecłocyi, rośnie infzy ro
dzay Tamaryfzku, któr c ~o ./ 
owoc flużv do farbowana, 
zamiaR: G~lafll. To drtew!5t> 

kwi-

"kwitnie w każdey porze ro· 
ku, oprocz zim y rozmna
Żai fię z gał ąze k, udaie Gę 
na gruncie mokrym y let
kIlTI. Drzewo fpr?l wuie poty 
llżywai~ go w Medycynie 
iak Guayac. Robią z niego 
filiianki, kubl< i, Y barełki 
małe. Trunek (Łoi<~c w nich 
przez iaki CZ:.lS, nabiera mo
cy rozwalniania. uźywaią 
go na choroby w:~troby, y 
śledźiony. Z drz~\V!l w y
ciągaią Sol nazwaną Set de 
Tamarifc. 

TAMAR1S de MER. Tak 
nazywa f1~ rodzay pewny 
drzewek Potipow)'oh, gałęzi
{tych, y p~cherzykowatych, 
umierzcz~nych w liczbie 
Coratlints. Patrz tego Jłowa. 

TAMARU-GUACU. Ten 
rak BrezyHki illit ~tldowity, 
tłucze nogami, y rany za4 

daie trudne do uleczenia, 
nie iedzą go. 

TAMBOURECISSE. To 
drzewo rośnie w M~l(lagafkar, 

rodzi takie iabłkit,które gdy 
doyrzeią,ni\ czworo rozdzie
laią , fię farne. Skórka na 
nich pomarańczowa, daie 
kolor do farbowania, podo
bny do farby Roucou w AmQ
ryce. 

TAMOATA du BRE SIL. 
left .ryba pewna w Brezylii, 

TAN. 3%3 
bardzo delikatnR do ierlzenia. 

Tl\NAISIE. Rumianek. 
To ziele t'ośn"le ponad dro
gi! po polach, h~kach, y 
mil' y fcach wiJgotn:ych, za
pach ma ttgi, fmak gorzki. 
S](~la go w ogrodach dla o
zdoby kwater. iski iefł: 

'1 'a1Z ... z if~ /lnglo~' ou O1·e-
pzu I y la TalUJl}e panll
cllcl'" Służ y na ran y ~ na 
robaki, y do enemy, dyftyl
luią z niego wodkę, y w cu
krze [mażą. Sok z niege 
pomaga nń zerwanie, zwi
chnlen.ie, lifzaie, parchy, '1 
odmrożenie. Są niektórzy 
co kładą Rum:anek w po
ściel, ~.' około lożka, mai~c 
ufno~ć, źe to zi ile pchły 
w y pęd~a. \V Połnocnych 
kraiach na \~!ielktmoe rob.i\ 
PI acki, do których ,ok ru
miankowy y liście kładą u
trzymllią(', że ten pokarm 
rofpędza wiatt·y, z pofi:nych 
potra\f namnoźonc" 

TANCHr~. Lin ryb!, z 
rodzaiu karpiów, rozmnaźa 
fi~ w ieziorach, b1gnach, y 
tiawach, ń ofobhwic w bło

tniftych, y fioiących wo
dach. Samica ma mniey 
ikry niż karp, trze fi~ ni 
wiofnę. Gdy l'inów tell: wiele, 
pfuią grunt w fia Wlf:!. potrze
b. wi~(ey irunt~ na wyźy-

WleJlle 



5~4 TAN. 
llnow, niżeli na 

utucz 1 .... 500, karpi. Lin 
prCG j",o dul'alta fwoley póry. 
Lub! ardzo gliity zi.emne,. 
y ~lllnaczki, na które ' też ie 
~OW1'i' "\V s'eć nie latwo l1ę 
poławia, bo fi~ kroi ie Jw blo
cie, wy'l1zga Gę z rą,k i:lk 
węgorz., larniki ślin~iey, 
którą. ma nil fobie; lin Ole 

bard~o l'rr.acznY, chyba źe 
ieit z wody czyitcy, zawfze 
iednak icH niezdrowy . Ka
myki które iię u Ima zn~y
du.ą w . głowi.e, nuż,! mn na 
kwas, y oltrość żuLdka. 
TWierd za że lina żywego 
przykładaj.::'t(; lia pępek, y od
mieAini.'lc cora!. swieżego, 
uleczy_ć tię można na żołtń
czkę, y ryba zaś zŹ0łknle, 
y fpuchni.e z tey itrony, 
któr 'l była przyłożona. Li
na morikiego "ni~ iedz1 , ta 

~ ry ba tr I.e Cię na ile morfki m, 
~dzle Gę ikra befpiecznic 1I

trzy mnie od n ~l\va l nosci mor
fkiey, łulka u samca lei! fL.cr
fza, nizeli. u famicy, 

TANREC. To zwterze 
wIndyach wfchodnich nie 
zwiia iię w kłąb, iak narz 
Jeź, Kwiczy iak proGe, 
przefiaduie częfro w Rału
zach morfkich , kopie fi~ 
w ziemi, l\ędy zimuie y za
miera, iak Swifżcz. Mi~fo 

Jego brzydkie, Indyanie ie
d~ą· 

TANTALE, PELICAN 
d' ARBR E de l' AMH:RI
QUE. Ptak głupi przeGada 
po drzewach, y na nich fię 
gnieźd.ll. Powladaią, źe iak 
~zió? otwrozy, mogłoby fi~ 
Jagnle zmieścić, 

TAN'rAM OU. Miefz
kallcy lVJadagaikar, gotuią 
korzenie tego ziela w wo
dzie, albo pie ką na w~glachl 
z którego mai~~ ten ikute k 
odnolić, źe pr;ywracaią fo
bie utracone (iły w mdośc i. 

T Af'IT~. Patrz. Calmo.r.' 
TAON, S,~ rp robak o 

dwóch fkrzvdłach ieit bl'-" , 
czem na byd to, konie, y 
Renifery. \v P y fzczku ma 
dwa haczyki OHT , któremi 
przebita icb fkórę, nGrem na
]{f~talt kolca wyfys~ kre ~', , 
l{torą bcndzo lubi. Przy pa
trzyć (ię można, iak te robl
ćtWG w lecie, męcz y bydlęta, 
które nic mogąc wytrzymać, 
ani im dać r,,· y, biegaią iak 
fZ~'lIone, tłLtką flę, Y w prze
paści fpada i:!, Ale ni.kcze 
mn y ro ba k, na trząr a fię z 
wściekłości by ka, powraca 
nazad, y nielitościwie drę-
cz y. U I<ąfzenie tego robaka, r,' 

ieft okrutne y bolefne, po
trz&ba go oilrożnie brać VI 

r~ce. 

~25 
l'ęce. Naywięcey f1ę ich zapach nieprzyiemny. Na 
znayduie w lefie nil łąkach, wyfpacJi AmerykaJ11kich/ro~ 
y nlzi n(1ch, ofobli\.\ie pod fną ramp po larach I bez sa
czn s upa tu, gdzie ie bardzo dzenia. Liście utarte, leczą 
upuy krzolly. ,DzJ.el:-~ i e na zapalenie w Otworze, któ"; 
r(JŹne gatunki, wi~II{Osc{ y remu d~icy Indyanie częltO 
koloru. pvdlegaią. 

TAON MARIN. rvPjz TAFI(TI Zwierze dzikie 
frlof!L~. TClk naL:ywa fię pe- \V I Brezylii, ktcbre fzczeka 
Wf y rorak mori1c.. i, przvcze- jak pjes, są niektóre bez o': 
p ,a' fię do płetw rybon;, a 0- gon~i, samica rcdzi tro ie lul) 
fobiiwIC Tunczykolr., wyfy- czworo razem, ąle d.zikif.ł 
sa z nich krew, y dręczy tak zwierz\:ta, uganiaią fi~ za 
okrutnie, że czaiC'l11 wy tKa- niemi, y wyi~da:ią, 
kuią z wody na brzeg, albo TAP1R. To zwierze iell: 
na o!{II'ęt, gdzie upadlfzy, pofpobte w Gwayanie, w 
:zofinie przefZ iaki czas iak Brezylii, Y w Parakwa y, źy
Jlie ży Na, Z b( lu y ze ihachu. ie ziol!lmi, y korzonkami po 

TAPAYAXIN. Jafzczur- bagnach, y po brzegach ie
ka w nowey Hifzpanii, iak z-ior y rzek, nie wychodzi 
ofobliwa, tak y rzadk~. Cho- tylko w nocy, biega pr~tko, 
ciaź ma kolce o{tre, ieft ie- y rzuca filC "tV wodęucieka : ą,c.' 
dIłla k łafkawa, poufała, lubi \Viduią, ie czarem chodzące, 
być głafkaną, powoli l1ę ru- alho pl ywaiące w wielkie y 
{za, nawet trąciwfzy ją, po- kupie; gdy widzą źe ich go~ 
wiadają że ieft zawfze zi- n~ą, płyną bardżo długo, ikó
mna, uderzona w głowę.albo ry na nich twardey, kula fi~ 
w oko, wytry1kuie kilka kra.. nie chwyta. Nie wiem ie
pel krwi, ieli to nie będzie ieden ro" 
• TAPERIER. Nazwifko Gzay, co Dantow albo łosi 

. gmmne kaparowo P. Caprier. Afry kańikich. 
TAPlA ou T APIN, Ga- T ARA. Drzewko? które 

tunek Pomarańczy Indyi- rośnie na dolinie Lima, gdy 
fiuch, których kfztałt, y ko- kwiat-opadnie, rodzą fi" !trą ... 
lor ieR: podobny do nafzych, czkj, których łupiny farbui~ 
fmak iednak podleyfzy, y czarno,tQbi\z ni.ch atrament. " 

Q.<i ' TARA-



nazy
wa fi~ robak pewny w 1\10-
rkwie. który nie pokazuie 
fi~, tylko w nocy, fiedzi po 
fzparach w drzewie. 

T ARAQUIRA. Ta ia
fzczurka piękna w Brezylii,. 
ieG: ltardzo prętka, uciekaiąc 
prętko kręc.i fię węży kiem, 
~d Y co poltrzeźe na drodze, 
chowa głow~ z prętkością. 

TARBITUS. To zwierze 
czwornogie,pofpolite w Tar
taryi wfchodniey, w lecie 
zgromadza do iamy trawę, y 
zioła na zimę, futro iefi: 
miętkie y cienk ie. 

TARCIBOYA. W ~ź zie
mnowodny w Brezylii, H:ra
Cznie ziada ptaCtwo, rozgnie
wany ką;fa, ale rana łatwo 
fi~ goi. 

T ARDONE. p, Tadorne. 
T ARCIRA. Dwoiaki ieG: 

rodzay ryb w Brezylii, pod 
tym nazwifkiem, iedeR rnor
!ki, drugi rzeczn y, mięfo iefł 
dobre do iedzenia. 

TARENTOLE. Jafzczur
Jca w Tofkar.1ii, która łowi 
pai\ki. Ta iafzczurka iefl: 
g~iaździG:a. 

TARENTULE. Taran
tula albo Paiąk zi emn y, we 
Włofzech, w Apulii, y w 
Rzymie, żyie muchami y 
moty Lami. Na zim~ kryie fie 

w 'Ziemi, murze po 
fzpara.ch, y pożerai~ iedne 
drugich. Chłopi chcąc it= 
złapać, ftaną;wfzy nad dziu
rą, udaią brzęk muchy, paiąk 
to ufłyfzawfzy wychodzi, y 
wpada w sidła fobie zafrawlO" 
ne. \V tlOCy oczy im (1~ 
iikrz ą, iak u l\Ota. vVfzyfcy 
prawie uprzedzeni fą baie
cznemi o tych paiąkach po
wieściami, iako to: że uką;
fzenie jego iefi: niebefpie
czne, y dziwn~ flwtki fpra
wuie, iedni mO\V1ą płaczą; 
drudzy śpiewaią, inśi śmieią 
Clę. ci krz yezą. tamci fpać nie 
mogą. inni nakoniec na za
wrze ttry pjaią. LekarH:wetn 
powiadai~ iedynym iefl: mu .. 
zyka, którą uHyf'zawfzy cho
ry, porywa fię z łoźka, y 
porwawfzy kogo fobie upo .. 
doba, tat'lCule z nim do upa~ 
dłey, a potym przychodzi 
do zdrowia. Ludzie zaś 
oświeceni przyznaią, że uką
fzenie tego paiąka, n~e ien: 
wcale iadowite, ani fprawuie 
tych zmyślonych fkutków, 
ale tylko z proftoty y swy
woLi, ludzie podley kond y. 
ey' zmyślają fi" być ćhore
mi, dlli wyłudzenia iaki ego 
grofza. 

TARERONDE.Patrz Pa· 
flenaj,ue. 

TARET. 

TAR. TAR. 527 
TARET. Patrz Vers ron· morza, na piaikach około 

geurs de digues. Madylii , kwiat iego pur-
TARI[R. Ten mały pta- g\.lie gwaltownie. 

f~ek w Lotaryngii, kryie fiEG TARTRE. rIYayfztYll, 'jeA: 
po chruanch, żyie robacz- to kwas zsiadły z wina. Ta 
karni y llluchami. Podobno fubfrancya solna, y fkrzepła, 
ieit z rod zaiu Traquet. T'ru... przyczepia fię do ldepek W 

dno go b~rdzo złapać. beczkach· Bywa koloru bia· 
TARIERĘ. Nazwifko ro- lego, czerwonego, y fzare-

hakow, które toczą y świ- go, podług l~oLonl wina. Do 
druią drzewo. Rozumieią, rofpuf.zczenia Wayfztynu., 
że ien: ptlczwarl<ą robaczka potrzeba ażeby woda gorą;
nazwanego ' Vriittette P(1trz CH, ważyła 2.2 więcey od 
tego [lprpa. niego. Tar#re viłriole robi fi~ 

TARIN, Sikora. Ten z spiritufu koperwafowego. 
ptafzek. ie/ł f>ol'polity, wię- Tartre l\lJartial z wody ko
kfzy od k~ą .ąrka, śpiewa gto.,. walfk;ey, li 7 artre 6metiquc 
fem Jlliłyrp, wyraiaiąc niby z Antimonium. Wfzyfi:kie 
fwpie imie, bfkawy, łatwy wch dządo Medycyny. Kry
do llłilfkąwienlfl, chq waią go fztaI y śmietana Wa yfzt y
w klatce. ży ie łoiem, lTIucha- nowa, fą to lekarfi:wa wyna
JP.i, k~noriami, y innym lezione przez Chimią. UŹy. 
ZIarnem. waią także wayfztynu do 

TARUU. Liście tego farbowania. 
:zielfl pl'zefHdzonego z Pary TARUGA-~u TARUCA. 
W G}vayanie, wydaią baweł~ Rodzay wieLblądow Peruań
nę, y farpę do fa rbowania fkieh, w których powiadaią, 
cze rwoną, y fioletową· lVTi.efz- na ywiękrzy zna yduie fi~ Be
kalicy tamteśi, farbuią nim zoard. 
fwoie !oźka wifzące. TA SSARD. Ryba bardzo 

TARTARIN.IVIałpa ina- rzadka, w morzach Amery
czey nazwana Magot. Patrz kańfkich, ktora ieCt bardzo 
ieg'o jloU'Ja. podobna kfztaltem, y fma-

T AR TOłJ'RAIRE· Tak kiem do Szczupaka. Lowi\ 
nazywa fię, gatunek ziela ią pod Strefą gorącą,' między 
nazwanego Wilczy pieprz, dwoma 'wyfpami, albowiem 
który rośnie po brzegach lubi wart, y morze ściśnione 

Q,q 2 . ml~-
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~lliędz y dwoma lądami, tru- . tak cudowną H:rukturę, y 
dna do gotowania.. Ni.e- wydaie Gę iaknayprzedaiey
fl:rawność po niey fprawnie fzyf' / y p0ko(ł. To zwie
kol ki, y wy rzucenie' żorcI. rz.ątko źy ie roś/ ina m:, ni-

'tATAUHA. Drzewo Bre- lłoOmu ni.e fzkodzi, btwo (ię 
zylfkle, którego owoe iedzą daie ułan~rlwić, kopie [i~ w 
z cukrem. y z winem . D1'e- ziemi, zIqu nie wychouzi 
wno twarde długo konferwn- tylko dLt poźywienta , mo
ie (j~ w ziemi, V w wodzie. cno Gę razem rozmna~~,fa!l1-
GdV z ft rzei~J [laic farb'G ce pok<lzuil; wielk<ł; iurność, 
źoitą do farb )wania. samica co mieCi ~c rodzi po 

TATI. P.OiJeall N[uclze. czwo ro. A źe są b~rdzo 
Ti\ TOU ou ATHVIADIL- dobr~ do iedzenia, poluią mi 

, LE. ZWle : z w Brf>7ylii, do nie c Z l~ś~ i'l sieciami, gd Y 
pro (ięcia podobny.·z ~uncą I wychodL:}; do wody, c/ęścią 
tW.lrdi· Dzielą na róźne ro- Tlixami kopiąc iamy. IEedy 
dzaie, to zwierze czworno- ie nap:ldną w polu, htwo 
gie ofo!Xwfze. D~l;ą mll ró- b:orą, gdyż nie uciekcią 
~ne nazwiika,iakie si:!: l' Apar prętko, ani mogą hę drapać 
OH ato,:-, o 3. pręgach, t' Ell- mi drzewo. Pottraf/'one ko
couled albo Tafole o 6. prę- plą liS zaraz w zicmi~, z 
i ach• Tatue&:·e albo (17. prę- wjęk.L~:t l'7.ypkości.ą, niź 1~ re
gach Cachicame albo rratou ty; łlJ) sliwy dopr1 dłfzy, 
o 9· pręgach R.?h .~ t:rO ll o 12 . Wprl(ld nim Gę zupelnie 
pręgach, y Cżrju j ~ ,:JIi o I S. ikryie, chwyta za ogon, <de 
pręgach. Glow~ IlU : o.śCt lt:l. z'.vierz pr~d7,f'y fobie da 1Ir

ofobllwfzego uL"'~e;niC1. Każ- \\ H Ć ogon, niźelL wyni, ć ~ 
da pręga rllfza (ię orobno, iamy. Skoro mu myśliwy 
dla czego może {i~ 7wiiać w kile.n pofkrobi~ pod brzu
kłębek, gdy go kto goni. chem. i',r1 raz zw jia Gę, y d::t ie 
Ta łatwość zwiianj~ (ję, po- fię ł.nwo wyci:H~·nąć. \IV ten 
chodzi ztąd, że kaida pręga czas gdy go pies dogania, 
lkłada fię z nJezliczonych natrafiwfzv na iaką p·rzepas ć, 
kOllek, tak dalece źe lię l«lŹ' zwiia Cię; k1ębek, y tpc/. y 
da może fllfzać, y oddzielać ze Jk~ly na fkałę, a dopadł
jedna od drugiey. Po wlerz- fzy ziemi r~wilu fię. y zo
chu 1kórka CIenka, pokrywa fiaie .bez fzwanlm. Gdy fiE(; 

ZW1-

zwinie w kłębek, żadną lif.ą 
ludzką nie mQże być rozwi
nione. chyba połoźywfzy 
go przy ogniu, gdzie zem
dlon y gorącem rościąga fię. 

TAUPE. K1"f:~t. Ten mie
fzhlnleC pol, a ofobliwie w 
roli świ źo uprawney, nie 
jeJ!: bez oczu, iak niektórzy 
rozumieją, gdyż ie ma bar
dżo małe, zakryte i fzerścją. 
Kret z n~tury boiazliwy, 
nie wychodzi na światło, 
ż y VI i ~Gę robakami, które 
znayduie w ziemi, y korzory.
ka~i ogrodowemi, żyje śmia
ło w ofohno~ci, befpiecznym 
będąc od inn ych zwierząt żar
łocznych. nie boi aę tylko 
powodzi, gd yż \\ oda go wy
p~dza z fwo , ego miefzkania. 
Przez anatom i ą poznajemy, 
źe nie marz 7,W ierzęc i a,procz 

człowieka, któregoby dofia
tecżniey członki natlu:J/ne 
były opat!.zonc, jak tl samca 
kreta. N;lczynja fpermnty
czr.e, członek naturalny, ma
terya nafienn~, iywość, go
rącość, y moc, wfzyfrko idł 
w proporcyą dtugoścl, y 
grubości. Owfzem tw ier
dzą, źe tak ieft utalentowa
n y w tey mier~e od natury, 
że zapładza fwoią s:;micę, 
bez e i ężl,iey pracy y rufźa
ma fię. Samica Zal)!ocniona 
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przy końcu zimy I rodzi 
czworo, lub pięcio o mlo
d ych, na w iofnę; zdaie mi "9 
iednak, źe dwa razy nil rok. 
To niezmierne rozmn~źanie 
hę, byłoby f.,tlllne dia Go
fpcdarzów, gdyby wy/ewy 
rze k, gwn łtowne defzeza, y 
wody nie zatapialy ich, co 
rok "bardzo wiele. Czarem 
~idl1ią iak Hę ratuią płynąc. 
y ucielo1iąc na pagorki. Z 
tym wfzyrtkim nic nie zu
niedbywa, co naleźy do wy- . 
chowania dzjeci, mief"zJumle . 
dla nich robi wygodne w 
ziemi, wyfypuiąc kupki z 
niey, kopiąc zawfze ( d fpo
du do góry, aźeby {ię oda 

,na tych ktJpkach zatrzymy .. 
wała, tam wyścieła d/a nich 
loźyfko, z liści y trawy. Z 
tego miefzkan.ia J robi po .. 
dziemne kommunikacye na 
róźne firon y, które fiuźą ra
zem na fkłCld źywnoścj, ia
ko y do łatw jeyfzego ucie
kania przed niebf:fpieczeń
lhvem. "V ogroda( h zamiafł: 
fldep~enia tych kommunika
cyi. toczy po wierzchu zie
mię, w czym muf! mieć wiele 
fil y, Y p1!zezorności. Na 
zimę nie zamiera, owfzem 
gdzie cZl1ie, źe nie zmarzła 
ziemia, tam ii} tocży. W zi
mie nawet, znaydui~ ie po-

mi~. 



~~o TAU. 
między Inrpektami: gdyż 
fzukaią ciepła. Na wygu
biznie kretów naylepfzy 
fpofl)b iea-, kopać row ki \V 

koło k retowiika , ale fię po~ 

t rzeba uwiiać, albowiem kret 
Dlil tluch wielki, y poilyfza
wfzy L~elefr, zabiera dzieci, 
v prl.enosi gdzie indziey. 
Miefo ma zapach królika, 
od krwi iego, odrafraią wło
sy, ń od tłu{t:ości opadaią. 

Bulion gotowan y z kreta, 
iert dobry dla dzieci, gdy 
pod {jebie leją w joźkll. Fu
terko akr~mitne p~ękne, zdać 
fię moźe do norzen ia: Powia
daia. że widzianą k.l pelufze,z 
rze~j.ci kreciey ba~'dzo prze" 
dnie. Kret żołty Syberyi1ki, 

' kret czerwony Amery kań
fki, li ;t ret Wirgińn~l, trQ
ehe r~ oorpit:nn!e y rl.e prl ntl
fzyc L. 

TA UPE. Nazwirko kon
chy ~ ro-lz:l i~ Porce,l1aines. 
TAU IJ fi~ GRILLON, pu 

COUkTUJIH:RE, Ten rp
bak \11 a d\ti' :e nogi, tym 
j{fzcaltem iąk kret, bard?-o 
mocne, które' mu 11użą za 
motyki,. kop i.e fię ni c' mi .w 
ziemi, robiąc na pkolo hepIe 
nory PQQziemne, gryzi~ y 
pożera ko rzon ki ział, y 
fzkod y wiei ~ie robi w o~ro
.ach; ieD: po C2~ŚC Ł l'oba1nerp 

ziemnowodnym, gdyż może 
żyć przez iaki czas w wo
dzie. Nit głowie ma nożyce 
ofi:re, których rańienie by
wa niebefpieczne. Samica 
gnieździ iię pod ziemią, wy
biera mieyfce twarde, w któ
rym robi dziurę. y fkłada na .. 
fienie, naokoło potoczywfzy 
nóry, w których zakrada fi~. 
y broni fwego !kładu. Ch,cąc 
wygubić te tak fzkodbwe 
rQbaki w ogrodach, potrze
ba wlać troche oliwy w dziu
rę, ą poty m nalać wody. 
ażeby go dofzła oli \fa, na 
ten c?as zaraz wył~zi robnk, 
y rzqka '.!mierci, nie pierpi~ 
oliwy, w Infpektach nje tak 
latwo oliwa go qq(tale, ~ak 
w g i'uncie tęg im: 

TAUPIN, SCARABĘ ~ 
RESS0R T. S C f\ R A B ~ 
SA UTERELLE, M A R ~
CHAL: TeJlli nazwij'karni. 
nazywaią pe~n y rodzą y IO\, 

bąkó\f, u któr ych ~iryfy J~ 
końc:?:y tlę: poq fpodem~ ną 
długim kolcu, który ia~ ffl~~
źynn fpada w dofek.~ P9d 
brzuchem będ~cy. N~ t.ey 
fprężynie ~ gdy {i~ przypad
kiem przewro~i do góry, 
podikakoie, y obraca na no
gi. , ZoO:aiąc w ' franie roba~a, 
przebywa W'Plliu fprochn~a
l ym, y tam (i~ przemienl~) 

gdzie 

• 

-. 

TAU. 
gdzie gdy mu 1krzydfa od
rofną, wylatuie; lata po kwia. 
tkach, biega po polu, y kry
ie fi~ w chruftach, aLbo pod 
kórą drzew, 

TAURACA. Patr~ Roi 
de Guinel, 

TAUREAU, Byk, daleko 
mocnieyfzy od wolu, ale też 
niepoH~tni~yfzy y zuchwal
fzy, nie ci('rpi iarzma nie
woli, na 1{olor czerwony ft'o~ 
2 y fię. w czafie buiania, fiaie 
fię nieuśmierzonym y okru
tnym; może ltanowić fi~ z 
krowami, od trzech Jat do 
dziewi~ciu, ole mu nie po ... 
·trzeba wi"cey pufzczać, nad 
15· co miefiąc. Owjes, i~cz
mi eń, y wyka, dodaią mu 
więcey ognia, y fpofobno .. 
ści do zaplodzenia. Z cieJną 
krową nie 1tanowi fię, głos 
powaźny y pofi:ać wfpaniala, 
rótn~ fi" od infzego bydła, 
ofobllwie na wiofn~, gd Y 
rozpoczyna fwoie uciechy. 
Pl'z~tomnosć drugiego by ka, 
wzmeca go do bitwy, z któ
rym tłucze fię rogami, a po
mordowawfzy fi~ obydwa od. 
p~czywaią,yrozpoczynaią po 
klika razy nowe walki, póki 
który z nich mocnieyfzy nie 
otrzyma .zwyci~lł:wa. Byka 
pokład~ią w 18, miefięcy, a 
naylepley we dwa roki~ Bywa 

TAU. 551' 
to ze zamialł: wyrznięcia mu 
iąder, używaią takiego fpo
{obu, ażeby ich nie uźywaf, 
1kręcaiac mofzonke. \Vot 
tym fp~ofobem wawłafzony, 
pokazuie fldonność do go
nienia krowy, ale z tako
wego ftanow ienia fię, w 
czlonku w1tydliw}'m u krowy 
wyr~I!ła rnięfo, }'tórego zgu
bić nie moźna, chyba wypa. 
liwfzy żelazem rofpalonym. 
W refzcie by k ma tenźe in
ftynkt, y zwyczaie co woł, 
zyiąc tymże fpofobem, pi
iąc, śpiąc, iedżąc, y zuiąc, 
tym farnym podlega choro
bom, y po śmierci też farne 
pożytki przynosi. Krwi z 
byka, używaią do czyfzcze
nia c'fkn:l y kompozycyi 
farby koloru żelaznego. 

TAUREAU ELEPHANT 
Podobno ieil: toż famo, co y 
woł Etyopfki. 

TA UREAU lVIARIN.leil: 
podobi eńfi:wo dG konia rze
cznego. 

TAUREAU VOLA NT. 
Tak nazywa fi~ wielki ro
bak, Ielonek w Brezylii. 

TAUTE. Marfylczyko
wie nazywaią St:;,1ztJ y C~l ... 
mar. Patt·z tych jlow. 

TAYRA. Patr: Gale,.e. 
TECOIXIN Nazwifko 

Qwoch rgc.ł.zaiow Jalzczurek 

w Me ... 
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w l\lexy ku. Przebywaią po napełniona niezliczonemi 
!kałach., maią ie za Sula- dziurkami, które nazywamy 
mandrę y ,są bardzó mot;'ne. porami, y przez które prze· 

TECUIXIM. Tak wfcho- chodzi pót, y ex!Jalacya. Ta 
d~i nazywaią J afzczurkę,na- R1!:lterya exhnlacyi, iea tak. 
zwaną Sauvega1ode, albowiem obfita, źe prz~cbodzt wfzy. 
za zbl ; źt;ntt krokodyla, fikie exhalacye w n~turL.~, · 
krzyczy y przeftrzega,ó,żel-;y gdyż przez tranf'piracyp, 
kąpią,-y Gę uc i eka~i ztamtąd. odchodzi pięć ofmych części 
Tych iaf~czurek fą różne pokarmu z człowieka, po
l'o·dzaie. Patrz Sauuegarde. I dług Sanktoryul'za, W 210-

TECUNHANA. lelr pię- łach z~ś p ~ zez tranfpiracy ą 
kna J afzczurk a Brezylfka. odchodzi trzecia część ich 

TEGUl\1ENTS. Tak na- wagi. To doswiadczcnie 
zywaią ikórę człowieczą, pokazui~, iak wiele, Sledzi.o. 
którą Gę pokrywa. To p - n a mUSl dozna wac pOlUJę

krycIe daie mu piękno~ć' fzania 1 ~rz~z ~ciśni~nie, ~lbo 
krzta Itu, y koloru, fkłada hec rozwolmeflle tranfpH3cy L 

z w I elu cz~ści. Zwierzchn~a TEl~NE. TY,m l.mieniem 
fl<óra, ieft błonka bardzo ae - nazywatą Gę Gąhen1Ce y ro
likatna. PrzeG ni~ miarku- baki, których dowcip na 
iemy tkliwość n<órY1 y wy- tyn~ zaleźy~ że fO,bi.e farne 
pufzczarny nieznaczn:t tr~1l1- ~oblą o~rycJe,' CZęSClą.Z na· 
fpi:racyą humorów, y pot. {zych {przę~ow, O,~i~Ja, ,Y 
Pod zwierzchnią fkórą ieił; futer, CZęŚCią ObWJlaląc [1~ 
fkóra Gatkowata, kt6ra iert w liaki z drzew, albo nako
błoną cienką. koloru czarne-o niec robią fot ie pokrowiec 
go u Murzynów, dla czego z okrufzyn drze\~ a y ikorup 
też są czarni; ta błona ~e[t ślima,czych, na ldóre prz~
·pełna drobniuchnych dztu· padklem napadłfzy, O~Wl-
rel{, iak fiatka, przez któq iaią fię ~la ochrony dehka
przechodzą cząfi:ki ci.ahl: tneg~ ciała. od z mn~, y 
które fą. czuciem dotykama. otarCia. Takich gąflenlc ro
Skóra i~H: mniey lub wi<&ce y dza y miewa po ?Ś~, . 14, albo 
g~fi:a, cudownie utkana ~ Ib, nog, prZemJenlalą fię w 
()fnowy żyłe k ciągłych, y mO,ty le nażwane Phalenes. 
patdzo licznycl.l kanałow I ktCł.rych ikrzyddk.a , są u-

pfttZQ .. 

TEl. TEJ. 5~!J 
płhzone centkami frebrnemi fttzyze, y całą t~ ofnow~ 
y ztotemi, y czynią z fiebie fnuie, nie przepufzczaiąc y 
viekawy y(miły widok, przez naytwardfzym fk6rom., Jak" 
drobnowidz. Robaki gdy materyą trawi, takiego ko
.ie maią nog, obracaią fi~ w loru gnoy wydaie, który 
muchy, a gdy maią nogi lu- zbieraią, y wypłukawrzy w 
:fkowate, fhuą fię Chrząfzcza- wodzie, robią ft1afs~ czyli 
mi. Te które z fobą nofz~ Lakę, iakiey Malarze do 
fwoy pokrowiec, f~ prawdzi- miniatury używaią. Mol 
we Teigncs. A te które W gdy dorośnie fwoiey pory, 
lch pokrowcach liedzą, są wychodzi z tego mieyfca, 
fałfzywe. Otoż rozmaitość gdzie fię pafl, y obiera fobie 
marz tych robaków. mieyfce w kąciku, gdzie pod 

TEIGNE DOMESTI- murem, itlbo w pokiu na Suf .. 
QUł!:. 1110Je domowe. Te ficie, gdzie przemienia fię w 
rob:-tki aż nazbyt nam fą Chryzalidę, ił. we trzy tygo
znaiome, przez fzkody które dnie wylatuie motylem no
nam czynią po garderobach, cn ym,czyli ćmą koloru frebr
W fprzętach, w bieliznie, y nego Potym przez iedn~ 
futraech, cz~ścią dla fwego noc, łączy fię z farnic~b która 
pożywienia, częścl~ dla 0- fldada naftenie, gdziekol. 
krycia GIG. ' Do tey roboty wiek na fpr~ętach7 ażeby 
potrzebuią ciemności, gd yź poczwarki, które we trzy 
~a światło nie lubią wyla- tygodnie wylęgają fię po
zi.ć, y dla tego kry ią fię pod tym, znalazły pożywienie 
wło[y, lub bawelnę, y tam y miefzkanie. Chcąc fi~ 
fnlli:~ {'ob e pokrowczy'k mi~- uchronić od molów tak wiel. 
tki, otwa:rty po obydwoch ką fzkodę c2yniących, do
końcach, l{tóry wed 111,; po- świadczenie uczy, źe nayle
tu:eby nRdfl:aw' ulą V rof'ze~ piey fprzęty wiefzać na wol
l'l.~i:z· Zdobi {TO ~ CZHf'em ny rn pnwietrzu w cieniu, a 
piękność ]{oloró~~' miefz3- nie zamykać ich w kufrach. 
nych, podług rozmaito~ci Do tego fiuźy takźe Olejek 
materyj, z które y fą ufno- terpetynowy , zmięfzan y 
wane. Robaczek mn dwa Spiritufem ~ który nawet Z 

z~by ofłre, kt6ril1ll. t.nie, wywabja plamy tłufre z m , 

Te-mlI. 
Rr teryi a-
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tCl'y"t jedwabnych. Tym 
det. &leykicm zm:lczawf/.y 

. łiśc~e, położyć VI kufr/.e, 
aU o w G:lrderobie, z~rnżaią; 
powietrze t' k mo'cno, że nie 
t\' {k tnóle, ale y na1ienie 
l~ wygInIe. Ten {'porob 
eZylHony w Kwietn i. L1> y od
na.wi~l11y w lec' E', n e tak 
fzl:udt.i ZDrowiu; iaf,0 Mer
k t1 r y u f z; li i e t d.. P C'l i e k 0-

lory", i' ko f1ark:l, y l1\.uteiJz
niev ich wyttP' a. n i żeli. t y
ti~l~ palony. \Ve ,ln :lowcza 
śwież a nie podlega .l\Iolóm, 
gc1 y Ź Ole lub11 tlUftCŚCl. kt6-
ra fl~ w niey 7.4\wierą. Y dla 
tego dobr7e leP:: t~dd:(:, . t~ 

wern,! w){trzyć obi~i3 y fu-
tra, kt6rym udzieli rwo ey 
tłufiosci, y zachow~ od mo
lów. _ 

TEIGNES CHA1'IPE
TRES. 1\161;] po nc. Jedne 
źyią na powietrzu, f drugie 
w wodzie. IVI CCd z y pier
wfzemi znncznie y (L.e fą na· 
'zwane Ver Jiott.elltot, na li
liach, owsie, ięclmienill, y 
Ofc('ie, które fobie robi1; 
odż e li.e, 7e f\Voiego gnoiu. 
Pat S er ucsrc. Drllgie, któ
re fi, o )wiiai! w p:lch z ło
ziny. z k órego po przemie
n . 'n ~ u, \\ ychod~~ muchy o 
d V,) c:. l1 fktzy;dł ~h Inne 

, fnui. fobie p~dher2yk figury 

fl~I. 

koniezney. fi~daią mi mu
.rach, y odrywaią zinr.k~ pia~ 
fku, w które fię przyoblE'k~~ 
ją, żyią rzę[~ 1kalną" która ' 
rośn~e po muracb, y przy
czeplDt <!, (tę do kamicnl, dla 
oemienienla Cię. Samiec 
zRmienia fię w Motyla; lata 
z źywośc . ą y letJ.;o,~ó :t, sa
mic~\ oci.ęźała, y ,bez ikrzy .. 
del, ikł:lda n·tfienlc w po .. 
prze I~ }{ :\na tu dh gier.o, 1 tó
Ty iey wyłar.t z tyiu, Jnne 

od!..icwn:a he czyn\ m ledwa
biem. na -pl;!k. niby w ewie 
hl~fz ki p rzC'ZfoczyH:€'j t akich 
pęch€'rzyków i !,, 1t: pełno pd 
\Vifzm'. ch, d ~ bini e, y gl"abi ... 
n~e. Inne miefzczą fię pod 
zw lerzchn ją Jkórka ńil hit
kach, w l,t6rych t~czą luy
iowki pro1ł:e y kręte, a te 
Si! prawdziwe gą!1enice na
zwal~e Chen.iltes mine~1es # 

których dowcipowi przypa
t rzyć fię moźna, połoźywf'zy 
na św i eżym liftku. I Inne 
uw iiaią Hę w liaki, fiedząc 
rpo' oynie, y ziHdaiąc ściany 
fwo i ego mterziomia. Te 

, robaczki Ci c~erwone. które 
czafern widziemy fpadaiące 
z d~biny y z lipiny, a ofo. 
bliwie z bzu Włofki.ego; Mo
tyle z nlch rodz '~ filC z [ze
rokte,ui ikrzydłami. Inne 
'okrywai'} fi" o.krurzynami Z 

drze-
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°l k • ł la-drzewa y liści, fztuczn ie po- ziarna, llle kI a zwrc \ up 0 -

\ ,. b 1 l" b1e 
~ieczonemi. Inne naoOatek tawfzy w leU\1'a , nJul v • 

przybierają na f\\foy pokro- pokrowo ec podO~I)~Y dc) 1~r~ 
wiec, kawałek iaki drewna, dyn :1 ryinych mo ow:. e 
flomy, , &c. tak dalece źe pokrowczyk, POfPl hCle b~-
wzią~byś Z 3 wiązkę chnlf1:u, wa okr),ty mąką y otrębami: 
illlJO lh mv chodz2'eą? lv}6le Z ttgo nllefzkan)~ ~yłazl 
wodne do~fyć fą podohne ao ku poż~ witll 11, y Wl.1C na
ziemnych ofratniego gatun Q padnie ziarno, ziada bez br3"
l(u. Cza rem dziwno fi ę 'zda- ku, y dla tego znayduiemy 
if', źe płynie k~VJ a łek wiora ziarnn na wpół zjedzone, po
pr7.eciwl\ o wodzie, a to iefł: llrzegłfzy nń zboźu ·n:'by 
mól ol<ryty nim, ]<tórego fkorupę, znakiem ien, ze ieit 
nawet ciężko zdiąć z niego. , widlm moc tych molów, 
Potrzeba . fię dzi wić ofobli~ Z iarna albowiem na ten czas 

. wie kleyk0ści tnntery~ któ- f:} t1deione tak mocno, ze bę-
. k lZle czarem, na tr7,y cale Ta. utrzymule t :1 ~ mocno _ 

drewno, lub inn. ą rzecz, mi fkorupa glUba na Zb~Ż~l. Po
pokrowcu ' zewnątrz miętko fufzy wfzy z ~kllpy ZDoze, U-, 

wynanym, utr:>:ymuiąc TÓ- ciekaią. na ściany. ;ile n.aza-. 
wną wagę w płynieniu. Ta- iut;z powrncaiu znowu do 
kowe ich mief1.kanie zana:- zhoż~. W Czerwcu z ~ych 
nia, przed robakami nazwa. farnych miefzkania, wylatu
nemi Aftafins, y innemi żar- i'ł m"otyle, które wprzod by
locznemi, Móle wodne \vy- ly reh'ronieniem gq!1enic. 
chodzą naoll:atek z wody, y TEIGNE FAUSSł'-:, d 
fiaią !ię obywatefami powie- LA CIRE. JHól w u:ojkf!. 
trza. 'Patrz Perle ]i'rigane. Ten mały y fi~lby robaczek, 

TEIGNES FAUSSES. nip ma inney obrony przt;
Niektórzy N:lturalit'rowie, ciwko tyfiącQm nieprzyia
tak nazywaią te gąfienice, cioł, procz pokrowca mięt-
1<tóre nie przenofzą fwoich kiego y kofmatego, który 
pokrowców z robą. mu iell rniefzkaniem V tar-

TEIGNE FAUSSE, du czą ku obronie. Prz)'kle:a 
. BLED. Robaczki w zbożu. fię do wofku w Ulu, Y'1'uy 
. Gąfienica z rodzaitl Phalene, nuie do fzczętu komo,.~i li-
'nie ukrywa fi~ we środku czney R!eczypofp.· .. ,j tey , 

Rr~ 1ti, r~ 



nie mogąc mu fi~ o· 
przeć, musi czafem od1l:ąpić 
fwoich zbiorow, y fzukać 
pomiefzkania w infzym ulu, 
napadając na inne pfzczoły. 
Gd y ozas nadchodzi prze
mienrenin, gąGenica fnuie 
fobie p~cherzy k na brlegu 
ula, y przemienia Gę w Chry
załid~, ci potym w motyla. 
Ten w nocy gdy przezoły 
zafypiaią fmaczno, wkrada 
fi~ do ula, y fkłada nalienie 
w kąciku plafł:ru iakiego, z 
tego nafienia w kij ka dni., 
wylęgaią fi" Móle, y ruynuią 
wniwecz, krwawą prac'G uba ... 
gich pfzczołek. 

TEIGNES FAUSSES, 
du CHOCOLA T Te dro .. 
bne gąfienice umieją wybje-
1:ać, co ieft naylepfzego, o~ 
brawfzy fobie Czekoladę, w 
lliwecz ią rofraczaią. \Ve 
Wrzeznin przemieniaią fię. 

TEIGNEg FA USSES 
des CUIRS. Móle w fkórach 
pokrowiec maią ze fwoiego 
gnoiu. 

TEIGALGHITCHT. To 
zwierz~ czwornogi e w kam
fzatce, ma obyczaie, y!kłon
ności Szczura, czyli królika 
Norwedzkiego, nazwanego 
Lemming, gdy nie znayduie 
fczym żyć zadurza fię, wci
fn~wfzy fi~ gdzie w fzpar~. 

Wielkie 
drzewo w Etyopii, z które .. 
go owocu fo k farbu ie źołto. 
Obywatele Króleftwa .jen/ł.
ge, zaprałvują nim potrawy, 
y farbuią kapelulze plecio
ne, z sitowia y Cłom y. 

