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VI. L E V E L 
KÖlt Komáromban, Mind Sz. Havának 

21. Napján. 

Ffemilthige Gedanken nber das nme, 
Griiiidjieuer-Rectificationsgefdiajt, nach 
den zwei Hauptgefetzen von 20. April 
17S5> •> und von 10. Hortmng 1789- von 
Ignatz Benedikt Hej'zl. Wien. 1789* 

agyra vetem fejemet, így fzóií maga 
ennek a5 Könyvnek írója, hogy a' föld-mé-

- rés, és arra ki-vettetendő adó ellen írok: 
de úgy tartom, hogy mikor olly főben-járó 
dologról van a' Kérdés, a' mellytől függ 
fok Orízágoknak bóldogfágok vagy bóldog-
talanfágok, minden igaz Hazafinak köteles-
fége az, hogy arról való értelmét addig 
mondja-ki, míg valamit lehet orvofolni raj-
ta. — A'főidre adót vetni, még pedig úgy, 
hogy minden Lakos a'maga birtokához's 
tehetfégéhez-képest illendőképpen fizesfen , 
az igen jó vólna: de azt a' mostani mérés 
fzerént el-érni lehetetlen. — 

Hogy ez a' Munka tökélletes légyen } • 
arra négy dolog kívántatik-

F t . Hogy ' 
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1. Hogy kinek kinek földje helyefeii 
xneg-mérettesfék. 

2. Hogy annak Efztendónként való ter-
méfe jól meg-határoztasfék 

2. Hogy a' bele vettetett mag, 'smin-
den koltfég a' hafzonból vagy jövedelembői 
ki-vcíet! esfék. 

4. Hogy a' Jobbágynak vagy Lakos-
nak , jobb vagy rofzfzabb állapotja, 's ba-
rom tartáfa fontba vétetődiék. — De ezek 
közzíil egygy ik fem tellyesíttetik'úgy a'mint 
kellett vóína —-

I. A' ki-mérés lett volna a' fő dolog: 
de ebben úgy hamarkodtak, hogy a' pa-
rafzt embereket három óra alatt tökélletes 
Ceométrákkd , Főid-mérőkké akarták tsi-
náini; az egéfz Munkát pedig hat Hónapok 
alatt el akarták végezni. Ebből a' lett, 
hogy a' ki-mérés többnyire hibás mindenütt; 
úgy hogy bátran fogadhat akár ki , hogy 
egy Falu íints, a' hol paraízt emberek mér-
tek, hogy a' ki-mérés helyes volna. Kűly 
dettek ugyan azután esküdt és tanúit föld-
mérők is; de azok meg-elégedtek azzal, 
hogy egynehány Hóld-főldeketmeg-póznáz-
tak , 's a' mi hibát ott találtak, meg-jobbí-
tották; de egygyenként kinek kinek örök. ; 

fégét fel ' nem mérték. A' honnan bátran 
el lehet mondani azt is, hogy annyi temér-
dek fáradfág és fok ezer, főt millió költfé. 
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gek után , leg-alább egy millió Hóid-föld 
hiba fog-lenni a* Tsáfzári Birodalomban. 

a Nem lehetett azt foha várni közön-
fégefe.i a' Jobbágyoktól, hogy ok a' ma-
gok földjeiknek 's rétjeiknek jövedelmeiket 
igazán f'el-adják. Felette gyanús a' parafzt 
az illyen dolgokban, és leg-kisfebb újítástól 
is fél. A' Lelki esméretet pedig, mikor 
Adóról 's Portzióról vagyon a' fzó , kön-
nyen le tudja tsendesíteni. A' melly rét húfa 
harmintz mázsa fzénát meg-terem, meg-elé-
gedett azzal, ha azt tízre 's tizenkettőre 
mondotta. Voltak ugyan annakutánna fok 
féle Controllériák fok Tifzteknek jelen-lé-
tekben , hogy kinek kinők földjének efzten-
dei terméfe meg-határoztasfék : de ezek va-
lófágos kótya vetyék voltak, a 'hol azok 
a' parafztok, a' kiknek jó tüdejek vó!t, 's 
bátran tudtak kiáltozni, nyertelek lettek; a* 
kik pedig fzelídebbek voltak, 's már az 
előtt is meg-lehetös Lelki,-esmérettel adták-
fel földjök terméfét, annyira fel-ver'ettettek, 
hogy örökké boldogtalanok léfzaek, ha az 
Adó a'fzerént vettetik rájok. — 

3« A' Földnek terméfébol ki kellett 
vólna-venni a 'magot, a' mellyet belé-vet-
nek, és a' költséget, a' mellyet rá tefznekj 
mert kiilömben igen hibás lefz' az Adónak 
fel-vétele. Ezt fok példákkal meg-muto-
gatja a' bölts író, /nellyet hoízizas vólna e-
lö-befzéllenünk. *— 

F % Aa« 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár J e l z e t 7 2 8 1 9 6 