TEITET. T 'Jo ptaka 
b~rdzo lubią Brezylczy ko
Wie, które go chowaiCj. w 1<18. 
tkach, dla piór piękny ch, y 
gtofu wdzięcznego. 

TEJUGU AlVI. Piękna .T tl
fzczurka BrezyJO:;,a która 
żyie ia iami, y głod znosi 
cierpliwie, ogon odcięty od
radza Gę. Chowano ią przez 
siedm mieGęcy, bez ż~dne
go poźywi~nia, miefzkańcy 
tamteysi iedzą iey mięfo, 
nazywaią, ie takie Tecllixz'lt. 

TEl{ ~u THEK. Rozu
mieją, że to iell: nazwifko 
drzewa TheTza P. tego [lowa. 

TELLINE. lell: koncha 
o dwóch ikorupach, fzacowna 
między konchami fwoim 
kfztałtem. Przymiotem iey 
ien:, że ma Szarnier, mniey 
lub więcey oddalony od środ
ka. Naypodobnieyfza (mo
wi Adanfon) do rodzaiu 
konch nazwanych Cames. 
Kfztalt iey częfi:o fię róźni, 
bywai~ albowiem pod ługo
wate z równemi bokami, 
drugie z nierównemi, inne 

kro .. 

krotkie y plaUcie. Nay-
iek a wlze fą te: l' aile de 

Papitlol1, la Tet/ine, Feuilte, 
OUt tanguB d' 01", la Pince de 
Chirurgien, les Manches de 
cozdcau. Patr~. Coułelźe,.. 

TELLINIT'E. Tak nazy
wa Gę koncha TetJine, z żie
mi wykopana. 

TEMAPARA. Bardzo 
piękna Jafzczurka Amery .. 
J,ańfKa, oczy ma ifkrzące fię. 

TENAILLE. WIndyach 
wIchodnich, tak nazywa Gę 
Ty ba pewna, którą po:ła wiaią 
hlifko wyfpy Lions, iea mię .. 
śifra bez chrząfiek. 

TENDRAC. Rodzay Jeża 
A\Madagafkar. To zwierze 
ma podobne obyczaie do 
Tanrt.~c, od którego różni G~ 
tylko sierścią. Patr'.6 Tanrec. 

TENEBRIONS. Ten ro
dza y robaćlwa n ie wiele lata 
ale prętlw biega, fą nielaóre 
co śmierdzą. Znnyduią fię 
częfro po polach, ogrod ach, 
y w śniecill. Będ,!c w 1tanie 
robaka, kry je Gę w ziemi, y 
tam fię przemienia. 

TEREBRATULES. Pat,.z 
A1'ZOmi8. 

TEREGATd. Rodzay Fi
gi w Malabar. Korzeń po
kraiany z oćłem, y kaktio 
zaprawny, Tlaczczo bardzo 
chłodzi. 
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Nazwi.~ 

fuo A rabfkie, l{tóry~ D-("'~ 
ktorov;'ie n~zyw(lią roc.1zay 
mann y, albo miodu bia ł-ego. 
który fię zn~ yduie na pc': 
wnych ziołach na wfchodzie. 
Inaczey nazywa fi~ miod 
roźo vy. 

TKRFEZ. Gatunek kar
tofiów, kt6re fię rodzą w pia
fknch Afry l,ańikich y Nu" 
midyifl~ich, nie wypufzcza
iąc żadney łod y gi, bywaj, 
wielkie iak Pomarańcza. Pie
czone w popiele, :llbo goto
wane w wodzie, fą bardzo 
zdrowe y pofilaiące, gotuią 
także w mleku. 

TERN1ER, ou PIR de 
MURAli .. LI~. Ten ptak nre 
znayduie G~ tylko w Ar
wernii, iefr weroły, 13taią
cy, nie usiedzi na mieyfcu. 
ani fiada nQ drzewie, tylko 
zawierza fię na rzpon3ch y 
na ogonie, fporobem d zi~. 
cioła, głos ma mocny y me
lodyjny, żyie muchami, y 
p!ll~kami, gnieździ Gę w mu
rach po dziurach. 

TERRE ADAMIQUE. 
IeIl: gatunek glinki r,dz3 wey 
w Anglii z rnułtl ilafl:ego, 
kt6ry woda morfka fldada, 
pod czas przybywania y ufrę .. 
powania, z czego robi lię ta k 
ślifka ziemia, że ciężlw fi~ 

utrzy-



338 
utrzymać n~ nogach. Przy-
pifuią ten przym~ot tey zie· 
nli, okruchom roślin y ryb 
morfkich, y powietrzu wil
gotnemu. 

TERRE ALCAL1~r~. 

Kt6rey cząitki foln " ) kip .e
nie fprawuią w k ~a{je. 

TERRE ALU .. IPEUSE. 
Moźna z niey wyc1ilgać 
Ałun, fmak ma ci e rpki, w 
ogniu widaie fmrod fiar
czyfty, y z'lpnla Gę· 

TERRE Ac;JIM ALP:. Ta 
ziemia wted y . i cd! czy!1:a, 
gd Y zwierze z.~gr7.eh(\nc w 
mule, rozfypalo iię \V proch. 
Ziemia na Cmentarzach, ien: 
zit!mią zwi.erz~c1 pomięfza-

nł· ' 
TERRE ARGILEUSE. 

Patrz j1rgil'8. 
TERR~ ARSli:r. CALR. 

Na dotknienie tluj·t;" w:.tpor 
który w ogniu wydaie ~fTlier
dzący czo.fl:kiem, pobiela 

miedź. 
TERRE RITUIVIlNEU-

Gatunek ziemi z Patny. z 
którey robią piękne n~, zy· 
ni?, w Ind)il y w Am e l" ) ce. 

Tt~RRE CALAlVIl;JAI
RE. \Vięcey ma w fobie O· 
Jery Zynku, niżeli oluy że
l , zn{~y. 

TI~:RRE CALCAlRE. P. 
pjl/ trr' c,dc,rirr. 

TI~RHE CIlVIOLEE.Tak 
nazyw 1. ią ziem .ę mydlaltą, 
którą bioq z wyfpy Argen. 
tier3, y l\torą pion. chulty. 
\,"chodzi t a kźe y do Medy
cy ny, dla rozwolnienia hu
rnoróv. 

T"RRE ~ FOUL01\l. 
T~RP~ SAVONN[USE. 
bi\1h.CTITł~. S:t to gatunk l 

g-I in y, w r0źn y c h holu rac ;1, 
m'lią prz.ymioty mydła, uźy~ 
wal" ieh do Chlllt, y do ma
tery!. Nayprzednieyf'za ieO: 
Ąngielfk:!. Dla tego też fh-
1'0\\10 zaknzano iey \l/y wozić 
jako \~ veln\r. 

T'ERR~~ "'FRANCHE. P. 
TatUlU. 

TERRE lVIERITE. Patrz 
CUTcuma. 

T E R RE METALLI
QU~. Pafrz Ochres. ' . 

T ER RE MOULARD. 

SE. Znayduią ią w prochu, 
W Szwecyi y w Mofkwie. 
Około góry Etna, iert iey 
bardzo wiele w m~ fsie, dzie
li . fi~ na tnbliczki, y pali w 
ogniu. len: ta. }<Łóra pod toczydłem 

TERRE BOLAIRE. P. na fpodzie w korytku ofiada, 
Bols. użyy;'aią iey do farbowania 

rERRE de BUCAROS. 'czarno. Inaczey zO\~ią ią 
Tef"Tl' . . 

... 
ł 

Ten-e cźmolee d~s Couteli~rs. 
Garb,lrze y KuCznierze .iey 
za ź y \\ ~lIą. 

Tl~RR~ NOIX. Ziele 
pofpJlite w Angli ' y Hvllan
dyi. rosnie ro ni/indch y na 
Roli, korzenie ieg r) c~bul
j\!~ Wllte, maią {'mdk k: f L. ta . 
now. J CdZ4 ie gotowane, 
dbo piecz()n~ w 1,cpi<:le. 

TE.RRI1 d' Ol\lBRE. P. 
OchrB. 

'l'ERRE de PATNA. Ga
tunE k ziemi piec/ (~ towane y, 
z w y brzeźa G,I nsesu. Ro
bią z niey naczy_nia ni.e
zmiernre Jetkie, l{tóre trun
kom udzielają fmaku, y za
pac.hu. Te nac~ynia nazy
wal ą G argoZLldte dl! 1H ogot. 
TERR~~ de PERSE. Ina

czey ią nazywaią, rougtJ d' 
I~lde, gd y z Dam y Ind y dkie 
IUą fię maluia.. 

TERRE a PIPE. len: gli
na krydziafta, kle y ka, mll~t
ka na dotknienie, letka, fza
ra ~1bo bj'lła. Robią z niey 
lulkI, y f~rfuIy, bieleie w 
ogniu, y prz \' biera na fie 
poliwę faklHrą,gdy iel1: ogie; 
tęgi, y u fl:a w iczny. Hollen
drzy długo brnli tę glinę Z 

okolicy Rotomagu, teraz i4: 
hi.orą z Namur y Kolonii. W 
Tegoi mai,! fabry kę lulek, 
gdzie utr~ymuią na 5000 
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ror.otolków. l\1ęfzczyzni 
z ~ hawiaią tię około płuka
nia, cedztnia pr.zez przetak 
mofi~ż~y, rob ~nia mafsy. y 
ztęź :1111.a, ł\oblet):' toczą ią 
w wałlo grul ,e, dZiurki prze
kahią d~'utet11 moCirtżnym, y 
naklad~Hą w form ... mied.·ia· 
nt'. ' Zr~p{wfzy 1~lki z ce
our..:h('m.l'uf'z~ v s·otuia przez . ., ., .. 
1+ godzin w piecu, ilowem 
nim. Julk~ wyidLie z roboty, 
musI prze yść przez ręce ~4. 
robotnI ków. 

TERI<E a PORCELAI
Nr·:. PMrz Porct:/aine. 

Tli:RRE POURRIE. leR: 
g1tunek gliny, która utra-

"cila fwoiq kJeio\~atość. Obro
cona w nrd'sę.. zsychą fię, y 
.obraca· w proch. PIZ~WOŻą, 
q nam z Anglii, bierze na 
De' i e iakieś ślad y krufzcu, 
~otarrzy ją 0. nie. Służy 
00 polerowama delikatney 
robotv. 

TB:'RRE ROUGE. Patr~ 
Ochrt:. ' 
T(~RRE RUBRIQUE. P. 

C1"ayon rouge •. 
TERRE de SAMOS. 

Iea g'ltunek gliny zdatney 
na lulki. Dawni uźywali 
ie y na toź famo, co y zi~
mi Le;nlZOfi. Paty;.", BoI. 

Tgl(RE SAVO:\JNh.U SE. 
Patr%. T~frr:, LJ Faulon . 

TER· 
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TERRE 

Bot. 
TERR~ a SUCRE .. IeB: 

ziemlłl tluita, któr\ pobie
laii cu!{ier, iefzcze nie pła
wiony. TerreSutji4Yellf~. Za
pala lJ~ łatwo y rozt:-lpla. 

T .cRR~ Vfł:RT~. de YE
RO. :~(~. Gatunek Ochry, 
która w m'llowanlu d·ue ko
lor lbł y ; leli to miejź ro
fpuf'l.czona pr..-::cz Alk lii.. 

Tf~ił[{E de VH:N1SK Ta 
Ot;hra czerwona, iefl: iedna 

z. ~~) pi " knieyfzych, nay
cienfLych, naylepfl.yeh do 
ma!ow lnla. . 

TERR.~AU T ER R ~ 
F.lłA.l ~C i-lR:. Tak n'lzywrl ii~, 
Z·lemla ~ prochow roślino. 

\~ych y zwierzęcych. Nie 
CI. yt~ i ki pi enia w k w~tie, pę
CnteJe w wodzie, zrycha 1ię 
na wietrze, obraca {je w 
proch, wytrzymuie pe"wny 
ił:?pień ognia gwałtownego, 
nle obracaiąc tię w popioł, 
ani w fzkło. Ta ziernta ielt 
naypierwfzą. która okrywa 
caty glob zierniki, b:udzo 
zdatna do rod/.enia Roślin. 
Hóżni (ię od ziemi ogrodni. 
.czey, którzy tym nnzwi. 
fkłem nazy W~ł.Ią, gnoy W 

proch obrocony, uźywaią 
ie y dla przyśpiefzenia ro
ślin., Ieit to bardzo dobry 

nawozJ którego ciepło zb y
tnie, potrzeba miarkować. 

TESSERES de l' HO
S~ITALITE. Dawni y Rzy~ 
mla.nie, miewali u fiebie po
koie prożne, które dawano 
GościomJ gd y fi~ trafili, cza
rem zawlero!li z niemi przy
iażń, y dawali im znaki,czyli 
tabllczki z drewna, albo z 
Uoniowe y kości, któ re {i~ 
rozdziela/y. y na !faźdey by
l Y jednakowe figurki. Go
ście odieżdLaląc brali ie z 
fobą. Gd y potym fię tra
fiło, że kto z familii ty~h 
prz y Lac lot, z talq tablicz \ ą 

przyiechał, z wielkim ukon
tentowaniem, y wygodami 
byt przyimow'lny, maiłc 
iuź niby pewność, o ich lUJ!1-

dycyi y gatunku. Ten ,zwy· 
czay chwalebny, wiązał lu
dzi, niby węzłem brater
fiwa. Y dla tP.go fądzili być 
Bog6w, mścicielami zgwał. 
coney gościnności. 

Tt!:SSIO. Palmajapo~/ka, 
z kt6rey robią kafzę Sagol' 
nazwnną. 

TESTACITES. Są kon
chy z ziemi wykopane, je
dne fą nadpfute, drugie 
mniey lub więcey fk;llcyno
nowane, inne fpetryfikowa
ne, albo agatyfowan e. mar-
ka<:ytowane .. albo ml.nera\i-

zowa. 
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żOwane. W niektórych nie udyfponowa,ła c.zafzlq;1 {!Że-
znać tylko dołek, w którym by wytrzymah wfzeJkie u
~ofrawał pław, tak dalece, źe derzenin pomierne, którey 
nie moźna rozeznać, z kt6- l ey fię mogą przytrafić, gd y
rego rodzaiu Pławow być by byfa z jedney tylko cZfC
ma; l\Olor jch przypifać po- ści, naymnieyfze R:uknienie 
trzeb~, przec i ęciu różnych uczyniłoby w .niey rysę. 
kwafów, które fi~ w ziemi. Chocl~Ż yv. dż i. eciach rodzą
t.l~awicznle mief'z<lią. cych {]~, głowa ieR: nayzna-

TE.TARD. Tak nazywa ctnieyfzą częścią ze wfzy .. . 
fię ż ~! ba, poki ien: w fi :1 n i e fikich, moźe ie'dnak przy 
N imfy, P. Grenouillc. Tym- iąć kfz ta1t jakikoLwiek b dź 
:Ze n ll lwifkiem n~zywaią w czaiie rodzenia {ję, y dla 
JJJe1tn ie.,. Patrz tego jlowa. tego Że ieIt tniętka, y deli-

TETE. Głowa. To pu- katna, potrzeba fię z nią 0-

dełko kośclfte, wyzn aczone ftroinie obchodzić, nny
ieil:. do zawierania w fobie mnieyfze przy.ciśnienie, mo
d z iwnych zmvflow. Duchu, głoby popruć w njpy tlIoźe 
widze~i~l, węchu, fmaku, y ni'e naczynia. WIndyach 
łl1tIZgu, początJ{ÓW CZUCla dziecięciu rodzącetnu fię, 

nafzego, zbudowane iefi, ścifk~ią r;łowkę na form~ 

arcy cudown't fztuk~. Nie·· głowy cukrowey, kt6re iefl: 
zliczona moc fztuczek, ro.. przeztHlczone, :łźeby był 
zmaitego kfztałtu wcho- Bonzą. y dla tego ci Kapłani, 
ozących iedna w drugą, tn- nie wydaią nigdy wyfokie
l{im I'pofobetn f~ t.lmiefzczo- go rozumu. K~raibowle 
ne, że cała waga, któraby gniot-i , y zatwardzają głowy 
powinna zgruchotać g~owę, dzieciom, y dla tego fą naro
przeci wnie iefzcze, ściśle dem nayokrutnieyr7ym w 
wiąże, y fpaia. Jak fztu.. świecie. Sztuka napufzcza
cznie kość tey gałki utrzy- nia źy ł fokami, napuC.'cza 
muie fię? Ona ien: kluczem także y głowę , z ~yraze
Czafzki; ona ie!t, do którey niem wrzyrtk ich części iey, 
zmi<?rzaią wfzyfrkie natęże- y ZWiaZKtl. iako widzieć mo
nia. ';Vfzyftkie przypadki :Zna w Gabinetach. Czytay 
nattua dobrze prźeyzrzała, _ o tym Art y kuł pod tytułem: 

Ss l"'ieccs 
Dykc: Tom II. 
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P/cces d' Anałamie injeCles. 

TE'! E d' ANE. P. Chabot. 
TI~TE de CHIR~. Patrz 

B f:1p :mt er tJte de C hierL. 
T b: T E de D R A G O~. 

Kwiat tego zieh Amery
kańlkiego, rośnie nakfztaIt 
póleyrkufu. 

TETE de MIOUSE. Ro-
dZ:ly Ziolozwierza z gatun-

u .Etoiles de mer. Zdob~ 
b:nety naturalne, zwla

rzeza gdy iefr wlelki, y w 
c~dosci. zachowany. Patrz. 
Etoile de mer. 

'j'~TE ROUGE. Pt,,-fzek 
ma I y z czerwoną gł IW ką, 

"t0rego pewnych c~row wi
dują w Anglii, a na wi' rn~ 
odlatu .e, śpiewa wdz3ęclnie, 
mużna go chować w klltce. 
Podobno ief1: toż f. mo; co 
makolągwa czerwona. Pan
kliJin w R. 1746. poflrzelj{ 
z letka iednego, y fzczygła 
z ni~l wfadzit w kbtkg. źy
ly oha de ieiieni, cile pt~rzek 
z głow ką czerwoną, !tracił 
kolor. 

TETHYE. Tfn rohak 
morfki , przez fwo i ą formę, 
nall"źy do panowan° a Roślin, 
a przez fwoy obrot, do pa
nownnla Zwierżą~ Przy
czepia tię do tkał, a c 7 afem 
,l) Olhyg, m1 dwie dziury 
nĄ k( licu, w~kfz~l przyimuie 

wod ę, którą ź y ie, a mniey
fzą odrzuca, ścifnąwfzy w 
ręku, oboma woda wytryfku
ie. Bez g-Iowy, bez OC7U, 

bez n'.lCzynnl widocznego, 
ił przec'e rufza f1ę,y rozmna
ża w fwoie y młodości, gd yź 
w fraroścl, zd (\ ie fię, źe tite 
ni.e ruf L: 1:\ , ale to podobno dl .. 
tego, że na okolo niego 
przylegaią kamie,)ie, y inne 
cia/a. I~L1ch iego zawitł od 
rosc!:.1gDnia, y fkurczania 
źyłek wewnętrznych. 

TIT.TE CHEVRE. CRA
PAUn VOLANT. CHAU
ClIf!: 13RANCH~. Kozodoy 
ptak nocny. Dawni przy
p' svwali mu, źe w nocy do 
chlew~ lakrada Gę, y kozom 
mhko w\,fysa, tak okrutnie 
dz'~b',:jc: ie ko7.l'l z bulu 
zd V c h " Ć 111 \l s; . vV K a n d y i. 
ien: icil wiele. gdzil! powla
dal':, Ż '"' zr.latuią {iolo chle
wow dla T1o:iywienia n9 mle
kiem. Zyie motylami, śH
m:łczkami, y robakCImi, za 
ln'óremi ugan ia f1ę przed de
fzczf?m. D obne piork a muc-
H:ie, kt ~:;rc ma na dziobi.e 
J{oło nora, pomagait! mu wie
le do tego łowienia. Mowią 
źe głos jego, nie ien: prze
razIi w y. Samica Gę n iefie 
w lada dziurze, któr,! w zie· 
IDl napadnie, wychowuie 

ozie-
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czieci, y przenoti na Inne radzić te drzewka na nizi4 
mieyfce, gdy ma iaką prze- nach, y na ~órach wy(ławio
fzkodę. Kozodoy w J amaice nych ku Hońcu. C'zterdzie: 
y w Karolinie, wcale róźni ści lub 50 pęcherzy kow her
fię od Angiellkiego. baty, z~fiawfzy w rowlm o .. 

TF:TTIGOIVIETRE.Nim- - krągl ym, na 7 lub S calów, y 
fa !.'onika. Patrz. Giga/e, prz y kryty m ziemi~, wydai" 

TEZAUCHCOALT. Tak tylko 10. lub 12. drzewek, 
Jt3zywa tię, wąż piękny Ame
rykanikl w Nlexyku, y żmi
ia rzadka w Brezylii, bar
aziey przeraża j ą t'woią pię
knościa, ni źeli. iad ero, ucie~ 
l.aią pr~ed człekiem, ' ił go
nią fię ty tko za fiabemi zw ie· 
rzątkami. 

THALIETRUM, FAUS
SE RHUBARBE, RUIt des 
PRES. ZL.ele l<tórego ko
rzeIl y l1śeie pllrgn i ą. Ko
TzeIi iego farbuie urynę, y 
ślin~ żołto. 

z I\tórych Iści zbierać e 
moźn~, aż we trzy lata,chcia
wfzy ich mieć więcey. Drze
wka z wierzchu przycilfaią, 
żeby w górę nie rofiy, gdy 
fię zefl:arzeią, liaki z j nl'ch 
są twarde y grube. Pier
wfzy dzień Marca, ieft no
~ym rokiem u Japonczy
kaw, lN tym 'tedy miefiąc 
gdy ieft cz~s fuchy, zbiet'aią 
młode li.fłki herbaty. Wy
chodl,ą. na ten czas Matki, 
dzieci; uźące, y wfzyfczy z
d\.1mu, obchodzą drzewka, 

THE. I-Ierbafa. Dzielą ią zbieraiąc przez cały dzień 
na rozmaite gatunki w h:1n- na up:de fiońca, w wieczor 
dlu, które po cztści iednoż znofzą do domu, fufz~ mi 
są, y iedna]wwe maią przy- blacha~h żelaznych, po krlka 
mioty. Rożnica, w tym na y- raz y, poki tię dobrze nie ze
WlęCCy bywa,od wieku drze- fchną, y :fkładaią ie albo w 
wka, ziemi, kraiu, czaru w butle fzldanne dobrze za
którym ią zbiera ią, Y fpo- tkane, albo w pudeł ka cy
fobie iakim urządzaią. Chiń- nowe przy kryte iedliną, aże. 
czykowle y Japońezykowie hy powietrze wilgotne nie 
Którzy udzielaią Europie dochodziło. Herbata Cefa~
y Indyqm, wl~cey niż 10. fka ieft z naydrobnieyfzyeh 
milionóW funtów herbaty na lj!łkó~, które tylko co fię ~o-

rok, znayduią pożyteozniey zwineły na gałązkach; z~le-
Ss ~ t~l1ą 



rai1 on;. w Udri miarł:eczku 
J apońfkim, z wiel1oU1 przy
go~( wani.em. C i którzy i'ą 
mają zbierać, nie iedZl ani 
ryby, ani m lę ('1, myią fię 
ewa razy na d~iell w rzece, 
y w ł:1źni cieple)', nie doty
kają liLtków, tylko przez r~
kiczki. Plac okopany h.: il: 

ą ~ y głęboką fors ~ , 
'''Ce międz y d rzC'w karni co-

'dzień zamiataią. dozorty 
doglądaią rozmnażan: a y 
zbierąnia. Taką herbatę II{ 

piecz~towanych pufzkach, 
przef'ylaią do Cefarza pod 
konwoiellł' Z tey t którą 

bie Cefarz obier~, nfer-
wuią Vi .qaczyąiach orceib. 
nowych, fami tyll~o IVTHnda
rynowie, y pierwsi Pąno'9 
wie, mogą zażywac tal\iey 
herbaty. Herb1ta zielona, 
.,tóq po Sklepach przedaią, 
vil1ną f woy zapach kOI'ze
iowi lrysu Florenckiego" 
tóryrll oJdaJalą paki z her

batą· Herbątę p i ~ą w WQ

d zie, którey o (trość zafla-
zać' pot: rzeba cqkrem. W 

Chinach piią ią bez ~u krup 
ho ieft świeżo zebrana. Her'9 
bata nazwana The b~he, 'ńlbQ 
ThIJ bout rożni fię od p,ier
vfzey, bo ieH: bardzo fpie; 

, czona, zbier!\ią ią w JCwie ... 
łqitll y W Majw, pilą Z mle~ 

kiem. Herbata tańfza na. 
zywa Clę The de Flandres, 
ieJl: ta, którą m1ią u fiebi~ 
Anglicy y Hollendrowle ł 
zaprowadzoną z Chin, y 
przedaią we Francyi, y w 
Njpn'czech porpolftwu. Her· 
bata z M'lrtyniki, z Para ... 
kW::l y, z wyfp' Antyl1k ~ch, y 
7. }\'1 e~y ku, fą tylk o ro~mal
to ścią herbaty ordyn 1ryi. 
ney. Przcdaią też za pra
w rh.iwą herb'lt~ , haki z ró
żnych ziof, iako The d' Eu. 
'tope, n'lzwane zj~le \Vero
n i l:::. i samca; rrhe de France 
au de P OV ' 7ICf1, ie!t ~a tunek 
Szołw i, którą Chińczyko
wie prz p kl ' d ,tią nad h"n~bao 

tę. The du forf S. jJitrre gR
tUflPk gwOŹd7ików. Ale 
między rozma'lterni g1. tun
kal11i herbaty, nayznacz
nieyfzą ielt Cafshw de t~ 
mer du. Sud. Patrz tego}lo l'a

W porpolitQści mowl,!c, her
bat!! ięfl: napoy nodki, mity, 
ułatwi~ dygel1:ya.z ~ vteczn · e 
łednak piiąc, ofob;lwie w \Y0o; 

pzie f~kodzi, gdyż rozw al
~ia żyłki w żotądku. Pi
iący wiele her~aty, fą chu
dzi, wyfchli, y czarem po
dlegaią konwulfyom, Ale 
z mlekiem pii'lc, nic nie 
fzkodzi ! Naylepfzy fpofob 
gotoWąn.~ą jey, )Vl'zl1cić w 
, ukro~ 

• 
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p}crop fzczyptę herbaty, y dzą. Indyanie z tey fhońy 
poczekać troche, poki. fię lndu rzeki, ŻUlą go, 1wbie
woda nie zafarbtl ie. Hol- " ty b~z niego obey,sć fię nie 
lendrzy piiąc herbatę, trzy.. rnogą, zawrze trzyma'ią w 
Jllaią w gębie c4kier. 'V\l.J a- gębie, bieq im zęby, y -U4 

poni: gotuią na wodzie ht'r- ,~vierdza dziąf1a, oddech m'i
patę, idu Id fzy j ą na proch. ł y czyni, y apetyt fprnwtJ ie. 
Szczoteczką ze trzciny In- Turcy go n~zywaią SakkiJ" • ... 
dyiikiey, rozbi~aią ten prą- T{>rcl int czerwony Pe. -i. 
Jzek w imbryku. póki piany nabiera k.oloru od ogni , 
n ie odfzumLli~ z wierzchn, zwykli go palić na ży\'lic,,~ 
a. potym Pl ; ą bez cukru. która ielbtw.iecą,ca y twarda. 
TH~AM~-: D~ Domyślaią Uźywal.ą iey tamt yśi l\'la

fię, źe ten kamiu111 dawnych la rze. \V pofpolitości rno
by ł toź f'lmo, co Tounnati1~e . wiąc, terebint uryn ie daie 
f(,ltrz tego jlo ·/'a. z::lpnch ł1a1ków. Zażywai.ł 

THECA. OatL1 I")~· k 9~hiny go zewnętrznie, y wewn -
)V Ind y:!ch, którey l a pcłn e t "7nie na ra ny, Spiritus t 
lary vr lvralabar, l i ~c i e bre reh ntowy dobry ni odmro-
do iedzenia, da l ą. kolor do :lenie. 
farbowanta czen~ono, ie- THEREBINTHE, II ou PI
dwab y bawełn ę. Z kwiatu STA flH~R SAUVAGE. 
fmażonego w Ul iodzie 1: ra t o~ To drzewo rośn ie w Pro
iowym, ' robią syrop na -pU,: wrtncy i , y Langwedocyi, ieił 
chlinę· Drzewo tw arde, 0- wię cey snmców, niż samic, y 
bracaia mI budowanie o/ue- dla te go murzą ie wfzczepiać 
tów, y Kościo/ ó~. . .. ~hcąc mi eć w;ęcey owocu, 

THEREBENTHINE. Te- równ ie udaie f1ę na gruncie 
re1'zbintem nażyWtllą sok zfia- kam iennym, iako y nit ika· 
cły, który wyciągaią z ró- łach, li~rie na zimę opadaią, 
źney źywicy, ial<o to The·· ied/,ą owoc, y folą l1a chowa
rebżllthe. fe Pin, fe Sapin, fe nie, drewno ien: twarde, y 
l\t1eleze &c. Patrz tych jaw. fmoInę. Gdy ma drzewo 15. 
Prawdziwy terebint przywo- lub IS ralow grubości, za
~ą ze wfchodu.Blaly ielt ten, cinaią ' ie od fpodu aż do ga
który płynie z drzewa, zbie- łęzi w Lipcu. Zywica ście
fflią go, Y uwarzyw[~y fiu- ka przez dwa', -!l1iefiące, na 

kamie-
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kamienia plafkie, pod drze
wem Uii'ly '.!n:e po łożone. Po
mimo t0g0, nie wlele iednak 
żywicy wydaią. Drzewo 
od be 60, ni.e wyda wltc.:ey 
n,id 15. grofzy intraty, za 
terebint. P. 'The-fSbiHtilze . .J 0-

htitoryk świadczy, ze 
mi:lO:a Ebron, wldziął 

re binto we, l Cz
ze od lhvPl'zeniR ~wiatn. 
THł~l l\HCv. Kopiec albo 

pielI ~ ci rzewn, h:tÓ! y odd t.:i e
lał na polach, dziedzidwo 
'ednego oa qrqg ego" był 
policzony mię lz,y H .. )g(J'.J ~d 

zyn i(~n, któremu cze ć od
wal Rofką, uw e ' Je 
korony, obwiiano '1 fl.ma-

ty, ofiarowano OWOCO, ba
'Ona, y świnię. Pn~;Tzl1ać 
potrt:eh~l, Że ten Buż I( ltrze
g ,cy f;1'::l1=lic IwżJeg-o wIa
r ości, b~ ~ bardzo pożyte
c~ny u Jawnych. 

Tl-lLASjJ l o l TARJj.
$PIC. Z:ele po(rolite, J:tó
rcgo f-ą rózna gatun ki. TH
Iafpi zap d-u czof!:kowego, 
1ieią w ogrodach dla cieka
wości, nn(jenie iego ief!: cier-

kie, iując go w gębie, czy
śe' muzg, y fetor z gęby; 

wchGdzi do dryakwi. Po
-wiadaią, źe ieJt prZyczyn,! 
pOlonien"13 kobietom. 

T H Q N. Tunozyk ryba. 

morfką. w morzu Srodzie
mnym, pl.ze~ywa po miey
fcach blotrJ iitych, pl ywaią; 
kupami, żyią mułem, y zio
łami morikiemi. Tak wiele 
ich leO: na brzegach Prowan
cyi, że mU(luno założyć Ry
bolow.nią. nal..waną Madra
gUB. Ta ry ba z natury bo~ · 
iażtiwa mi Hrzelenie albo 
grzmot, l':2L1ca Gę oślep w 
{leci, z. l tórych nie śmie wy
n1Sć. zwbfzcza gdy leźy do 
góry \V krótce uf'ypi.a. Na 
brzegach En/queJ y Sahour 
od I\wietnia ni do Paździer ... 
nika, 1C'WJ'i je na wędl{i, na 
k tó fi d/a pon~ry, kładą pło
tna kawa lek wykrolo~lego. 
nakf'ztal t ślodka, które tuń
czylu bardzo lubią. Bywa, 
że na iedrJg Jadź, ułowią ISO. 

Ta ryba płyni e p~łttko, y 
długo, Za okrętem Kawa
lera Clzemb:wd pl yneły od 
l'vJartyni ki, ai dopiero w cle
śn inie Gi orcJ[taril<.le y porzu
cily. "V tuńcz y ku na y fmuo: 
c:znieyfze f1 pierśi, które fą 
czerwone, ięd rne, y poGlne, 
zwłafzcza świeżo zJowione. 
Bywaią tuńczyki, co waż,! 
I~O. funtów. 

rfHORE, ou THORA. 
Nazwif1\o ziela jadowitego VI( 

Alpach,fokiem z niego przed 
tym zaprawiano iłtza1y na 

wilki 

wilki y lisy. blifkości Tzankę· nazy 
Grenady ien: gntunek tego,. dzikim. 
ziela, którego trucizną Hifz-. THYMEL EE, Patrz. Bois 
panie zaprawiali. l.1rznly,·~gel1til. 

woiuiąc pt;;:eclwko l\laurom, THYMIAIVIA. Pcdt·z. Nar-
od których ra(1iF''1ia dOlh· caphft'! 

wa.li zawrotu głowy, trę- T.HYJl.t!O ou THYNL Ryba 
tWlenia, y. pud liny, po 1"tÓ" rzeczna, zn~ydui(' Gę mi~no
.rey nafłępowała śmier5.. Le.. wlcie we "\Vłorzech. 
~1adl:welTI przeciwko niemu da" ą że świeża paq,hni 
len: AC01Zit. Patrz tego [lawa. brt'm. 

,~HRAN. Tra1!l. leO: tfu- TJRU~ON. Rodzay p 
fiosc d y {tyllawana z wątroby morlki ego, lftótv le rt ruda-
~łowRcza, pfa mor~Ki .. ~go,. y wf' źarłoczny~ '?h'ntny, y 
lnnyc.h ryb. TłulLosc Wle- ła,wmy na mlęlo ludzkie. 
lorybla nie?otowa.na, ien: Sólm:ec yaamica części na
tranem czyłt\ m, v ten ie{t tumlne maią podwoyne, kifz
naylepfzy, gat ·. wana zaś ie!t kę b rd70 w'r/b. ~ f'erre J 

tn'll'c-m brunatrym. . ł~, ::!Ie tal< !vwe. źe (. OĆ wy 
THtJRON. P. A'llrocllS. prllt~ fkR(,Z~, n~lwct pokra. 
THUYA. P. Arbrr de vie. iane w bnv:lłki. Samlc 
THYM. Czqbr u.l/ojki. Cleią źy\V~m rodzi iedno, które 

go w róźnych g':}tunlclch. ia- k~rmi pierG::lmi. Te ryby 
kie f'ą. Tlzym de Orete, T/1l/m fą p0fpolite w l11()rzrlch 1n
li lar-ges jt:uilles. &c. Dla dyilbch, pływaia zl,iezmie~
zapachu trzymaią go w 0- na f1.ypl\Ości~, wyprzedzn.i" 
grodach. wyfndzaią nim kwa.. okręty·, y poły l{a~:-t kapią
tery, liaki fmaku d )da ia w cych Gę w mo 1'/11. \Vidziano 
fofach, y ułatwiaią fł:r"1wn~Ść. iedn ego, co miai 20 fl:op dłt
Cząbr ma w fobie wiele ttu~ gości, ala. furokości. Raz .. 
ilości, y soli. Z~źywaią go płat~wfzy znaydu;ą c7.arem 
wewnątrz, y ~ewnątrz w w brzuchu caJ kiem człowie. 
med ycynie. Bawo5'tnn um1- k:1. y naczynje żelazne, mu- , 
CZ3 na w oley ku, u~mierza rz v n 1eden \t'yc:ągn iony z 
boI z"bów. C'ząbr Kf(:\ teńfki, brzuch::]. iefzcze ;'~yt 24 go-

Z trudnością utrzymJ.lie fi~ dzin. Gdy wyrz'.'q Z o~rętn 
w nąfzych ogrodach. Macie- ma yt.ka, ilLho innego trup' 

naty<..h, 
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naty-chmiaA: porywaią go, 
(gdyż zawrze płynąza okrę
tem) y oJtremi zębami po
fzarpawfzy, na fztuki w mo

mencie pożeratą. Drugie 
n'le rychło nadbiegłf'zy, y 
nie zafrawf y,~zucaią fię y 
froią na in 1 ych, zkąd bttwa 
krwawa powHaie, z ta ką za
źctrtościl!' ze patrzących fl~ 
ftrachcm napełntają ~ y mo
rze wlrufzaią. Łapią; ie 
na węd y żelazne, czatem ie
dnego 15 ludzi ledwo może 
wyciągnąć na brzeg, ale tak 
fi~ mocno rzuca y ('raź y, że 
okręt bywa w nieb.:!lpie-

eń.rwie. May tka vie ie-
d~ą iego mięfo, tak i,k'o y 
z RcquŹ12. 

Tl~RC~LET. Tel'min 
Sokoln ićki, czyli ptafzr! iCy. 
którym wyra·żaią s 'lmcll· Ż 
pta ków drapieżnych, ink i e 
fą J aftrzębie, S oko ł y, ('{c. 

alhowiem fą trzecią częścią 
mieyfże, od samic. 

TIGRE. Tygrys. Ten 
. zwierz cżwornogi {1r~ fzn y. 
prz~lTliefzkiwa po pu f1: v n;ach 
Arab!1cich y Amery k ańrkich, 
niby niezmierney chy żo~('i, 
y letkości. Okrutny z in

fry~ktu, fro~i ze ZW~'fZ :-l~lf, 
chcIwy krwJe, pfUle 2W1 '

rza, nie uwaźąiąc pot1~zE'hy, 
ani pobudzony zemftą, dusi, 

rozdziera na fztuki, y pożera 
co pofrrzeże. Wśclekłoś6 
jego nienafy.cona, nie zna 
Gdpoczynku, ilowem lefi: to 
Ty ran okrLltn y, który by 
chciał wynlf'zczyć świat ca
ły z ie{teH:wa, :tieby fam pa
nował w p cśród tru JÓW, od 
fieble ok'l1th . e zambrdowa~ 
n ych. P:)Zury ma zaku y
WlOne, które mu fię chwie I ą, 
Y zęby kolczyHe fą narzę
dziem, którym okrucieńH:wo 
[woie wywiera, nawet na 
fwoy płód, nie przepufzeza 
y samicy, gd Y ta chce ukryć 
dzieci pr~ed jego rrcgością. 
któ 'l mu flę wyd:1ie z o~zti 
irkrzących, a ~łość z pofl:ac\ 
podłey. Twarz rzufzaiąca 

fię pyfk Z,l krw~ wion y, ię

zy k w ifzący, głos rycz.ley 
y zgrzytanie ulh wic7he zę
bow h dowodem c.larney 
złości, która k' erllie wfzy-
fiki~mi cz~onkami ego. 
Trzod y domowe, dzikie 
zwierzęt~, młode słonie, y 
J ednoroźce, nic n te moźe 

ochronić Gę.an i umknąć przed 
jego żartocznością . Do
padłfzy zdobyczy, obala na 
7iemię, wywnętrza, y wy
f y fa kre w z chciwością, y 
,,·daie fię żałować tt>Y, która 
fię po ziemi rdzlew:L Cza
fem db, wi~kfzego l1arycenia 

fwoiey 
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fwoiey dzikości, porwawfzy J eźeli zaś ten, co iey zabie
bawołu, kon ~aJ albo inne ia- ra dzieci uciecze, napełnia ' 
kie wielkie zwierze, z n i e- pufzcze płaczliwYJ" Y pr ze
zmiern\ fzypkością nieCie ~ razliwym głofem. W mło
do lafu, nie cierpiąc żadney dych tygryfach, ani odmia
od drugiego pomocy, ani po- na pokarmu, ani niewola, 
działu. Gdzie przemiefzki- ani ufławiczne' obcowani (ł z 
wa tygrys, nie woln'.> tam ludźmi nic nie moźe odmie .. 
znaydować uę żadnemu J e- nić, y ufklomić ~ieHych ey 
fr~fłwu. W Sumatrze do.. dzikości natury. Z ty 
my są podniefione na palach, wfzyftkim pifzą o Helioga
dla befpieczeńfłwa od tego bali Cefarzu, Ź~ kazał z In 
zwierża. W rzece Ganges d yi wyprowadzić Tygrysy 
po nocy pływa, y napada na któremi ieźdzd. W R. 1764-

' Ratki. wodne tam fi:oiące,mu- Kompania Indyifka wypro~ 
fzą Cię pjlnować ufławicznie. waddziła 2. tygryfow, dl 
Strach, którym napełnia to Xiążęcia de Cu.mberland, któ
mleyfce gdzie przebywa, ry ich kazał obtoczy' pło. 
przymusiłby go do zdycha- tnem lafek, nazwany V2'nd
nia z głodu, gdyby nie uźy- for. pur,~C7.ono potym ie
wat fpofobów. Zakrada fię le lenia z iednym tygryfem, 
ponad rzekami, y wodą, któ- któremu tak hę mocno bro
r~dy m'lią zwierzęta przy- nił rogami, źe aź dopiero za 
ftępować do wod y. Powiadaią trzecim razem, muuał ucie
ze w Bengali, y w Siam, pllr- kać z placu, y fkryć {tę pod 
guią (ię, Y chłodzą gnoiem płotnem, między 1tadem Da-

. Noforoźca. Samica niemniey nieli~ z których iednego po
'jefł itrafzna i~ko y famiec, fzarpawfzy w kawałki, był 
ofobliwie gdy hoduie dzieci, wzięty, okuty, y zC\prowl 
których miewa CZW0ro, lub dzony do klatki. Podobro 
pi.ęcioro. Spofob ratowania odmiana kraiu, y niewola, 
fię na y lepfzy, puścić iedno uśmierzyły troche tego 
z dzieci, które ona pory- zwierza okrutnego. Mo-
wa, y zanosi na mieyfce be- narchowie wfchodni, prowa
fpieczne, potym znowu po- dzą za robą okowanych t y-

' wraca, chcąc inne od~yfkać. gryfow w klat;,kach drewnia-

Dykc: T~m II 
Tt Ił • nych. 
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nych. albo. na wozach, ale z 
k~gańcem' na pylku, y z 
oczyma zawiązanemi. Po
tyclka 'ednego tygrysa 
Pl:zeciw trzem Hontom, któ
r:! X. Taj'chard OpirUlo, by
la ~cale nie równa. Tygrys 
nwqzany na dwoch lańcu~ 

chich, ledwie był wypuCz. 
c;..J()ny na plac, tak zaraz 
był obalony trąb1 Oonia, 
przyfzedłfzy do flebie, por
wał {j~ z ry kiem wielkim na 
iloni a, y byłby mu nos na 
ka wałlfi porzarpał, gd yb Y 
go był ilon zręcznie pod 
fiebie nie podwin1ł, y nie 
od.rzlcił do góry. Tygry3 

rozlUfzon y, porzl1ciwrzy Ha
nia, rzuca fi~ na Spektato
row, ale przyikoczywfzy 
trzech flQniow ra zem, utłu

kli go na mie yfcu. Na te
go zwi~rza, przed którym 
wfzyfr1ue drzą źyiące ctwo
rzenia, ieden człowi~k o
śmiela fię, co ieR: zaCzczytem 
dla Królow, y Panaw Ind vi -
ikich. Zawrze iednak po'lo
wanie tygryfow ieft niebe. 
fpieczne, n1yśli.wy ikoro go 
uchybi, fiaie fiCC ofiarą iego 
zemfty. Myśliwi Cefarfcy 
fi:araią fię tygrysa obtoczyć 
w koło, na ten czas niby 
przeHrafzony nada mi ogo
nie, poci1ki ·które rzucai,!. " 

TIG. 
odbiaią Gę od fkóry iego # 

. ~rzyma oczy iak wtęcż nA 
mysiiwych, y coraz wi~kfzl 
zaiJah hę złością. Tym eza~ 
fem ikoro fię porwie, y chce 
uderz yć na litórego z m y śli.
wych, drudzy przypadalą, y 
nad[b wia ' ą ofzczepy, na któ
rych {ię przebiia: lndyanie 
mięfo ie2"o iedzą. Tygrys 
w kraiu Amazońikim, biie 
fię z krokodylem, który go 
czarem uchwyciwfzy topi w 
rzecze. Tygrys Brezylfki. 
nazwan y Krolewfki, ieO: z ro
dzaiu Niedzwtedzi. W Gwa
ianie Couguar, nazywaią ty'" 
gry rem czerwon ym. Krot 
w Congo karze rurowo tych, 
którzy mu pl'zynofzą ikór~ 
z tygryfa bez wąfow, albo
wiem te włofy zaźyte we
wnątrz fą trucizną. która 
błonę w zołądku dziur'l wi, 
y nieznośną boleść zadaie. 
Powiadaią że tygrys gdy pi
ie, przefl:rzega, ażeby nie 
połknął wąfa którego, y dla 
tego !Ława naprt.~iw wody. 
\tv Europie przedaią fkóry 
z Lampartaw Senegalikich, 
y Gwmeyfkich, pod nazwi
ikiem fkór tygryfowych. 
Prawdzlwe fkóry z tygry
fow, w naywięk.fzym fą fza
cunku uChil1czy kow, gdyż 
Mandatynowie woyfkowi, 

przy-
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pr~y kl'ywaią fwoie krzeO'a k fęCą powroz y. h I d aie {j1G 
uh publicznych zgromadze- prząść, na ni ci y :p,łotno gru
ni ach, y Xi'iżęta na zimę he; dawni robili z niego pa
mai:l z nich kołdry, y po- pier. Drwa lipowe nie do
dufzki czyli węzglowia. bre mi opa1, ale 'węgle z nie .. 

TIGRli:. Tak nazywa fię go, wchodzą do kompozy
pewny rodzay StolHvifzu. cyi prochy rufznicznego. To 
iĆ' ma na fkorz.e centki. Tal{- drewno b,::lłe, letkie, mjf2t
że CU'le modkle nazwane kie, dziurkowate, y gię le, 
Phocas, nazywaią tygryrem przydaie flę do różnych ro-
morikJrn. Y mi zy kon- bot Tokarzóm, Snycerzóm, 
ch~mi, z rodzaiu Co'rnets albo Sztycharzóm. y Stolarzóm, 
Volu fe.\ , ieH: ied na po w1erz- z galąze k mł od ych mogą 
chu centkowana, nazywa fi~ hyć plecione kof'zyki, w nie-
Tigt·e. do(tsttku rokiciny albo ło-

TILLEUL. Lipa. To ziny. Lipa która rośnie w 
drzewo fadzone ogrodach, Luizyanie, y w Ktln dZle po 
nuży na ulice Yr ~zp3łery. lafach. rozmnaza fię z ziareK. 
Gal ązki ie y giętk ie, wfzela- Spof'oh prętkiego roż~naża .. 
kim fporobem daią f:ę wygi- nla lipy, n!1ylepfzy iefi:; u
nać. Liście więcey daią ci:~wrzy g~łb od lipy przy 
cienia, nlz z .Akacyi, y 1"0- fam ~ ziemi, pr~yrypac po
?aćlw~ ich nie tak toczy, tym nią ooroiŁki, ktcHe po
la k WIązowe, lubo y na nich pufżcza pień, a tak popufz
bywaią parcllY, w których czaią l;:orzenie, y łatwo i~ 
robaczki naz \ ane Ci111pS, pl'zefadzirz. Między inne
zak ladai ą fwoie miefzkan ia. mi odmi anami, J{tóce w inni .. 
){~viat miłym zapachem pó- śmy tlpra wie, ieH: lira z n~
WIetrze napełnia, ]{tórego krapi~nemi liUkami, wenie 
zalecai ą Doktorowie plC, ofoLljw a, ale ze wr7y{tkich 
na bolenie głowy y ller- naypjęlm i eyfza, ie-H: lipa 
wow. To iefl: ofobliwa, ze Hollendf'rf\< a. W Anglii po
Z tych kwiatków, nie moze wiadaią fą lipy niezmierney 
być oleiek. Nafienie lipo- ogromnoś( i, które miewaia 
we żażywfzy zamian: tabaki, od 9 do 16 {top Dyametru: :' 
wfirzymuie płynienie krwi P. Duha711ei wykopawf"zy li-
z nofa, z ły ka lJpowego . pę, przefadził ią, na wfpak 

Tt ·~ obro-
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obroci wf Y wierzchoł kiem 
do ziemi, a korzeniami do 
g6ry, takoż udało mu fię, 
gd yź wie-rzchołek pLlścil ko
rzenie w ~iemi, a korzenie 
liściem okryły fię. Ten Dm
tek wcale iefi dziwny ,ale nie 
zawrze natura ponu(zna iefi: 
dziwattwu,y ciekawośći czlo
wiek:l. 

TIMBO. W Brezylii ien: 
ziele pewne, któoego chmie· 
lina okręca Gę w koło wiel
kich d rzew, aż do wierzchu, 
łyko ZiI niego wl'zuciwfzy w 
wodę, truie ryby. 

TINKAL. Tak nazywa 
fię kl~y złotnicży rurowy, 
y wieie cząfi:ek ziemnych 
zawieraiący. Pa"'r~ Bora". 

TINTENAQUE. Ieft 
Krufiec nazwany Toute12a
"!UB, złączony albo z oło
wiem, albo z cyną, y trochą 
miedzi. P. Toutenague. 

TIPULE. Ten rob n k ma 
awa 1krzydla, częao go bio
rą za komara, do któ rego po
dobny, ale nie kąfa. V/ielki 
rodzay nazywn fię Tipules 
eoufurieres, a małe Tipules 
cztlic~formes. Te oHatnie, 
w lecie pięknego dnia, la ta
tą chmarami ponad wodą, 
ale można kolo nich prze
chodz i ć befpiecznie, hrzęk 

d~ikatn"Y czynią.1krzydłami. 

Wprzód nim wylatuią na po· 
wietrze, fą w Hanie roba~ów. 
Te z których fi~ rodzą wleL 
kie, przefi:!lduią w fprochnia
ley wierzbie, w iak naymo. 
krzeyfżym mieyfcu, y tam 
przemieniaią Gę w Nimfy, 
w tym fi:anie zoaaiąc, mog\ 
oddychać dwoma cien1.:iemi 
roźkami, potym gd y 1m 
fkrzydln orną, wylatują na 
powietrze, y rozmnażaią 

f'woy rodzay. Nogi długie 
y fkrzydła, wfpolni e fię wfpie
raią, tak w chodzeniu, i:tko 
y w J.c1taniu. Mniefzego 1'0-

dzaiu roba ki, znayduią fię w 
wodzie, y tam fię prlemie .. 
nla ą Rożnią fię kolorem, 
kfztałtem, y chodem. J e
dne fą fzare, drugie bruna., 
tne, infze czerwone, nie-kto
te m~ią nogi iak polipy, ie
dne pl y wn ią prętko, drugie 
{jedzą po dziurach w ziemi, 
które fobie kopią ponad wo
dą. lnfze nakoniec uwiiaią 
fię w pęcherz y k, ide wfzy~ 
frkie razem o pewnym czafie, 
porzucają ten fran, y wyla
tują na powietrze. Naycie
kawfte fą te, których prze
dnie nogi bardzo długie nie 
daty kaią ziemi. W tym fia
nie zofraiąc, pracują około 
rozmnożenia potomfrwa. Ale 
biedne robaczki, ieżeli które 

ufzły 

-

.. 
• 

ufzty śmierci. od ry b: 'hę9ąC 
robakam i, to nń po \~ ietr711. 
fiaią fię paftwą niezliczone
go ptaftwa. 

TIGUE. Kle/zez robak. 
Dzielą ie na róźne r0dzaie, 
ja ko to: Mżtt(', le Citron do 
la gale, f:f du fromagt:! Pafrz 
tych Jlow. Kle fzcl'e fą i fl io
nośne, niezm jernie (;ę roz
mnażaią. .Jedne pfuią ro
~Iiny, inne dręczą zwierzęta 
y ryby. pry które bywaią 
w letie na polowaniu, pl'zy
nofzą z robą klefzcze mi u
fzach, y dręczą ich mocno. 
Tych rodzay które n'lzy
wa l ą, Tijserand d' automne, 
fnu ią tę pa ięcz) nę, co fię w 10-
cz)' po polach, nazw.wą, ji/s 
de la Vierge, ktorą z niemi. 
wiatr roznosi. P. FG1fC71cur. 

TITHIMALE. Wilcze 
mleko. To ziele zawiera 
w fobie fok o ftr), w y gry
Zl\ląc y, y gwa łtawn ie pur
gUle. \Vewnątrz zaźy ty~ 
robi wiele zlego, y w nay
mocnieyfzey naturze; ko
biety ronią od niego, z~pa
la garlo, y kifzki. Powierz
chownie wlofy fpędza, y nu
ży ml brodawki, y nagOlo
tki. Na oczy zaś, y na inne 
części ciała delik~tne, po
trzeba wielkiey oftrożności, 
Patrz Ej'ule. 
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TITTRI on TT'TRI LA

TAR1NI,PETIT PISQUET. 
. Ry ba pofpolita w rzek a ch 

na wyfpach Antylfkich,cza
fem znayduie 11ę w morzu 
Srodzlemnym, od Lipca do 
Październi l<A. W ppwnym 
czaue r01<u, ta ryba Żyle ia. 
iami rĆłkow nazwanych C,.a
be, po Hfł('~ią do rzek nay
byfl:rzeyfzych. Tak wielka 
Z~lŚ ich moc bywa, źe aż wo
da czerni r,ę od nich; przy 
brzf'g ~' ('h Drał łatwo ie łowić 
gd yź iedne na drugie gd y 
fię wc ~ fną, nie la two mogą u
ciet,ać ,ztamtąd y na ten czas 
rękami. ie moźna brać.S~ bar 
dzo fmaczne} y za to d~bre, 
z.e ie lyfzką moźna ieść, nie 
Ob'l wiai ~c Gę ości. Potrze ba 
iednak ~ohrze wpł"zod. pło
kać, Sd yż fą piafkiem obwa
lane. 

TLAPALEZPATHI. P. 
Bois nephretique. 
TL~HUA, TLEVA, ou 

VIPERE IGNEE, left Zmi ia 
b~ rdzo p iękna, na wyfpach 
Celebes y 1ava, iad i f'y pali 
iak ogień. W nowP}" H ifz
panii żyie fzczur?mi, świfz
czarni, &c. Podobno ielł 
jedno, co T/eon Brezyłfki. 

TLEON.lefl: pewna fmilR 
która przebywa na górach 
BrezyHkich, tlkąfzenie le y 

ief1: śmiertelne. 



~~4 TOA. 
TO.l\S. gu TOUS, Patrz 

Chi 17 ue. 
T~)CANCHOA. Gatu-

Tlek wroniego oka w l\li'da
fl\ar, od którego pry zd y
chu;'l' 

'TOCKAYE, ou TOC
QU t~~:r. J afzc~url(a Syamlka 
1 tńrą 11 ychać wrzefzczącą o 
Ho Kroków. Pazury ma tak 
oHr!'!, że f1ę utrzyma nil nn.y
głaJfzych drzewach, po któ
j( t6r . ch łazi, 'rozdrażnlOua 

afn C/. Rodliwie. 
- 'I'OJUGUA. Wąż bardzo 

iękny z koroną, w ~owey 
'lfzpanii: 

'rOLAI. To z'wierze 
znnyduie Clę blifko ieziora 
Baikal w Tartary i, zdai 0 fię 
być ledno, co naf~ królik Od
rnienn y troche odmianą kra
iu, y ogonem długim. 

'TOLMERUS. IcH: jedno, 
co l' H e111erobe. P. tego flower,. 

TOMA TE. Nazwjtlco ia
btek czerwonych. nazwa
nycll Pomidory. Ten owoc 
ola tego, ?e ma w fobie kwa
fe k, nie ieft tak niebefpie-

zny, iak inny naźwany 50-
lanIlm. l\toby chorował od 
n ich, ma pić Ocet. 

TO 'v11lVIIO. Ptafzyna ma
J Colibri w Brezylii, które
g,? pl<2kności y fzczupłości, 
dzi vuią' fi~ wf~yfcy. Zyie 

kwiatk~mi rniodem y rofą. 
Lataiąc, brzęczy uaawioz ... 
nie la k l\lucha. 

TONCHU. To drzewo 
rośnie w Chinach, z owocu 
iego wycifkaią oleiek, I\tóry 
zmięfzllny z litargiem, daie 
pokoft . piękny, y Ilkniący. 
p kofruią nim lamperye w po. 
kOlach,da\\- fzy wprzod grunt 
pre parowan y. \V chodzi tak
źe do pokoftu Chińn~i, go 
ioltego, 1\t6ry naśladuje J a
cynfi żołty. 

w 'TONG;\ ou TALPIF1R. 
Gatu e!t:. l'obaczka Antyl
fklego w Brezylii ł ciężko 
doyrzeć w prochu, gdzie 
przebywa. chodzi, tkacze iak 
pchla. wcifka nę, ofobliwie 
za paznokcie u rąk, y u 
nog jak robaczki Antyl!kie, 
y w miey rc~ch delikatnych 
ciała, fprawuią nakl'ztałt 

gangreny. Dzicy lndyanie 
dla uwolnienia fię od nich, 
fmaruią 11~ oleiem grubym 
y czerwonym, z owocu na
zwanego Courog. 

TONNE. Tak nazywa 
lię, rodzay pewny konch 
morfkich y rzecznych. któ
l Jych przymiot ieIt, źe mai,! 
pyfk fzeroki, albo podwinio
n y, cal y, albo wyfzcze rbio
ny, y maią mały ogonek. 
W tym rodzaiu naywięcey 

fzacu-

fżacuią nafrępu i.ące: POtt7'pre 
de Panama, de Perdrix, deRa
dis, de Harpe. de Gondole, 
Coutonrzed' Ethiopie, de Fig1.le 
de lvLure,de Cordon bl~u,d{; Prfj
puce. Tę oH: tnią ol'adzaią 
w drewno, y czc~ą za Bożka 
Menitou, dz i.cy Amerykanie. 
Ten rodzay kJnch P. ilcian
fon, mieści w Klafsie na-
zwaney PowjJtcs. Konch y 
tego rodzaiu z ziemi dob -
te, nazyw~ią fię Tonnites 
albo Globofites. 

TOPAZE. Topaz kamień 
drogi, któl'ego dz i elą na ró~ 
źne gatunki, ia kI) to wfcho
dni, który ieft koloru iafno
fołto-gorącego. pomiefzan y 
z zielonym, ledwo fię da po
lerować, tak ieG: tward y. 
bla twardości iego ~ kładą 
go po Szafirze, w rzędzie 
kamieni drogich. Wogniu 
mało co lię pruie, nawet ko
loru nie odmienia, TO'{JfJzy 
wfchodnie wywozą z Arabii. 
Topazy Egipfkie fą miękfze. 
Topazy zachodnie wycho
dzą z Jnd y i zachodnich, z 
Czec:h, z Saxonii, y z Bre
zylii. Nie maią ani blaiku, 
ani twardości, ani koloru 
żywego topazow wfcho
dnich. Brezylfki topaz; w 
tygielku pełnym popiołu, 

trzymany w ogniu" poki t y-

TOP. 
gielek nie zac rwienlelt:', 
nabiera koloru rullinQwf'gQ; 
Shfki, w ogniu .fi:aie fię bia-
~ ym, y prZeZior? )drym. 
Kry r~tałom dai1 kclor tOl • 
zowy przez ołow, zkąd ro
zumiei:l, że ołow wiele przy
klada fię, do urormo ,'an ia 
tOP ,1ZU. Ten kami(;}l dro,~i, 
trzymał mie yfce \\' drugim. 
rzędzie, na Napierśniku Ar
cy k~płan'" żydown~iego.imie 
mi n1m było wyrażone Sy
meo/?. Jeźeli nie był to,t 
famo, co Clwyfolit. Patn; 
tego [1oU'Ja. 

rrOPINAMROUR. Bulwa. 
Roślina pofpolita w, nowey 

. Anglii, u nas ziarna nie ro
dz , rozlllhaza fię ,VI korze
niach, liśei mi by't1Zo p'l fą, 
które mogłoby fłuź yć dla 
robaczko\'v iedwabnych, li 
rdzeniu ~ moźnaby uźywać 
na knoty. 

TORCHEPIN. P. Pin. 
TORCHEPOT. Patr~. 

G'rimper ea'L~. 
TORCOL. Ptltk z rodz.aju 

Srok znayduie f1ę w Szwe .. · 
cyi, na wiofrt~ żyie mro,,"" 
karni, które ięzykiem kley'
kim nabiera, u samca piora 
na głowie naieźaią Clę, n!l ... 
kfztdt czuba, u samicy by" 
wa brzuch wyikuban y I znać 
że fiedzl! na ia-iach na prze-

mian~. 
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mian~. '\V ziąwfzy go w r~
kę, zakręca ka:::k, niby fię 
chcąc bronić, y piora w ogo-

a potym nagle odbieraiąo 
. fwoi4; 1'pręży ltJŚĆ, wftrz"rai.!! 

nie rofpościera. I 

TOR \l~':NTILLE. Ku
,-ze ziele udaie fię; wf7.ędzic, 

korzeń i ego nuży na rany, 
y na poty, fzczegulnley uży-

. wai,! go na zanokcice . 
T'ORPILLg, TR.E~

BLE, TORPEOE, DOR
l\lILLEUS E. len: rodzrly 
Plafzczki ryby modkiey, 
która częrto pokazuie ii tG na 
brzegach Prowancy i, Ga
f'i:onii, Aunis, y t>lktawii. 
J{ażdemu wiadomo, że za 
dotknieniem czyli ręką. clyli 
kiiem, zaraz c~lek trętwie
ie; 'ro trf2tw i.enie, by wa 
mni.ey łub wi~cey dotkliwe, 
podług ~ztsci, którey Gę 
fdotykCl, bQteści iednak mo
żna zlpobiedz, ściśn ien Lem 
ręki mocno, albo zatrzym'l
niem w fobie tchu. Rybacy 
bioq tę ryb~ za o ,~' on, który. 
nic nie fzkodzi., iako teź y . 
cała ryba gd y żyć p rzeH:aie, 
nie ieit fzkodliwa. Przyczy" 
nę tego trętwi.enia, przypi
fui.ą dwom mufkutom, które 
fię ciągnt! od głowy do ogo
na. t;:! ffiu!kllty złączone z 
mnemi ży-1 kam, Ikara fi, 
.r~K!:l ich dotkn,e" Illb inne 
i;k..i.e ciało,zabłZ li" lkurczaią; 

uch y OŹ yw laiice, odmie
niai<! ich bieg, wyciągai~ 
żyly, y czynią uczucie bo .. 
lef'ne, y trę,twienie. Rozu .. 
mieć potrzeb:!, źe y te ryby 
]{tóre ona poźe ra, tegoż fa
m~6o doznaią. Kaczkę źam
knięto raz w naczyni.u ie
dn ym, wraZ Z ryb'ł w wo-

Lle morlkie y, y znalezio .. 
no w klika godzin zdechłą. 
AbifsYl1czykowie na gorącz
kę, chorego przyw lązują .. 
na JŁote położywfzy, y pr6y, 
k{adai.t tę ry b~ porz'tdklem, 
na wfz y ltloe części ciała, te
karttwo <) k rutn~, ale nie za· 
wodne. Torpitle Amery kal1-
fka, z rodzajU węgorrow., za 
dotknięciem na wet kiia tak 
gwaltowne tr~tw i. enle czy
ni, źę do tł:aią zawrotu gło
wy. Maytkowie te ryby 
iedz ~l, ale f~ ni.efmaczne, w'!-. 
troba troch e lep!'!.:l. 

TJ i{;:,CHdes SUROOlS . 
len: Stokwifz, nakrapiany 
rożne ,ni kolorami, l\tórych 
bard:;w wiele łowią, w mo
rzu ·Baltyckim. 

TJ !{ TELLE. P. V~elar_ 
TOR'TUE. Zołw ie(Ł zie

mnowodny, laiorodny , na 
weyrzenie, zdaie fiIG być za
niedbanym od natury, która 

go 
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gó upoiledzda w żywości, go ' oddech!,.l nie minł, żył 
czuciu, y ruchawoścl. Bryła. ie fzcze potym przez dni 
bezkfztattna, proita, led w i trzydzieści. Inny Znowu 
fię włoczyć może, fzukaląc źolw, bez głowy zył 23 dni. 
J,ózywienla, nie m :i , a. po- Samiec na samicy leży pr.,:ez 
dobno y giucha, zmyfiy ni.. całe dni dZiewięć, a drudzy 
by ubumarłe maiąc ;t, y nie- mowią przez miefiąc, y nie 
coikonała. Z tym wlzy- zla~i z n ie y, chocby by ł 
ftkHn, poznać moźna uprzey- wZięty. . Ułoźenie wewnę
mość, y !taranie natury, w trzne ciała, forma ferca,kom· 
nayzan,edbańlzych iefŁno- mumkacya owalna dwoch 
ici~ ch. Procz włafnoścj, żoLtdków, dla cyrkulacyi 
źe moźe żyć w wodzie, y krWI, ofobl~wo&ć w cZIj;ściach 
na ziemi, tarcza którą iię naturalnych, ihuktura zwie· 
zawfze okrywa, ieH iey za- rzęcia, płodność, niezwró. 
fioną, przeciw natarczywo- tność ogona, moc w fzezo
ŚC10l11 Oleprzy iacielfk im, na kach, w lz v iU o to, ielt wart 
które fię nara~a, czołgaiąc cieka\.\eg~ zaftanowienia lię. 
fię~~. powoli. Ta 1k0rupa tak Czyni nam y pożytek. ~ 
jefł mocna, źe woz przez bardzo zdrowego y fmaczne
nIą przeyść może, bez 11- go ro{'ołu, z nłlęl'a robią f y
fzkodzenia naymnieyfzego. rop na piersi, mięfo nie ieft 
Za naymnieyf~ym nlebe- bardzo nieitrawne, tłufi:osci 
fpieczeńitwem, chowa nogi, moźna zażywać zamiafr ma
głowę, y ogon, pod ikorupę. sła. Krwią goią trąd, y par
Zołw żyie długo, choć nie chy, iaia iedząc, ch~odzą y 
miętko, powi~daią, że do 80 fprawuią fen. Skorupa w 
lat żyć mOŻe. Jeden ana- ręku .l{zemieślnika, fl:aie fi~ 

. tomdŁa, gdy wyiął mu muzg. piękna y przezroczyfra . . W 
zaraz oczy zamknął. więce y wodzie gorącey, albo 'w 0-

ich nie otwieraiąc, ił. iednak gniu, rozdziela fę mi cien. 
źył przez 6 miefięcy. Czafz- kie fkorupki. Robią- z nie y 
ka zamknęła filt we trzy tabakierki, grzebienie, &6. 
sni. Drugi Anatomifra, za- trzonki do brzytew. lornet
lepił mu pyfk wolkiem, y ki, &c. Wyfpiarze Maldyw .. 
zapiecz~tował, ażeby źadne- fcy, w:z.iąw[zv .ŹojWla. klad~ 

Uu ,( o l~' I 

Dyk&: ''Tom II. 
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.~ ogień, 'zdeymuią ikorupę, wyśmienitą nń fiołach In. 
y pu!zczaią nazad do wody •. : dyilkich, y Libiyi1,ich. Tur. 
Dzi.elą pofpolicie żołwie nń kóm y Grekóm, nie godzi 
trzy gatunki: ziemne, mor.- .. fię tego mięra ieść. Z Lan
Jkie, y w fiodkiey ' wodzie gwedocyi do Paryża przy
będące. wożą żołwie ziemce, ale fi~ 

TORTUE de TERRE, de w ogrodach nie mnożą. Prze- 
BOIS,ou de MONTAGNES. wroci wfzy źołwia do góry, 
Zolwie ziemne, przebywaią poty fię b"dzie ważył, poki 
po pola ch ogrodach larach y fi~ nie }lrzy ('unie do pOCH f
gór ach, ż y ią zioł ami, owo- łości, y nie Ltanie na no
cami, y iarzynami, rzezoka- gach. 
mi. chrzątl:kowatemi, y ząb- TORTUE de l\1ffiR. Zolu} 
kowanemi nakrzt~łt piłki, morjki iefł: daleko więkfzy od 
wycinai~! ie; iedzą otręby. ziemnego,ż y ie ziołami, czę
mikę, Y wytęplaią robactwo, ścią w wodzj.e, częścią n~d 
y ślimaki. Zimę przepę- wodą, obiera fobie mieyfce 
dZalC! po lochach, czarem bez do mief4 kania na zarofiym 
iedzenia, zrzl1cai~ łufkę, któ dnie w morzu, tam Cię prze. 
ra przykrywa z wierzchu chodzi, żywi fię. y podnosi 
ikorupę, kryie iaia fwoie w czarem na wierzch wody ~ 
ziemi, nie wydaie glofu ża- dla oddechu; za zbliźen em 
dnego, chodząc wyciąga rybaka, ślbo ptaka draple
wprzod iednę nogę. y doty- źnego, fpufzcza fię na doł, 
ka iednym tylnym pazurem .przez fpręź.yfrość fwo'icb 
ziemi, poty m drugim, aż do pluc, iednakowoź gdy długo 
pierwrzego koleją, y tak na wierzchu wody zofł:aie, y 
poważnie każdą nogą fł:ąpa. fkorupa od wiatru obefchnie 
Powiadają .że nie lubi wod y, traci wagę, y nie moźe pr". 
z tym wfzyfł:kim tak ieO: u- tko uci.ekać. Jaia zawrze 
formowany, iakby był zie- tkładaią ni. piatku, od Maj.a 
mnowodny. Mięfo zdrowe aż do Wrześn ' a co 15 dnl. 
y delikatne. Ziemnych Oddal~wfzy fię o.d \;ałó~ 
żołwiow, bardzo fię wIele morf1uch, łetwaml ktoremL. 
znaydure w Grecyi w Ma- pływa, kopie iamę. y fkłada 
cedonil, y mi wyf,pach Ame- w niey za każdym razem 
rykań!klch ... left potraw,\ po 90 iay, przykrywa ie 

z le tka, 
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zletka,'y powraca do wody, dwóm maytk~m, ażeby go 
a iaia Oońce ogrzywa. \Ve24 ,wioHami poclchu y zletka 

dni wyłażą małe żołwie .z - ) wieźli, na mieyrce pewne, 
iay, y czołgają fię ku wodzie, tym. czafem . po~rzegłfzy 
ale będąc iefzcze fiabe, fnla żołwla, uderz~~ dZlryteąl. w 
morfka wyrzuca ie na brzeg, fkoru~ę •. y zablla, tr.zymal~a 
y (taią fię pOkarmf>ffi pta{twa, go na j~nl1rze, .po~.~ fię. n.le 
](tóre po brzegach czatuie przefiame rzucac,~ ~'e USl1!E'. 

m1 nie. Jaia morfk.!ch źo~wi, y to. ien, co fię nazywa ł~
nie bardzo delikatne, fko- wić żohvie, et la varre. Na 
rupka na nlch ieH: mięt~a, połl1dni~wy~l m.orzu, r~~a~ 
iak pargamin zmoczony, le-. cy wyblera~ą .pl~kt:lY. dZlen 
dz~ ie 'radzono z maHem,. y gorący, gazIe zołwle pły
ałb~ z oliwą, białek powia- wawaiąc po wi.erzchu wody, 
dalą nigdy fię nie zwarzy. u~ypiaią~. W ,ten. ;zas mi 
Ze 300, iay żółwich, ledwo klika sąZnl od ZOłWlOW, ~y. 
10. uch v bi żarłoćlwa ludzi, bak rzuca Clę w pła w, zblI.ża 
y ptali6w. Zótw'le łowią fi do nirh:y przewraca Śplą
n~ ląd.t.ie, al o na morzu. Lu- cyoh po lednemu. do. gory, 
dzie żakradHzv fie 11<1 brze- tym czafem nadC!ągalą r~
gu morlkim, ~zekgią wie- b~cy z łodzią, dopo~agalą 
czora, gdzie żołwie wyłażą plerwfzemu: y Jpra~le rę
na piafek, db złożenia fwo- koma,naganlatą z~łwle prze
ich iay, talU dopiero poci- wrocone do łodz! •. ~a w'!
chu, b: orą po iednemu, y fpach bard~o. lubi,'! ZOh~l: 
przewracaią do góry fzypko mięfo, ,or?bllWl~ ktore ~~ lUZ 

Y zręcznie, żeby któremu w~pro~nlły z lay, ktol yc~ 
piafkiem oczu nie zafypat, mlew:iHą do, 260. Murzyn1 
broni'w filC rwolemi płe.Łwa. choru ' ąc na orpę, leczą fię 
mi. Tym fporobem wyfpia- ty~ pokarme~. W Po~tu
rze A'ntylfcy y Ka iańfc y:, .: ga.lll trędowacI, -y fzkoI bu
chwytaią żołwie. Dzdy-. · tmcy, płyną ~o Prż~lą?ku 
tarni łowią w nocy po mie·· żielonego, dla. ledzema zoł
tiącu, z wielką cichością, y wi, y uleczenla Clę. , C~O'lt-. 
gdy iefr morze fpokoyne. a~nes.y Car1.·ets ~ą takze żol;,' 
Starfzy z rybaków, wfzedł- Wlaml m~rfkleml . .I'atrz.:ue -
Czy na przod łodzi, daie znak jaw. Na. ~o~.-u Ba t yc k m 

Uu ~ y w Ocea-
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pa.łVem wiel kim, 1,li~~ u ą 
źotwle. p.J ,.~ . ':;a,rret. Zołw' 

którego \V R. T;"Sf. llie da 
leko wyfpy Re, złl),viono, 
W'lżyt funtów goo. ttll bści 
fame y zebrllno z n lego 1,)0. 

funtów, wttro~'l iedna wy·· 
itarcl.yła n<l O )11d na 100. 

ofob, gdy mu ll ,; i~to ł eh, ze
br"no krwi oś ,n kW'lrt ,Pczy
W;E'7.1ono !S0 żyvce rn do 
Opactwa Lonu mx, ~dlie Gę 
konferwuie lkorupa iego na 
6. it!)P dłu~1.. Zi.elony źotw 
ieit fZ'lcilvnieyfzy, dla de~ 
li katności miccfa, y p '~~('>zro-
zya:ości fkor~l>lv. Z0ł'v " e 

mor!l(ie byWllią ni e21wyczaY'~ 
ney #letkości, tak dalece źe 
narody sąsieJ~lcie E ... yopii, 
flmrup ich u~ywaią nl. na
miot~. V łl)d~ i e. Na wy
fpie TLzpro1une domy ludzi 
bogatfzych, przykryte s~ 
ikor"::1 'l-ui żotwi.emi. 
T ,)1łTU~ d' ~A:J D JU

C~. Zołwie_ w wodzie (lod
kie y, potrzebuią raze'11 po
wietrza, y wody żyią b'awą 
y mięfem, glos ich ie fi: gwi
zdaniem przerywanym. Mie
fzhlllCY p6>nad rzeką Ama
:zon, zamykaią ie w żołwiar
niach, y znaczny handel 
pr.ow~dzą, z wyfpiarzami 
Kaiell1~y. Luhi\ mieyfca blo-

la kt,' re !kładah w 
d7.lU rach v ZIemi, fą dW~la
kiego koloru, znavdui~ ich 

lele w Langwed"ocyi", w 
P t)lr~cze y na PoleGu; mi.ey
fC11'ui -robią źoLviarnie, to 
iell: fadz::twki ogrodzone, 
gdz ie po brzegach kł td~ tar
cice, aźeby miały gdzIe ,vy' 
ła.l ·L ć z wody, y naz~ld po
wr-lłcać, Zołw, niezmte,· 
nie wytępią rohaki. 

TJxrU E PETITE. Tak 
nazywa fię motyl ładny. któ
rego gluenica żyie na po
krzyw~e. Patrz. Chf:lłitte epi ... 
neuJe. 

TO fA '\1. Ten pt'lk do
ryć podobny do hek1sa, prze
bywa pon~d r~ek~ ni y bło
tami. N.ależy do rodzalU 
Gtarin>fJs. P(1l:rz fe!{o pował 

T~ rOCK~. Tak "naly
wa rtę O\Voc pe~ny Amery. 
~~1I1 kt, z d l"zewa tegoż na
zwilka. Tf:>n owoc tell: tak 
cięźki, y drzewo iego tak 
wyro he, ze dzicy Amery
k:lnie do lasu inaczey n: e 
idą, tylko z przykrytltar-

. czą na głowie, boiąc fię aże
by owoc, gdy doyrzeie, n i e 

opadł na g-łowę. y nie zllbił. 
TOUCAN, GROSBF.C 

de CA YENNE, PIE du BR.E
SIL. Kuper u tego ptaka lel 
czerwony, albo biały, albo 

źołty, 

.,. 

T 

, , 

•• 

gron:l na zwane A 'nome, 
p Ieprz. a orohli.w~e rodzyn
ki; łatwo fię u h[k;lW ia, z k -
rami trzyma kompanią,-Z 
niemi d ale fię wab ć, y ie to 
CI y one; łatwo go moźna 
:żywić iak Papugę,w zill1nych 
ł rai:lcą li~ nie mnoży, dzJU
ry r <, bl w drzewie, y tam 
Clę niefie, dl uchrof.ltenia fię 
od ma j p. Dla gl o fu, na~y
w~ią go w Bl'Pzyl1i Tacuta&a. 
J\I1 lęl'O ieft ciemnofioletowe, 
ięzyk iego cienk i , y dpli
katn y ,nawn y ieil: prze~ Szar-. 
letanów. Ten ptak w Peru 
iefi: daleko mniey zy, y cie
kawfzy p i ękn~ścią, y odmia+ 
ną kolorów; pio rami iego 
dZICy ludzie, zdobią rękoje
ści d o bron i, kapelufze, y 
i,nne aroie. Dziob tego pta
kR, policzony i,en: od Afl:ro
nomów; między 12. konfłel .. 
l.acy.i południowych. która 
fkł"da iię z o~mlU gwi~ ;.d. 

TDULOLA. Patrz herb e 
eux jl"ches. 

T )UPl~, Pcdrz. Sabot. 
TOUR. de BABEL, leit 

nazwifko konchy piękney Z 

rodzaruBuccżn.którey kfztałt 
iefr O fobłiwf7.Y. 

TOURBE. Torf Ta ma
terya tłufta, manna, zapa
laią.ca fi~ cz~fl:okroć, letka, y 

TOU . 
.żv łłwwata, 'i' 
l' ia, po:d tug n, t ziemi, W 

którey ił !{OP ll, y t~ wnku 
rośli n, z h tór.i li 01\ ruf;r.yn 
iefŁ uformo\Ą aDa. Zi . rnia 
miętka, y drźlc~ pod noga~-: 
mi. dnie Foznać, że lię VI 

niey zna) d~lie TJt-r. Skrzyp, 
trzcina, si towie, orzechy 
wodne, y inne tr;'lwy, iako y 
fkorupki, oZńaczai1 na ł ą
kach fuchych, torf ziemny, 
y śli.maczny, który lea nay'" 
podl~y r7 y. Na łąkach ni .. 
fkich y mokrych, ie,a daleko 
lepfzy, zw1afzcza gd y ieIł 
uformowany z zioł morfk:ć 
iako w Ho(landyi. len: l'7R 

ny. WAżny, żywo Clę pilli, Y 
długo 'Ogień zatrzymuie. , 
Tonfu n ' e potrz~ba brat za 
ied no, co węgle ziemn~, 
gd yź te z,n~ yduią hę w zie
mi warfz"wami, y zytami, 
po p1gorkach. Patrz.. Char .. 
bon mz'neral. Torf przeci. 
wn e rlobywaią z bngnifka.1 
zna ydt ią go pra wie na wierz .. 
chu ziemi, albo małoco gł~
biey, bywaią drugie co ko:, 
pią, y n:1 20. {top. Pod fpo
dem iefl: piafek na którym 
fię kończy torf. Plerwfza 
w3rf'ztwa torfu iefl: podley
fza od drugley, y ta k po
rządkie.m. Robota koło tor .. 
fu, dzieli fi~ na moty ki, taez .. 

ki, y 



, y czerp". t} k ami 
, 'Yyc,tągClią t\)rffbryłami, ta

, " :kami wywoż~, y t~ldadaią w 
. fŁusy kwadraty. albo pirami.
dalne, it gd yr wyfchnie okry
waią Homą y przednią; czer-
1?ak~mi wylewaią u[ta wicz
. n.i~ wodę, ażeby d.ołów nie 
, ~~le:vałn, y roboty. Torfu 
.Jlię wiele l1.źywai.ą. dla n ie
~nośnego fetaru, kt6ry wy

•. daie. w ogniu; te wapory by
.wai~ fzkodliwe, ń czarem y 

·I, śmiertelne. Do piecow ie
dnak, po niektórych fnbry

. kach, bef'pie~zne uźywaią, 
jakie fą chuciane, farfllrowe, 

'. lp.fowe. wapienne, ceglane, 
w farbierni.ach, w pralniach, 

. ,w kapelufzniach, do rofpu
rzczania kruśców, y do ope· 
racy,i Chimicznyca. Gdzie 
nie ma bru, zamiaH: dtew 

. pal,! torfem, z którego dwo
i~kim fporobem wypalaią wę-

·.gle; albo zakopawfzy w zie
bii . torf, albo w ta kim plecu, 
iak palą wapno, y ten fporob 
ieH: poźytecznie.yfzy. Po~ 
pioł. z torfu, n te do bry na 
ług, alehardzo wyśmienity ~ 

.·do uprawy gruntów nay-
:. nie~iytecznieyfzych. Z 
:. \~<)i:fu dyfrylluią oleiek e m ... 

' pireumatyczny, fok kwaśny, 
. y ,fol Alkali, J eźeli torf 

, ~ (prawuie kipienie w kwasie, 

znakiem ien:, ze 
rzeczne y ziemne, nie ZU~ 
p,elnie ię iefzcze popfuły. 

TOUHD. Pa.trz. Grive. 
TOURLOUROU. l\1ały 

rac:zeJ~ ziemny, na wyfpach 
Anty-lIkich, y w Martynice, 
przebywa na g6rach~ kopie 
fobie w ziemi miefzkanie .. 
zkąd nie wyłazi, tylko dla 
pażvwienia. p ,) defzczu ob. 

fitym, z-iemię okrywai'f' tak 
dalece że trzeba ie kiiem 
odrzucać z drogi fzczyp ią 
mocno; [(f'-eo/anie gotuią ie 
z mąką l\1agnoCJ, y iedzą, ale 
zbyteoznie ied6ąe, dofiai~ 
krwi ptynieni.~. 

T"OURLOURY. H. .. iście 
z tego drzewa Kayańlkiega 
Uużą do pokrycia domów 
z~miai1: dachowki, brzegi 
zakładaią iedne nil.· drugie, 
trwaią d1ugo, y ogień nie 
łatwo fię za y muie. . 

TOURMALINID, TIRE"! 
CENDRE ~ TURPELINEO\ 
Ten kamień iuż uciorany, 
przywożą nam e wyfpy Cey"! 
łan Hollendrzy. W ogniu 
pomiernym nabiera mocy 
elektryczney, bez zepfucia. 
Elektryzuie fiEG w ogniu, w 
cieple" ił nawet y w wodzie, 
daleko lepiey, niżeli przez 
potarcie; przycią;ga y od
r?uca papier, y inne ciała 

lee:kie, 

e.tkie, iako popiot, y płoch 
z węgli, nie daje ani ciepła 
ani iikier, nie pfuie Gę prz~ 
magnes, {mi żadnym f'poro
bem, nie traci fwoiey eJek
!ryczności, ty łko w ten czas, 
trly ieft zbyt rofpalony.Dwa 
kamieni.e rozgrzane zawie
siwf'zy, łączą Gę wiedno, za
fila lt oddalania Gę. Te wfzy
fikie fkutl<i fą bardzo cieka
we, y godne uwagi. Nie 
Ilo(taie tego tylko, ażeby te 
kamienie był y .pofpolitf\e, 
dla dośwjadctenia flzyczne"
go z więkfzą łatWOŚCIą. 

TOtJRMENTIN "Nie
którzy, nazywaią tym imie
niem ptaka defzczowego, 
który ie(ł; bardzo mały. 

TOU RNESOL. S!C:Jnecz
nik ziele, o którym powie
działo fię pod !lowem, HeJio
trope. Tym nazwifkiem na
nazywaią takźe farby,iakoto 

, TourneJoi en pain, enpz'erre, y 
Tournefot en drapeau, którą 
robią z ziela nazwanegoMo
,.elLe. P.tego flowa. Tour71,~fol 
nazywafię ta~źe koncha mor
tka, z rodzaiu EtDite, bardzo 
ciekawa. Im więcey~ma pro
mieni, y fą więkfze od dya
metru, tym fą kofztowniey
fze. Patrz. ~oitt: de mer. 
t TOURNr~UET. P.Gyrin. 

TOU.# t 

TOURTH:AU. 
raków. Patn<. .• Cancre. 

TOUl<T!~R [ł:LLI-C.' Sy- -' 
1togarlica. Ten ptak fy'ie 

I o~m IHt, przeh!' \\a na górach; 
mieyfcach ofobnych, y pia- ' 
fzczyfłych, przylatuie na, . . 
równiny y do ogrodów, żyie . 
ziarnem, a orobllwie profe'm. ' 
Lot iego leH: dalel o lekf'zy, 
prętf'źy, y wyźfzy, niżeli 
Turkawki. Glos pi3czl 'wy,' 
y fmutny. Uważaią że sami:'. 
ca z samc.:em, nierozdzielnie 
lataią, a gd y iedno !z n·i,ch 
zdechnie, lub zginie, drugje 
w tęflmicy przepędza źyc' '. 
pa orobności, y dla tego n 
zywaią ią wzorem wie.rno .. 
śc:i małżeńfkiey. Samic;! 
w kraia:..:h cieptych,-dwa ni-' 
zy ml rok gnieździ . fi~ na. 
drzewach wyfokich, gdzie 
wyfiaduie dwa iaia .. Gdy sa'; . 
mica ~iedzi, samiec iey nie 
odfrępuie, y fam dogląda ~y- .. ' 
chowania dzieci. W .Anglii:.', 
chowaią Synogarlice białe w 
klatkach, ka rmiąc 'zbożem, 
profem, y konopiami. S y .. 
nogarhce Amery]{ańfkie, .z 

Jamaiki, z wyfp Barbadz- . 
kich, z Cayenne, z Kanady, 
z Karoliny, z Senegal, z . 
Przylądku dobrey nadziei 
&c. fą 'tialeko pięKnieyfzych . 

oloIów, niźeli w na fzy ch. 
kra .. 
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krai :lCh. Syno~arli'ca młoda, 
dufra, y l{fUcha, iert d:dek'1 
fmRc~ni e y L~a od gr zywa
czów, :-tle Illlęfo ieH: nie 'tra
wne, gdv iei!: ftare. 

TO U :cr E R~LL E. Patrz 
Pajtel!Cl i !W. 

'f O U R T E R E L L E de 
MER. P.ltrz.. Colombe. 

T'):.T ·. Pa,trz. Chiques. 
TUUS~..':L LE. l eB; gutu

nek pfz':!nicy w Lnngw~do
cyi. z l{tórey rob q chleb 
pitE1my. 

T,-)LJTH: -BONNE. Patrz. 
Ort·ale. 

TOUTE:l'JAQUE. Tw' er-
zą że ta ru~)lł:a.nc y a metaUi

czn~, h ie ie ' l: robiona, ale 
fi~ inayduie w Chmach w 
źy łach, na d wi e ftopy w zie
mi, aż do 80. fi,źni gł~boko
ści, wuna, rzadko c~yrta, 
pod ziemią miętka, a na po
wietrzu twardnienie. Minera 
iey topi Gę w ogniu, wydaie 
ci ym g~[ły , śmie rdzący, y 
nlezdrowy. Niel\torzy Na
turaliitowie rozumieią, że 

iefł: toż flmo. cO Cynek. 
TOXICOD":NDRON. 

Nazwifko drzewa VI Karoli
nie, którego fok zgryźliwy, 
wyrzuca na ciele krolty, nie
befpieczno y liści, dJtknąć 

fi" r-Gk~. Ietl: gatu;1ek tego 
" ' . ~ I{ (t, ! 

TO . 
Franculkiego, gd Y" 
~n'ł' fmutne, czar , ftra
fzne, zdai.e (llł "być wy'kl~
tym. W rodzam t ch dr.le II 

ie l Ł iedno w Ja pon j i: któr'? 
nal.ywaq {/ernis. Pafrz l:i1gj 
flowa. ,,y \Vi rginii od kry t ,} 

wiele takowych drzew; z 
ktorycb roblą farbę do farbo 
Win la płocien cza rno, któ
rego koloru n Igd y n te tpH'i, 
ani w ługu. ani w żadne y 
rzecz y. k tó ra moźe lwIo r 
odmien " Ć. 

TRAP (l. Kamień gr nia
fty, tW'Hdy, trl.ym·łH~yy w 
fobie źel:\zo, daie I;ę polero· 
wać iak Agat. Znqyduie fi~ 
w Szwecyl, albo w źybch 
po fk:dach, albo w marsie, 
lub bryłach. W ogniu kalo 
cynuje fię, ~zerwienieie, y 
obraca Gę w fzkło czarne. 

T:lAQU(ET.lea: ptafzek 
pofpollty w Lombardyi.źyie 
tylko roba ~zkami, oddala fi~ 
od miaa, y ffiieyrc mierl.kal
nych, rzadko w kompf'nil la
ta,nie purzuca ź yc ' a ofobne
go, y dZlklego, tylko ki~-

dy Gę ma p1rzyć, fpoczy
wa na wier L:choł ku drzewa, 
ale zawr6 e rufzaiąc Ikrzy. 
dtaml, iak młyn wietrzny. 
Samica bard zo płodna, fztu
cznie " kryle fwoie gniazdo, 
do którego wchodzi y w y .. 

chodzi, 
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~Lo zi, t:1 niezrraczn' e, te rofpędza zapaienie oczu. 
eięzlw do rzedz. Ieft ich TREFLE des CH:AMPS .. 
takźe odzay wcale bi:.dy. Patrz. Pżed de. Lievre. 

TRAS!. atrz. Souchet TRJi..':FLE des 1ARDINI .. 
SuIta;],. ERS. Patr%. ytiJe. 

TNH:FFLE. len: rodzay TREFLE AQUATIQUE 
wołtl dzik.t.ego bez rogów, P.ah~. El/ck-bean. 
tak nazwanych, db kfztałtu TR~~'"LE l\lUSQUE. P. 
hlord y. N le ma do 50 lat jak Lolie" ocloranł. 
go poznano, na pobrzeżu TREFLE BITUMINE
Tempie, między Mexyklem UX,t ou DES JARDINS,ou 
y howym Orleanem. Zyie ODORANT. Ta roślina po
trawą, prawie tak iak nofo- fpolita w kraiach gorących. 
roziec, ale nie tak ci~ż.ki, y y w Prowincyach południ o
ocięź"ły w chodzeniu. wych we FtaTlcyi, wy trzy .. 

TIUf.FLE des PRES.Ko- mt1ie tamteyfze zimno w zi- f 

;ziczyna polna. Ta roslioa mie. Kwitn'le w Czerwcu; 
pol'pol jcie rośnie ha gruncie LipcU\, y Sierpniu, w ogro .. 
glmiaftym, dla bydląt które cuch ciekawych. Całe te 

. trawę ledzą, ieft w ysmieni- zie le ma zapach ~,tnocny kle
tą parzą, nie tak gorąca. iak ju. Powiadają źe nafienie 
L'Uce~·ne. Zafiane y w Marcu tego ziela, przywiezilime Z 

albo Kw ietniu, nie potrzeba Irlandyi do NIemiec, !traciło 
iey kosić, aź zakw itnie; we zapach. Z nafienia robi, 
trzech lI'Jciech ieft w navIe... oleiek rezolwuiący. 
pfzey porze. o roku kilka TREFLE a QUATRE. 
razy ią kofzą, na gruncie tłu- FEUILLES. Koniczyna o 
fiym y wilgotnym. W R. 4 hakach, ciekawa przez 
1754· fial fię przypadek w f WOlą ofobliwość, rośnie w 
Anglii, gdzie krowy obiadł- cienm. Sieią on~ w nie" 
fzy hę mocno koniczyny, których ogrodach. 
wzdęły hę, y dziefięć ich TREMBLANTE. Patr •• 
zdechlo, w iednym mornen.. Ang'Lłille de CtJtyenne. 
cie, inne ratowano prętkim TREIVIBLE. P. Peuplier. 
krwi pufzczeniem. Wodka TREMBLE POISSON. 
oy.fi:yUowana z koniczyny, Patr%. TorpU/e. 

Ww TREM .. 
Dykc: Tom II .. 
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TREl\tlBLEUR. Nazwifko 
kaczki dzi.kiey, y ptaka pe
wnego w l\:Iartyn lee, który 
trzyma zawrze fkrzydł a , na 
wpół rozci~~g .. one. y ru('za 
niemi uib{hcznie, navlet u
fiadłfzy na g::lłę .bi. 

T'RIDTTffiTRW' "'TE. To 
zwierze twarz t podobne do 
człeka, znaydu ie ilę mowi :~ 
w Madaiafkar, ży i e na ofo
bności, ucieka pr zed wyfpia. 
rzami, y oni też z nan fpo 
tkać fię boią. 

l TRIBULE, SALIGOT. 
' <Kotwiczki z.iele, którego fą 

. ' dwa gatllnki, wo łne y zie-
mne. Wodne nazywa fi~ 
TruJfe d' eGU, Cih1taigne d' 
(au·, COf"niote, Corm/tlle, 1l1a
cre, albo MacZe, rośnie po fia
wach, ieziorach, rzekach, y 
mieyfcach błotnifrych, owoc 
podobny do kafztanów bez 
fmaku; po nafzemu nazywa
ią: Orzechy wodne. Miefz
k:lńcy po nad NJlem, robią z 
nich chleb doryć dob ry, ia
ko Trakowie, y we Francyi 
Limozeńczy kowie, gdzie z 
farnych ziarek, bez wody y 
mleka, robią papkę dla dZie
ci. Ziele gotowane w wi~ 
nie fiodkim, ieH: dobre na 
wrzody. Machi 
nazw:tną Chau{I't:- rppe, na
~wano od kfztałtu'tego orze
cha. 

~TRi~ inaczey nazywa fi '2 
I/er; e, albo. Crolx de [;!zcua
lier zda fię na fX1fzą dla OBow. 
Powiadaią źe llgotowawfzy 
to ziele, y poitawLwfzy w 
po lwiu , d fameg'o zapachu1 
g in :1 pchf ~. 

T l:uCHITES. Tak nazy" 
waią G'2 nie które rub l~ancye 
mineralne, ]{tóre fa; n a l{fztałt 

wł o f'ów, ialde fel J\.1i l1'J d' ar
gcnt vierge, E:f L~ Vitriot. 

TRICOLOR. Patrz. Ania • . 
rcm fht' . 

TRICOTEE oli CORBE .. 
ILLE. Tak nazywa Gę koh~ 

cha, z rod ~aiu Ca1J1 eJ . 
TRIPOLI. 'T1'ypola ka .. 

mień miętki, do polerowa
nia fra tków mofi~żnych, y 
frebrńych. Ta fubH:ancya 
nazywa Gę od mieyfca, gdzie 
ieH: 'wynaleziona; iefr letka, 
nie kipi w kwasie l zaW1era 
w fobie żelazo, it rzadko 
złoto, dyftyluią z niey efsen .. 
cyą koperwafową. \V ogniu 
czerwienieie, a w gwałto
wn ym. obraca fię w fzkł o. 
Trypola którą kopią w Bre
tan i.i, ieft podobna do drze· 
wa w ziemi kopanego, któ
rego kora obraca fi~ w po .. 
pioł, iak rośliny. Niedawno 
odkryto Trypoli wArwer· 
n~i. Bretąńfka ieft naylepfza, 

t gdyż 

TRI. 
gdyż nie rpa tvl~ czaO:ek 
żiemnl' c h. R~emieśl~ic~ ' 
~d od l ewanią, fob i1 z niey 

\ formy, które (I~ 'nię pf4ią w 
ogn lU . 

TRIPS. Iert rodza y ro
b=-tCZI{ÓW, ze wL-:y[l:k~ch nay
drobnieyfzy, zn'łyduią G ę na 
kwiatkach, y na kórze lb
rych drzew, mało b t a ;' ą~ ale 
~~lrdzo fz y pko uciekaią. 

TRIPUS, T R E P I&; D. 
TroZJlZo'::' ek. Bywdy z róźl1zy 
m!ltery i. rÓlnego k f;;tałtu, 
lV wie l koścI. N, .. yw i ękfze 
{ławiano na ZtP- :"' l~ a lrade na 
iioLtch. W lioś (; ot<lch lhl
źyly za ozdob~ f albo w rpd
g'roJę iakiego talentq. Na 
troynQż~ach, palono J~adzi
cHa Bogom, fia wiano przed 
por.1g~mi, zlqd wychodziI y 
wyroki, y dla te'go dawni 
brali za wy r :\ z pru wd y, l..ł
bo raczey ~~wtnn ~ by!i' b~ać 
za dov/ód bł ędu. 

TRICIPITE. Kami.eń wy
lia.bian y na krztałt kloru ?bo
źa. 
r • TRI TO ME. Ten robak 
na:zywa fię, dla podefzwy li 
nog, która fię 11;łada ze 
trzech kawałków, ie~ bar
dzo rzadki. 

T R I T a N. Spiewanie 

Frz~śhczne teg~ ptaf4!.ka w 

. TRI. 367 
nowey Hirzpanii, ie{t ta k 
odmienne w tonach, iź zdaie 
fię' , żę trzech ptaków r1.zcm 
śpiewa; y dla tego na~wano 
go Trytone, • 

TROCI-lE. Patrz· Sabot. 
TROCł1ITES ou TRO. 

QUES. tt·Ż . Palmżer: marin. 
T R O I~ ~ E. To piękne . 

drzewko, które kwitnie w 
ezen,reu, daie fi, zginać. po· 
dlug upodoLantą. ogrodni
ków. Q vo~ przez zimę zo .. 
naie l1a drzewie. Kosy, dzię
cioŁy, y inne ptąki, źywi~ 
fię n im. Łab.~,p fi~ roz~1na
ża ią- Zriaydu i ą fi,,' gatunki, 
co m:lią liście rpkrapiane 
źołto, 'y'" b iało. Z iagód ro
bi:} kąlor czarny, y ~iemno 
modry. k~órerni. dla koloru 
zaprawllią wina, z gałązek 
plotą kofzy ki, y inne fprz~
ty, drewna robaki nie toczą, 
może nużyć na tyczki, ro
bią także z niego proch ru
fznicz,ny. Se Toene Wło-
1kie zawrze zielone, rośnie 
na 18 fi~p wyfQko. $e Troen~ 
Egipfkie, albo Alcana, rodzi 
owoc, którego fok daie ko
lor czerwony pięk~y. Mu
rzynki f~rbuią fobie nim 
paznokcie li l\1urzyni brody. 
Kwiat na }Jroch {tarty, y 
zmięfza ' z .. roldem limo
niowym, lluży na piegi dla 
Dam Egipikich. 
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' . TR.OMPETT"~ ou RH! na w' crzchu ,tigdy nie po .. 
NOCEROS. Ten }Jt1k ien: ]{{łzu.ią tl ę , lub ią kr 'lY flll:hy_ 
tak nazwany od · fżeleL1:u _ pilł rzcz~ l~y: iakQ to w Ga
który czyni. Iefb z rodzaiu !konii, w · E{,'igorcJ." w Limou-: 
Jeru ków rogatych. ' len: po- sin, VI Angoumois, a ofobl i
fpolity y łaikllWy, w firo- wie we WloL~ec4. W Sa
nach zacpodnich Afryki,albo baudy i r~ takie, co czo Ct kiem 
Ameryki~ ~azywa'ą go tqcą . Swinie ryiąc ziefł1tę~ 
Colo~. znaydu·ją ~.lafem, y od -rą .. 

TROMPETTE. Nnz ywa- dości .V(Lcl ki krzy k. robią. 
ią rybę wielką wIndyach Pai1erie na ten' czas przy
wfchodnicą, dh1 hałarq, kt6- pad/fzy, odqie..;aią im, y na 
ry czyni w nocy, ten ha{as delikat~jey I"le fł:oły p :'ze
fiychać zdaleka. Uą gwiz- daią. Są ' nlektór.: rąb-a ki, 
dania, wyciągą nos z wody, co (i~ żywią tartofla~i~ te ' 
y od-dycha powietrzem. rQb~ki ódnueniai ą tlę w mu~ 
TĘOMPETTE de MEĘ. .chy, któr~ poftrzegłfzy, mo-

Patrz. BIlcci1ł· źna być pewnym, źe w tych 
, TRONCHQN. Ryba w mteyfc:!ch znnyduią .filC TaA:

morzu Srodziemnym, która tofle. Orzechy w.odne' tak .. 
podobnQ ieft toż famo, coźe · nClzywa!tę T'('liffe d' eau. 
Del'bio. Mięfo ieH: fmacząe ' TRUFF'E ROU~Ę.Patrz 
y rniętkie ~ 'Bata{e. 

TRUCEN. Tak nazywa TRUlr:. Swinia domowa •. 
!tę ptak wodny, na wyfpi~ Patrz.. Pcrc. 
Fero, który nie może Gę za- " TRUIT~. Pflnłg. "ry_ 
Ilurzać, dla łowienia ryb. śmienita ryba r zec2na , luq 
Nazwifko iego, któr.e żna- naybardziey byfi:rą y kamie
czy złodziey, ztąd pochq- nifrą rzekę, boi {:ę grz~o ... 
dzi, że fię ugania ~a innemi tow, żywi. fię b, ~ł karni, KO
ptakami, 10wiącel11i ryby, y mayami., robami wodnem~, 
one im wydzie;~, czafem mi . piia ~kami" kielbi~a~i, 0-

powietrzu. kuńkami młodęmi, .y pt,hoJI-
TRUFFE. Ta,rłoJle. len: gami małcmi, za kt5remi z 

to gatunek gr,zybów, od' taką żywością 1,lganiaią fię, 
wielu fzacowany .~a , nayłe- źe czarem wp3d4ią na {odi' 
przy fpecyał" rofn% w ziemi, . przechodzącl1' PHrąą wy-' 

clera 

• 

. TR!]. 
dera fię w ZiIlłi . . ~ 
padzie y Grudnill, 1kłada111 
~k)'f po d~ 'racH,między ka
mieniami,' , można ie ~ ten 
czas bnć rfko~a. - Lubią 
ieby ich łe{'htać~ y drapać 
pod brzuche~, aFe ną ten 
czas nie bąrdzo f~ fmaczne. 
Naydelikatnieyfze, y ntly
ttuścieyfze fot w Lip,cu, y w 
6ier'pn'iu, nre .inng-~ fię d{u-
g~ konferwówać, potr7-:eba 
' e ·zaraz ięść, wyiąwfzy z 
wody. ~la' . pr~ychodzącego 
do zą (lwia, fą b.~tdzo, deli~ 

. ~:1tne y zdrowe. \V nie
, ~tórych l~raiac h f911 ie i~k 
ślpdzie . · !tOWIĆ ich nayle
}\~ y o wfchodzie ?,ońca, albo 
..w pochmilrny 'C~~as . Nazywaią 
'Tru ite..>, (f.lumOl'łłZeeS, t e' które 
Plaią m~€fo ~ędrnc y czer
wone, ą takie f~ r-nylepfze. 
Ptł: 'agi cząrne . f.:l: rzadkie, a 
iefzcze bąrdzięv żo!te. Za
morfki.~ p G:rąg i : Li ciekawe 
dla kolorów ro·zmaitych. 

TSI~~LA óU TSIA·~~ Er~U. 
Gatunek Ggi T/lalabar fkiey, 
z ły.ka kręe powrozy, 1'0- I 

b i ą także farhę czerwoną~ " 
.którą fai·bt.Jią rL~k~a Kambay-
fl( ie . . 

TSIEROE!\.ATOU. lefl: 
rodza y S l w ki ' w l\1a.labar~ 

.która różne foki wydaie. 
Jelien 'gumowy pachnący, na 

TS!. . 569 
ltońctl pot ym czernie.ie. Far .. 
bierze iey uźywaią. Drugi. 

. oftry, y pryfzczący ciato. 
TSIN Subfł:anQy.a mi~e

ralo1, którey Chińezykowie 
zażywaią do błękitnych por. 
cell :w. poot>bno ięft ied~o eC! . 
Co/wlf. 

TSIQEl. Patr~~ ~a~Ofił~ 
'T'{,,... ,,·r . ; !V"b. 

/ T JB~R ffiUSĘ Oli JA-
Cli ~ THE des Il'1DES. Tu·. 
bC7oza. Ten kw~at bardzo 
pi~kny zapacht,l miłego, ale 
111ocnego, wyprowadzon.y ~ 
Ind yi do W- łocą~ zkąd po
tym rozfzedł fię PQ E~ropie. 
Boi G~ zimna, c:hową fię vr 

· O,,, n ~ ery i na zil1lę. Cebulki 
po ź no W ziemię wfadzorie. 
na p0cz ątkll zimy mogą kwi
tn , ć. 1\1ożna zrobić, aźeby 
na bia1o~ci pTzebiiał Hit In
k~ rnał tym fpofobem: W~iąć 
wnd v zafarbowanęy, fpkiem 
z ~,~I?',)d rośli1ly nazwane y 
Phytolaca Americqwa JruEtu 
p.aj ore, y wł03yć w nl:! ro
ślin e zerz ieta, Ten likwor 
nię, vpowinie~ być nadto fa .. 
rny, boby nie dał k910rll, 
ani nadto g~lły, bo fok da .. 
iący 1,'Olor~ nie mogłby {ił 
podnieść d~ kwi4ltu 

TUB l ROIES. Nazwilko 
maI e y: toślin y paforzytn~y • . 
która wyraLta na cebulkacb 

fzafra .. 
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fzafran~wych,które od niey 
g~ną. Patrz. Sa/rem. 

T U B I P q R EL Gatunek 
drzewka polipowego, z fub
Rancyi tęgięy, y k .. miel\l
fiey; dzielą ią na JlIladrepores, 
y Aflroif-es; ną końcach ko
mórek tiedzą Polipy tyiące. 
.. 'f.UBIPORIT~S. S1 Tu· 
"ip~rt1s z ziemi wykopane. 

TUBULITES. Ty~ na-
2wiIki.em NatLlraliCl:owie lła
zywaią kupy rurek, w ie
dno związanych, kt6re ptzy
padkien znayduią \~ zielUi, 
które fą tak poplątaąc, że nie 
można 'w n i~h 'żadnego po
rzą.dku tQzeznać. Te rurki 
były ni~gd y ' mie1~zkani~m 
:robaków morfkich. W licz
bie tych. ni~ktQrzy Jda.l1 
na{łęplllące~ l' Arra/oir, les 
Venniculites, GH TH!fm,x de 
mer, l' Orgue n~arŻ1l(}, a.c. 

I TUCAtl. TeJ ZV{lcl'1.ątko 
w nowey H,fzpąnii, Il1a pa
dobieńfrwo do kreta, raźni 

fię ty lkQ nięcą kolorem fiet
;ci, y liczbą palców. '. oczy 
ziem tę iak kret, nie ucieka. 
ao fwoiey iamy, alCi toczy 

I infzą. Tam gdzie przeby
wa, tak ien: ziemia pok~
pana, że ciężko nogą ftąpić. 

TUI. Ta Papuga ~~(ł ur
azo pofpolita, w :-BrezyJii 

feł'1e i~h (4 l~fy, ~at~ią za· 

-TUL. 
wrze. Gadami., czarem ich po 
500 siedzi na iednym drze, .. 
WIe. 'W' rząfk niefły~han y 
czymą· 

TULIPID. Nązwifko źołę
dzi,HlorfluegQ p{awtl, y plę
kney konchy z rodzaiu Rou.~ 
lea'tLx, które inacze y Z0W ią 
BruTłetf.e, gdy ieH: m'lrmo -y.-
4l;owana brunatno. len: ta ki 
że w rodz'liu B1lccins iedna, 
co fię bk nazywa. I 

TULIPI~. r.rulipan rośli
ną p'ol'politu 114 łąkach Ta
t~rlkich. Pochodii z Tllrek. 
Nazwl!ko zroQione ieCt z~ I 

T'1.trba71" co ~naczv Zawoy, 
w kraia4h wf(;hod~· ch. PrLe~ 
qfl:awiczne przef:tdzanie c;e: 
bulek, ma~y teraz niefko~
cZOl1ą moc tulipanów, co ra4 
jn~czey y pięlwiey róźlłią,. 
'Cycl~ fię. Uważąią że p'let
~fzy hyiat z ziarka nie ie(1: 
nakrapianv, ale w iednym 
tylko koł~rze, co przyp J f'uią 
sile natury, k\;ór~ w roślinacł~ 
przez przeradzanie wysi~a 
li@. ~tąd też y ta rozmai
tosć, między ta pięknemi, y 
ci~kawemi· tulipana~i. 'y 
tym kwiecie naywlęcey nZ1-

wul.cmy fię kfztałtnosci for~ 
my, piękności Idefseniu, t.y
w~ści 4olorów, y pdm~anom~ 
Co za fubtelność, co za- de
!ikatnpść p~qzlq ~atllry ? 

. l\Oląf 

TUL. 
Kolor przebiiaiący-fi!C na tle; 
zmięfzany z żyłkaml czar
nemi, piękny luftr, y iafność 
żywa; te fą prLymioty pię
knego tulipaha. Wiośniane 

tulipany, kwit nI! w lVlarcu, 
poźnieyfze w Maju. Te kt6re 
wyi'oko j{witną, nazywają filC 
Ba'8'llettes, y te f~ naywzięt
fze. W Hollandyi fą, co 
kwitną n trzy Hopy wyfo
ko~ W Paźdżierniku ieG: 
czas fadzen· a cebulek; albo 
naften,ia. Te JlŁóre . fię ro
dzą z nafienia, na7ywaią fi~ 
N9uyrż,icyes, wydaią z czafem 
.kw~aty w różnych kolorach 
Sieiąc nafienie We Wrześniu; 
w ziemi przygotowaney, 
pierwfzego roku będą cebu[.:. 
ki, iak ziarka zboźa, drugie
go, można .wyiąć z wazki, y 
pofadzić w gruncie,które nie 
będą kwiŁty,aź 5. albo 6;rokll. 
Powiadaią, iź kto chce mieć 
tulipany, iakich iefzcze nie 
widziano, ma fiać nafienie z 
taki ego,który ma tło .k arma
zynowe, fioletowe, y purpu
rowe. Cebulki y wyroftk1, 
wydaią kwiat, zawfze ie
rlnakowey rozmaitości, z 
tych fą nayfzacown1eyfze 
nafrępuiące: Agates, n1oril
lon, Fartocli, y Marquetrines. 
Tulipan .Amarantowy; na
krapiany biało y cze.rwgno, 
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ńażywa fi~ Adimiarz. Kwa-
ela zafadzona tulipanami, 

wyitawia oczom, nay wfpa. 
nialL~y WIdok na świecie. 
Przefzłego wieku wjdziano 
miłośników tt>go k wia tu; 
kt6ry po 15 y ~'), tyfięcy li. 
wrów łożyli, y ltrc clli f'ub .. . 
francyą, dla niell niarkowa
ney w rtich pafsyi, nazwa ho 
ibh potym Fou-'Tnltpiers. Ja
ko nie ma kw~atu. któryby 
łączył tv fob:e tyJe kolo
rów, tak miłych y żywych. 
tak teź nie ma nad niegow 
fiabfzego, delikatni.eyfzego. 
y któryby więcey potrze
bował Uarania, iak tulipan, 
Cebulki przez wil!~oć, po; 
dle aią chbrobit> IH12 wHney 

tache de Mews, od które y 
nawet inne cebulki zarażaj. 
fię. nie wyrznąv.fzy aż do 
żywego, tych zarażonych 
c~ąftek ; to zrobiwfzy, po
trzeba je położyć na fuchym 
m~eyfcu. Na kwiat fzlwdzłł 
defzcze, y upały zbyetczne. 
Można ie zwierzchl1 przy .. 
kryć płótnem, l.ub czym in
nym od tey zarazy. 
~ULIPIER, ou B O I S 

JAUNE. Dxzewo żołte, któ. 
re po catey prawie Ameryce 
pułnocney rośnie, wydaie 
kwiaj;y o~rdzo wielkie y pi%
kne, po ;Obne ba rdzl e y do 

kwiatu 



~7~ 
kwiatu nazwanego F1'Uttlai
re, n;źeli do tul ipanow, od 
któryc:h nazw~no go drze
~em tulipanowym, Z ty ch 
drzew robią prz<:pyfzne uli
ce, lubią żiemię \vllgotną, y 
fofną bardzd wyroko, grube 
cz:Hem bywai~ na 2P [top. 
RobIą z nich łodzie iedno
fta yne; nazwane :piroques. 
Rófrią nawet y w Europie 
dobrże; ieit jedno bardzo 
pIękne w Paryżu, w Ogro
dzie Króla Francufkiego. 

.!l!NA. ,Patrz Opwdia. 
Tl1NGS-TffiEN. Ta Ru

da łełazna \v SzwĘ!cyi,tw~r
da y Ciężka, prawie riie mo
~e Hę rofpufzcżać, tylIw z 
solą zuryny, wydaie SU fun
tów żelaza, z cetliara ledne-

go. _" .. 
TUPINAMBIS , Ptak Bre-

zylfki, który żyie rybami, 
leli: z rodzaiu Dzięcioło'ń~. 

TUPINAMBIS. J afzczur
ka ziemnowodna w Atllery
ce, z rodzaiu tych, co na
zywają Sauvegard:!s, przeby. 
wa ponad wodą, krzykiem 
fwoim przefi:rzega kąpIących 
fi-ę, gdy poHrzeże liroko
dyla. 

TUR. T'llr zwjerz, znay
dU1e fię tylko w polrzcze. 
~atn •. Aurochs. 

TURBINE.S. To 11owo 

znaczy formę niekt6rych 
konch, które fą w kolo kr~
cone, iak ey ga dziecinna. 
Jakie fą: Buccins les Ejcar. 
gots &c. Znayduie fię wiele 
tal\ich w ziemi, które nazy. 
waią Turbinites, idbo Sfro111-

bites, albó lIe!ict'tes, któr~ 
nazwiJ"'ka bardziey nużą, 
konchom z ziemi wykopa
nym; nazwanym Vis. 

TURBITH. Nazwifko pe
wnego korzenia Ind y ifkie. 
~o,który laxilie gwałtownie. 
Ziele iego ieil: z rodzaiu Po
woiu, pnącego fię po ziemi, 
rośnie w Mal<:bar, y na wy
fpie Ceylan. 

TURBITH BA T ARD tiu 
de MONTAGNE iefi: iedno 
co Tapjle; Gtobulairlj alb&' 
Sene des Provel1faux, tl)łzywa 
fię Tw'bith blanc. \Vilcze 
mleko, nazywaią T1.trbith 
nożr. Turbith 11ziJzcral ikłada 
fię z merkutyuf'zu, y Cyno
bru, robią z niego prb'ftek 
na purgans. 

TU RBO T. Fazya1i 11iorfoi. 
Ta ryba nazwana Rhombe, 
iywi filC rybami, pożera raki, 
zakradłfzy fiEG przy uściu 
w piatku, napędza barweny, 
y pofera drobne rybki, któ
te uwodzą fi~ tą ponętą. \V 
morZu Balt yckirn, w Ocea. 
nie, w uściu Ro,danu, poła

wiail! 

TUR. E:> 75 
Wlf\lą fię wielhe' f.azyany. Kamień drogi. NifJ-tórzy 
Na (iGłach iednak bardliey Natura! Ruwie, iako P. Rea
chwalą Ś!zednie. "Viełkie, 'Ll1n1fY, utrzymuią że turkusy 
bywaią długie mi 6 fróp', a nie co innego fą, tylko kości 
a fzerokie ni cztery. J e- Zy; ie:t;ząt, przeięte y napo
dne maia kolce, ił drugie bez ione miedzią. \V Gabi,ne
n ich. Drobne fazyany po- cie Ogrodu Króla Francu
ł a wiaią fię częiło po brze- flit'go, ieft tęka ludzka, 0-

g:;J.ch nazywają ie Catlletots. brocona w turkus. Z tyhl 
\ V Luizy.anie nazywa i ą Tur- wfzyftkim pokazuie fię, że 
bot Erl1 ailte ry bę pewną, w ien inf'za petryfikacya tur
ieziorach y rzekach, ważą- kurów. Turkusy dzielą mi 
tą 6 funtów bez oki, y fma- Perif.ie, ktore przywożą z 
cznieyfzą od Dorfzu. Łafka !Jerfy i, Tureck~ z Tur
nń nich ttóygrani a1l:a, iefi: czech, y turkusy de::.12ouvell~ 
tak twurda, że nią fobie roche, które fię znayduią W 

Ahlery kani e dZ ICY, ftrzały l' f'zpanii, w Niemczech, y w 
o[adaaią . niżfzey Langwedocyi. Pię-

TORC. Nazwifko pewne- kny turkus iefi: rzadki y dro· 
~o robał1a, co toczy drze- gi, liofztuie mowią do 750 , 

wa, (powiadaią że naybar- liwrów. Powiadaią niel{t6· 
dzil': y pruią Grufz, n~ zwane: rzy, że turkus błękitny prze .. 
Bon Clwett'tm, y ztąd wnieśli mienia fi" z czaf m w zie ... 
fobie P9cief'zenie, że fię dla lony, prawda że kolor fi~ 
tego tak nazywaią: IŻ fą zmienia, ale chcąc go odno
nieprry iaciolami C1Jrześcian wić, doryć ieft przez iaki 

TURNEPS. Ieil: wielka moment, potrzymać go w' 
Rzepa AngielIka, którey li.. popiele gorącym, y pofzlu .. 
ści~mi bydło pafą w zlmie, fow ac troche na kamienia 
a korzeniem parobl\ów.Dwo. kamieniadkim. Umieią także 
iaki poźytek z niey maią, ze HOlllowey kości robić tur
jeden łan rzepy więcey ' u· kusy. 
czyni, niżeli pfzenicy, r. TURTLE. len wielki 
grunt fię po niey, bardzo do.. źółw merIki, którego czczl! 
brze . fprawuie. . na w yfpie Talulco. Ame .. 

TURQUOIRE. T~trkus • • ry kani~.bat~.zo fobie ~zacui~ 
Xx 21el" .. 

Dykc: Toni II. 
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zielonego . o"łwia, Ictórego 
mięfo, ma być lekarlłwem 
przectw ko truciźn ie. Mie fz
kańcy Gwinei w mi.ęfie tłu-
H.o~'ci, y iaiach na llońcLI [Ll
rzonych, znaydu i ą fmaczne 
pożywienie, y lelcadhvo nie
zawodne; na churoby wenu
fowe. 

TUSSIL 'GE; ou PAS 
d' ANE. Podbiał ziele, bar
d~o fkuteczne na pie rśi, 
mech z ke'rzeni iego goto
wany z fa-Ietrą, ien: wyśmie
n it ~.(m pruchnem do krze
siwka, 

TUTIE FOSSILE. Patr% 
. C a la:mill e. 

TUYAUX de lVIER. Na
zwiJko pewttegG> rodzaiu 

·kon~h o iedney ikofupie, 
. ktore dziela na deniales, a1'L
tObBS l y vermiculażres. W w le-

mórfkich, prze .. 
by\vaią. Scolopendres. Pałrf. 
tego jloliJa. Z tego rodzail!l 
nayfzaćownie yfza tefl: kon
cha AI-rrofoir. Są ni.ektÓ!l.y, 
co prz y ł,!cza.i~ do t~1 ch licz
by SccdahJ. Rurka morrka 
leli: l~\jl)olic i e fam:i, w c<"ym 
G~ r()\żn i od robflc? ków mor~ 
n~lch, które J.:.()bią wiele r :- , 
rek złączo'nychrazem, ia
kie f<! Orgut: 7lil.?rż 1 /e. Rurki 
z ziemi wykopane, nazyw~
ią: Dcnt61tite, "",.f'ubulite, y 
Vern:iC1L!żte. 

TYPOL!THES, au PIER. 
RES EM PRfi~ll\TTB:S. T~k 
nazywaią fię kamienie, na 
ktorJ~ch l'ą , ~'yp l ętnowane 
fllbitail~ye zwierząt albo rb

s~in. Nayczęściey widujemy 
te wypLętnowani.a, na ka~ 

mieniac;h łupnych. 

v. 
~,.. . 
V ACHE. l(i'owa tiazwi

fk() sam iey By ka. To b'y
dle pożyteczne, żbogaca 

Arędarzów, y utrzywuie 
gorpodal~rtwo wiey fkie. Nie 
ma tyle sił co wol, ale ma 
poi~tność, inHynkt, y dobre 
pi·z ym ~oty, i(l ppzągaią ią 

" c'zRfem do jarzma. Nay-

fzaco'\vnieyfza zdś ieJt krO'
\va człowiekowi. że mu daie 
mleko, tak fmaczne, y po
filne na pierfi, y źe rodzi 
cielęta, które go zbogacaią, 
trzodę pomliażaią, powię
kfzają maiątel<, y wfpiei'ai~ 
tolnit1wo, albo pokarmem 
'hidzkim ftaią fi~. Krawa 

tego~ 

VAC. 575 
'~gą? farnego il:arania wy- trzeba pozwalać, ż we trzy 
~'ąga o!wł , fiebie, CQ y wat, lata, do dzi.ewięciu. Krowa 
tak względem zdl'uwia, iako gdy fię goni na wiofnt, xy
y choroby. kro\fY białe ~ię- czv c?ęiio, wfpina fię na wo~ 
Gey dai~ iTI l e ka, ił. czaro'e łó;v, na by ki, 4 na wet: y mi 
rll0iey, ale I~przego, od mlo- inne krówy, od w'elkiego 
dych krów mleko cienkie, a gorąca. Członek naturalny 
od fiarych zbyt fllche w le- u niey na ten czas, po wierz
f;ie, a VI zimie zbyt gęlłe. chu ieH: nabrzmiał y, gd Y 
)howy g y hę goni.ą, atbp przyimuje byka. Od wa- . 
gd Y fig .maią; clehć, daią mi e- łafzoQ.ego wołu, r'ofną iey 
~o bdai 81{i~. Naylepfze ITlle- brodąwki, czyli guzy, kt6te ' 

.' ko, mand, rer daią krowy potym ' wypalaią źelaze m. . 
Hollenderlkie; dobrą krowę I\:rowa nqsi aziewl~ć mie-

. moźna doić dwa raty na fięcy, zrzucą czafe.m gdy fi~ -, 
dzi.eń w lecie, a raz w zimie. nie fzanme, cieli fię z tru
Earta wicIa pomaga do do- dnością, ka~rnl c'ele fama, 
broci mleka, tak dalece, że któremuby fię dała wynirz
farGli ~iC i.ą ~L kie'mi ziołami" czyć, gdyby gq w pięć lub' 
~iołnmi. które laxui'ł;, od Cześć 'dni nie odradzano. 
f.~korbt1tq Duźą, lub inne ia- Krowa pofpolita, aanowio-' · 
kie 'j('l\arfkie, tedy tych fa- na z bykiem HoUenderfkim,\'... . 

. Wych I.r.ly{Tłiotów, będziE! d"roiaki przynosi pożytek, . 
y mleko. \Vfźyltkil1J wia- gdyź y mle~~ daie przez 
damo, na co prz)Tda 4ę mle- cały rok, y częLło po dwoie 
ko, z którego m 1 1ło,' y fer, ciellt rodzi razem. Woda 
tak wyborny pokarm, win- nazwana Ali/le jleurs, którey 
~iśmy codZleń świeżemu mle- ' W medycynie używai~ na 
ku, które w wymionach kro- purgąns, nic inne'go nie iefr, 
wek, niqy w fadzawkach ia- tylko uryna krowia. 
~ich czerpamy. Rzadko fi~ V ĄCHE MARINE, ou 
1;rafia, żeby fię 4ro·wy farne 8 E T E • LA G R A N D E 
doiły, a ieźeli mleko famo DE~T. Krowa mor.jka zwi~
leie fię z cycek, t,dy taka rze zierpnowodn~,.na 2.4 fi:op 
krowa do doją nic ~ie warta, y wię~ey bywa dłt-\Iie. Zęby 
lepi.ey ukarmić y przedać. pięk{lieyfze, od · iloniowe y 
Krowóm fi~ Gonić, ni~ po- ~otc~~ inaczey ma ~akrzy-

, , Xxa Wlone, 
• - I 



576 VAC. 
wiane, niż (loń. Gramoli fi~ 
niemi z lodu, na góry y fka
ły, kopie niemi muł w m0-
rzu, fzuk3.i.ąc plawów !koru
piaftych, y ilużą ie y za broń 
odporn,\, y naci.eraią. Te 
ZWierza z natury fpokoyne, 
nie uciekatyby przed czto
wiekiem .. tylko przez ściga
nię ąkrL!tn~ za niemi, fiaty 
fię dzikiemi, y nie zn~ydlllą 
fi teraz, tylko w morzach 
północnych~ nayoąludniey
fzyc~. Zna~dllie Gę ich 
wiele VI Illoruz kamf/.<lckim. 
~y~'ą W 'gr~tnadzie, kaida fa-' 
milią tr~yma fi~ kupy" n 0-

<:niey fze Rrzegą Habfz ych, 
młode pływail! pQd okiem 

" iłarfzych y matek,które ma
ją d wie cycki, któreml dzie
ci karmi,!. l'{iezmierna i h 
moc przedtym bywa la, \'v 
Odnogach HarrijlOn, y [(10.13• 
Bez boiażni y pode yzrzen ia, 
wychodziły ĄŻ nd paJa. y be
fpiecznie ziadały tiraw~,gd~ie 
Myśliwi przerznąwfzy od 
morza, wybili ie. Maiąc 
palce U nog btoniO:e, nie mo
gły piętko uciekać, tak da
lece że za iedn ym razem. 
2abiiano po 5°0, lub 400 

krów, refzta co uciekto Ua
ły fi~ boiażliwem), y nau .. , 
. czyły fię oft:roźności, nie od· 
aalai\c fi~ daleko od, brzegu, 

y za na rmnieyfzym poftra~ 
chem wrncai.ą fię do morza. 
Teraz murzą nil śrzodku m.o
rza z niemi potykać Gę, y 
llbi w 1',,)' dzi.rytem u~ l<~za~ 
nym na f.lnl1rl~, wyqi~gaią 
na brzeg. \tV ten czas pr zy
p'lcl a ią infze ku obro.ąie, 

przegryza '!ą fznur, rzuc3.iC! 
fi~ na łodzie, fz~r ią ryb~: 
ków, y zat~p) 'l ią. 'l\]ąywi~
cey woyt:,Q z niemi t~czl 
Lapońc7yko"Vie, y ' PtlllCZy~ 
~owie, dla zębo~ y tłul1o~ci, 
lttóra tak ąobra ięft" iak y ~ 
Wieloryba. " .. . .' 

V ACQS. Zdai~ fię źe tQi! 
famo zn,aczy, co FOLLrJJL.i ;ni~ 
11;(Jufe d'!s b~des OrienłaJes. P. 
tego. [loU/q. 

. VAG1TA NUS. Rźymia. 

nie mi li Bożków dla k~źde
go \\:iekq, cnoty, \~yfł:'tPku~ 
y dla wfzyO:kich fpraw ludz
kich, t1kteż y ten Vagita
)z~~s,był boż.kiemp~acz~ dzie., 
clOnego. 

VAIRON, leO: mały k~et~. 
bik rybI-a, !-tóra l~bi prze
bywać' !Hl piafku, gdzie i~fl: 
mało wody. 

VAISS~AU de MĘR ou 
de GUERRE. len: ptak w 
Jamaice,.z rodzaiu nazwa .. 
nego AlbatraJs, ofobliwfzey 
ftruktury ma dziób, żywi fi~ 
tym poł9wem fyb, co innę 

Ftaki 

• 

ptaki złowi. Gdy poO:rzeże 
ptaka ni.ofącego w pyłku ry
bę, pory wa fi~ za nim y wy
dziera, nabawiwfzy go, fir~
chem. 
, VALERIA~E. Bctld;·Yt1:n. 
Rozmaite gatunki tego zie
ł:1, obfltuią w sol rofchod.lifl:ą, 
nużą Flą poty, na tmcizn~, y 
od ~ielkiey choroby. 

y ĄLtSNERIA. To zi.ele 
ppI~~zq~e fzczeg~lnc.ść ofo
b!~wr/.ą. Rośl1ie VI( wod,zie 
~ze~zn'ey, kt~~a raz prze by
Y{R, ą ~r~lgi ~pada. rJaturą 
tQśiiny potrzeb1lie 1 ażeby 
k.wiat iląy nakfzrałt Jasmintr, 
zo[tawał na wierzchu wody, 
di~ Wydania owocu, 'y d (a' te
go rośni.e ~a łodyqze, która 
przed t1,l*a fię, a~bQ {kurcza 
fodłllg' potrzeby. 

VALLI. To drzew4'o In· 
d yifkie~ iefŁ iak pafo~'zyt~e~ 
wyraH:a ~~ innych drzewach, 
y niemi G~ żywi, Ź ty~a iego 
robi~ powrozy • . 

V ĄMPIRE. P. Chaw;e· 
Souris. 

VANCOLE ou VAN
COąO. Ukąfzenie tęg~ ~i~
dzwiadka W "vladagan(~r, ~l 'ił 
bardzo niebefpieczne. Po 
ukąfzeniu, człowiek zoftąi~ 
przez dwa dąi zimny iak lud, 
y bez źadnyph si.t Lekar-
!two naylepfże/ciepło~~ FQty. 

VAN. 
VANG:ERq.lT" Ta ryba, 

w ieziorże Lazijanne, mą 
fmak poclobny do karpia. 

VANILLE. lYan,ill:l. To 
drzewko,' 'które rodzi Vanil~ 
la .. okr'ęca f1~ około, i.n~y·y~ 
drze w, tro~akie.gq ię ~ ~atqn
ku, które zawifty ąd gatunk4 
zl emi , y {to.p~lia doy za{o~ci. 
Jedne rtrąki fą grube y okr,!- . 
głe, nazywaią lię Pompona, 
albo 13ora, co znaczy napu
ft:czo~? ~apach ~aią . b fl 
dzo tęgi. . . 
Drtir'ie 'c 'lenl:ię mietkie, dtu .. u . ..... - ... . 

gic zapachu miłego" który~ł\ 
fzczegulnley uźywaią po~ 
imieniem VcmiUes legi6?n.es~ 
Trzecie nie wiele pachną, 
n'alyw'li~ Gę S,żmarona o~ 
Eatcirdes. Młoda. wąnilla by
wa po \vierzchu, niby [01\\ 
bi'dą obfypan~, I tora wyHę
i)U~e· ną ~tięrzGh z owocu, y, 
taka nie ieO: naygor~za. Z 
wyfpy S. Dominjka, prawię 
n,ie ma źadąego zapachu,na y
~elikatnie ~rz'a 'Vychodzl Z 

lY1e?Cy1n~ y z ~eru. Wanillą 
z IndoG:anu J ieft niezmier
pey wielkości, y p r' chnie 
tyłko śliwkami. Zbierai~ 
Wanillli w Ci/lopadzie, y, 
Grudni.u, maczaią w Oliwie 
z Cacao,aźeb'y t1~ ~nie padała. 
potym wiążą ią w. pęczki, y. 
furz~ W ~ieniu. }( że "waniU:t 

- , iefi: 
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~efł: drog~, częu:o ią f.:tłfzllią 
W Mezyku, wybr.aw •. ly ar-, 
bo-viem ze frraczkQw ziar:
k~, napyhaią łypiny ptew~
pti, y kleielll one s1.lei~·ią. 
Wanilla gdy siFG zeschnil! y 
zefiarzeie, traci swoie przy
~i~ty,ktore im c 'zą.s;em pr~y
wracaią, włożywfzy Je V( 

~l~i.ek migdałowy, po któ: 
rego miefząi,! bai fam Ferua11-
fui, y Storax. Tego ofzu: 
kaniacię!-ko do~iec. WanilIi 
uźywai~ naywl~cey dó Czo
kórady, któr~ iey dodaię 
fmaku', y żapa~hll, ale trze
ha iey pomi·erni.~ zażywać, 
ho niefłychanie rofF'ala; zą
źywano Jey ~akźe do p~le
nia tytiunu, ale ilłŹ to wy~ 
fzło z mody, gdy~ (p:r:a\fQie 
wapory. " ' 
, V ANNE A U.- C~t.lykC4 

t>tak, który , 1~bi zaba \yiać 
.na mieyfcąch ll1:0krych, y 
błotnifrych, żyie. robalóuni', 
lot ~a le,tki, y :;'ywy~ al 
przytym fżele(\: czyn.iący. 
Głos iego, zdaie ' fię wyraźać 
iłowo Francufkie, dzx-huit. 
Każda p'ara w lecie, ~y je z 
fobą razem. Sal1'\i.dl gnIeź
dzi fię mi ziemi~ y znosi 5, 
lub 6 iay brudno źó~tawych; 
y cza!nO nakrapian yeh. Gdy 
leci w pole, przyk~y:wa,. 
$nl~~do dla bef'pieq~e4~\ya~ 

Skoro 1ię ) młode wylęaną, 
1.... / . 9 

zaraz v~-e-g:tlą za matk,!, y 
żywi,! fię pod doz(,rcm iev. 
W. zimi~, gzie iuź zazdra"ść 
nie panuie miIofi:na, łączą fi.ę 
'do kt;py I y na t~n czas pr7. y_ 
kry~ai~ ic:: siec'ami. Gd y 
Ibrze!uc ppH:rzeli iedn~, zaraz 
wfzyftbe zlatuią fię, y nie 
chc~ odftąpić, ze fzkodą lWQ

ią· Czayki cho\~ane wy .. 
iadaią girie.qica, y wytę-pią-: 
ią robaćl:wo w ' ogrodach, 
rnięfo ieft doryć ąobre. \tv; 
Holland y i PanQ'wie, płacą po 
:PiCtqlu ~a pare ił y cza y
czych, które n ~ią być bar~ 
~zó Jdikatne: ' , 

V AREC, OLi FUCUS, Ie{l; 
zi ele 21 rodzaiu lł3zwanegq 
POl:ofl, rośnie na dQ.ie mor
ikim, albo na b;zeg~ wod y G 

Horoa pi~cy Gę, y bez ko
tzenia, ieft nakfztatt pęche: 
rza. Poro(ł: nakf~tałt dr~ew'l" 
. ~, ma ga łą~j~i y ~~rzon kj 

mkie iak ma mech. Roźnę 
gatullki Poroftu iędzą, ' inne 
p tli! ' mi pot~ ż ·kolor 'zi~la ien 
oliwk-owy, li ,gdy zefchnie,' 
fiaie Gę czarn y. Owoc ukry-
wa' pod liftkami, P .. ,Re:zum,ur. 

,"Odkrył ie'go ziarka. 
VARI. Ten roqzay zwie

rza nazw~nego lł/Jakis, ~nay
dute Oę w Afryce wfcho
d~iey, y 'ł( l\l~dagafk.ar, of~. 
: ' .' - ~ . :' bliwr " 

b iwy iefł:, dla włofów dht
gich na fzyi. Nie ma la· 
godnosci,~T obyczaio~, zwie
rza lWacoco, gd yi ien: 1'1D,

r;nieyfzy, z ha ury dzikfzy, 
y froźfzy; frogość iego l·~

.wnaią z tygryfeni, ryczy iak 
l,ew, y itrachcm nape~nia, 
Dwa zwi erza ", lesie będące, 
tak x:ozinait ~ m głofern , 
wf~ y ak te okolice napeJ ni::l
łą, że fię , wyd:łie iakby ich 
było bardzo \viele, ta filllOśc 
ich głofu; żaleźy ba Itru
ktury ofobl1.\"Ifi~ty gutdla; y 
płuc. 

VARIOLITCHE, PIER
RE ~'t PICOT, PIERRE ne 
SEROLE. K a mień orpow~

ty, dla tego naz y wa {]ę, że 

ma na fobie ziarka nak!'ztałt 
ofpy. Przedtym ten ka
mień, był bardzo cieka'''/), 
y rzadki, który priY"lle
zicho z I IlU Y i, Y choruią
cym na ofpę, wierzano na 
rżyi, albo nim oczy pocie-

~ rano. 
VASA ETRUSCA. Na

czynia Etni)kie, 4 pamiątką 
fztnk kwitnących w gb:uryi 
Ofud y Lici y eńt!<.ie y; fą ro
bione z glin y brunatno czer
wonawe.\'. \V Gab inetach 
Wiofk ich, ien: ich bardzo 
~iele, na nickt6ł ych fą ma
lowania allegoryczne, kolo-
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r~tri czat i1 y m, , iołtym, y 
białym; zawierai~ w fobie 
bliflw pi~c, lub f'ześć kwart. 

V.A.sr~s· ~, OOiRE. Na
czynia do "picia. Czło.wiek 
od natury,*- nie miał fobie 
danego infzego .naczynia .. 
procz rogu wołowego, ale 
z cza rem guft Gę w ydofko
naj d, * zbyteJ{ w prow,adz ił 
złote, frebrne, ryfztało·we, 
y ż drog'ich kamieni nacz.y
n ia, ia 'wfze iedn:l,k zaćh()

:~lliąc w 111ch kf/,talt, podo
bny do pit'f)Vfzych Oycow 
n a fzych. Na[hd y . potym 
takie cznfy, gdZle nacI yniłt 
były naId'7tałt . ro~o\v, u rpo
diI d~iurawe, dla clego ban
k 1etown:c y', muf1rh zat y kać 
p. lcem, nalawfzy w nie trur\
Iw, a nif;i mogąc ani. ,porta
wic, ani odduć, f rzumufze
nI b} li VI yp ić" dl) oitatniey 
krot,! i. 

VASES ANTIQUE$ . 
N:~czj'nia dawne toż.nią fię 
kfzb Item, wlelko fr cią, O1nte

rya tern, y uź ytkiem, do cze
go były zszywane. Rywaią 
z rogu, z dr:;~ewa, z -amie
nia, z marmOrL1 , ze Oonio
wey kości, z gliny vypa ... 
lane, :2: Agatyl'l1. z kry C.tta
łu, z Po!cel!al. y &c. J ędne 
iluźy ł~ aD otia r, drugie do 
pogr..i7.ebow, inne, d!a o/dO~J1 . 

kreden-
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kredenfów, ił inne do ttotu. 
Rznięci.a mi nich, y ciekawe 
ozdobw, pokazUJą n:ltn pta
.ówitÓŚć dawnych, y kun
fzta. Wydziwlć fię nie mo
zna profi:ocie, delikathości, 

"propGrcyi, y gurtowi trzech 
dawnych Naczyll z Ag. tu, 
-które chowaią w fkarbc:u w 
Opatł:wie Dy.onizego we 
'Ftapcyi, _. 

.. A S E S MIRRHINS. 
Te nRczy'nia poznano w Rzy~ 

''Pie, dopier6 pó zwyc i ęH:wie 
odnleuon Y ni;. prz~z Pompe
'iufza nad Mitryd:! tem; fŁuły 
!lę potynl nowym c lem 
zbytku. Były bard/o rzad
kie, y niezmiernie ie prze
płacano. Znaydowali fi~ ta
cy z Rzymian, co płaci!' po 

- 7200 :>0, liwrów F.ranc:ufkich 
teraźnieyfzych. O mate
ty ale tych naczy ń, n ir;d y fię 
nie zgadzano, dom y sl~ć fi~ 
można, że to były Porceli3.
hy ia ki eś bardzo d rosie. 
Neron Cefarz Rzymtki, ńie 
uczynił takiego honoru po
pioJom źadnego Iły cerza 
il:1wnego, z iaką wfpan ało
ścią pochował ikorllPY z te
go nac;żyni-a. Albow :em gd y 
mu (1~ potłuldy. ~az~d je do 
odrobinY zebrać,~ y W y [ta,\-, ił 
grób wfpaniały, z vnelką 

()kaz,alością. Do czegoź 

głupawo człowieka ' nie 
przyprowadzi. 

VATIHAR. Patrz. Bet
gCł"onette. 

VAUTOUR. Sęp. Ra
chuią na iedenaście rodzaió\v 
tego ptaka drapieznego. 
Znayduią Gę prawie po wfzy
ftkich częsciach świata, na y'" 
ta, naytsardzJey lubią p.rze
by\vać na górach. Przymiot 
iego okrutny, y żarłoczny, 
zaraz moźna poznać, z dzi.o ... 
ba zakrzywionego; y f'zpo
hów. Gnieźdzzą fię na miey" 
fcuch ofobnych, na drzewflch 
ttaywyźfżych po larach, zkąd 
wy latuią na zdobycz; ź y iąc 
drapieItwem y krwią. D~ wne 
Apteki, uzywały z tego 
ptak a w iele części do le
]{arftw, a mianowicie gnoiu. 
Ale roH:ropność z dos\t iad. 
czeniem . zlączona, zaniecha
ła tych fpecyałów, iako y 
wiele wn vch. 

Vł.J~AU. Ciele ieft pło
dem lHowy y byka, któr.e .. 
go piątego łub 6. dnia, od~ 

fadzalą od krowy, gdyżby 
ią wynifzczyło; doryć iei!: 
na dzień dwa; lub trzy razy 
pr7ypufzczać go do fsania, 
przez dwa miefiące, chcąc 
go mieć na chow::lnie, ieżeli 
zas na iedzenie, doryć ieIt 
ażeby przez 40. dni [salo. 

W kil ... 
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W kilka cz;rfow po urodze- de ptywania zamiafu żaglo w, 
niu, pokł,.adaią go na wotu. ikoro go z wody wyimiefz, 
POkl cieJe rsie, póty nie żu- za raz ten grzebiełl opada, 
ie, w trzecim' y czwartym y wj~dnieie, włożony nazad 
źolądkn, znaydll1e filC mleko do wody, lUŹ więcey nie 
zwarzone w grud l\i. Ten pl ywa. \Viduią ie tyf1ącami 
żolądek nazywaią Pvdpurzcz- pł yw~ltące po wierzchu wo~ 
kq, albowIem wyf'ui>y'wfzy dy: na brZEgach Prowancyi. 
go na wietrze,-y w~l'żywfzy Vrl:~łi::N: IeIt drzewo 
k · wałek do llodk,ego mleka, Chitif1tie,któreg kwiat k04 
zar:lZ 1ię fer zrobI. Czas rzenny, baodzo zachwalony: 
póki ciele fsie, ieit dta nie- ie{ł na ból głowy, y drźeni.e 
go nayniebt'rf~jec7.nieyrzy, ferea. Z owocu iego r'Jbi% 
y dla tego aź~by go przy- napóy bardzo przyiemny 
zwyczalć powol1, we cztery VER. "Robak. Bardzo 11- ' 
rnie(iące, daią mu pokarm czne fa. rodzaie robal\ów w 
grubfzy. Pierwfza· zimowla panow~niu zwierząt, które 
ieft dla niego naycięźfza, POk3zuią fkutki ofobliwfze. 
potrzebuje dozoru: Jedne całe życie łażą po zie .. 

Vfi.:AU l\-1ARIN. Patrz. mi, albo w wodzie, drugle 
PllOcas. z robaków czołgających fię, 

VELAR, ou TORTLLE. obracaią w lataiące, które 
Gorczyca polna, ziele obfitu· przemienienia, fą mniey, lub 
w cząU:ki tofchodziH:e, iefr wilGce y trudne dla nich, pod 
lekarftwem n,l ftl'~cenie glo- czas którego zafypiaią fnem 
fu, na kafzeł zaItarzały, y twardym. Z tych iedne~ 
na p1uca, na oftrość w pier- zamieniaią fię w muchy o 
flach, zażywać go niebefpie- dwoch fkreydłach, drugIe o 
ezno. Robią z niego flawny czterech, a inne w pokrow
Syrop) nazwany Shop de cuch. Jeżeli y gąsienice do 
Chantres. rodzaiu robaków przyłąr 

VELETTE. To małe czemy, tedy z tyc)ł iedne 
zwierze morfkie, ma t~ Qfo" rodzą hę muchami" motyl .. 
bliwość, że na grzbiecie ma nemi, drugie mytylami &c. 
niby grzebień chrząftkowa- VER AMPHIBIE. Robak 
ty, przezroczyfl:y, nuż-y mu ziemnowodny, któ,ry Ta2:em 

Yy 
• 

;żyie 
Dykc: Tom II. 
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iyie dwoma żywiołami, zie
mi,- v wody. Ciało zwina-
vf'zy w ka"wałek, (1' owę, y 

ogon, Z~iWrze . trzyrni w wo
dt:i(', a l'efzta tia~a zofł:aie 
mi z1emi,11(jgi ma um~ er/.czo
ne nń grzbiecie, it':":eli chce 
tlę rufzyć, obhłC~ nogi hl 
ziemi, y rości 1 g : t fię, zawrze 
wybiera m y!ce do prze
bywania nad wodą iloiącą, 
w~l farni kt6l't~ ma w py fzc.l
ku, ufl:awicznie rUIzai,te w 

wodzie, pr/.ycfłg ·l rob;czki 
ku poźyw10fl:l1. Gdy woda. 
it-ępute, zbliża fię do ni<.'y, 

y zanurza glo~' t y o~on, 
ieżeli zaś woda zbyt go za
biera, podn nli Gę viyżey. 
Gdy płynIe, robi kolka iak 
y inne rob:1ki. I 

VER ASSASIN. Rob:-tk 
zaboyca, t~k (ię nazywa od. 
fwoiey źarłocznosci, ziada 
roba ki wodne, wzrok ma by
{try, ma na głowie 12-, oczy 
czarnych, gdyby naydalpy, 
fkoro pofhzeże zdobycz, 
rZ.uca fię. y uchwyciwrLY Zę
hami pożera, które f'ą .niby 
Fifzcz~ti przezroczyił:e, 
prze relłwidać krew,któ
remi \\ y rysa. Ogon ma ko
fmaty którym fi" kieruie 
ptynąc, który ieH: takźe na
czyniem odde~hu. Gdy fi" 
t ~l.k wyp~f1e na krwi bie~ 

dnych robaczkbw , ~ dore
śnie fwoiey p' y, iakopuie 
(fę w ziemię. robI fobie mie~ 
fzk:lnie okr.\gle, przemienia 
[Ię- w nimfę, ił pot) m w wiel
J.lc:gO Chrząfzcza, nU.lwa
JH~gO 11 fJdrophilt:. Patrz tego 
JZ()[rct. . 

. Vf\-:!ł du BLED. au DE 
H ĄNl\j'~TON, ou VER de 

. l\lE:UNlJi~R. P. lianndon.· 
~ER de CANTHARI

DE. Patrz. Canth aride. 
Vld( d~ CHi\l\'lPIGllONI 

Ten J'obak pu.ebywa w 
Gr/' yb<.lch, ta rtonacb, tanI 
fię Ż) Wl, y przemienia w mu .. 
ch~ cza rnil. Te kupy much, 
lAta:ą po nad ziemi1 nifkoj 

y polotZdią ni:by, gdzie li" 
ukrywaią 'ra·rtojlt:. 

Vr:R du CHARDON. 
Robak OJdo:(,y. Ten robak 
gd y przedziurawi ład ygę 
of~tu,lok w to mieyfce z g ro
n1"ldza fię obfi~ ie, y formuie 
fi~ g a łką, w którey FrzeJ1lil~ 
fzkiwa robak, tam fię żywi, 
l'oŚnl(~, y odmienia w piękną 
muchę, z zielonemi oczyma 
y białemi ikrzydłami. 

VER de la CHINE. Ro
bak Chi/zjki, podług relacyi 
Xiędza d' Incarviile, przy
czepia fię do Ij ści pewnych 
drzew, ż drobr. emł robaczka
mi, z których ugotowawfzy, 

w wo-

VE~. .535 
w wod,?ie, ltaie ftę wofk. Po- fi va,powoli toczą z~by, fpra
oobno to fą ź farne- robacz- wuią fmL'órl z ę-ęby, ale ' bolu 
ki, które wvdai~ drobne nie czynią zadnego~ Carcf'ia
promienIe worku n~ lIściach, jres gni~źdzą lię w fercu, y 
o których piCze X du fIalde. zailaniaią uę krwią. któta u- -

VL~~R du CQRPS HU- {hiwni~ krąży. Vejicu!aires 
l\1AIN. Robaki flld~ki.e. Na- f=l takie rozmaitego krzta!· 
tura rożfiała JeCte(l:wa iedne tu, wychodzą z uryną, wi-

. w drugich, y tak w ludziach, dzianQ, ~e żyły potym W 

w zwierzętach, żywią (lę ro- wodzie, przez . miefięcy. 
baki, w wielu częsciach Cla- Ombilicct'LLx. zna ydu ią fię w 
ła, a nawet we krwi ich. J e- pępku u dzieci, dla doświad. 
dne fą iednego rodzaju, a czenia przykłHdai1 na pę~ 
prugie rozm1ite. Eilc(lJhales pek kiełbia rybę, do kt6rey 
fą b~rdzo drobne, czerwone, wy łaźa. Przy kładaią takźe 
rodz~ (ię w muzgu. Szczę- fzkło drobno tłuczone, zmiętO 
ściem że ci okrutni.nil?p r ży- fzane z Sawiną y z miodem, 
iaciele, rzadko fie znayduia. od czego te rohaki naiadłfzy 
pofł:rzeżono w R~new~nci~, [tę, zd ychaią. Cułanei mierz
gdy bardzo wielu wyrmało k~ią za Ikórą y w mięfie, ia
fla m"lligny zarazliwe, że te k fą. CrinQJJ,S, Ci.Aons, Bou,
robaczki w muzgu, były viers, Draconcu[es, Ąrongles. 
przycl.yną· Nie znaleziono AJcarides &c. P. tych jlow. 
Jeka.dtw a D<l tę zar~zę. tylko Iielcophagcf zńayduią fię we . 
fok z l\1alwy, w którym go- wrzodach, y guzach powie
towano Chrzan, od ~tórego trznych. Ve1U.:>t'z'ens. Mowią~ 
zaraz wyginęły rob~czki, y że po wfzy!l:kich częściach 
~a raz uHa la, Drugie f'ą Auri- ciała zarażonego tą chorob,! 
{:l.l[:tl1-es które zna ydLlią fię w rofchodzą fię. Sanguins. pły
J..1fzach, rą niezmiernie dro~ waią we krwi, y nią fię kar
bne. Riniaires, ou NpJzc.oles mią, podobne fą d~ :mirt<D
rodzą fię w nofie, widzian owego liHka, na gł R1ai~ 
że fą żyworodne. PUll1'W- niby oddech, iak u . ielo
naires albo na płucflch, by- "{yba, którym krew ciągn~. 
waią; rQ~rnaitego kfztałtu. y odrzucai.ą. Te robaczki 
Dcntaires rodzą fię, pod fko- chociaż krwią karmione, fą 
rup,! na zębach z niechluy- białe, bo ij~.iywią cząfi:ka'lli 

Yy~ Chilu, 



· 5S4 VER. 
Chilu, kt6ry iefzcze w krew 
fię nie obrocil. Nny(tra
fznieyfze robaki dla ezlo
wieka, fą nazwane T,;enia 
Pattoz, tego flowa. 

V~R CUCURBITAiN. 
Ten maJ y l'obaczek,nak fzta łt 
ziarka ogorkowego, zawf2e 
znayduie fię tam, gdzie y 
Soliter. iektórzy rOZl1-

miei.ą, źe to f'l cZllJtl{i tegoż 
robaka. Patr:t.. Tern/a. 

VER CYLIND inQU~. 
on V~R des (c~NI?A . 'I'.). (lo,. 

baki dzi.ecinne, idb:) glilty. 
Te robaki nazywaią Stron
gle, albo AJcar'jde. Patr% tych. 
fiow. 

\TER d' EPl-l~MERE. P. 
Bp he m"lJre. 
V~~ de FROl\1AG~. p. 

M01LchB de Fl'omage. 
TE)R des GALLES. P. 

Galle & CYJltl1S. 
"gR EN GRAPPI1:S. 

Te robaki kręcone iak nitka, 
y krótkie, zna yduią ó!2 w 

Norwegii, zawrze fą zł~czo
ne iedne z f:rugiemi, na-
kfztah fznurka grubego na 
palec, na kilka fiópdtug,ego. 
Ta tr~ wfzędy śb d czy
ni, którędy fię runie. Nie 
fą one śc;śłe z fobą ikleione, 
ale jak niektór~y f<ldzą, źe 
tak iedne drugi.cll. pożeraią. 

VER de GUm-EE. Jako 

VER. 
miefzk3ńcy tamtego luaiu, 
tak y CuJzozlemcy, którzy 
fię tam znayduią, niezmier
nie fą udr~czeni od tych ro- · 
baków. Zyią pod fkóq, y 
w ten c/.as dopiero n tezno
śny ból z1daią, gdy chcą wy
łazić. Podobni.eż w Indy ;'ch 
wfchodn Ich, w Ameryce p 0-

dnio \vey, y w Kayennie u· 
dręczeni r~ obywatele, oą 
roba l\'1 nazwanego 1\ Tacaqu8, 
albo Ve"y Sirzge. PQcząte k 
iego m0zna przypirać, albo 
n3 lienlu robaczków, które 
l~ ąpi.'~cym Gę pl"l;y! ega do 
Ci1ła. albo Ld{ąJL:enlu po
wietrznych robac l: ków. któ~ 
re ikbdai.ą f WOle nnhenie 
międ z y fkórą y ciałem. PQ 
ukąfzcniu nabiega g uz, iak 
ziarko bobu. Nalmaro wa-
w f z y, y zm i ~ k c z y w f z y t r Q' 

chę t e n b1bel, ikoro roba
czek gtowkę wyścibi, wiążą 
ią n i tką ic:dwabną, y powo-
li wyc i :Upią z o tt rl)źnośc Ją, 

ażeby ó~ n i. e urwał. Gdyby 
fi ę i e f z (' z e k a w cd e k i ~l k I Z 0-

fial, rprawilby ciężką boleść, 
y goqczkę nieberp i ec z ną. 

\Vy imu i ą takźe y drug im 
fporobem, zwiiai ąc go po , 
odrobinie na drewienko, tak 
na wrzeciono, gd yź d lugi. 
bywa na trzy tub cztery 
łokcie . Ten robak w bąblu ~ 

"tak 

...... , . 

tak fię marfzczy w zig-zag, 
iak te, co fi~ .. czepiai,! do 
Oretu. 

V~R HOTTENTOT. 
Nazwifko poczwarki, ~ nie
których rodzaiów robaków, 
nl'\l.wanych Crioceres."· Te~ 
r o bttk ierl: bardzo ociężały, 

okry wa fię od flońca, y od 
de{'zczL1, w POIHowicc z gno
iu fwoiego który wyłazi, 
otworem umiefzczonym na 
grzbiecie. Gdy ten pokro
wiec zefchnie, y fhvardnie
ie, zrz t.q cą go, 4 robi infzy. 
Przez IS dni przeźywfzy 
W tym f'mrodliwym plaf'zczu, 
ftąie fię ochędoźqieyrzyml, 
ży\vfzyrq wyłlłzi nu ziemię, 
tam h~ kryie, y przemi-enia. 
Patrz. C1'io~era. 

ł V ER d es INTESTINS 
des CHEV1\ UX. P. O:iftre. 

V~R LUlSA~r. Rq
bacz,ck świecqcij. \V śrzód no
cy w lecie y wietlen;, by wa
i:-! w trawi~, V ml zieml świe
że y l rC!baczki świecące; tęn 
bl a ile W n ich pochod zi od fo
ku, ktąry z~wiera hę w tyl
ne y części robaczka. Gd y 
fię ruf~a, śvieci bardziey, 
y w ydaie iąfność ~leloną, 
kry ie Gę kiedy zechce, fkur
czywfzy Cię. Dowodem tego, 
że tę św : atłość ma od fub
ftancyi świee:tcey, moźe być 

VER. 3SS 
to, źe rofl:arlfzy go na n;ku. 
ta fubfrancya póty świeci. 
póki nie w y fchnie. Rozu
miano, że tą pochodnią przy
świecaią samice samcóm, gdy 
fię ugamaią za nien~, ~le ~Cł 
fię ~ie pra wdZI, gd y nie zą .. 
wfze świcą. P. (](;e;' nie da
wno odkrył, źe te robaczki 
nawet malellkje zaczynają 

świecić, a nawet w fbanię 

n j jn,f, gdZie nie ~llOgą pe-łnić 
pow innnści samic. Zofi:aie 
do doc:hodzf'nia, na coh fię 

ta m~terya świcąca ~10g.l~ 
przydać. 

vr~R l\1ACAQUĘ ou 
V ~R SJNOE. faq:~~ · VeT 
dt.: GlIinee, 

V i~R l\,Il\RlN. Robak 
In~JlJ7.' i, ten t odza y robaków 
przf:mie!'zkfwa w pia1kll, tam , 
robię robi furki, czyli po
Jo'owce ~ p i ~ljku, y '? 9kru· 
fzyn konch, ikJeiaiąc ię" Ide
jem, którym go natura ob
dąr.cyła. głowę nl~ą fl. f'r1Zą 
niż ciało, którey.uźywa za 
in ftrument, do uformowania 
fobie domku, u niektórych 
ien: ~ormata. Łow i ą te ro
bn lc i w tell. czas, ait morze" 
uJtcrpi, zaźywaią ich do w~'" 
dek na ponętę. Czarne ro
baki ~ wiekfze, y leprze do 
łowienia.ryb, niźeli czerwo
ne. Pa uitąpieniu morza w 

nie-



~S6 VER. 
llie I< tÓl'ych mie yfcach, zn~ć 
wci~~ piafek od nich podziu. 

-r3wiony. 
V~RS MTN~URS de 

f EU1 4J .F.S. p. J1.'lint;·urs. 
'ER de la MOUCH~ 

ĄSILE. Patrz. Asi/e. 
VI~R PALMISTE. Ro

dz~y robaków w źycie cza r:
ny. y batd;;'o pofpolity n4 
wyfpac:ł} Ąntyl1kich, fkłada 
fwoie laia. wc rdzeniu pal
nly ściętey: Tam w y łągłrzy 
fięJywią y ohracai ~~ w Chry
?~lidy, y C~ nakfztatt bryłki 
tłuttośc!. Z bierai'-l ie y k ladą 
w foJ- cytrynowy, poty m 
kładą n:~ rOLen~i drewntan , 
y pielq" gdzie 'ciekając od 
og'lia tIUlto.ść, wydaie ZR

fach b'lrdzo wdzięc.lnY. Ta~ 
~pie!drl.y te robaki, iedzą 
za fpecyał w l\fartyn:ce, y 
W GI-ell' ·dzie, U J',wnych ta 
potra wa była bardzo zf1c1l\'va
Jpn,ll, ikprk:\ n'l nich cienka 
r;hrupa, zą.wiera pod fobl 
tłu[cość delikatnieyfzą od 
~:tpl()ną· 

Vi~RS PETRII+'IES. P. 
Helmi71łolites. Ve1's jJO!!ffJ(Jf. 
Z n ich Gę Qdzą TipllI8~. P. 
tego jlOlf;ą" 

VEK~\ QUEUE de RAT. 
Robak z (zcz'LlrzymJ ogonem. 
Przebyw~ w wod~l~ śmier-
4~~cey, w klpakacp, y pre-

wetach. U l Gżenie tego l"Q

pąka ohl"zy\ go, ieB: ofo· 
błiwe. L1-. brodawek, kt()re 
ma pod brzuchem, Huźą mu 
za nogi. Dla oddechu pod
nosi nad wodę ogon o dwoch 
furkach, które wchodzą ie.
dna VI drugą. iak w perf'pe. 
ktywie ; Ten ogon na po
ząr d Iugi nh ~ linii, rości.ą- I 

gnąć uę może na pięć calów, 
podług podniefieni.a wod y. 
Gdy przyidzie czas prze. -
mi~ny. wył:t2;i 7.. WQdy, y 
kryie fi~ \y ' z ~ ~ąli, ogon mu 
{je fKrac ;i , fkó ra tw.lrdnieie, 
y~robi {i~ pęcherzyk. W któ
rym mucha formUle i1ę. ,y 
eśm lub 10 , dni wylatuie 
mucha, zllpf dza n<G y fkł<ld~ 
nallen ie, poclle l~ą Iq l Y brz y4-
I{iey, którey poźywieniem 
iey potomC!'.va. 

VH:RS ,11.0NG~URS de .. 
DIGNES, de \r AISSEAUX; 
op TA!{ETS. Naymnieyf.lY 
rohak, g-dy fię mocno roz, 
rp.noź y, moźe być na yn! e,:, 
znQśnieyfzYI1l dla c:dowie
l{u. Tę robaki wR 17'51. 
y 173'2.. n;e małego frrachu 
na ba VI ił y Hl/Uend rów, poto
czyły albqv.riem ~'Llty w Ze· 
landyi, y gdyby Gę były 
b~rdziey rozmnożyły, by
łyby c~ h [';rob/ą przedziu ra· 
wiłYł y m ' rz~ zerwawfzy 

t.amy" 

tamy. naypięlmieyfze Pro
wincye byJyby za!aly. Ro
zurni 'ią że te robaki były 
fprowadzone na okrętach z 
wy!'p Antyli'!tich t gdzie t~k
ze by~y f/.kody poczyl1i~y. 
Tnki(' i znayduiątlę y w ~e- ' 

ne~ul, pl'Zei1~\ dulą w korze
niach, drzewa J1iallgliers. ~a 
gtowje iTIlólią nCll{fztałt dwoC'h 
konch, mogtt ohrncać każdą 
z ol'obn'l, te fą iCBo świder
ki, ktoremi oZlL1lawi drze
\vo. Zyią w ,"od7ie, tam 
fię rczmnaża;ą, fkiadaią na
fit-nie .lil okręt: l <:h. \Vkrę
ciwfzy fię w drzewo, zoft.ai,! 
bel'piec:zn mi od drzewa y 
wody, którey pGtrzebui,!, 
gd y fię tocząc ci rzewo {'po
tkaj ą,y zeyd :i n{liedno miey
fce, ieden drugiemu 'nie che 
t.dt~tl ić, y tak rami tLę zaia
dil ia. Dla zchowania okrę
tów~ w całości od tych ro
baI{ów, oblepiaią po wierz
chu fierścią by dlęcą, ze 
fzkłem tłuczonym, potym 
po wierzcb.l obiiaią tarcica
mi, ćw ie kah1i z fzero kiemi 
główJiami; a mi ten czas ro
baki, nie mogąc dać rady, 
nie ty kaią okrętno Robaki 
takźe nazwane Pi1Zceaux de 
mer, przyczepiają (lę do oIetę 
tów. Patrz tego Jlowa. 

TER ROUG~. P.Ciaiton. 

VER. 357 
VER de SAUMURE

Zn a yduią i1~ w rorole fol- ' r 

tlym. S <-: m,ca mowią ma pod 
brzuchem ptcherzy k ~ięki. 
VI kt6rym fą i1i~. mll l<?c 
ią p17.ykrS-wfzy, ~('in\a fi 

gami ten pcrchc4rzyk, y ub
tw ia w y rtu fzc i' e n u na~ ; e n: 3. 

\' ER a SOlK R()bac~ek 
ied!f,:almy. Ten rob~c7.ek 
pochodzi z Ch i n, pructiie 
dziwn!e, V odzie;\a j ;8S pi~

l\nq, y \~yg()(1n'~ rn~l'eryą_ 
\V łi:uIopie doryć znacznie 
r<,lmnoż y ł f)ę, Y w l ro\\ i" .. 
cyach poludnlOw~'cb we Fran 
cyi. Teraz na\H't y w' kra
jach pólpóinocnyt'h go rozm 
Z31./ lJ wnza ią nń g'~~C;('I~icy 
tego rolJ~iczka, źe n~ł('zynia 

do oddechn, ma po bokach, 
male ziarka na glowic f~ 

oczyma. Spoyzrzawrzy we
wnątrz tego robotzka, przy
zn;'\ ć potrzeba, źe n;::tura 
dale tyfiąc.zn~'m fporobem 
Serce czyli pęcherzyk, cią· 
gnie {i~ środkiem .ciab, od 
głow.y aź do otworll, bIeg 
krw i.l czyli Ij Jnvoru, k t/jry 

W fobie zawier,a. cyrku!nie 
od ogona do gio y; i el'zcze 
nie odkryto zylek, l;tóre 
ią oąnofzą do (crca; lUftY 

zda ie f!ę odpraw; ać rwA y 
bi~g, pr~e.z ruch pc r: ltalli .. 
czny; Składy w ktolycll I. tł .. 

myka 



~gS 
myka Clę materya ic-dwabiu, 
fądwa pęcherzyki żołtCl'We, 

które z?wiiaią!ię nil gr.lbiet; 
y kbńtzą fię na głowie gdzie 
ien: brodawka ł która li .\lŻy 

za d t ut?wn cę. Tr;." Ii1nl:tC 

gąfienic~ przez trzy dni w 
Splritulie, łatwu IO!.eznać 

można te naczynia, gdy [tę
żeją, J akimae dopie ró fpó-

• fobem pokarm z li~c1a mer
wowego. ohraca f1S w ledwa- , 
,bill matcrY1? \V tym mo" 
tnencie gd y robacze k rnuie, 
likwor ielt cicldy, 1koró go 
powietrze obeymie, zf'ycha 
fię, y od t ;;0 c.laf'u nie może 
być zmi().clonym, ani od 
\\'otly, :mi przez clcpło. i
tka miętka, CL.yli muterya 
iedwabin, zawIera w foble 
przymioty pięknego poko
,fru, rCJfpuf'zczcna w \. odzie 
gorącey, y rosl:'iągn ; ona na 
pa pie rze, wydaj e po lWI! żol-
tawy. Z tey obftrwacyi, 
możnaby pl"obować robIć po
kofŁ. l\1no!bvo wielkie sru-

t bych I-nfienic, które obfltuią 
W materyą włokni1tą, y nie 
czynIł żadnego pozytku, 
tylko fię wlefzai<l na nici ie
rlwahney, pod CZ;lS fwego 
przemlen ~en , a, moznaby z 
nich rob, , ~Ibo pokoit, albo 
prz~plć na matery e do fa bry k, 
albo na co innego obracać. 

I' VER. 
,~,. kraiadi c.ie ){ych. gdzie 
nie (<J. tak przykre odmiany. 
powiet.rza, iak naprzykł;d 
w ]'y,mqIlŻ7l, w jcho.wuią ro .. 
bac.,lki na drzewach morwo
wych, z!cąd potym a(łerwa .. 
wfzy tj .~, y ptc:~herz,gki żohe 
ied v..aq'll . rpadai~ mi ziem <G, 

trawą żaHaną, iak po'mar<tń

cze. \V wielu kraiach gazie 
ie hO!1l1i~, k ho:~ ich w po ko· 
Hl n~ poILidnIc, y H:a.wiaią 
~},dązki; tam daią im liscie 
św ieźe re kilka ra z y na 
dzień, podlug mocy yappe
t'ytu. . Tyfiąc rob~czliów, 
zHlcla Sa funtów łisci, ,od uro
dZf'nia, aź do terminu gdy 
rość prz~ftai~. Dla zdl'owJ.a 
ich,naybardziey ochędoil:wo 
potrzebne, y dla tego można 
Jtście św ieźe dawać na śi.eci, 
po którey robaczki tr~f1<t 
do nich, ił gdy zjedzą pod
nieść sieć, ił linki dawne wy
padną. Robaczki nim l1ę 

przemienią w mot y le, czte
ry l'azy odmicnia!ą na fobie 
lkórkę, co ieft dla nich nay· 
trudnie y fza, y wiele ich pod 
ten czas zdycha, vV tey 
chorobie moźna ie ratować, 
kadząc ziułami korzennemi, 
albo parą od oćlu. Gdy rO· 
baczl(i dorofną, nabieraił 
kolon1 cielifrego, y fą w ten 
czas niefpokoyne,rzucaią h~. 

Kładą 

ł"" 5Sg . 
Idaaą im na ten czas korzy- , gorący, ażeby Chryzalidy 
tzki z wrzoCu, w ktÓt.:YC11 0- porn~ł y, albow iem moty fe 
bieraią fobie .mleyfce, na wyłaź c, poprułyby iedwab 
którym obwiiaią tlę nay-. na "!iefzkach; ikoro zaczną; 
przód w. gruhy iedw~ b. na- w pIecu trzaikać iak fol w 
z wanlf Fteuret albo Floft:lte, og'niu, znakIem ie.f1:, że iuz 
tam zwiiałą hę y fnuiąmie- pofnęły. Motyle zoltawl0ne 
fzek iedwabny, na miefzka.. dla rozmnożenia, chowają W 

fi e dla heble wygodne y pudelka materyą wełnj~ną. 
m ietkie ; wfz' Hkie nitki wyfiane, gdzie SamIce fkła: 
Zw iialC! nę w Zig-zag, fze- daią nafienie. . Z jedney 
scią warfztwarni; nLt.lul ro- ~r~chm! nahenla, rodzi fif& 
zwiniona z, rtnefzka, moźe plęC t~ill~ty robaczków, po
być długa na 700. kl'oków, łowa Ich zawfz e zg.1nie, nim 
albo 9 00 . Tę robotę tak fię uwiną w mi efzki, wiec ze 
pracowitą, kończy we dwoth 2~f)0, loźe h yć ied~~biu 
albo we trzech dnlach; a któ- llnt ieden. Nafienie robacz •. 
fe fą robaki mocnic y fze, to kaw Francufkich, daleko mo. 
y w kilku godz1flach. W cnieytze y licznieyfze wv .. 
tym pęcherzyl<u rob;lCzek, daie robaczki, niźeli. Ped~ .. 
przemienia fię w Chryzali- m.antik!e '. Sy.cyUync~e,. '~ 
d~, a potym w motyl:!. vV H lfzp':ll1fk le, o które fię .ta~ 
osm a~~o we 20 dni, motyl n~ocno !l:araią. W kraiacq. 
~rzeblla. hę z miefzka, y za- clepł~ch, nie c zynią tego 
zywa uClech po pow ietrzu. fraranla ot<oło r ozmna:i.ania. 
'V~bieraią mi e f/.. ki co pię- robaczków, gdyż fię farne 
knleyfze, y tęźf'ze na roz- l mno' '. . wy ęgalą; u n~s Z'lŚ mufz% 

zenie; mlefzek S'lm~a obwiiac, y pod kura ogorze .. 
ielt podługowaty, a samicy , Ib k b' - . wac, a o o letv nofz!lC 
okr~gławv; W fl::1nie 1'0- przy fobie, zag-rzewaią; gdy 
,haczka, moźna. pozn~ć S'łm- naftenie poczerwienieie,zna. 

t ca po oczach znac7.niev- kiem ie~, Ź~ było .. nad to 
fzycl,. y wvr:l7.nievrzych. rozgrzane, y iuż z ni.ego nie 
Miefzki, kt6re fą kolor~ (lo- nie bę~~ie, y m'ul'?t inlze 
rnian~go, maia w ~obie le- brać do ogrzania. Na yi{ło
przy led wab, kładą le w piec tnieyfzy punkt iefł: w na .. 

Zz fzycą 
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fzych kraiach, co do wy-
chowania rob'lczków, źe 
nie moźna ich mi e ć poty, 
póki drzew morwowe nie 
rozwiną fię, y dla tego zbiór 
iedwabiu u nas ie(t poźny. 
Wymyślono na to takowy 
fporób, ażeby 1 1 ś c la morwo
we fufzyć w Jefieni w cieniu, 
potym tHuldfzy inne liście, 
wycifkai(~ fok, nalewaią w 
butle, nalu"wfzy z wi.er~chu 
troc:he oliwy, aż e by fię nie 
zepfuL Chcąc poty m wcze
śnie mieć robadzki, nim fię 

morwy rozwiną, biorą liście 
fuche, y maczaią w tym foku, 
które od wilżaią (j ę , y na ie
ralą koloru zielonego, po
tym gdy oCiąkną, kał mią ro
baczki tym czarem, nim Gę 
liście rozwiną. Ni.ektorzy 
maią pekóy umyślny dla 
robaczków, w którym Cię wy
l~gaią, w umiarkow a nym 
cieple fiopnia 18, podług 
Termometru P. Reaumur. 
We 14 iednak y 15 (topniu 
ciepła, fą mocnieyfze, y ie
dwab robią pięknieyrzy. Pię
kność iedwabiu zawifia od 
gatunku liści morwowych. 
Z morwy ordynaryjney, 
wfzczep~riey w morwę bia
łą, bywa y więcey 'edwa
biu, y pięknieyf'zego, który 

otym przez fztuk.~, odmie-

niai.ą na rozmaite gatunki, 
y kolory. 

V~R SOLITAIRE. P. 
Tania. 

VER STERCORAIRE. 
Patrz. Mouche mcrdivore. 

VER SUBLINGUAL. 
Ten robak przyczep ia 0EG 
pod ięzyk iem u pfa, fpr awu
ie w nIm gł ód, y chudnicni e 
niezwyczayne. Lecz..ą go 
wyci ągnąwfzy fz~!ką tego 
robaka. W Hrabrtwie RouJ-
jUan, pry legawe y Owczar
fkie, bt rdzo częfio tey cho
robie podlegaią. 

VER de TERRE. Gtifl" 
~iemna. Ten robłk czołga
iący (ję, którego depczemy 
nogami, y którym brzydzie· 
my fię, ma iednak źyie (ia
ko y inne wrzyftkie iefie
Rwa fiworzone) ruch czu
cie, y inne przymioty zwie. 
rzęce. Czofgante lię iego 
ułatwia nierównością c'lała, 

które oę okrywa drobn ym 
włofem, okrągłym, y koń
cz y [tym. Gdy fię chce wci
fnąć w ziemię, wypufzcz a 
wprzód z fiebie kle y ki fo k, 
po którym fię łatwiey wfu
wa, żyie odrobiną ziemi, 
którą tra wi, a refztę drog!! 
odchodu, wyrzuca w pofraci 
robaczkowey. Ten robak 
niewmny, nie fzkodzi ko-

rzon-

rzonk6m, ani. roślin6m. Te 
robaki fą dwoypłetne, człon
ki naturalne do rodzen~a, 
maią blifko fzyi, ł lczą fię 
na ziemi. 'Vidziemy częfro 
od nich podziurawioną, z któ-

. rey wyłażą w ten cz~s, gdy 
fię chcą złączyć z s a micą, 

podczas zł ączenia, prędze y 
fię dadzą zgnieść, niźeli ro
złączyć, rcbaczki które fię 
z nich rodz ~~ , nie przemie
niaią fię, nie wyłażą z ziemi, 
tylko po derzczu wielkim, 
albo za nafl:ępu i ącą burzą, 

, albo w czaCie miłości. Ażeby 
wyl n zły na wierzch, pokró
pić tylko ziemHc korzenne
mi iakiemi ziołami, albo tu
pa l~C nogami, od naymn iey
fzego rufzenia z wie rzchu 
żiemi uciekaią, boiąc (ję być 
poźartemi od kretów, nay
ftrafznieyfzych fW0 1Ch nie· 
przyiacioł, iako też y ryba
ków, którzy ie zbiera ią do 
wędek, n3 łowien i e ryb, na
zywaią ie Aclzees, ou Laiclzes. 
Ludzie fą r07maitego gurtu 
na św i ecie. W lndyach bar
dzo lubią ieść gliH:y ziemne. 

VER des TUMEURS 
oes BITES a CORNE. Patrz. 
Oeflre. 

VER a TUYAUX. Te 
robaki fą teź farne, co Ver 
,.ongc'IW de dignes. Patrz tego 
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VER du VfNAIGRE. P. 
MO'Llche du Vinaigre. 

V ER ZOOPHYTE. P. 
Zoophyte 

VERD d' AZUR. Patfz. 
Pier're Armenienne. 

VERD-DEGRIS. Patrz . 
Verdet. 

VERDET NATUREL, 
VERD de MONTAGNE. 
GnJJzpau. Ie!l: Okra z mie
dzi, albo gryfzpanu uformo
wana, przez wody podzie
mne,które rozwiązały miedź. 
Używaj ą go do malowania. 
Patrz. Ochres Cuivre. B y wa 
także Gryfzpan robiony; 
kładą albowiem' b~achy mie
dZlane,nad waporami z kwa
[ów, a ofobtiwłe oćl:u tęgie

go, które pożera)ą miedź, y 
obracaią w wapno. Te wa
pno iefr Gryfzpanem, który 
w malowan lU tak śliczny wy
dai e kolor. 

VERDIER. Trznadel, 
tak gonazywaią dla koloru 
zielonego, z natury ieft we
fd y, śpie'Na wdzięcznie, 
gniazdo fobie robi, w chru
frach z }o'owieńcu, wełny, 

pierza, y wło[ów; znosi iaia 
nakrapiane czerwo~(>mi kro
pkami. Na lato ddfatuie do 
laru, ił a zim" ciśnle fię do 
ftodó ł. 

VERDON. Ten ptafzek 
flou~. Zz~ znay -
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zn~ yduie fi~ w nglii, śpie-
wa pięknie. chow:-t <l go w 
klatkach, gniazdo robI ze 
mchu zielo'" «:>go, y znosi 
cztery lub pllt:Ć la y, blado
hlękitnych. 

Vfl~RGE d' OR. To ziele 
oziela na 9. gatun kow. i'.dobi 
ogrody gałązkami.l\oloru zło
tego. Plzczoły bardzo w' ele 
miodu zbieral4 na nim, Li.., 
ście ie60 warzone 11k nl?r
bata nużą na rany., kwiat 
wchodzi dą mlbCI Szv.ay
carikiev. 

VERFE d' AARON. OQ 

BAGUETTE DrVI 'ATOl
RE. Pdtrz. Coadrier. 

VERGE MARINE, p, 
. PriapIJ de mer. 

VERINE. Gatune k ty ... 
tiunu nayprzedn'eyfzy; któ
ry fieią Hifzpanie w Wen e
~młi, w Ameryce południo,=, 

wey. 
VERJUS. Ie(ł fok wy

ciśniony z iagód winnych 
niedoyzrzałych,do z~prawy 

potraw, powiadaią że n rn 
czyfzczą wofk na świ~e. IeH 
takźe gatunek winnych ia-

, gód, z których fmażą kon
fitury, hście tego drzewka 
czynią P!ękny Szpa·ler. 

VERMEILLE. . eKtó-
rzy kamieniarze. tak nazy
wai\ pewl)y gatli!lek gra .. 

Rob~H'Z~' morrr:ie 
~zif.>lą Gę mi róźne rodzaie, 
każdy ma fwoy f'rofob fz(;ze· 
gulny, którym robie rob.i 
m ef"k"nle.' Zn a ydulą (j~ 
w br ł:ł~h iKupl'.:>ne r; e re~ 

gLlI~lrnie~ dnJgie pracuią Z; 

w1t'l1q r g" larnnścią y budu .. 
ia micr7k~n'a koloru czcr
wVo ltgO, Nazywaią' Or .. 

ifąCS de mer. Te roba9zki 
Ż )' i" w grom'ldzle, ,robiąc 
dla liebte lClźdy Jfobne mie 
fzkanle ~ nakfztałt !wncn t 
które Gę rohlą y twardniei% 
z foku, który Z fiebie te ro· 
bączk I w y pufzcza' ą Antales 
y Dentales, choci" Ż, Cą ;;-am"! 
knięte w podobn ych rur1olch, 
nie należą do tey KLaf~Yt 
gd yź ł y ia ną ofobnoś Ci. P. 
tyeh fluw~ 

VltHNIS. Iefi: rodzay 
drzewa Tox1codrm"on w J a~ 
ponil, tak jadowIty, że famo 
d0tl\n!E'nię lilrka, albo exha~ 
lc~cya, nah:::w 'l .!;łoży. Ja
pończykowie zbieraią z tego 
drz.ewa, w naczynia drewnia
ne fok b,aly y łepki, który 
mi wietrze czerwienieje, 
chowaią go w naczy niach 
fk.6rzanych, oli wą wyfmaro .. 
wanych, którym pokofl:ui\ 

czarl!0 

• 

czarno f'Ń'oie fpr1.~ty, a ł<a
likutcz y kowie' n im uę far
buią. Gatunek d"'zewa, któ
re rOśnie we F,rancY'i pod 
nazwifkiem V"ernis, wieheni" 
j 11: ozdobi ga' ków, dla li.'ści 

c:z rwonych, othożnie ich 
potrzeba doty l<ać. 

ERNIS de ~a ClłlNffi: 
fatr%. Arbre d'u Vt'rllżs. 

VER IS OU, ·~ANDA ... 
RAQUĘ des ARA8ES, P. 
~ancJaraque. 

, VERQNIQUE. frżeta
cznila 41po Weron;ka ziele, 
którepo ra'Chu ią .+3. g' tun
}{ów. Clldowne fkutki temu 
przypifywano, ale, wiedzieć 
nie moiMi dla czego. Na"! 
pirano cały Trakt~~ o Wero
nice, pod Tytułem The d' 
Europe~ Ale VO tCl ~ wiel
loe y wziętości, teraz zapo ... 
rnni:>no o n ic·y, 

V E H RA T. l( iernoz sa ... 
rniec swim. Patrz.; Pore. 

V ERR l~ de ~H)SCOVIE. 
Patr:t.. M/ca. 

V ER RENATUREL. 
, S-:..klo naturalne, któte winną. 

fwóy pocfate~ ziemi" jaka 
y lawa, która płynie z gór 
ognifl:ych, gdzie natura do
kazu _e fWQicp fztuk Chimi." 
cznych. 

VERTEBRES. Pacierz~ 

JlI k'1z!l~u. Te cz~ści w czło-

393 
wieKU fą. fl:rukttJry cudowney. 
t~kźe w wielorybie, y in
nych ?-w' erzętncb. \ ("\\~ątrz; 
dZ'ur~ vet pr '~z które en-

. t r l;rzt:chodż'J f/pik w po .. 
d ł uź, hÓl'Y ieCt rościągaią
cym t:ę ml1"zgicm. ~''.ięzy 
met' e utrzymują. ie w ku-

pie. że fię r~ZrYl;ać n 'le ~o" 
gą, odtączenie 11' ymoiey
fzf' y cza 'du. by ICJ y przy
czyną s.mierci, prz~z rozer .. 
w~nie fzplku. Bonzowie za
raz z dżi~c ńftW'l,. zwrotnpść 
p:ccierz obracaią, w iedno
fra y ną pr~w le ko~ó~ ro zumie
ią. że w t,ey polł.lłrze~ lepi~y 
at podobai'ą Bożkó!n~ 

V KRV rUN E. ~el.eźnif 
7iFIf', które utarta y przy
łożone I)a głowę. 1,1' lTIl r!-~ 
ból y migrenę, piiąc w her.
bacie~ rofpędza \-V2pory y 
kolki. Dawni Druidowi-e, 
to /lE>le mieli w ofobliw zYPl 
poL~ Dowaniu, wpf7ód nim 
ie zbie ~.ali l cz y nili ofiary 
Zlemi, :zhieręti go p.rzed 
wfe hocl eOl (lońca, pod czas 
kanikuły, !tropili w.od~ po~ 
sW1ęcan1, pa Qdpę.d2:ęnie 
zt~vch duchów, ~ potym za
żyw.li go chędpienta Olta .. 
rza J ow ifzowego. ·Przypi .. 
fy.w~n mu tyfiąpzne cnoty, 
do poiednaI)ia ferc urąźQ
ny('h. Heroldowie gdy ogła .. 

fzali 
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fzalt pokóy, miewaliglówy 
uwieńczo!Jc tym zielem. 

VE.SgK rVyka którą 

zafiewaią ląkr .umyślnie ro
hione, ien: wyśmienitą parzą 
dla bydła. Z ia rno lubią 

bardzo gołęhie. W R. ] 709. 
Robiono z w y ki chl eb, ale 
był trudny do frrawienia. 
M!k a z legum in, pof"policie 
lepie y udaie hę w gotowa
niu, niż pieczeniu. 

VFSSE de LOUP. Ten 
gatunek Grzybów, rośni'e 

naokoło Paryźa, Z razu ieft 
biały, poty~ gdy doyrzeie 
ftaie fi~ czarn ym, wewnątrz 
ma fubfi:ancyą miętką y mię
sin:ą, która gdy fię zefchnie, 
obraca fię w proch źoHy. Ten 
proch exarninowan y przez 
Drobnowidz, wydaie Clę iak
hy były drobne gałeczki, 
roaiące na fobie drobne lwI
ce, te fpadaiąc na ziemię, 

fiaią fię naueniem, z którego 
rozmnaźaią fię. .J edząc ie 
hyłyby trucizną, profzek do 
rany przyłożony wfhzymu
ie krew, y ofufza wrzod y, 
ofiroźnie go iednak potrze
ba używać, w oczy 7.afypa
wrzy, fprawiłby inflamma
cyą wielką· 

VESS!E. P§cherz. Te!t 
naczyniem Uryny, oddzie
loney od ~~rwi przecedzone y 
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przez nerki, iklada fię z wie
lu błonek, ~lho pokro~ców. 
Jedne fą mię GH:e, drugie ży
lowate, które mogą l1fC kur
czyć, przez co llwalniaią l1ę 
z uryny. która do nich zgro
madza fię. S~odek pęche

rza powleka sir wilgocią 
śliiką, ażeby o(trość uryny, 
nie tak raniła pęcherz y nę. 
Uryna gd y ieft dlllgo trzy
mana fzczypie żyłki, wfzy
ftki e mufku ty kurczą l1ę, 

ścdka ią pęc.;herz, y llwaln ! ai ą. 
z uryny. Przypadkiem nie
fzcz~~!iwym, w pęcherzu for
muie fi~ ka111 t eń czyli Be
zoard. Patrz tego (lolpa. 

Vl!.SSlE de Nlf.Ć.R.Patrz. 
Galere. 

VEUVE. lYdowa Ten 
ptak piękny. wIndyach, 
wfchodnich tak nazywa fię z 
koloru, może żyć w nr.fzym 
kraiu. Chowaią go w klatce. 
Dwa piora wifzące w długim 
ogonie, które fą naywJękfzą. 
iego ozdob:l' wypadaią, y 
odnawiają fię co fześć mie
fięcy. 

VIC TIMARIUS, VI
CTIM AIRE. Te Emblem
mała daią na m poznać, iak im 
kfztałtem dawni, prowadzili 
ofiary do Oltarza. Bywały 
albowiem uwieńczone w 
wieńce z kwiatów, w prze-

para-

parania, y gałązki. Prowa
dzono ie tak przybrane, aż 
na ll'lJey Cce o iiary, prz y od
glofie muzyki ~; y śpiewania. 

Vl~~LLAR O. P. lV/one. 
VIEILLE. Anglicy tak 

nazwali ry bę pewną, która 
iefr z rodzaiu Stokwifzu, 
Hollendrzy ią łowią. y m:fo
liwfzy pofy 'laią do fwoich 
Ofad. 

VIELLEUR. Robak tak 
nazywa fię od fzelefłu, któ
ry czyni lataiąc. Zdaie l1ę 
że iefł iedno, co Porłe-lanter
'I1e. Pat'rz tego (lOWG. 

VIF ARGENT. Patrz. I 

l\t1ercure. 
VIGNE. Winna macica. 

To drzew ko pocho dzi z A
zyi, prżyfwoił'o Clę w na
fzych krala€h; Drzewo fu
che, ni kczemne, wydaie o
woc, z którego pijemy tru
nek nayprzyiemnieyfzy. 
Gaulowie zakofztowawfzy 
go troche we Wlofzech, ro
zumieli być miefzkaniem 
Bogów tę ziemię na którym 
tak rofkofzny znaleźli na
pó y, Y to im naywiękfz~ 
było przyczyną, że wtar
gnęli do Włoch, opanowali, 
y fpalili Rzym; ale w krótce 
od Kamili a byli wypędzeni. 
Sadzą winnice, y rozmnaźa
i1 teraz we wfzyfikich kra-
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iach, gdzie tylko moźe być~ 
a rofnąc pod rozmaitym po
łoźeniem kraiów, rozmaite 
tez w ydaie \. ,na, różniące 

CLę ;fmiłkiem, k?lorem, y ga
tunkiem. "Vinnice robią po 
górach, ażeby fiol1ce lepiey 
dogrzęwało, y grona winne 
lep iey dochpdziJy, grunta 
czarem pia(zcz~r{ł:e, kamie· 
nifŁe, y nieużyte. !taią fi~ ' 
mieyfcem nay~fitfzyro al 
wina, przy cięźkiey pracy, 
y l1araniu. Ga:tunki wina, 
które pożno dochodzą, fa .. 
dzą w gruncie Wyro, fu
chym, y wyniolłym, ktore 
zaś latwiey dochodią, gdzie
kolwiek. Gdy fą mąci~e win" 
ne rozfadzone, daleko wi~. 

cey wina przynofzą gdyż 
powietrze otacza naoKoło, 

y wilgoć fię Tofchodzi .. Zhy
teezn ie ta kże rozfadzać, ieil: 
niepożyteczna ~ gd yź po
trzebował P. Duhflmel, y fa
dzjł wino na polu, iedno oeł 
drugiego z daleka, ale prze~ 
połowę mniey zebrał wjna~ 
niżeli z ord y nary iney win
nicy. \Vinnica po~rzebuie 
u pra w y, y gnoiu owczego, 
od którego nie nńbiera od
razy, ale owfzem może ro
dzić; ~o ·6 .. lub 7. bt wciąź. 
W winnicy obcinaią ga~ązki~ 
ażeby nie wyxafiały w drze-

wo, 
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wo, ażeby nadto owocu nie 
mia ł y, y n i e w y fil fz c z a ł y 
fię nazbyt. Gdy macica ze
frarzeie, fzczepq w nią mhr 
de gaL~lki. Rof'pinni ą mło
de rofzczki na płotach, aze
by był Y zalIonione od wfc:ho

, dowych prońl1eni, które wi. 
nu bardzo fzkodzą po mro
zie. Okr~efuią liście, y gę
ite gałąz \i; aźeby był pel..: 
n.ieyfzy owoc. Oel'/,c?.e 0-

płukuią w czalie kwiatu/pył 
zapiadzaiący, roh, ki y sli
maki takźe wiele pf1l1ą, któ
re gni ~'źdzą fię \v gn iu le-' 
Ź tcym rniSdz y mnclcami, 
fzuka ią ich w gn iazdaen, y 
wygubia ią. Od Y będ/'i e tok 
dobry, y pogodny na winn, 
bardzo Hę dobrze udaią, y 
konferWllL! przez wiele lat. 
We Francyi każda Prowin
eya, fzcl.yci Gę fwoim wi
nem, iednym nad drugie le
pfzym, podług potoźenia 

winnic, y gruntu. ,V po
lpolitości mowiąc, moźna tro
iako zbierać wino, iedno. z 
grón naydoyzrzalfzyeh,dru
gie z podleyfzyeh, ił trzec:e 
z iagód zi.elonych, .pogni
łych y zefchłych. Z pier
wfzego zbierania, bywa wi
no nayprzednieyfl.e, zwła
{zeza gdy fą iagody obrywa
ne z gron, gdyź te razem 

VES. 
tłoczone czynią furowośc, 
ź iagod białYQh, mamy wi .. 
no białe, ale cienkie, żot .. 
knie prętko, y traci moc. Z 
czarnych iagód wino białe 
bardżo piękne, y przednie, 
gdyż kolor czarny, tylko vi 
fkóree 7oftaie, nie miefzaiąc 
fię ż fokiem. 'rV Szampanii 
zb ieraią iagod y po rosi e , 
wprzód mm iloAce ogrzeie, 
przenofzą ie po\voli do pra
fy, wyciikaią wfzylł:ko ra
tern, y mai!: wino, t'-ł kił· 
wne, które my nazywamy
Szamp1ńlkint Inne które 
po ńlm wycifkaią. ii··bier,tią 

Iw!oru, y nie fą tnk białe. W 
Burgund yi tłoczą wilio cZer~ 
wone, zbie raiąc iagod y VI 

rtaywi~kfzy upał, t.:z1fl:ki 
czerwońe Ze fkórki mi.efz.1il 
fię z rokiem, y wino nabie a 
koloru czerwonego. W ten 
Czas gd y tlę w I no burz y, po
w{ta1ą wapo"'y, które tłu:ni,! 
w pow i etr'~ll fprężyH:ość, y 
był yby śmiertelne temu, 
któby na ten czns wf zedł do 
piwnicy, nie napLl~ciwfzV 
wprzód woln~go pl)wietrz~. 
Wina iłoa!de fą te , którym 
nie pozwalaią fermentować. 
Nalawfzy w beczki wvka
dzone fiarką, nie mOże ~ino 
burzyć uEC, y za wfze zoaaie 
flódkim. Zaźywaią takiego 
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wtna, w katarze y na piersi. rozgrzewa zmyfły, ferce IO-

Zmiefzawfzy iagody z ró- zwefela, rofpędza mdancho
żnych Prowincy i, .fl:aie ft~ lią, Y daie rozumowi więce y 
wino umiarko wane ll{jd yczą, żywości: ale z~yte k w wi
zapachem, y delikatnością, nie, traci rozum, zaHania 
po wyburzeniu. Tym fpo- oczy, pfuie wagę w człowie .. 
fobem robią wina Hawne w .ku, y nabaw'~a chorób, pa
Azyi, w Sit/ery, y w ł1aute- raliźu, gorączki, letargu,pu
viUiers. Lep iey zawrze ia~ chliny, apoplexyi, y innych 
gody mlefzać, niżeli wino. tym podobnych. Z wina 
Dohroć y trwa łość wina za- wyci ągaj ą różne fllqfiar.cye~ 
leży od dolkon: łego oddzie- z foli która na beczkach o. 
lenia wina od lagru, y dla fiada, robi fię K"emor łada,.;, 
tego ściągaią wino, klarują czyli Wayfztyn; z l:łgru 
blałkiem od iaia. Wino wyfufzonego y rpalonego .. 
Szampań1kie, przez orobli· robią Pop~oł z wayfztYl1u, 
\Vfzy fkutek fermentacyi IW obydwa wchodzą do różnych 
l\Iaju dzielą(;ey fię, w butel.. fztuk. Z w!na rlyfłyllnią 
lachmufsuie,y leiąc w fzklan- wodkę Francut'ką, Sp'iritus vi-
1H, wytryfkuie, gdyż powie- ni, y Ocet tak potrzebny. 
trze, które fię w nim za wie- do życia ludzkiego. R--obi~ 
rato ufł:ępuie. We Wło" talde wino bez iagód win
fze.ch y w krai ach ciepł ycb, n ych z Cukru, który rnfpu
J agod y dochodzą w dofko- ściwfzy w wodzie, kładł 
na!fzym fi:opniu, trżymaią wayfztyn z wina Ryńfkiego. 
na macicach, póki nie wię- gdy ten trunek zfermentuie, 
dnieią, przez co Gę fok w nich zoftaie bez koloru, y bez za
temperuie,powyciśnieniu fta- pachu,gdy poczn;e kwaśnieć, 
ie llę wino bardzo delikatne, farbuią go płotnem fntrła. 
Hodko pieprzyl{owate, ale tnym, nazwanym: Tourn~
t~kie wina bardzie)' tylko 'I1{;/01 en drapeau, fllho laką 
flUŻ~t' miefzka iący m w ci e- robion~, ze fkore li jagodo. 
płych kraiach. ,-,",'ino Bur- wych, a potym zaprawuią 
guńlkie y Szampallfkie, fiu- ziołami korzennemi. \V ora
t.y zimnieyfzym kraiom. dach gdzie ieft wicie cukru, 
',Vino zażywane mlernie, możnaby takie wino rob : ć, 

Aaa zamiaft 
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zamiafl: prawdziwego. bOlażliwe, poluil na ni,., pó 

VIGN~ HL1\NCHE. P. Jafach, y blOr iak. fwo e. 
Bayone. Ro:,cl~gnywrzy fZIl-lt w 12-
- VIG~(I ... d'u lORD. Patrz. fie, na~ilniai,! J.e ze wfz T_ 

Houblon. I H:kich l('ron, une ib ni ,'I r;~ y 
~lGOGNE. Owca Pen/ań· nad fZlHlrt"all, ni~ l>lllleq 

jlła. Te zwierzęt:t w Peru, pu,o y st . .> J o ra ią (i,~ w rsc~ 
w' elki pożytek pu,ynot'zą, my l>li\V J eh. l, tórty d,) nIch 
używaią ich do d.lwigan'a CL.ę (; l~ i:rz(~ lai . , CI.~"C;11 źy-
ci~ź~rów, mag:! ' un i esć 1-5 w ~-m 'Hl tł:r.T Cl~k .)lor\.Po -

funtó v, wy'voż '~ nil poh WJaJ :Lt!, że te /.wle :/..,~t~ ro-
gn'óy, z pod ptaków dzikic.l, fpu tne, lą tak uo"g n 7,owa-
.które na to umyślnle cho- ne, że po zl -lczelllll nę sam-
waią, y prz.ewożą to w 'ry ca z Satnl<:ą, z w iel k~ ttll-

j{Upieckie. W
r 
drod .~e źy\vią dn0ścią ptzychodzl im Gę 1'0' 

fię trochc trawy, wełn ieG: zlqczać, t ak dalece że C6a-
biała, miętk:t, y bardolo Cle.. e~, y dZlell cały ? , -fob~ są 
pła. Przym L e~·lawr/.' do zł: czeni. 
niey sierŚCi, zalCcczey, albo ~ VINAIG~ 11~R. Tak nl
królicze y, lobi~ po fabry- zywaią gatunek Sum ~kLl, z 
kach .czapki nocne, pończo- którego owocu nFin vl'/..y wo. 
c~ y', :ręJUl\V icz kl, &c. H if'.l- dą robi Gę Ocet, P. Sumach. 
panie probowali zaprowa- VIOL[~TTłi~.Ft"cd~k. Ten 
dzić. do fwoich kraiów Eu- kwiatek zapachi.l Wdlięczne
l'opeyfkich,te tak kofztowne go, CęH:0 l1żyw~1ny bywa do 
zwierzfGta, ale fię nie udało. lekarltw. Robią z nich farb~, 
Chodza wolno po gorach. y fmażą fyróp, Oużący bar
gdzie i~!l: naywi~kf/.e Z,lmno, dzo na piersi. Chc~c m et 
Moźeby fiec utrzymały w farbę z fiałków, trzfba go
p6łnocnych prowi.ncyach tować bItki w wodZIe, ale w 
we Ji\'ancyi, okolo Alp, Y nac/..yniu cynowym, gdyź 
gó~ ~irene y lkich 1 gdyż ten met ' l, d od~ te piękno~ci 
tamteyCze powietrze, 1):"ę kolorowi fiałkowemu. Chcąc 
dze yby fię z godzi lo z ich zachować fia I ki na fucho, 
powietrzem niźeli ,V Hifzpa- zawfze w fwoim kolorze na
nii. To zwierze z natury tnralnym, potrzeba {'ufzyć ie 
fpokoyne, aiel1ychanie ieit . w takim naczyniu, w któ-

rymhy 

, : 
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'y hy fię ł'ną ydowat wa- węzern. G / owa u 

po': soli Alk:tlicL.ney, gdyż źmii ieH: płafJZa, y naokoło 
w c~enill fuf .onc, atbo ina- kOllCÓW zwierzchniey CZfG

CI.C y, Han=! {i~ c-zerwone. ści, ieft ni" y wy g iętość , 
Alk::lIi kombinuiąc flę z kwa- czego u węża nie mil. Na 
frm, któćy z nich w dtęruif' , g/owi€' f'ą dwie plamki czar .. 
nie dopu!';:cnl odi11 L en'ć Gę ne, nnkfl.tałt litery V, które 
kolorowi f,i()letowemu , Y dla fię poczyn?ią między oczy
teg o farba fioletowa w likwo- m~, y rof'chodzą fię na boki, 
rze. :e Lt nie ZaW01nQ. Inn e 'ku wif'rzchu głowy, k'dda 
zaś Lu hy w likwor/.e, któr e z tych plAm, byw:\ długa mi 
ma i:\ (I ro bIe kwas, f:lrbui1 4 lub 5 linii. \Ve śro~ku 
czer' vono, ~rl y fię Zaś odm te- tych imaków, ief!: plamka 
m Ć1.i~ w kolor /.ielony, zna- wielkości ziarka Szocewicy 
k jem led: że tię w nich zn, y- nnkfztałt grotu od G:rzały. 

duie i\lk'll1. Cały grzbiet okrY'Ha fię dro-
Vl0LItVTE PIERRE de bnemi kropkami czarne!'l1i, 

Pdr;(.. ,fotźte. ż których ta na głowie ien: 
VI0Lff.TTE des SOCI-, pierwfza. Zmiia cZQłga fi~ 

EłS. Patrz. Peruenche. powoli, nie iklCze, ani ko-
VIOLlf~R d' HIVB~R. P. ziorkuie, gdy fi~ rozgniewa 

Perce-peige. sycz y , oko żywę ificl'ząc e 
V10R.N~ on BOURDAI· fiEG, wf'yzrzenie śm;ałe, y 

NE BLANCHE. Hordowid groźne; ięzy k wypufzcza z 
Drzewko, którego owoc taką fzypkością, ze fię zdaie 
wilrzyml1ie, z korzeni mo- iak płomień wybuchaiący, 
żna robić lep. Pofpolicie na którym fą dwa k0lce, y 
rośnie w g~lłwjnie. patrzących fi:rachem napeł-
VIORN~ des PAUVRES. nia, ale ieG: miętki, y nic 

Patrz. Clematite. nie fzkodzi, łapie nim, ia ko 
VIPERE. Zmi;a. To żwie- y wąż, drobne robaczki, któ

rze czołgając€' fi~. y iadowi- remi fi~ czafem żywi. Zęby 
te, róźni Gę kolorem, bywa- jadowite ma wi€'lkie,kolczy
ią białawe, czerwonawe, fte, zakrzywione, wydrązo
rzare, y brunatne. Potrzeba ne, y um! efzcz one n a pOCZ~t
fię znać na znakach pewnych, tku fzczoki. I Niżey t J ch 
chcąc poznaćIóźnic~ między z~bów iefi: pęcherzyk pełny 

Aaa 2 iadu. 
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iadu. Skoro ulqsi, pr7.yci
fka il~ ten pęcherzyk, y wy
c:ieka iad po zębach w ran~. 
Powiad:lią, że niektórzy 
Sza 'letani dla z:1iobktl,chc3"C 
łatwley żbyć glup:emu po-
fpol:twu fwoie lel<orlhva, do
hro\volnie dopl1r.~c~ ,- ią fię 
uk1;uĆ źmii, ~ poty;n dziurki 
od z~bów uczynione, Z1.ty
kai1; rllocno wofkic->m, źe by 
iad uH:1pił. To ied,ak pe
wna źe uk:lfzenie ź'nii ieO: 
b:l.rdzo ni'efzc~~śliwe dla. 
człowiek'" którego ukąsi. 
Natura przezorna op1tr/.y ta 
żmiię tym iadem, ze iey ie;l: 
do źy,cla potrzehny. ęby 
jey ofhe będąc {labe, me 010-

gl tylko fchwyt 'lć źabę, ią
f:lczul"kę ,ropuchę, kreta, 
myfz., y inne zwier zątka , 
któremi fię żywi, n ~ e mog'lc 
ich tuć, musi po!,' lctć, do 

. ' czego ie y pomaga, że każda 
fzc~oka orobno fię obraca, 
uchwyciwfzy tedy naprzy
l!ład żabę, przewraca na t~ 
y mi ow~ fzczokę, aż póki 
iey nie połknie. Gdyby 
zaś fwoim indem nie umo
rzyła wprzód żnby, toby 
ley żywcem wpadła w gar
dziel. y dręczyhby ią we
wnątrz, nie ma.ią mocy do 
{trawienia oney iywcem. 
Jad ze źmii zamy ka w fobie 

naturę" wn ru, farhq ie pap ier 
błę \itno y zfiada lnew. Ten 
iad uwai:1ny pL!.ez drobno
widz na Czybie fzlda, p 11:1.
z Ul e . ź e m a w Co b i e n i e z It .. 
C'zon"l moc c.1,ą(lek f'oln ych. 
W l, ti ka C7. ~rJW, te CL.~~ Ltki 
obraca i 1, Gę w drobne kry~ 
fzt'1 ł y,twarde y bardzo o:t'~e~ 
z ': chowuiąc ten ki' bIt y 
twardo;:,ć, przez kilka m' e .. 
fięcy. Pan 1VJe;r,d llP"..v nia . 
n3s o tym, przez Ś!ll ale do
~wiadc~enie. Tego iadu nie 
m1. wi~cey, iak iedna kro
pla. Sk )ro po tlk~f/en;u, 
ten iad ;'111 ' e{'.1,a he ~e krwlCJ, 
fpr~ t/uie pu~hlInę: Ccrętw J ;
nie, mdlosc;, womity. y fza-
eń ł: .vo. Le kar ltwo n <.:I y-
pl'ętfze nń to pod ług do., 
SWHldczenia p. Bernard y 
ju/sieu, lett Alkalt rof'chodzi ... 
Ha, albo t' EaH de Luce, która 
ie!l: z teyże AlkaJj, zapra .. 
wna kor/.t'niami. Zawiną.

wrzy ranę, wlać 5 lub 6 kr~., 
pel t ~ y wodki, dać wyplĆ 
choremu, y toz famo powta
rzać, za każdą flabością, Ka
znć mu ftę połoźyć w {ożku 

ciepl ym, żeby fię pOCI t, Y to 
wfzyfłko powtarzaiąc do kil~ 
ku dn!, wfzyfłek iad wyi
dzie. Zmiia samiec ma po
dwoyny c.złonek, iako y sa
mica. Macic~ ma podzielonl! 

na 

;komorki. 
żywc~m blirko 20. źmi i mło
dych, Zy i ę \V trawie y gę-
1łw _nie~ tuy razy na rok le
nił Gę . \Ve Francy i chla i. 
J~n i<~ G~, We F.rancyi chłopi 
r a wlOfnę, y wieGeni, wy
C'hodzi na polowani zm ii. 
Biorą ie widełkami, y kładą 
do wo : ha, a potym przedaią 
do Apteki, gdzie chowa ią ie 
w beC7,ce w otr9bach. A że 

majo źmile tranf'piruil' mo
gą żyć bardzo dłllgo nic nic 
ied ząc, y takich konferwlli~, 
r·rze~ rok cały; gd y poti'7-e
ba zabić źmiią, biorą kIerz
czyltami ic:-dr1ę. y ucjnaią {eb, 
1\ tóry nawet po UCięClU, iefi: 
iezcze H:rafzn y, bo moźe 

ukąfić smiertelnie; a.lbowiern 
duchy ożywiaiące. długo ią 
'utrzymuią przy sile, iako y 
ref/..ta ciała, która fię bardzo 
długo rzuc:.l. Ażeby prędze y 
ź yć przeftałn, kładą ią w 
Spiritus. Zmiię żywą w to. 
źywfzy w Spiritus, bardzo 
długo pafsuie fię z śmiercią. 
Niektórzy norzą przy fobie 
głowy źmiie, iakoby ich 
mia ły bronić, od za razy y 
czarów, podług da wnych za
bobonów. Tłullość ze żmii, 
fłuży na fmarowanie żył, 

twarz gładzi, y piegi fpędza. 
Przedtym przypifywano wieI 

be aux """jpert I', 

VIP~~:' L 'E de VF·~' iI .. 
NIE. Pp.frz. Seip'~.'7.~l~,:rć'r 

VIS, Nazwjjko pe.vnrg1 
rodza iu konch, 1 tórych 
pl'Z ym iot iett ten f że figl~:" Y . 
fą długi c> y, h<trdzo ci'~nki,?y, 
y na kO{lClt ofhe y; II wa z -' 

kr~ty ni.eznaczne, fpod>ta
fkl y mał 'f, iako 'I tw: c e 
g ę by. Naycieka ze t 
go rod Gąiu 1"1. t' E7~ra1l;' J, il.· 
fof, I' Obrd~rque, Chinois Ił RIt

ban, 7et 'rarritlre ai/el', : Or\}

bliWle Scalat~. P. fyd1 }lo1t!. 
VISCACIV~. Królib~ek 

Pert1~ńrkj, sie~ci fz::rJ y y 
mięth,icy; Za panowanir. In
kaCów, tylko przednieysi 
Panowie, zażywali materyi • 
z tych królikow siersc:i. 

V lS01AG~ 1l1<:RBł l: A tJX 
Gr.:N CIVES, Ól1 CURg· 
D~NT d' fi:SPAG~~~. Z l ';!C 

pewne, rośnie natnr:t,h~e w 
Langwedocyi, we "rłofzech. 
w Hifzp1nii, y w kralach cie
płych, robią z niego Zęho
dłuhy, czyli przetyczki do 
z~bów. 

VISON. To zwierze w 
Ameryce' północney, bal'dzo 

podo. 
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podobne o .. yczaie ma, do 
TCL10 ·z~f, \\.01 0<; l1.l nim piec· 
knieyfzy ~ mi()d~/,y, cn po
ch"dzi od p,llożenia I\r ju , 
iako y w i n yc h zw lez:l.'~t~l('h 
na oh Jidwoc:h l~dach, pod ie
dnym'że [topn iem fz erok 0sci . 

VITR10L BLA(C. ](0-

perwas biały, ie!l: fol cz~dem 
n tu alna, ń t! 7. .) rem rO:1io.na, 
2iJoźona 7. kW:lf'U koperw':łf'o
wPgo y Cynku, " dla tego 
n.'l<~ y w '" ią 0'0 .. r/-ifrźol de Zino, 
alb p cle Go/selwd. P. Zhzc. 

Vl'f~RIOL BfJ~U. {{o· 

perwas błę,kitny, dla tego ma 
ten '<o!nr, źe !ię 1 ącz y z k wa
fem koperwafowym, T mic
el zią. czafem w liem; zna y
duią, gotowy. ~ ~ochodzt z 

... Markazytu, , ~. mate,ry~ l ll1i
neralnych, z któreml {1!C li
czy. Patrz. Cuźvre. 

lTR.IOL V~RD. ](0-

per zi~lo7],y, Ibie 11'i: przez 
zlaczenie k W:;Stł koperwafo
w~go z żelazem, inacz~y 
n~zywa fię f/ifriol Jl/lartial. 
Farbi.erze go jlwywięcey u
żyw~łą., . ko Futernicy, y 
K apelufzn l('y. wcho'~ zi tak
że do za xa wy Atramentu. 
Pat,.~. F 

VIVE, DRAGO S' de 
MER. Smok morjld, W OJea
ni e bywa d JuźL-: y, rniź w mo
rzU Srodziemnym, na glo-

wie y u ptptw, ma 
dowitE', !{tór.e nn vpt gd y 
żyć pa;,.!tai _, rj~ niebcrDie~ 
C/']1e. Y dh t eoo Rybnby 
ma;ą przvh~z. aźeby ie za
raz po zJowienil1 obcinali. 
Łowi,~ t~ rybc ' w Czerwcu, y 
w l,ipcu; Pof'polIhvo w HoI
land y l niem! ż r ie, fkóra na 
ni .·y t\\<ąrJa, :lle m:lGfo Cm:t
czne, y htwe do ił:ra w ienia. 

u·i 'IBL!!:. Ta l'y ba ie [ł: 
7. rodz'liu Sumów, pol ~·wia. 
(je w Jeziorl.e Laujiume, 
p~ki m łoda, iell: d(:'l lk~·tna , y 
miętka, głowa w niey nay
fm c.( n ie y L.:a. al f ' gd Y tię ze
fi::lrzeie, ie Lt fucha y ł Y 1{0-
wata. 

U~IBU. leO: owoc w 
BrezyliI, z drzewa rodl.niu 
Sliw~k, którym Ge podrożni 
poillaią y chłodzą. 

U N A U. To . zwierze 
czwornogle,po w ierzchow nie 
zd ··l ie fię być podohne do Le
niwca, czyli PareJsertx. 'vVe
wn etrzne iedn~ k u toźenie 
róź~1i Gę, gd Y ź ma 46. żeber, 
aleniwlee 111 ::I tylko 28. ,V 
naywiękfz, ych zwierrętnch, 

nie SZi t e! k liczne żebra, gd yź 
w koniu ieft 56, w Cz łowie~ 

Ą u 24, a 40 w Słoniu. Chód 
także iego nie ieft tal, po
\volny, i:lk w ~eniwcu. Zyie 
inlekiem, iabłkami ziemne-

mi, y chlebem. Gdyśpi, z~
Wle I'za Gę na ga ł t2 Zl nogami, 
y t h wi'jl. 
UN1COH.N~ FOSSILE. 

Patrz . lvoire l .. ro!Jile. 
UN1QU~. 1;ym n:lzwi

:Ikiem naz y wai. w lele konch, 
o iedne y fkoru.e e kręeon yCh, 
gdy te zakręty idą z pra
wey na le wą, gd y ż w inn ych 
poTpolicie, zakręca lię z le
wey n a prn wą Ta clej{a
wosć czyni fzacunek tym 
konch om. 

V OADOUROU. VOA
FONTSl. Ten owoc reB; 

podo bn y do pj'zenicy Tu
recbey. l\fH:lą go na mąkę, 
y iedzą z mlekiem, wybilaią 
takźe Oley_ Dtlewo i ego 
rośnie w Madaga n~ar, liści 
uż ywaią zamian: obrnsa, fer
wet, talerzy, y innego aa
czynia. Suchemi przy kry
waią domy. 

VOAMJi::NES. Ieil: gatu
nek grochu w Madagafkar, 
iedno co Condours Indyijki. 

VOL VOX. Gatunek Zio
łozwierza. Paerz. Zoophyte. 

VOLUTES. Tym nazwi-
1kiem nazywaią.konchy na
zwane Cornets, Olźves, f:f 
Rouleawx. Patrz tych jlOlU. 

VOU EDE. Patrz. Paftel. 
VOULI - VOZA. Kwiat z 

tego drzewa w l\~adagaikar, 

VOLT. 40'1 
ma w fobie z'lpach razem 
pOmJr211·'z~, Gwozdzikó.t', 
y cyUtlmOl1u. 

VOU LOU . T'a trzcina ro
~nie w GW:li~nte, mn trzy 
lub cztery c;lIe. dyametru, 
robią z n ie y \\'ś'4 Ki n~ ryby_ 
Dziicy lu'dz.ie wydr::l,ży wizy 
i, llźywal~ na r '~lby, gdy 
wiatr nie dop~ d I,a ź clglów 
na ich lodz:ach, tłuką jec1n~ 
o drugą, rozurnie:ąc, że tym 

- fporobem wiatr porufzą. \V 
innych kraiach Mu~;!vni na
zywnll ie \Via )'C gi~iźdzą': 
cym. 'Le Vonlu des lndcs ie~ł. 
gatunek drzewa d, panz!;ou 
Pr:tI'% tego flowa. 

URA, Ten pław tkorupia
!ty, przeby,"~ \.v nule w Bre .. 
zylii. mięfo iego doryć dOl-
b~p, iedzą go pofpolicie-Irt .. 
dyanie . 

URANO~10RPłłl 
Ieft g~tl1nek konch dri", 
tes n a z w a n y c; l!. 

lRAr O·SCOPE.RASPE .. 
eON. Tak nazywa fi~ ryba 
pewna piękna, W troorzu 
Srodziemnym, odl1.y ma na 
wierzchu głowy, y patrzy 
do góry, ogon u łyiącey, 
podobn y do Pa WI: go. \V 
dzień śpi na piallcu, a w nocy 
fzuka P9źywientn. Do 10 4 

wlenja małych rybek, któ
reml żyie, wyciąga 11~')rę, 

J{tÓT ; 
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ktpr:l ien: między ięzy iem, śmierci. Chcąc ie widzic~, 

' y l'zczoką. !fodni , y Z$lnu- potrzeba ' pocic11l1 przvoli
rza wbłoc~e,potymgdy fię żyćGę,gdyżzar zprzefra ' \ 

~ < PQczną uwiiać l'ybk I, pol y- . f woie y roboty. 
J<& ie. Powiadnj:! że źolć U R N fu CINERARllE. 
t~-y ryby, iel dobra naoczy, Skrz.ynkipopioloU'e. By~ zwy
ui.ywaill iey do odc)'mowa- _ czay Rzymian, paLć ci :ła 
r.;ll katarakty. Niet·tórl.Y umarłych, y popioły zamy
b .or:t ią za rvoe Tobiafzowa. k3Ć w Skrzyneczka<..h, u-

Vi'li .. LEfr6~. Ten r;- myślnie na to zrobionych, 
ch: ,y : 'robaczków ieit n3y- które były rozmaitego 
mnipy f;; y , ale też na y I'ma- kfzudtu, y materya łu, na 
cznjl~yr y, gdyż tocz,! {toli- niektórych były rznięcia V 
ki, okna, y f.~afki. Nie.. figury. Popioły Cerarzó~, 
ltóre .., ni h n:lwet furowe były chowane w Skrzyn
d lc'.va w ogrodach pfuią. in· kach ztotych. Trajana Ce
nc j( dzą, mąk~, chleb,· la y=- farza by la złożona mi kolu'" 
f ter. Wfzyitkie te dtaie mnie, która do tych cza~ 
pr,:cmtcniai.ą fiS W do ku ia- znayduie fi'G w Rzymie. Dla 
kim, kt6ry fobil! kopią na pol'polH:wa były fkrzynki 
Chryzalidy, z których wy- glini1.ne, ił że nie dopalano 
la lli~ Zł: Jkrz vdel k::lmi, mie- zupełnie kości, dla tego by
fzni: ~ ie, cz;rem bioqc za wary więkf7t.", a czarem ca
lJormefles, od których l:6żnią ley familii popioły, mie-

. fi~ pr2edniemi nogami; Z ścily Gę w iedn.ey. Rzymia
tym wfzyftkim iak iedne, nie. niemniey fzanowah po
tak drugie. maią tę ofobli- p i oły fwoich wfpółobywate
wość do fiebie, że dotkną.. lów, iako y my. Te n~rzynki 
wfży ich, nie lufzaią fię, y chowano pilnie, albo w do-
zoH:aią iak nieżywe. • mu, albo w grobach Ddepio-

VRILLE:TTł1 de BOlS .. nych w ziemi. Egipcyanie 
Są ciekawe dla fłuku. który także fwoie Mumie zamy
czynią, fłychać albowiem ali w fkrzynkach glinia
czafcfn w oknie, 61bo w scia- 'hych, ozdobionych róźnemi 
nie, że tłuką iak w zegarku. Hiero~lifikąmi. 

Niektórzy przefl:rafzeni, ro- URNULlE SERVANDIS 
~nmiei:t :le fą zegarkiem LAC1{YMIS LACRYMA 

. TOI-

TOIRES. Między innemi 
ceremoniami pogrzebowe/mi, 
by wały Pl aC7 ki, czyli. Ko
hiety na i ęte, ażeby umar
łego płakały. Łzy ich zbie
r~ no w Ampułki fzkl~nne, y 
ftawlano w grobie. Niektó
r.z y rozumieją, źe te flafze
czki nie były na łzy, ale na 
balfamy, które wylewano na 
kvści, pod czas palenia. 
UROC~RE. Ten rodzay 

robaków, iefi: ~ ardzo cieka
wy w kraiach zimnych. P. 
Reaumur, nazywa ie Ichneu
nl072S de la Laponie. Powia
dalą icdnak. fe fię zna ydu i ą 
y około Paryźa. Ten ro
bak ma na końcu koniufz
czek wkłęITy, w którym fię 
ukrywa kolec ząbkowaty, 

lak u muchy ci Scie, y ma na 
fobie pokrowiec iak Ichneu
'1~l011:· 

URUEU: P. Roucouyer. 
USNEE FUGIT1VE. P. 

Noftoch. 

USN. 405 
USNEE ou MOU'SSE de 

CRANE. Ten r.odza y rzesy 
czvli mchu, rośnie na drze
w~ch,ń czarem y na kości!lch 
które długo lezą na wiet~e. 
Czafem na c (' cze ludz
kiey, czyli na n~waryi, wy
rafta mech, ale iefl: bardzo 
rzadki. Alchimiaowie wiel
kie mu fkutki pr7,yp~fuią. 

USUN. Iefi: wifznia Pe
rl1ańJ1ca, bardzo mlłego fma
ku. nie iednego naChafzy, 
Ido nje wje o iey 1kutku, 
gdyż uryna od ugo owocu, 
fiaie fi'G czerw<>na iak krę." 
co tr~;t.do 11l. godzin. Nic ~ 
ied ie fzkodzi. W Pro-

fą tąkie grzyby, eJ;) 
tenźe fkl1te,k czynią. 

UTJAS. Zdaie fię, źe ielł 
toż famo zwierze,co Agout,. 
Plltrz tego jowa. 

WOLFRAM. Ieft gttu. 
nek Rudy żelazney arf~eni. 
kalney, która fi~ z trudno .. 
ścią .. topi. 

x~ 

X ANTOLINE. Pałd'. ,tybę łowią na wędkę. ze 1kał 
Poudre li uers. )la brzegu morza, mięfo ieft 

(maczne y zdrowe. XANTHURUS des IN· 
DES ORIĘNT ALEIj. Tę 

Bb. 
XANXUS. IeH: konch 

nazwa~ 

Dykc: Tom 11 • 
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al\~'ana Buccin, podobna do 
tych, co nazywaią Tritons. 
Poławia fi~ blllko wyfpy Cey
lan. Te które Gę zakręcai~ 
pd lewE!y ku pra we y, fą W 
pof,lanowaniu II lndy~nów, 
rOL.umieiąc .że robi e Ich Ro
żek, obrał tę kon t: nę na m e· 
fzkame. NIe g ~dli !i~ pr~e~ 
da.wać t,Jy k Inchy. tyl l\o ie
dny:n Hoilendtóm, któt'I.Y 
je drogo opLwalą. ił iefzcze 
drożey przed:tią w Heng1li, 
z ktCJrych ronią branl'ole t ki. 

XALXALHUA, ou S ~ .. ~{
PEN r ĆORNU. W'!ź roga
ty w Mexy ku, rz qd!ue y PHG-
kności, samic l ' efL:cze ozdo
bniey przybrana, niźeli S~
miec. Z~by m:.'\~ bardzo dro
\tP,e, y głęboko ukryte. 
X~ des CHLNOIS : To 

,wierze czwornogle, ieCi: 
i kości kozy. W Lon
yni w Mu/eum ięfl: iedna. 

}eH: bą rdzo boiazl,iwe, zaraz 
ucieka, ikoro kogo obaczy, 
Ruch ma dellkatny. Pod brL:u, 

xrP. 
chem n1a torbeczkę. iak ~Y" 
bet, która pod pełnią, na
pełnia Cię piźm e lll, bardzo 
kofztownym w kraiach 
w fcl10d n ich. 

XlI)HIAS. Dawni na ż y~ 
WHIJ t ym n"2wifkjem EjjJa
don ry b ę , Patrz tego f/owa. 

XO C -HC i\ PAL. Dr~ t wo 
w Ameryce, które wydaie 
ży w icę p achn ącą podobną do 
Copa/. 

X O C H I O C A T R O L. 
Drl.ewo Ame ry kańlkie Z 

któ rego z bleraię źywicę Li. 
Ijuid-ambar. Patrz tego }łowa. 

XOCOCHIL T. NaGenie 
z owocu tego drzeWA naL:y
wa Clę: Poivre de Taha{co. 
Używaią go zamlaft pieprL:u 
w kra U Mexyk Cl ńfkim. 

XOMOLT. Zleba z czu
bem, piora na n,;y fą ro
zmHitego koloru, itroią fi~ 
w nie Ind yanie. 

XUT AS. len: rodzay Gresi 
które w Quitfo dzicy ludzie 
chow aią y.1edzi. 

Y. 
7 AGA 'RANDE. left g'. 
tunek Sliwki w Mad:1galkar, . 
które y owoc duź y iak dw I e 
p.ięsci. iedzą ie gotowane. 
Obywatele robie}; z nlch Mclr-

zdro wą, na
zwanł: ~;anipoi. Iefr Y' 
drugl rodzay tego drzewa, 
którego owoc iett wcale pą-
dobn)' do nafzych śliwek. 

YAPA. 

YAP. Y"·O. 40 7 
YAPA. Ten ptak Bre- od kAn~ł ów na fpodzie b~: 

zyHki, w domu jen: bardzo clących biorą wzrofl: y po
użyteczny, gdyż wyiada pa- karm, warfztwy robią ii~ lak 
iąki, świrl'zcze, y Inne ro- w roślinach. y koftnieią fio
baki. Czub ma pięl\ny m\ pniami. Kość fłoniowa ien: 
gtowie, który fpLlrl. c.; ~ t'l y trochE" ziplonawJl, gdy wy~ 
podnośi, iak zechce. Gd y fchnie nabiera białości. Ro
tlę rozgniewa, oddycha fmro- bią z niey naypięknieyfzy 
p~lwym fetorem , f7.mp/c, y galanterye h~rdzo 

Y~~BL~ P.flowa: [fh'b/e. delikatne. Wyrzynają z 
YECOL T. lelt rodzay nie" tabliczki, mi których 

Palmy w Ąmery ce, z którey maJar7.e ml'lłuią piękne fztu
Iiśei, prz~dą nIci cienkie. y ki w m ; niaturę. Wybieraią 
p1ocne, y robi ą płotno. do tego \' osć rzniętą wzdłuż 
YEUS~. Parz jlowa; Che- gd yź n4 ten czai ieznać 

'/Ze verd. porów. Rzemieślnicy prze-
~7 L'UX d' ""'.CR~VISS~. ' . -!- CJ J'~ 1'... J'~ C1Wn1.e rzną w p ... oprzek, że 

Oczy rakowe nieprryzwoi- I~pi y wyda l ą fę póry, które 
~ie nazwane, które z"~yduią czynią r ó żn ; cę od kości in
fię w żołąd ku. 00 Cl.ego llu- n y ch, l<tórz, fię na ty m zna
żą; Patr~ jlmfJa: Pterre d' ią. Roboty ze fioniowey 
Ecre1.,' iJ~'e. kości, żołcie;ą na wietrze, 

YPREA U. lefl: rodz~ y moźn'l im iednak ptzy wro-
Wi ązu z fzerokiemi liściami, cić bi"doŚć. wy1bwi n 
naz y wa fię od mi<lH:a we rośip, idbo Ull1ywrzy W dą '? 
Flnndryi Ypres, gdzie go ro- mvdłem. Nie:,-, trzeba icll 
śnie bard70 wiele. Naradzo- H~wiać na {lońcu, żeby tł@ 
no go doHatkiem w Marli. n ie popaclałr. Pow i iltł ai\ 

. P atrz fio ze'a: Orme. że kości fioniow. 2ł wy('PY 
y S A R D. Patrz: jlowa: Cey/an y Archarid, nle żol-

Chamots. 'cieią nigdy, y dla tego s% 
YVOIRE. Słoniową ko- drożrze. 

ści ą nazywają zęby Uoniowe, -1' YVOIR E (ARBR~) Lu
y konia rzecznego. Patrz ' Idzie dz cy maią także fwóy 
jow: Eleplzant, y Hippopo- dowcj p, iako y wy polerowa
tame. Uważaią w tych zę- ni. Z kóry pewnych drzew, 
bach organizacYl! ofobIiwfz'l; robią łodzie letkie mi 50. 

Bbb~ frop 
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ftóp d lu .. ie, które naz. yw~ią 
d' lvoire. Patrz. pOUla: Canot. 

YVOIRE FOSSILE ou 
UNICORNE. Znayduią we 
wn~trznt)ścl ach z iemi. t y
~ączne ciał!ł rozmaite y na
tlIry, które przez różne 

przypadki ... zagrzehione zo
fia ł y, w których natura z 
czafem popruła Gę, :dbo od
m:, eniła. Y tak znayrJuią 
kości róźnyeh zwierqt. y 
zęby ilon iowe, i edne et nad
prute, drugie 111c4tLry't me .. 

talliczną powleczóne, inne 
róźnemi kolorami uf3rhowa
ne; wewnątrz iedn 3k fłon~o
wa kość za wfze ieH Ol a ta. 

YVRAIR, on ZIZANI~. 
Kalwt. Gdy fię namnoż y 
w lele kąkolu w ź yeie, w pf"ze
nicy, lub lęczmien(ll, p\lmię~ 
fZ1wfLy fię 7 zinrntm. c/yni 
gorycz w chlebiE' y w p. w.e, 
które tJpaia. fpru wuiąc boI 
y zawr(,t głowy. 

z. 
Z AAGUISCH. Hollen .. 
drzy tak nal ywaią ry bę w 

Ind yach, krótko latalącą. y 
któ.ra ma nos ząbkowany po~ 
donny .do Ooniowey kości. 

ZA-CCON. Gatunek drze
wa śliwkowego, które rO~nJe 
na równinie J erychońfkiey~ 
na"ywa fię od Kościołów Za
cheufzowyc.h, naokoło któ .. 
rych rośn·ie. Z owocu po .. 
dobnego do śb~ek okrą ... 
gł yeh, które zrazu zielone, 
potym gdy doyrzeią fą żol-·. 
te, wycifkaią oleiek, który 
{luży na rozwolnienie humo
rów zimnych, y kleiowa
tych. 

Z A.FRE. P. jł01/'a: Sa/re. 
ZEBOA. Ie{t Zm'lin ną 

wyfple Nt1ra na Ocean ~ e 
Wl'chodnim. Powiada: a że 

ukąfzen ,e le y ieB: śmie~teł
ne, y nieuleczone. 

Z gBRE. O.fieł ftrejiaJty y 
dziki w Przylądku dobrey 
Nadziei, ale trudny do orwo· 
ienia. Letk i iak .J eleń. CięŻ
Jw go do(tać, y dla tego ien: 
bardzo drogi. J{ról Portu
galfki, dotlał by l z Etyopii 
ndf7.ey czterech, które cza· 
fem zaprzęgał do fwoiey ka
rety. To zwierze ien po
fraci pi~kney, śier6 ma frre
fiafią. Bardzo ich wiele 

znay-

.. I, 

, . 

r 

ZE~. 

znayduie G" w Afryce, źyią 
w Hadzie, y co roku roz
mnaźai1; Gę. Ten który ie[t 
w GabInecie, w Ogrodzie 
Króla Franculkiego , był w 

l\lenazeryi ",r.erfali1"iey. R. 
1.7 6 1. Pufzczllno do niego 
kiac2.e y oślice, naktóre ~ho
claL: fi~ wfpinał, bezikute
C/..nlP. 1 ędnak. c7,ęścił dla 
odll>lany krf' iu. c/. ęśeią dla 
ou mu'nnośCl rod/alU. Miał 
cA-tcry I~ta, krnąbrny, y 
uporn y. trLeba by to na nie
g..; w~ : ad ~ ć z oihoźno~clą, 

F)fk miał bard.lo tw~rdy,a 
w uftach badzo tkliwy. do
tlmą\.\' f~y (lę ~arnz ryczał. 
Jak zd ech!, ka7ano fkórę ie
g-.v piękn1 w y pchać, y poib .. 

. w ie w Gdbinecle, w Ogro
dzie Paryikim. 

Z E Bił. E- Wal garbaty 
Afry kańlki, doryć mai y, fpo
Jwyny, y poi~tny. Afry
k- nie maią go za domowe 
pydle, którym ieźdzą. 

Z E D O A I R E. Roślina 
Chińfka y Indyifka, ż którey 
dyitylluią w wodzie efs€'n· 
eyą, która gęflnieie i~ k kam •. 
fora. Przypifuią iey cnoty, 
:Ze ma 1łużyć od truci-z-ny: •. 
od powietrza. na fzkorbut. yA,,' 
hemoroid y, l>orzetl i (·fr ko
rzenny y gorzki; dwojakie
go leli rodzaiu, dlugi y o· 

kr~gły. 

't°<) 
ZECBOTZr~. 1~ y ba z 

wielkiemi' piet\ ::mi y gi~t
kiem!, moie fię na Ilid, za
trz)'mywać. obracać. podno- I 

sić, y z<lnurzać, wprz6d y 
zad płynąc, z wiel!q, fzvp
kością, Zna) duie fi~ w mo

rzu Ind y iiki m. 
ZECDRACK, on DRA

GON MARIN. Ta rvba 
chv.ąfl:kowata, w Jndy~lch 
ie(l: nief"mRc,m't, ubodzy tyl
Jw lndyanie iędz;1 i,t. O,l~a- • 
wiwf'zy, mało co ml~ra na 
n;e V zofia ie. 

. ŻElVINI. Chomik. To ;-:wie
rze w Prowlncyach pó!no
cnych ien: mnie~ze od k'j ta, 
oc~y nn ia k I\ret. kopif' f!e 
w ziemi. 'gdzie znośi 7boi.(I: 

.leguminy, 'y owoce nń z:m~;. 

Niektórzy Autoro w ie n~~
ZyW:ll'~ go piefi,ieJll Złe-
mnym. 

Z~:OLITHr~s. Tę r lb
francyą kamieni!b nuzv\\"'!)i~ 
Anglicy: Lulu ,I· llałll;'(~, n; ~ 
krzet"ze ognia o {tal. \V ogniu 
fzmelcowym p. .cnieit' iak 
EOI'LiX, wre. yamipnin u'2 
w fzkło białe, y prze7.i.'t)
czyfl:e. chort kamlf'ń ~fł 
bard7.o podobny do l";q~·o. 
Z~RUMB~TH. Nazwifko 

]<tórym w Aptek~ch n~7.V
w1ią korzeń pewny. bard;'o 
rzadki, z wyfpy S. ""'incen. 

tego 
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tego. y którego C7ęO:O biorą 
za ZC{! (J(!iriJ, gd Y ź ohyd wa 
wchodz'l do 10J~ar[ł:w, Patr% 
flou,'a: ~edoaire. Ten ko
rzeń fuchy, y na lHof/.ck 
fl:artv, trnei {'w o . ą oltro~ć. 

IJ\dy~nje podczas głodu, pIe
ką z ni ego chleb. Byd lo 
ba rdzo Ini l o \\10(; tego zielet, 
Którego ro!~, dale Iwlor nń 
płotnie t y iedwabiu tii:dko
w y ł b'1 n1.l o t l' w ,d y . 

ZIlHr:L1N~ Sobolo To 
2wierz.e czwornoglę, troche 
mnieyfze od kuny. przeby
wa w JaflCh gęttych ponqd 
rzeKami, w 'Syberyl y Mo
:fk w i e ; I e t \I e. Ż v we. p f t ~ w i -
czni e • ug' n ią li~~ za f/czu
rami , pta~jffl~, w i~w Jor
kami, y owocem, któJ y bar
rlzo lubi. Czarem w iO\.lią, 
ze {lę rzuc:a w wod~ za r:y
bami n4 lpale flonecznym 
prętko morduje lię, nai~dł
fzy fię śpi twardo, y pr:1wie 
zamier~l. Alnowiem choćbyś 
go fzczypał y targał, zd::lle 
fi~ nic nj~ .~ZliĆ pru'z c~ tą 
godzinę, Ci y fię grzeje, 
niefiychanie śmierdzi. Polu
ją na Sobole dla futra pię
Jmego, l\tór~go włos dwa 
razy do roku odmienia: w 

lecie idł brunatno żołty, a 
w zimie brunatno cżarny. 

Naypr:t.ednie y fole fą czarne. 

ZIB, 
W Syberyi wyfyłaią na to 
polowani~. farnych złoczyń
ców, Y żo Inierzy , H:rzelal~ 
jr, tylko kulam~. żeby futra 
nie pfuć. y powinni wyzna
czoną lipI.bę Soboli pr7Y~ 
n : eść. SobcJe t~ Ide, na któ. 
rych wlos rozwiia li" na 
wfzyftkle firony, y fą nay. 
dl'oźfze. Chlńczy kow e 4-
micią farbować Sobole l{ ~m
fZ2CJOt', ht6re r~ b,l ni 1.0 plę
l{ne. ~Ie nie CZ~rnf:'. f,! ie-
dw' k b,l1'dzo drogI'" . 

ZIR(i~T, ou AKIMAL de 
1\1 U;.. E. To zw terze po
e h od z i z A r y i Y z r n d y i 
wfchodnid:, ;e wf/y!tl\im 
iefr p0dobne do kota zybe" 
towego, y ohydwa ma lą wo
reczek z pdmf>m, pOWlerz~ 
chown iE' bard lo ma lo od 1 e
ble rÓ?{l~ą (i~ t Patrz Jlową: 
Czvt:fte. 

ZlfYZ.ĄG. l\"TRzwifko mo

tyla Phc:ltmc. którego gąGe
n ica, ieft z rod2aiu Chenitle l.i 
o1·eiiles. P(JJyZ tego jłowa, 

ZIMBJS. Na pomorzu A
fry ki. orohl ' wte w Króle
ft~ach Angoli, y Congo, tak 
n~zywa ią konchy drobne, 
które maią bieg monety, y 
które Cudzoziemcy nazy- , 
wn ią: [{ oris. Patrz. Pucelage. 

ZINC. Cynek ze wfzy
ftkich pólkruśców> naywi~. 

cey 

(" 

ł!~y daie fię ci ·U~ńąć. Rzad
ko iell: C~ y Ity pu;ez Gę na y
cz~ cie y 1-na y d uie Gę l. że~ 
lazenl y zolo Vlern . . Trudny 
jen: do W yCJCH§1llt'nla z mine
ry, topI tlę w gwnłtownym 
ognIu. W) delie p10rtlień zie
]onnw y, y f'ubllmme CIę na .. 
kCt.talt fadzy białey. Cza
fem nie ewaporule wfzyHek 
dla ołowiu. Który w fobie 
za w iera. vVrzy ll:kie mine
rały oprocz złota, łączą lię 
Z nim. S porób zł ątzenia 
Cynku z innerni krt'!ścami 

ieft ten, ńźeby go tOpiĆ ra
~~m, naywi~cey mu lię opie
ra żelazo. vV miedźi daie 
Kolor złoty, z IDofiądzem ni
gd y nę nie ląc" y. Chcąc go 
2mięfzać z lVlerkuryu('zern, 
'tenże więcey zbliża fię do 
miedzi,oddzit:!la go iak prbch, 
toź [elIDO dzieie Gę y z tom .... 
bakiem. Blarz/dl z cynkuł 
iak żelazna * przyciąga do 
fiebie Magnes. Ta zmię" 
fzana z faletrą w ogniu, wy
firzela, y wielki og ' eń wznie
ca. Używaią cynku bar
d:2:O wiele w Plrotechrtii dli 
odmiany kolor6w w Faier
werkach. Cynek wchodz' 
do kompozycyi Tombaku, 
Mofiądzu, Pinchebeck, Similor, 
y do lutowania kl'Uśców. C y
na od niego fiaie fi~ bielfza> 

Z.J~. 4I1 

Y miedź me ppdlegn ~nie· 
dZl. Cynek naywięcey 

zn'1 ydtlie" Gę w SL:vecyi \V 

Ind Ytlch zas wfchodolC:h zna
iomfzy ie!h, pod im:eniem 
T'outenag1l.B y Tmtenague. 
Patrz tych jloll'. 

ZU "Gl. Patrz jlou;a: An'~ 
d~ la Chi11e. 

ZOOLITHES: Części 
zwi erząf fpcttyfi kowane, 
które fą bardzo l'zadkle. 
LinnetJfz pbwi;lda d iednym 
J elehiu, którego zrialt>zlOno 
\XI Genc\vie. Kości Ocniowe 
nie fą tak rzadkIe, znayduią 
fiwardniałe, w kop-erwas 0-
btocol1e.thiilefa(jzG\v~ ne,albo 
tpetryftkowane,', czarem iak
by zkalcynowane. Nteda
who zrlaleziC1no kości Ren i
fera, pomięrzane 7. Iiośćmi 
lwnia rzecznego. Są to pra~ 
wdl.iwie oczywi(re dowody, 
zafzłych odmian nagłych na 
r,lobie zielTfkim, Kości zwie

rząt byw:lią mniey lub wi~
cey odmieniofit> podług na
tury ziemi, ~ k tórey fi~ 
znayduią. Jeiell kości f LI 
m ;l1eralizowane przez mledź 
ted y będą mia ł y kolor zie
lon y, lub niebi en,i, mnie y 
albo więcey żywy. Ztąd. 
pochodzą Turkusy. Patr .. 
tego jowa. 

ZOOPHYTES, ou AN~ 
1YIAUX 



4t2 ZOO~ 
1\1AUX PLANTES. Z io

'
o

~'tt·fen~. T:lk nnz} w~ ią 11 ę 
Plod y N Htury, któ re razem 
sa ~oślin~ y zwierze r' em. 
N:ł yczęscie), t §m ma::ł, ko
l' l.t ll, gdzle do czego przyl
gn,!. \,y yd!łie 11t w nich ło
dy ga. gatą/.ki, y liftki, ci 
przytym czułość, ruch do
bro...,olny. n~czynia Huhce 
ku pożywieniu, y rozmna
ż<ln i u ii~. Względ · m ich 
płodu. wiele iefzcze ciemno
sci zOltaie, międz y ro źnQści~ 
zdnń Autorów. .rednl ro
Zl1Intcq z\ołoźw ierza być 
mięrzkaniemt y robotą Poli
pów; drudz;y fadz ~ , że to fą 
rosliny, \~, bÓt ch ro baczki 
zaldadaią fobie miefz;k~nia., 
y że udzielnie rofną. od fpo
fobu Io;t.mnaźania ~~ zwie-

\V liczbie Zioto-
ZWlerzów fa znacznievfz~ : 
l\'Io'lu.~ques. y E J.oiles de · mer. 
Patrz tych Iłow. 

ZOOPHYTOLITES:Dłn
go Wyfzllk wano,prawdz, wc
go poc7ątku t ch clat, które 
należ ą do tego rodzaiuJ edni 
ie ma l~ za płod w pan.owa
niu mme ralnym; drudzy bio
rą za CZęŚCl drzewc k kor.!
lowych fę kowatych, albo za 
kręgi. z ryb, inni zaś zą 

kręgi z głowy l\1eduzy; ale 
teraz winn i śmy Pcmu Gud
tard, l,tóry, od k rył, źe to 
ieit ZlOłozwierz. podobny 
do Palmier man'n. Patrz 
tego (lowa. 

ZYGf!~NE. Patrz }lawa: 
Ilfarteau. 

T{()NIEC DYKCYONiiRZA. 

ZJ8IOR 

L 

5łuii~CY do obyl\V0ch 1 ' OlTIO\V I!ykcyons' za 
l lifio ;yi l laturalney według Polfhiegu .AliaDttu 

U :L () Z O l~ Y. 

A ITatK{i1J1 ie/t 
A 't. ąC!fG pr all'.1d:?:itoa 
.A~'ac:Jr.7 j'cdj1YlfJa 
A kacjc" al&o KttJlya 
.///dvnjr er - - - • 
.I ... ias 
/J" '.il 
.. 1'1171 picr.<.f7/1y -
. AIlIn /kalif/!/ 
.. A/uJ] R,z:jmfki 
.n7

'tJJI jł'){jf{ 
.. /Jw li r a ;; {li et 
A:nbra czarna 
AI7:e!yfl kamie/~ 
Amiant 
A nt7iws 
Allelllon kwint 
Ail,'!rnma B o:;)ni 
AntimGilil1w 
AJlithis Bo.iek 
,A,ll!J:~ 
Afly,~ Clti/f"'i 
A Uj:zowe drzewo 
A pis Bo:fek 
,A/ ok 
ArlJ1!:~ 
A.jll ryurt 
./iroi/%rt broda 
Arfll'1zik 
A rtcrlfe 
./lzbejło tl/Jj kIJmień 

A. 

Agate Tom I. 
AcaLia veritable T. l. 
Acacia faux 'l'. 1. 
Acacia ou elfsie T. 1. 
Alabafl: re T . 
Alo es T. 1. 
Ałun T. 1. 
Alun de p!ume T. l . 
Alun de Roche T. I • 
Ałun de : Gme 'r. 1. 
Alun sw.:n. e T. 
AmbO'c- gris T. 1. 
p :s T. 1. • 
Ameóy fl:c T. I. 
Amiant T.1. 

\P:~'na 13 

Ananas T. L 35 

Al1emone T. 1. • .. \ :: 
Angerone T. 1. 
Antimoine T.!.· . 41 

Anubis T. L - 42-
An~s T. I. - 3S 
Ams de la Chine T. 1. ---
Avocat T. L 66 
Apis T. 1. 43 
Arack T. 1. 4, 
Melon de cau T : 2 . '" 63 

Lvre T. 2. ł \43 
Pled de Veau T . 2. ' lSi 
Arfenie T . L 60 . 
Arteres T . L 6I. 
Asbeik T. l . ' 

B ~1{ 



BIf1t ptak 
Baidr!Jan IndyiJH 
Bat 'wór jko'lizan!J 
Bal:; /lm :dfeloo!J 
Bauam j(anadjJifli 
Balji:fm Z!/dOr'b./ki 
Baljam Peruańfki 
Ba/tam 1otuta/Jjki 
Baijamin!l ' 
Ba Jlabt-ls 
Bania drzewo 
Banitl inue dr~ 
Bania albo Dyni 
Bar{m S.fJ(}!jskiL 
Bara,t d:~iki 
Barem, Libijfo.i 
Baraniec 
Bllrwena ry/JIJ 
Bar1tJe1Ja nłUJ 
Barwinek 
BarJjc~ zielI 
Ba't:Jot 
Ba uol Ulot garól.łlj 
B{f',(Joty 
Ba~ant 
Bekas ptak 
Ben:?: o in 
Bez drzewo 
Bez w!oJki 
Bez !1zdJiJki 
Be,';Joa;'d kamitńJ 
Bezoard kopalny 
Be~:p!etl],!J 
Biały kape!lłjl 
Biedrzeniec ziel~ 
Bicdr~clliec 1/IUZjJ j 

BtujJc<: ziele 
Blą/Je'?: illny 
B,ol'llm na muzgH 
B I bak 
Bobak ilmy 

Butor Tom I. 1 
Mache T. 2. n8 

Suron T. 2. 44-
Baume verd T. l. \ 3I8 
Eaume 'cu Canada T. l. 7

1
S 

Baume de Jud '; e T 1. 7\ 
Baume du Percu T. L 78 
Baume de Tolu T. I, I 

Balfumllle T. r: 74 
Banan' er T. I. 
Baobab T. 1. 
Calebaf.'iier T. I. 
Citrouille T. 1. 
Mouton T. 2. 

Mouflon T . ., 
Ailima'n T. l. 
A us Schyticus T. I. 
Barbe::m T. 1. 
S. rmulet T. 2. 

Pervenche T. 1.. 

AcaJ the T. I. 
Bufie T. I: 
BifQn T. I. 
Bakeleys T. 1. 
Faifant T. l. 
Becaf .. c T. 1. 
Benjoin T. 1. 
Su~all T. :.t. 

l!l S T. 2. 

Azederack T. I. 
Bhoart T. 1. 
B~zoart min~ral T. I. 
Mulet T. '2. 

A1bogalerus T. 1. -
Boucage T. I. 
Pi.mprenelIe T. z. 
Lierre T. 2. 

HederaT. l. 
Dl1re-mere T. I. 
Bobaque T. I. 
.Mąfluotte T.1., j 

7; 
121 

I ~~3 8z. 
16 
17 
74-
3I~ 

151 
14-
11) 

SS 
71 

29 0 

79 
82. 

317 
2.0 

70 

~) 

91 

Bdb roUi1!a 
Bob EJ'ipjki 
Bob, 
Bobr lf/i;:gi4,'ki 
BO/NOlf) j jlr6y 
Bocian, 
Bocian. c?:arlLy 
!Joci!,lc dr -::c 00 
13oc,ini j-lckate 
Eo o '1'-'ie L omowi 
L'oj~/ull 

• f I • d 
HCJjUli S1mer 1:1.cJ 
Bo."c drzewko 
Bo,~ (k E ,ipAi ' 
Bu.i'rk IVlur7.:Jlt 
Eroda 'lt'/Idv"jbia 
BroJl 
Br,'?:~!lC1dto 
Br..:-:o.za: 
Brzofkwi11iowe drzewo 
13ulz drzewa 
Bukiew 
B:.kiew TuruRa 
Ei/~.v]pa1'J, • 
B1ULlllca ziele 
Bul'f.1a 
Burak 

I E1o:/Jtyn 

Cebula 
Cedr drzewo 
Czele 
Ciele mor jkic 
Cieciorka 
Cicmie'rzyca 
Ciemierzyca czarna 
Cilwu,ie biale 
Chart 
Chmiel 

ow 
Feve T. r: .. 
Coloc:1.ire T. r. 
Cafior T. I. ... 
Arcongheull T. I. 
Cafioreuni T. l. 
CJgogne T. l. 

Iois T. I. ł 
Aubc-ep' 1e T. I. 
Hecace T. I. 
Lare" T.2. 
Blaireau T. I. 
Blalreau puant T. I. 
AUl'otle T. 

hlole deś 
Fanom T. I. 
Armc:i T. 
Siftre T. 2. 

Bouleau T. l. 
o Pether T. 2. 

Hctre T. . 
FaillC 
Myrc.bolans T.I-. ·1 
Buis T. 1. 
Beloine T. , 
~ropinambour T. ". 
Betterave T. 1. 
i}!nbre jaune T. t. :;0 

Oigllon T. 1-. 

Cedre T. l. 
Veau T. 2.. 

Phoeas T.2. 
PC\lle de Brllyere T. 2., 

Ellebcre T. 1. 
Piecł de' Griffon T. z. 
llpine-vinette T. r. • 
Le"lrier T. 2. 

HOllblon T. l. 

107' 
15~ 
381 ' 
1621 

214-

276 
167 
281 

l:} 
~ ~; 

IC~fJ-



Chodaki 
C/tomik 
Choroba koflna 
Gln'o/f bawet ziaJly 
CJwo!cict 
C/ll"!/za}ida, 
Cfrr .alt 
C/w,?: , ilcz 
ar: l/fez pofpolity 
C~I'zą/ic;\f!Jk 
Gua 
Orik/!l 
Cu~· itr 
U'iZct 
C zz.non hi y 
C'lIt'7 Ilon Cii'!lki 
CjnLf 'lIIJ .L G wo. d.ziko ~'y 
C!J,~(,k • 
~j1lOber • ' 
Cyprys 
Cjranka 
C , tbr rF/~jki 
C~ap!c" -
C~ap.?a 
C.:a.a 
C ... a Jka 
CZl'Yilirc krze'o -
C:::,fYlZ:.../lka 
C:ur!fJlee Polj'1ii 
C<>;l'rwirc obac::;ki 
C ojur:k -
C::u 1oziol 

Daniel 
D yb 
IJ,~b ?'.irt,;ny 
Da,~'t!ft 
'1 Jr.!frn r Jba 
Dei·e.' 
Derh:cz. -

Ba. ea T. 1. 
Z emni T. l. 
Ankylose T. 1. 
Cotonn~cr T: 1. 
Rale T. 2. 

ChrjTzalide T. I. 
I ąJort T. 2. 

S~arab~ T. 2. 

Hannetoll T. I. 

39 

\ 
;:~ 
2.::;$ 
z.S, 
;).~ 

Coccinelle T. l. ..!.03 

Phalene T. 2. 1')1-

Rette T. l. 6, 
Sucre T. 2."" .~ ... 

Etain T. 1. - \ ' ~~ 
Ccmc:le bla'1che T. L ~~) 
C.nelle de la Ch;~c T.1. Jbi 

. C2nelle Girofl~e T. 1. ... oi 
Zinc - I .--

Cinabre T. I. 
Cypres T. I. 
CerccJle T. 1. 
Thym T. 2. 

H~rol1 T. I. 
Apex T. 1. 
Patera T. 2 

Vailnean T. 2. 

Airelle T. 1. 
Niel!e T. 2. 

Cochenille de Pologne 
l{ermes T. I. 
Ai! T.'I. 
Sensftive T. 2. 

D3~m T. l. 
Ch~ene T. 1. 
Ch ' ne erd 1: I. 
Dattes T. I. 
D?tJ11h!n 1: I. 
Cornouiller 
Proyer T. I. 

:00 

99 
210 

21 

~5~ -
1731 
174 
253 
254 
232 

I I 

~ ( ' t 

• ł 

ZBIO 

Dorfl ryba 
D 'rof) -
JJrJ~d 
Lro?'.d irmio f o7l'JY 
D1',~l'U;0 Cyt r!J!:oze;e 

,.' :/ I( nr ... :eeJo <:/If{ią,~O've 

l.:F,:e "'0 GrcmaLO'f}e 
n . ':etO J,ŹI7lCI.h,f<.,'C 
Lr:Ż:C:f'"O Dr t./,:e I' 

Dr?;,C'uo POlllrz/"l;"'c,'{.:o,:r:;e , 

l}I '~el(JV .jilt'J~'.J't'e 
}n':'.!: '0 LJ' Li[!7ZO;J o'oe 
Lr'>:f'7f)O j ;aJko:oc 
]jr~elf)O VaJ;Cili7€1/,a/tct 
]Jr...;c"tJO AlI'ą;"J,tJe 
Dr,'r.{,[('O S. f.lfC!/ i 
iJr.<JWO C<.:tr,tJo,zc 
llr~C';:/O J{cl,.l: c.; u'. 

]Jr.<:rwo Spei rjl; !?O watZ e 
]J'r::r.cit'Jo Holkott:c I 
Dr:?'.f.lfJo N t rlw ');:e 
Dr,,?;cU'JO 1Vlinrrl!ii O'I!Ja,1Ze 

J)r.z:elilo Ch{fl'aJl~erlle 
Dr:ultJo J. Tir:S;,tiertetnc 
DrzCf/O JT7wrral:ze 
D j'~ewo Zc1(f,?;JlC 

Drzewo .Alllyl:fhie 
j)ł'z:ewo Hl banowc 
Dr,UlfJO IVr~~'oloe 
DrzcWo Chi/l(l,ie 

~ .. 
D1"~CtfJO elClnm1l0We 
Dr:(jeltJo GnQiowe 
Drzewo f.'rezy(jliie 
D,.:~e'fJo GIt'Jala'~f/:ie 
Dr,'uwo PaljClzllOlfJe 

D 'rze'oo '.Awfjowe 
Drzewo Z!j1~l1e 
Dr,Zt"oo Pok~{ło tle 
Dr.?:f/!'JO Snn~tlle 
Dr,~e/()o Loiowe 
Drzewo Smierd,?:ące 

'-
~ 

~ 
~ 
""1-.... 
C-( 

~łO N. 

Cnb'.liau 'T. 1. 
Out t)'d~ 
Grh~ T. 1. 
Drenne 7~ 1. 

Ol'. :l;e~' 1:2 .. 
Prnn. 

", r J. 2. 

Canli. Her 1: I. 

Hois Satme '}: 1. 
HOlS de S e Lucie " T. 
Foi rougt! T, r. 
Rois de Rose T. l. 
Bois r~trifits T..+ 
'Bels d-e la Pali T.!. 
BOls l Tcph tląu T. l. 

BOls '1inen~E'5c 1: I. 
Bois des Lettrcs T. 1. 
Bo's mn rtel 1: I. 
Boi Fo{i'ile;{ r. 
Bois de fer : l. 
B<is Epincux d Antilles 

Eois d.' Ebene T. 1. 

1. 

Rois de Bamue 
p'o's d' P.]oes T. L 
.lu-brc cle vie T. L 
Arbrc dl Vel'nis T.1. 
Arbl'c tTJl:e 7~ 1. 
Arbre a Suii 7: 1. 
Arbre Puant T. 1. 

24-

101 

100 

99 

9S 

97 
54 
53 



Dr'-:two GroclJ61tJl! 
D r::WC':,(JO C!dehClf/e 
D,',<.;.:ewo u,/fpi"hce r~ty 
Drzewo U!!tHt'l:} 
n"zewo ,fJif'ttJle 
Dr~e16(J fl/ofto:r;c 
Dudek pta,~ , 
)).yam eJlt 
Dyptan :<:iete 
J]it;bol 
JJia,fm! mor/l'll 
Diabliki ptaki 
I}yplJlki 
Dzban 
'Dziryt f'ybk 
D~itrlatka 
D<:ier:?:ba ptak 
D,,:ie'f/anua 
Dzięciol 
D~i~cio! i1l.negn :rąd'Va:u 
D.~i ,ciat. AiJteryJ;q l/ki 
Dzik ' 
D<:iura"llicc 

I Arbre tlX poi, z: l. 
Arbre du pum T. I, 
Arbre a : \-rerJesPoifsons 
Artre de D'ane r T. 1. 
Arhre dl! Dla le T l. 
Arbre de Circ T. l. 
Huppe 1: 1. 
Diamant 7: r. 
Di,&ame 1: l. 
Diable T. I. 
Diable de mer T. l. 
Di,blotim T. 1. 
Dlptque T. I. 
Amphora 7: l. 
Dard T. 1. 
Cochevi T. I. 

" Laniel' T. 1. 
Bouillon blanc: T. 2.. 

; Pi\fert 1: 2. i 
Pic T. 2. • 

Card.nal T: I~' 

Efirlgo" T. I. 

...... 
5et 

,j7° 
259 ' 
26o," 
~58" :. 

.2U 

21) , 

110 

15() 
16) .-

I.~4 

2.76 
68 

~------~--~-----,~----~-- ~--------.~-------~ 

Faba S. IgtzQcfgo 
Farbownik. :<:ielc 
Fmift!fllct Crfar :~; owa 
Rn!:Jan 'ł1!o1,/J.:i 
Figa Adamólf/lJ! 
Figowe drzewo I 
Figa lel1Zi7t 
Figowa ros'linCł 
Figo -morwa 
Figoiadka ptak J 
Fiolek 
F/ajJec?Ri ,od..lez 

Feve de S. 19nace T. l. 
Gallde T. I. 
FaufŁina T. I. 
Turbot T, 2.. 

Figuier d' Adam 
Figtlier T. 1. 
Figuier sauvage T. r. 
Ficoide T. l. 
SycomOi'e T. 2.. ( 
Bec-Flgue T. l. • 
Violette '}'. 2. • I 
Urnul;c ferv:.lacrymis T .1.- 4°4' 

Gc/as 

Gala, 
Gatbmz gflma 
,GaIJJ'an kor:.-:e,~ 

L> ~ 

Gali:!,au innego rod?:ctiu 
GaIki 
Garniec 

" Gą/ie1~ica • 
G ijienżca z czubk1Cm 
G.i(i1?1;ŹCa lVTie "rliki 
GcrJżeuica na d .... binie 
G'jie1Lica na liapt&~cie 
GlrJienice Stono,;'owe 
Gtifiellica PoJpo!ti'a 
GąfiC1zica na u·i.e'J':~bie 
Gąfienic"l koln:yf et 
Gąfienice fafJ<'}jwe ' 
GLlfielzica kOpr01fJfl 

G':fimice po plotach 
G1:fie1~ica 10 Zbo.iu, 
G'ł(zmicli pod uarwą 
G'l/ie1zica ftTu!arz 
G~/i: IfJ p!ajiczlf]{rolcw-

flil1t 
Gqjienica Iwfmata 
Gc;fienica palna -
Gqficnica wi-nJZa • 
Gąjil'uica. <! 1tjJami 
Gą/ieuźca na. SO,hliJlie 
GciJienice pąJ;Jlcm.la '~{,1ce 
G pr:: 1la wIlczym 'lJt/ckl{' 

Gąfiellic a ,,?: g tu'ikami 
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lI!ech Moufse T. II. 
Ja.1cc77 morjki GO{'n1nn T. I. 
nJedale Medaill( s T. II. 
lI;elon Tv} elGn 'r. II. 
IL~~!on lYirginjki l\13cocequer 'r. II. 
!I i th/sa ~ l\1elir"e T. Il. 
J\ IC';t ~ l\ffaldot T. lI. 
l\'e12 dcu:eJzka Morpion T 11. 
11 ł:fpli.~ Aze.rolier T. 1. 
l\lJ iecz.yk ~iele A Ol'llS - 'Ver llS T. 1. 
J\!irdź CUiVl'e T. L 
Jłl irta lY cnthe T. II. 
:A;t"t:!ZKk Coque 'r. l. 
l\ liod l\Lel T. II. 
ł.:Jigdalou;e drzewo Aman.d iwr T. 
li/lira . l\/Tyrrhe T. II. 
lHirt leśny ~ \ Myrte batard T. II. 
]I,'J h-fou'e dr~ewo ~ M Y rte T. II. 
J!fl!ec~ z ryby Lalte dePoifson T. II. 
lh lt:CZl1ik kamień \ Galaćtite T. 1. 
1\llecznk S ajki M a rochi te T. II. 
l\llec%nik kr~eUJ Eurhórb ier T. 

1Vlleczne ~iele Laiteron T. II. 
1\ leczne ~.ielt1 in71~ Ca Be lait T. 1. 

~88 

l\tloó"z,ew Melese T. II. 
- l\~ Dd1'zeniec Bluet T. I. 

)\"odrak ~ Bleu de rnontagnc T.!. 
.Jl1oarak Turecki ~ Ambrette T. 1. 

, ~·1V.okrzec ziele ~ Renouec T. II. 
• ··: ~f.ot robac%ek T~igne T. lI. 

!l'i l' ol(j lVIites T. II. 
J"JJ7ole domowe Te: gnE'il domefriqtleS 533 

]\t'ole polne 'l'eignts chalT'pttt es 534 
1\/'ole UJ zbo~u \ \ Tcignt s en bled T. 11. ':j ~ 
IV.wtt; UJ wojku Teignes de L r _le '1. H. 

) lłd ole. 
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]\Jo!e U' • '/'or ;c'~ 

J170rcltł ~ UI!~fp] S,Dom: 
j1hnr;a 

J\ion·,YliwI'J 
lJo( yf 
11.7 w.:. 1 i !~ ~'t 
1\1 rOf("'a 

1\7rowki .1n'ii'j'i.' ;e 
J. ..... 1ro:r;,·,~i Ci f." ':'; !,;7~ że 
1\lrolC'ki l; 'a Iv 
1\ lrol,:/d St.lr y/lam fkie 
J111'0 f/ki .d J;J(. r lJki1.·,l}~ ilJ 
l~/Forf;ki ,lcojJL'i.'ze 
.L11ro,·e!{; I.lfaic?ce 

. ,r~1i'OIu!d rubif.}';~ Lake 
]\1ucha v • 

]l. f 7!f.Jw, !( O1ijk a 
1\1 Zlcha, ~::}I1·Oy1Z3. 
1\;1 ucha 11'; t.m 

1\ fw 11 (l p/t,'a 
lVlw:lza ~DT7~(ta 
A/ucha seru t:a 
Jl.ll1cha ś!!J e'C~C'LJ 
lHw:lza gno;o c:a 
l\.'luch ~ u;()dJl{~ 

1\; u ch a oct()u:a, 
1\1uclzy iec,{yIOv111ioif./B 

IJ.1'llchy !t.:/JlLI:uJJZony 

Mucl,alow %i~/c -
Mucha/wf) .te:iat 
l\Jut 
A1wnźa 

l\lurena 'rybi1, 
l\iuJzkato·t::y kjf)iat 
11 J ufi·l tOllj'Y o. coc 
liJydetni,: z id e, 

1; • 

Tcisnes Cho~o "'t 3S~ 
T~, ignes dE s Cl<rS, , 1- - -
AOl'icot de S. DomlnJ:1 I. 

~,lll1l'iror T ... L ~s 
Aconit T. 'l. -' I 1 5 
P::' p-i I ! n 'T. I 1. I 4- t 

]\idivum op~,s T. 11.1 9t 
F'ourm;s T. 1. 151! 
~ li' I1L S d e s A n t i II (> S I 3 1:5 

F.Ol'rmis des, InaesT, 1.; - -- ,. 
h:u ck LO lS T. II, ::410 

F011rmls de visite :r, 1. 
F'ourmis d' Amerique 
Fourmis m:neurs T, 1. 
l~"'(Jurmis vol:mtesT ',1--
R'ourm: qui dvnnE"nt l , - I .s]~ 
n'loucbe (Laque l 76 
l\1nLH'he ar 'l ign~e I 77 
l\lo !1che rnlce T. II.I - - -
lVjou(he bl(l:1 T, II. l 7q 
Nlollche ~ chi(l!) 'L II.: - - • 
l\1oLiche iŁ f u T, II. ! ---
M\1Uche de fromaO'c 

~ 

l\fouche luiJ~Dte 'T. 11. 
l\louche merdi'lori~ 
lVTollche de !::'vlere T.n 
l\IOllChCl de vin~;b{~ 
Ephem~res T. 1. 
Ichneumohs T. L 377 
Gobhe - mottche T,' J 41 537 ~ 
}\ tr p'.> - m ouche T. 1. 6 5 
1\1ulet T. II. S7' 
l',lomlc T. II. 71." 
l\Tllrene T. II. Si 
IVIacis T. II. 44 

I I l\7u('cade T. n. \ 89 
Saponaire T. llo' 2S~ 

1\1J 

3°° 
87 

• l\!Iuf';lr[ligne T. II. ~9 
l\1ufaraisne d'v.lu T. 89 
Oredle de sOl.ris T, 11. 117 

Pic .. Grierhe T. II. k 165 
--~_._-

Naczljni':/' Etru/kie 
fVacz-ynictt do picia 

Nacz,,!fnia dawne 
Narcys ku; źat 

Naflurcf/:1J 
Nerki 
N i 'bowld 

OlJra~ 
Oh)'oflnica 
OCZ!] 'ru.!(p.l0B 

Odtrgd 
Cgar pit:s 

d (JJr101f) Y 
leśny ... 

~ 
'-' I 

l.J~ 
...... 
I.t 

Vasa If:trufcl 679 
Val'eli it boire 

Vales antjques 
Narc· fse '1'. II. 94 
C')pL1cine T . I. 14~ 

Reins 24l 

F la tole T. 1. ~99 

t h:wve - 0~l1ris T. l· I ]7 l 

Odrs T. II- I J2S 
Ou,'s m1rJn T. II. J2S 

Scorpion '1' • IIJ 2C)2 

lmmortclle '1'. I. .sSr 
Nei1il.er <]6 
FJ ąe la Viel!'ge T! L' 5°1 
SOllCy ., 5°7 
Rh:noceros T. II! 2~'-.':> 

Pince T. li. lS~ 

T I:. 19° 

289 
67 

Pierre d' Ec(' ILe 1 7 2 

C;dllS de li OS T. I. I~ 8 
Limier I 24 
Concombre C111t~ve '1'.1. I 2 19 / 
Concombre saL1.v~ge \ - - -

Oko 



Oko 
Okoń ryba 
Ot 7rot 

Oley jkalny 
OłolfJ 

010 rJe~ 
Ola wce 
O!()!/),z.źca ziele 
OtjZJ 
Oltarz 
Oman ziele 
O'lŹCh, kanzid" 
0Plt k(J,mień 
Dpich zŹt)le 

OjJiun 
OjJUlZClfol <;'.:ete 
Orz(;c''/, w 10ft I, 
Orzechy Ilr4hJkif} 
Orzechy lndy'/kie 
Orz~!,:"ylll)' Amer!jkańjka

l Or ;-:'.'Jcho[oI1J 
Orzecholomie, 
Dr;':;! • 
Orzeł morAI 
Orzcl mor: illnego rodz. 
Orz&! POllty/:,er)i 
Crz,d Amer!fkanjki 
Orze! ryba 
O/et ośli 
Ojet kojmaty 
Ośz~'l 
OSit'ł jlrejiajly 
Oslt.l k.1,n:tień 

OJ iJ a !t. c ryba 
Uf 'oprt}k ryba 
OjhOdJ/d:r. I 
uJLrolt'zdz innego rodza: 

-
Oeil T. II. 
Perche 
Hlanche de Baleine T.l. 
Petrole 
Plomhe 
Crayon noir T. 1. 
Plombeaux T. II. 
DenterairE~ T. 1. 
Aune T. 1. 
Ąltare T. L 
Aune eT. J. 

19° 
2[)7 

ó5 
27 

66 
On lee T. II, I I t 
Opale T. II. II ~ 
Cigue Aquatique T.l. ~oo 
Opi um T. II. I {~ 
Opl1nti~ T. II. 113 
Noyer T. II. lal 

Ben T. 1. 8~ 
Areca T. I. , 55 
Cncao T. I. 
Ca('se - no ' x T. l. 
Cafse - no:sctte T. 1. 
A g/e T. L 
Pechenr T. II. 
Ruse T. 1. 
Aigle de Pond ychery ~ ') 
C a rrJ 'H' T. 1. 12 I 9 
Aigle - pOlłson T. 1. 20 

Clvucon ;'llX Anes T. I" 16~ 
Ch 1 rdon ~~chino ' e '1',1. 

·J\ne T. 1. I 56 
Zeb~e T. II. ,'408 
Pierre a alguisier T. II. 176 
Dorm"ur T. 1. 26-+ 
Efpdon T. 1. 
Lynx T. 11 
Once T. l!. 

Oft'ryga 
Oflrzyca 
°flokr~eu) 
Osy 
Osy domowe 
Owad 

. (Jwca Peruańjka 
Owies 
O%yris Boźe~ 

Pacierze w hzyi1.l 
Pat;ierzyc:r.ka ziele 
PaJąk 
Paiąk po ~qiowy 
Paiqk wodny 
J?aiak piwnicz,ny 
)?aiąk ogrorlowy 
Pai~k mularz 
Paiąk Ąmtryka-ńjki 
Pai~k Luizya ijki 
paiąk mmjki 
Paiąh mo Jh inny 
Paiq.~ bł{dny 
Paią~ morft.'i 
Paiączek 
Pai cz.nik ziele 
Pa 'iur chrofl 
Pa ma .. 
P.J..n Bożek 
PJproć 'Źie/e 

, P~proć wodna 
. Papie1' 
Paprot.~a z,iele ' 

Papuga - \ 
Papuga innego rod1:aiu 

Pagina 

Hi\itre T. I. 
Grateron T. L 
Houx T: L 
Guepes T. I. 
GLlepes comnlllnes T. 1. 
Oefhe T. U. 
Vigogne T. II. 
Avome ·T. L 
Osir s T, II~ 

Verte bres 

- '!' -

10 5 
598 

66 

Chen \lIe plante T. 1. 
Anlignee T. J. 45 
Ąra~g; d' Appnrtement I 40 
Ąrrrignee. a!Iu1tique 47 
Ara ign~e des ~a ves T I 
A raignt;e des .J ardins 4S 
Araignee ma«onne T.I. 49 
.ł\ragión: l Ameri.que 4 6 
Araig: de la l.uaysiane 49 
Etolle de er r. 1. 287 
A raig'nee de rne-r T. L 50 
Araignoe / vagabonde 
Chevrette T~ 1. . J88 
Faucheur T. I. 
Poronie t. lo 
Pa/lUre t. II. 
r{4lr ie r t. II. 

an t. lI. 
Fougerc t. I. 
Ormonde t. l!. 
ra pier t. II. 
Polyn e t. II. 

e roq et t. II . 
Papegat t. I . 
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I G'l!le t. I. 

Par.l,.t; ~ 71W1'/'k 
Pas {J.l11iu,ift.i . -. 
Pa /ku · i:liJ~ rolla/i'. ..... 
Prlfill !Jlil~ ·clzr~ąf~cz.!Jk ~ 
Pa/l 'i'lla·(: ,~ 

Pajt 'rJtGk nJbaJ 

Paw 
P.l,f.;i.111 maJ/a 

fchl'f 
Pc1dd lIUWf!(.~l 

Pdz.:a Śiri~.~;~a 

P{C1lt1rZ 

Pelikan 
Pentada IJ 

I ~'I, Pcrha 
P~rell;ifka 

Perga;not.'~\ł 
fa ty 
Pel'łowa macz'ca 
petryjika::,z; , 
Pef'rL/jikac.'G ci,.l hzcbki: i 
:Pifi~cya ;: .. !.: ' 
Piflacya dr.:'vu.:q 
Pipa ia!M 
Piwonia 
Pajek 
Ptaj"k B'rU:7Y .. 
Fies 

N 

I 
/ I 

H 'cafs:ne t. J. 
l1ftC'l Fse de mer. t. 1. 79 
Ce~ntt1r\~ d VlI'gmite 156 
BJmbardler t. 1. I 106 

Bllpr,;lre t. L -
Fanais 
p ,n:enaqul" t. II, 
P"on t. II. 
p p:on t. II, 
Puce t. II. 
Puce dp- mer t. n. 
Puce de n(>i3~ t. II. 
Vefsle t. lI. 
Pe!!c/ln t..1I 
p( nt: de 
l "opolls t. II. 2 J9 
pecouafca 15ó 
B~r5~t1lot(.:.! t. I. 
Perles t, lI. 
Nacre des Perles T. II. 
Petrifica tions t. II, 
b nt1 9politcs t. L 
Pi lb~he ci e terre t. II. 
Pdhc:h;er t. }t. 
P~pal t. II, 
Pivoine t. II. 
S::tbles t. II. 
Gravier t. l. 
e hien t. L 
Ghlen de rtler t. 
P<'quin t. II. 
l\Ioufserons t. II. 
Fauctte t. I. 
P Ivre t. II. 

1'1' ód poc;. U'c!1'ilY 

P !od:.:.ifr.e,k ~it:l~ 

Phfl'u'a 
p Ittjl.·te\l 1111lCTz.:t 

f'uji.wa z u:ioJ7ami 
Plufiu;a Afrz;J:illijka , 
Ph/ta 
r lucnik :::,;e 'e 

• Pcdbi!11 zilJ.I~ 

roh'::iltl,~a 
Pokrz,gu.·a, . 
Po~rzyzc;,~;a ryba 

. Pohz!fk ~~ide 
PDt!]!! ~je!i: 
r olijiyinb,j!. te. 
Polip.li Ul' tuudzźe flodkiey 
}Jol - kntlit'li 

J 

P OrDfl zt'::le 

POf'Oft inl1efJo rod%aiu. I I 
POr;fJUa1Zfił ... 

Anneall df3 Virgłn·;t" 
Anne~'ll du pecJjeul' t.I. .., 

Annea.ll.' t.1. - I ': 1 
AlIl1ul.l ,c'ponfat:Li t, L 40 
'Annu!~ Samotl1!a·ci~ . __ • 
At Cyn t l'e t. 1. I ~ 
PIerre de tonn\.'re t. 11. 1 ]~1' 

. 'ł. 

A 16rette t. 1. l .4V 

G '1 t P aux de CHe t. 1. 13 .. 1 
Pile t. II. J J 3 
Altavelie t. 1. . 
Limande T. II ; 
N nie T. !J - Al l 
Nageoires de Ba!einc ' ~ -
Bergeronnette t. L . 
At l· tte t. 1. 
F~l tus t. t 
Fc:pttls monf1ruetJx t. I. 
Porreau t. 11. ~o q 
Pun,l':sf\ t. H. I 1.1 
p LI n a i s e m C'l.! " h e L . :l 'J 7 
Puna:feilA' ~ronst.ll.l :1 

Acob tan t. L i It", 

Poumon t. II. I ~ 6 
})ulmonnj re f. II. .a 
1ursd geT.Il. (pole,:--74 
Blatte de conitantino-I )0 

(Jrtięs t. II. 2. [ 

():t'es d mer t. II. ____ 4 

l\Jc.n~ragol·e t. II. I 47 
POl!llOt t. II. J" 1- '.J 
Pol. pes marins t. II. I I ,.,. 

Poly.pts d' e 'u dOl!ce I J:7 
Denll. - mete~ux t. 1. 25 
Algue 1=. L I 
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F01ćellany kopam • 
r nrzyczkowy krzak 

, 1Jielżce 
orfulaka 

20 5 
Cendres bleues t. 1. 156 
Ceintl1re des sauvages I 156 
Caille t. L I 1S5 ' 

olin t.). 1~4 

'one t. 1. 15 
Pled de Lyon t. II. i25 
Scare t. II. 290 

l\Jorelre t. II. 75 
Bella .. dona t. 1. S ~ 
Coqueret t. 1. al 
Bied t. L ~~3 
B!ed de Turquie t. ·1~. 9 I 
Trttite t.Il. 9l 
Abellles t. T. l ~ 
Abeille~ communes tj. :5 
Abeilles males t. I. 
AbelilelJ mulets t. L + 
Abeilles Charpenti.eres 7 
Abelll 's Coupeufes t. L 
Abeille~ Etrangeres t.l g 

Abeille~de la Louyóabe \- - -
Abeil: de la Guadalupe. "-.- -
Abeilles de' Caye~ne - - -, 
Abe iU-es des lndes t. L - - -
Aoeilles d' Abyrsirite I 1'9 
Abed: des Hottentots.\ ':,: - .. 
Abeilles maconnes t .. l. \. - .. 
Abeilles ml~eUres t. 1. .' ~o 
Abeilles perce-bois t.I. 10 

Aheilles tapifsieres t.l. \ 'II 

Moluque t. II. oS 
Ptak 

Ptak Razijki 
1 tak L . yQ1ijkz 
Pf-Clk fiot1 y 
P'ld?flC:<' 

Puk le1" z 
1 '7~/zl zyT? 
] Jy'kak 1'obak 

Rak j 
Rak biegus 
R a/~ J\rjedźu'żedź 

R ak pa [m zyt 
R a.\' .11merykań )ki 
Raki 
Raki morflie 
Raki iL ofuckie 

RapontyA?tlt I 
1 a-mg ptak J 
Rem/er 
Rejt,ta 
Rda ziele 
Robaczek ieJu:abl1Y 
Robaczek śu::iecqcy .. 
J\,obak 
Robak z'iemnou.:odny 
Robak zaboyca 
Robak o Jef o lt'y 

. Robak (. hz'hjki 
'<Robak GwineyJki 
,Rabak IJl101jki -
)<obak ż Szczur%ym o

t cne'l'i't 
Ro(~ynki 

Rod'/.ynki ll'l1lcrykanjkie 
Fil' 

T. I. 
Canere couremil T. 

. C~ncre Ours T. L 
Canrre parcslte T. I. 
Cr:łbc d' Ameriq 
Ecrevlfses T. 1. 
Crabes T. I. 
E<:rev l fes des Mol 
Rhaponttgue T. 

Buf'ard de mal"alS 
Rhenne 
Ref'cda 
Garance T. I. 
Ver il Soie 
V(!t 1L1ifant T. II. 
Ver T. II. 
Ver amphibie T. II. 
Ver Ctfs~sin 
Ver du ardon 
Ver de la Chine 
Ver de Guinee 
Ver marin 
Ver a queue de 



Rog Am '1l01Ul, 

Rug NoJ.ruic.l 
ROjJ1tt:ha v(.llba 

R ojic;.. .... ka 'Ziele 
R 0foliIa;~ 
R () 'llJ me'oc 

R o;' ~ oJ 'o fo'ca 
Rtl \l t'"ln.) 

Ro":'a .ft:n/cho':/k(fJ 
R ()~/tLld :.:.i.:le 
Ruh ?,t'barll7ll 

Rubm f,anzit:ń 

Rltbryl~C!J 

Ru.kiew 
RWl1icmek 
R'lll.J ~~;.ete 

Ro~miJryn 

Ryba lv.faiqc:J 
Ryb.'t gilOZOIfJCZ 

Ryi 
Ryż 
R;uczy kopalne 
R~,epa 

Rzepa' in1Lego 'fodr.aiu 
PZlpi1~ 
RZfpik ziele 
R:;;erzllcha 
R:'t.H}'a wodna ------

Sarta 
Sdtefra 
Salantandra 
Sa/ata 
S~mdal dr-::.ewo 
S rdyk kamirdr. 

Corne d; Amm-;;;;- l . . 

Corne de Rhinoce ·os I 

Cr3pnud T. I. 
Rofsol l3 T. II. 

'\:) ~' \ G!ollton T. l. 
~ Caloubler T. L tt 
!( Rolier 

~:~lantiel' T. l 
R ofe oe J erl~ho 

olc:hique "r. L 
H.hub~rbe 

3:'7 
l-:,C) 

260 

:.;n: 
~69. 

2. 1 5 
255 
265 
24.:\ 

it lll'li ~ 
C"aYf)n ro fge T. J4 
Rool1t:tte 

• J 

CamomiHe T. I. 
Rlle 
Romarin 
Poifs :';n vol. nt 
roi fsol') t1ercoraire 
P:1nthel'e 
Riz 
Des fofsiles T. t. 
Rave 
Na\'et 
Navette. 

~.c9 

1::>[ 

206 

261 

159 
159 
I:S7 
2~7 

258 
24:1 

15 

Aigremoine T. L 2<J 

I Crer~on T. I. 243 
I~~ntll!e d' eaux I I 

SQ 
5'1fre 
Nitre 
Sal:1 mandre 
Laitue 
S~ntt11 

Sardoine 

2("() 

99 
5 

292 

I 293 
I 2?>O 

Sardyk 

Sa,.1Z 

Sa/a.nka ~iele. ., 
$uwina 
SfP 
S p innego rod-zaiu 
Sep Am;1?:!JkańJki 
S. ree 
Ę/:r penti1f mar'1fLOf 
SJinx 
Siano 
Siarka 
SiL lHi~ kupuJl:n8 
Siekiery 
Sierpik zi~le ~ 
Sikora 
Sikora i11:n~ 
Sd ou.:ie 
Siodło ryb" 
Skałka 
Sk ieltt 
S'~oczek robak 
~koc'<,ek zit;le;. 
S,~()ra cztQwiecza 

" . 
Skora c~lowiec~a po,-

u;/.ort; 
SkowrólLek 
·~·koUJr(Jne~ tlwrfti 
Skop 
Skrzy?,zki popiC;lowe 
~krz1jp zietfl 
Slaz ~iete 

$ledź 
Slfjdź Lip arcńjk i 
~led%iona 

~!ep robak 

Chevrpuil T. L 
p~rse - fleul'" 
Sabwe 
Vautour "! 

Laemrper-geyer 
Carancre T. 1. 
Coepr T. 1. po 

Serpentille 
Sphinx 
Foin T. I 
Spufre 
Colsa T. 1. 
Secur~s 

Sarret~e 

Tarin ---
łMerange 

lonc T. I. 
Sdles -Poi.f~Qn 
Silex 
Squel~tte 
Al~ise 
~purge T. l. 
Pęa u humaiq ~ 

T~gument~ 
, ,}Jouette T. I, 

Alopette de mer T. 

Belier T. l. 
U rnre cinerarire 
Prele 
Guimauve T. I. 
Harens T. I. 
Lip,aris 
Rate 
Tf'on 

383 
207 
30 4 
5 11 

27 
285 
147 
554 

~5 
~6 

5 
S 

4°5 
218 

555 
355 

51 
24" 



:J fJniowa kośa 
:i11necz'iiżk 

.. ~ d . I '"tl 
ł l w: ro zazu ! ;ą. 

k kwiat ł1 

rodZCliu 

Llm::-.s 
Limac;on . 
Lilllace de mer 
MOLll 
Mure 

. Elephant T. L 
Yvoire 
Heliotrope T. lo 
Lupin 

olelI 
Rof's~gnol franc 
l'Ilo1' . Ile 
Dragon 
Br~ y T. 

Afsafretida T.' I. 
Guinard T. l. 
Zjbeline 

Scaminonee 
Fa,~con T. \ I. 
A Iphanctte T. l. 
Sel eOlTI lnl1ne 
Set Ammoniac 
Sel Gemme 
Soude 
Taenia 
Pin 
Epicea '!'. 1. 
Hibou T. L 
Chouette T. I. 
Argent T. I. 
Ple 
Pie marine 
Lanaret . 
Acier T. I. 
Rai - grafs 
Marguerlte 

21 

86 
8S-

275 

2Sl' 

3b 4'" 
19-f 

... 40 

Sf.O~Wirz 
SfOi70g 

Sl-rzyi.LJk 
Styl alho pioro 
Su II ryba 

''sumak drz-ewo 
S1.L·~rt 

, I ~~ Sllyka 
Su/idrQllch robak 
Swźnia wodna 
Sw;nża 111or!!lcr, 
Sf)jnia CM'Uka 
Sl.{iinia Intiyijka 
~'f;z'nie Ąmerykalzfo.it;, 
S'f/iniak ziele 
Swżnia weJz z-iele 

. Szpir j"kCZ 

S~'h/:,cz polny 
Swi [z.C/. . 
:$yl;ogarlica 
~~aJir 
oZ~lklak 

~:~a!e!1 albo Lute}, 
SZuLey 
S~artat 

Szarlałowe robaczki 
Sz-ar/at imz8IJo roj%ai~ł 

-S:(:(Jrańcza 

S:~c';J,al{J 

S~c;.::awik 
Sz.czotka z~!e 

Cłoport T. 

Roit( .. { t -

Gra.Rh·.j I. 
Saumoll 

.. Surpac 
Sau li'k 
Geąt T. l 

Perce - orf! ile 
CClbhi T. L 
Mal fouin T. H. 

. Cochon ·ChiE. s T. 1. 
Cochon d' IncL ". L. 
Cochon maron 1'. 1. 
poi'n de Pourcc; 
Cigl:e T. 1. 
Grillon T. 1. 
Cig le T. I. 
Lo!r T. II. 
T~ll rt.erelle 
Saph ir. 
Nerprun 
.Tu ql1iame T. I. 
p de 
Am':Jranthe T. L 
Cocłleniqe T. lo 
Morelle ił grapes 

Indes 
SautereHe 
Of·jlle 
Al:ell1ja T. I. 
Ch~rdon ci roqlon T.t I. 
Cyt·fe T. I 
Brochet T. I 
Rrochet de terre 
Rat 
Ham!ter T. 1. 



Ttl antz la iC1!zt;",'LI,f'ka 
'Ta ",za 

Ichn _ urnon T: 
T'a elpe 
Rat d' eau 
Rat mufqul; 
Ohard nn~rtt 't. L, 
1\Ierculin le 

'1\ I. 
] Imon 
Co, lfe T. L 

Co rdon um 
Lentd.te 
Sauge 
Sanfol net 
Afperge T. L 

l. 

Pieces Anatomiques ' 
Ąuripeaq T, 1 

------- ---~~~ 

YI'1ó) 
Tar.en tule 
Bouel1er T. l. 
Boueb e~: votl fs 
Ąl gue - marine 
Prunt'lIier 
Trulffe 
Oeantbe 
Bourfe a paaeur T. l~ 
Fdipe dule T. It 
Tamarife ' 
Therebinthe 

~ Therebenthine 
~ Fouin~ T. 1. 

568, 
1 0 5 
.t J.t 

5°3 
32 4 
345 

'l ~zci7Ia 
->', Trzcina pachnąca 

':r'n:::c~l1a albo LaJl~ a 
':r,'zcina cuArmr/a, 
T, ..... óna do pijwuia 
g-'"zmiele 
Tr;nl1 it:tiila 
T'f~7 adel 
'1 TZ lmlO71C!u..:ek 
Tw:ya 
1-'ubero'Z['., 

'I'uli}:an 
'l '1l71CZ. yk ryba 
'1 7.11' 'ku·żerze . 

'T'w'bit biały 
Turkus 

tJcl1'o \ ludzkie 
Ucho wie1ol'.!Jbie 
·Li iU~ pfzczoty 
U rzet :~lt:le 

thzet pol~y 

Wagi 
Wanilla 

ScrophuJaire 
Pi erre Afsienne 
Fra iSler T. 1. 
Tripus 

" Rolea u ' .. 
Hofeau odorant 
Cnnhe T. I. 
C(lnne a sucre T. T. 
Canne ou jone c1 ec ire 
Abe illes BOllrdons TJ. 
F'ufCl in T. 1. 
V (. tdier 
Remora 
Calamine T. I 
Tuberc,ufe 
tulipe 
Thcn 
A Ilfochs T. I. 
Alypum T. 1. 
Turqlloife 
Tigre 
Croil'ette T. I. 
Tal-ac 

Ós de l' Oreille 
Orel!1e de Baleirte 
Ruche 
Partel 

I Bourdaine 't. lo 

\VQ 
I \ Pondera: 

Vanil e 



fVar~zp~!:we ziele 
lf/ cJ.P l{'l171Y kamień 
FFa yJzfy n 
rv~ ż 

IV ż u:ndny 
U'l: ':" /Jieroglificzny 
lV(.~ (ł;;lou'Y 

TI/a'::' j""zlfdlafly 
lVqi ~quf%!lńjki 
1-0/ : z oJ.:u'aJ'ami 

/.\-laLabarjki 
% Jią głowCf: 
Sty':::.qlec 
l ljrykm1jki 

lf ąi dzt'ó}gloll:ny 
h {IŻ ~e dzu'onkami 
tJ ziż 1\1exykańjki 
Iv.": Ct:ylaTlJki ' - I 
TF q~ ordY1ia1'yil1Y 
~Vąż 1\ (J,Iab: in:rodzaiu! \. ~ 
IVlU; JHOI1,ICki I '~ 
J.J7ą~ jir;d,tfLiu glolt'ach I ~ 
fVątrobu, 

lVątrobnik ziele 
lf tg01':t. 

JVć O'orz 7no1,4,i 
~i::J )/\ 

IV~b()rz l1.a.;ańjki 

lf7u~orz piaJkow!J - , 
II ronika u;odnc6 / 
IVeronika -
lVe/~ ~ I 
1-1/1'-::. 1J1orjka ~ 
U' (j".::. ludżka 
JJI I.:.j;~ rybia I 

jf ':..: JVieloryb1'a 
II eJz 1'ybia ilL: T'Odzaiul 
l/f I:Jz j~rz lajła' 

Cochleari :t 
Pierre a chaux 
l'artre 
Serpent 
Charbonnier T. l. 
Serpens Hi'ero'glificus 
Serpcnt 'i\cicr 
SerpC-'nt uile 
Serpent fi:tich 
S rpent ii I nett s 
Scr}) nt cle la ~har 
bnrpent ci tcte de {hle~ 
Acontl2s T. 1. 
Aimorrohu T. 1. 
Amph_ bene T. I. 
BOJclmngua T. 1. 
Roi gnncu T. 1. 
Bójobi T. L 
Coulevre T. 1. 
Couieuvre de Malabar 

, Couleuvre de MoIuques 
Hyd r eT.I. 
FOle 'T. 1. 
l cI;atiquc des jardins 
'Anguille T. L 
Congre T. I. 
Anguille de Cayenne 
Angu ille cle sable T. 'l. 
TIecc:Jbunga T. 1. 
Veronl que 
Fou 
Tnon marIn 
rOll cle I' homme 
Pou de Poif'sons 
Pou de Baleme 
Bmode T. L 
Pou olant 

57! 
2,05 
359 

37 
220 

33 

80 
393 . 
20 9 
3~5 . 

'PfŹOU,',:k 'k1,iltJ 

W ~źOWJ1ik fVirgi ńjki 
Wgg/e mineralne 
1V§g1e z roślin. 
Wiatroźyl 

Wieloryb 
. Wielonog ptaw 
Wielb!ąd y Dromader 
Wielbląd Peruanjki 
Wielblądo-Ryś 
Wiel k ook ryba 
Wierzba W łojka 
lYieti.JźoT ka 
tViewiorka kaaHc~nCł 
Wicwiorka lataiaca 
Wią~ dr-zeu:o • 
Winna , macica 
IVaoWQ ptak 
Wtlk 
Z,Yilk morjkt I 

Wilk Nhxykańjki 
lVilk kruścowy 
li/tik kn,lŚcowy inny 
WiLk AJJrykań jki 
JVi!c~e mleko 
Wilcze mleko inne 
Wilcze łyko -
Wzlcze łyko %iel~ 
lVilga ptak 
WljZll ' '-l dr~ewo 
vViJznźowe qrzewko 
Wol 
,Vo!owy igzyk ~icl, l 

WaLki' w zboźu 
Wrobet 
Wrobel jamot11,y 
Jrrong .. 

lo • 

Serpentairedev i rgin te 
Ch'lrbons minerllles 
Charbon vegetal T. 

Cameleon T. l. 
Baleine T; L 
Seche T. II. 
Chameau T. 1. 
Glama T. 1. 
Giraffe T. 1. 
Bogue T. 1. 
Agnus - caIl:us T. t. 
Ecureui.\ T. L -
EtuteuiL epileptique 
Ecureujl volant '1'. I. 
Orme T. Il. 
Vigne 
Veuve 
Loup 
Lubin 
I oup de Mexique T.ll 
Cobalt T. 1. 
Nickel 
Dabllch T_ I. 
Esule T. L 
Ti thimal~ T. II. 
Bois gentil T. l •. 
Laureole T. II. 
Loriot 
Cerisier T. l. 

~ \ Merisier T. II. a Boeuf T. I. 
~ Buglose T. 1. 

Charanfons T. L 
. lVloineau T. II. 

\ \ ~:f~:;ll .. T; J. 
Ggi Wronie 



{) 

Bn ere 'T. ~I. 
l\-laquereali T. II. 
Porc 
Peca ri T. II. 
Saule T. II. 

konicza Poligale 
Loutre 

I I 
Veree T. II. 
Orobe T . !T. 
Empreintes T. I. 

Z~ 
Grenoui.IIe T. l. ·~44 
GrenouiHe de mer T. l. 345 
Cnpaudine T. l. 
Dent de Lion T. I. 

~ Douve T. L 
~ Lievre T. II . ..... 19 "i 
N Lievre monfł:rueux ~o 

Lievre matine ~o 

Levraut 15 
Pled de Lievrd 168 
Saniele T. II. 279 

; h~l z'rmo zil!!. Gral'sette T. L 3t'-
alicilca ziele FenIłe T. l. ';1,97 
'yczka ziele Benoite T. 1. 85 
'Ciąg ziel~ Statice T. II. 5 1 4 

~ . Fer T. l. 295 
~ Dents T. l. .,..,., 256 ~ 

ziele ('( Pyrethre I 2~9 
Vervelne 393 
.Pm~on 185 
Ceterach T. l. 159 
Herbier T. l. S6G 

,zna Ampehte 'f. l. o ł 53 
Ziemia 

Ziemia piec"'efowana 
Ziemia pi§c%~ tow: inna 
Zboźe 01~/dości 
Zimorodek ptak 
Ziolo - żWler:ta 
Złoto 

:tlotob'rew ryba 
Zloioglow %telj 
Zmiia 
Zmiia innego . ~odzaiu 
Zolądź 
Za/q dek 
Za 'tek; UJ jaiu 
Zolw r 
Zolw %iemny 
ZolU': 1nmjki -
Zolu; UJ u:odzie jlodkiey 
ZorClw 

Zoraw N1l1nid!lijki 
Zorawie noźki %iel8 
Zuk u'odny 
Zyd(m-JJ,'ic iagady 
Zywe srebro -
ZYlllica . 
Z~u:ica CedroUJ~ 
Zywokofl z,,'ett1 
Zyto 

Bols T.!. 
BLlCarQS T. I. 
Bled d' abondance T. 1. 
l\1artin pecheuI' 
Zoophytes 
Dr 
Dorade T. L 
Afphodele T. I~ 
j\fpic T. 1. 
Vipere T. II. 
Balanites T. l, 
Efiomac T. I. 
J ~ une d' oel1f T. I , 
Tortl1e 
Tortue de terre .. 
Tortue de mer 
TOl'tue d' eau douce 
Grue T. 1. 
Demoi felle d e Numidia 
Geranium T, 1. 
Hydrophile T. ,l. 
Pommes de merveille 
MercUI"e 
Gemme re~ine T. l. 
Resine de Cedrc: 
Confollcle T. L 
Seigle 

~ O N I E C. 



aiecki 

ww. SS~ 

Cracov; 

- .. 

Brisanti 

D ykcyonarz Słu:tący do po~naQia Hif1:oryi Nat In f . 

y różnych ofobliwfzych StarożytnQśc.1, które 
l{awi w pabinetąch znayduią dzieło wielce uży t e 
czne z Francuf~iegQ Przełożone przez X. t ado 
1kiego Piara" w Krako\fie, 1783' T,?my II: lI~a ~l ł 
iowym Papierze - _ ~ 

Tai farna Książka na drukowym Papieprze in 8vo Z 
Diabeł Rozkochany Nowina Hifzpanń tka ż FranclI I 

na roliki ~~zy~ przełożona 1783. in, 8vo~ ~h 

'~{OS Rozumu, pr;~z Pana Caraccioli nąplJ;any. w F 
. cufkirn .Ięzyk4 z tegoż .ną Pollki wyłoźo~ p eL.! 

Cyankiewiczą in 8vo .178 ,'.. Zł. ~ ' JJ. t. 1:)0 

Or arnmatyl~ą , F.rancuika y Polika nową wydana. ·-'7 ~ 4. 
'in .t~mo. Zł. ~. 

G.rammatyką Polfko'- Frąnc4zkl:1 dla Dam i ~a~alerow uczą
~y~h 4~,nq~y I1'l fpofobe~ ułożona Jt7 8 4 ~ in .tz. Zł. ~ . n'r .. ~ . ,. 

I J ~ 1:orya Naeui-ąlną ~róle(l:wa PQIfk-iegq, ~zyli Zbiot 
r.! krótki przez ~Alfabet qłoŻOIłY, Zwierząt ~ Roślin ) y 

Millerało'V znayduiących fię w Pqlfl.cze, Litwie, Y' 
froNincy ach odpadłych, zebraną z Plf:.l rzów g'odn ch 
wilłry Ę~kopifma, y świad.ków aczywiiłych, ptzez, X. 
~adow~jego Piar~ w Kr~ko\fie, ~7S3. in sv.o. ~. 5 

HiR:o.ryczno Krytyczne Wiadomości o Z yciu y Pifmach 
Pana Woltera V{ Ęrakowie 178r. Tom I. Z.t. 3. gr. 

Teg~ź Tom II. Za~ieraiący w fobie Opifanie Zycia 
Plrm trzydzieftu y trzech Fdozqfó\lf nafzegq. wieku 
podług Alfa.betu ułoźonych in ~VQ z Portret/ m ~(fS~lJ tA 

Krakowie 17~H· . Na kleiowym papierze, Zł • . 4. g r. I') 



diedzielne C~łego RQku Kaznodzieio,w K~te. 
'h Krakowiki~h J7S~. Tom ~. l7ł 84.0. Zł. 3· gr.t5. 

Zł. 50 gr. I~,' 

,lm czyli Chleb DU9howny przęz X. Wuyk~w .. " 
'0, in ŚVD • .17g~. Zł'. 40 

na Roźne ~agadnięn\a przyzwoite y zahąwne, 
~ zem olfkim daiąca odpo~iedzi dla Ro_~umnie ciei 

wych, łatwym y ~)ewinnym, fpof()b~m uł'>.~ona ~ 
\Vie 17S3 li", 8vo l '" Zł..t, 

y Pap i eża l{l~~ensa Ąlv~. w róźn. ych ciek.awych 
. łateryach Tomy 111. ~n SUo. .t78o. Z t. 6. gr •. ts- .. 

w krótkiGh lVlodlitw1\,ch dla 
vfzelkiego H:anu I~dzi, of~ bliwie w IYI::d 'le~J1<lm Hanie 

• y i ący eh z qczczeni em orobli wfzym T~ ; en1nic Z yci~ 
tki BofKiey MARYI Pann y, y J ey Famili i y wrzcl~ 

inne przyd :ltne, za powodem y ~O~'Ulz.e 1n, .J. W, 
J. P. Kuropl'ltnicki.ego, ](ofz.telana Beljk iego da Dru,r.H 

"dane \li Krakowię ,(782) 

atn "e Słow:l Konaiącego Oyca do Syna fwego y Lifl; 
mif'rai~ce y M3tki d o COJ ki fwoiey. pi7.etł omaczone 

.. Fr3r cu :1ci~go przez J. W. Jl\1ść Pannę Wale\Vjk~ Pod-

ł, mou~nk~ K;akowiką, .t7Sq. in SVa, . fł t .4~. 

Patrony Polfide y Szweckie do Brewiarzy in 4to w czte. 
rech częściach świeźo przedrukowane, y wiele nowych 
Swiąt dodane w Krakowie 1784. 

ztuka Ogrodnicza czyli o Ogrodnićł:wie, zawie,rająca 
przepify chodzenia okolo Ogrodow Kwiatowych, Ku. 
chennych y Sadów, z p~zydatkiem niektórych wiado
mości sekretnych, in Svo, .t78~. Zł. 2. gr •. tS. 

Sur la Qeneratioń du Silex du quarz en partie obfet. 
vations faites en Pologne, ił vec des E Ltampes par J. 
p. d' Carosi a Cracovie 1783 in 8vo. Zł. 2. gr. tS-

"'-Typis z }{siążki pod Tytułem Nac71rżcht von 
, ' btvOtjtehemlen grojsen Revolution der Erde die 1',,:/0 
d(;'1'heit das Siidliche Europa und einen Theil Deut(ch and 
ti'ijf: tu itfl: Opow i edzenie bliiklego Josu , aibo od. 
n1iany poHaci Ziem; która ma naftąpić w Eu ro pie Po. 
~udniowey i w CZ/Gści Niemiec •. w Fr-anklo r.l 
~leynem .t?SS' 

Wolter mi~dzy Niebofzczy karni .in 8vo . .t78~. I 

Z abawki dla Dam i Kawalerów . .t783 · ~ 

Zbior Wiadomości Tygodniowych z Europy 1 N: 
Korony w różnych materyach co Tydzień wy~ 
b~dżi~ Cena P.renumeraty na Rok .t784. Zł 
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