84 Sí ( ° ) J ? 

Azután öízve vetvén egy parafztot a' ki 
báróm tartásból él, azzal a' ki fzántásból és 
rétesből táplálja magát, meg-mutatja, hogy 
noha az elfő három annyi hafznot is vefz'-
bé , még is negyed réfznyi Adót lem fizet, 
mint a' kifzánt és vét. Meg-mutatja, hogy 
mikor a' fzántást vetést kellene elő-mozdí-
tani, azok lefznek az Orfzágban leg-bóldog-
talanabbak , a' kik azt fogják gyakorolni. 
Azon kívül le-írja, melly nagy romláfokra 
lefz1 ez minden Földes - Urafágoknak, úgy 
hogy a' kik eddig tíz tizenöt Ezeret kön-
nyen bé-vehettek Jófzágokból, hatot fem 
vehetnek-bé. A' kiknek pedig egy' har-' 
mad réíz jövedelmek adosfágba megy, azok 
egéfzen el fognak fzegényedni. — 

4. A' Dézmának el-törléfe is fok ká-
rokat fog maga után húzni, mind az Ura-
fágokra mind pedig fok Papokra nézve, a' 
kiknek Jövedelmek nagy réfzént abból fzo-
kott ki-telni. •— 

Hogy lehetne tehát az Adót helyefeb-
ben 's igazfágofabban fel-vetni az Orfzág 
Lakofira? Arra azt mondja a' bölts író, 
hogy nints jobb mint az, hogy a'mint ed-
dig is nagy réfzént ízokásban yólt; úgy min-
den Lakosnak minden féle Jófzága meg-be-
tsűltesfék, és az Adó annak mivolta fzerént 
vettesíék-ki.— Lásd magát c£ munkát. 

Hogy 
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Hogy kell a' fdrga répából Jzüropot ke-
fzíteniP 

A' fárga répát tifztítsd-meg, vagdald 
apróra- '3 fözd-meg míg egéízen meg-puhúl. 
A%után' .töltsd • tiízta zatskóba, nyomtasd-
meg körei, hogy a' nedvesfége valamelly 
edénybe lasfanként ki-tsepegjen. Ezt a' le-
vét'íozd a' tűznél mind addig, míg méz for-
rna íurűt'ége nem lefe\ Ha jól gondját vi-
feled két három efztendeig is el-áll. — Hafz-
nai ezek — Akármelly ételbe méz gyanánt 
teheted. — Ha reggelenként a' kis gyerme-
keknek egy kalánnal adfz belőle , a' geleíz-
táktól meg-tifztiiínak. —-

Mérges plánták és gyökerek. 

Sokfzor meg-efett 's ma is meg-eük: 
hogy egéíz' Ház népek ki-balnak az által, 
hogy a' mérges ^gyökerekre nem vigyáznak, 
— 1773-b&& Náerdenben Hollandiaban egy 
Nűfding neva ember Krumplit evett est ve 
leányával és ízolgálójával. Egy óra múlva, 
mind hárman nagy fájdalmakat érezvén, 
Doktort hivattatott, a' ki is nagy nehezen 
a' két leányt meg-tartotta, de Nof ding meg-
halt ízörnyti kínok között, -r- Más n~p a* 
" ' ' ' F 3 • Dok 
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Doktor pintzébe le-menvén a' Kmm* 
plit vizsgálván, látja hogy fok virág tövek 
vágynák közel hozzá, nevezetefen pedig a' 
f m i v f J g#öWr f/A melly 
a'kaimplihozhaíbnlít. A^ vigyázatlan {zol-
galó azt főzött a' krumpli köztt, melly egy 

leg-eröfcbb mérgek között. — 
Két Papok egygyűtt ebédelvén Német 

Orfzágon egy háznál, többek köztt et-
tek marha húst petrefelyem gyökérrel, 's 
két óra múlva nagy dühösíegbe estek a* 
tóba ugrottak, — Azután^tanúlták-ki, hogy 
peireielyem gyökér helyett â  gazd aízízony 

vagy ( ) tett az'ételbe. 
.— A" jó Gazd.afzízoitynak mindenkor meg 
keli nézni mit teíz ízolgáló â  tűzhöz , 
kivált a' Petreíelyem1 gyökér körűi gondos* 

» nak kell lenni. — 
Sokfzor meg-efett, hogy aV Parafztofc 

fekete kömény-mag gyanánt megrették â  
tövis almának, tsuda fának, vagy mafzlag-* 
nak fekete magvait , az elío Q Nigellaja^ 
f z w ^ a' máfik ígi\ ^ 
és izörnyű halált #altak tőle. Az illyen 
toj^s nagyfagú ízurós almákkal íbkfzor jád-
zanak a" gyermekek; de meg kell inteni 
okét jókof , hogy attól Őrizkedjenek# -— Je~ 
gyezd-meg : 

i. Az illyen mcrgés plántáknak ibk 
haíznaik lehetnek^ ha mi nem tudjuk iŝ  leg-

alább 
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alább bizonyos, ho-gy a' levegő égnek mér, 
gétmagokbafzívják, hogy nékünk ne ártson. 

. 2» Az$rt acíott nékünk a' Teremtő íz-
lést és fzaglás.t, hogy megJcülömböatcsíak , 
a' mi jó és roí'zfz. -r- Szégyen volna ha eb-
ben az • oktalan-állatoknál alább valók len-
nénk., * — • 

r 3. Többnyire minden mérges plánták-' 
*ak rút formát vagy büdös fzagot a i j l t a* 
bőlts. Teremtő, hogy jobban ő u ^ t íjunk 

4. Sokan fzeretik a1 gombákat , de e-
zek egéfzfégtelen és kétséges eledelek. Ha 
kételkedik a' Gazda fzízo.ny vallyon nem mér-

'gefek é , tegyen egy egélz fejéres veres hagy, 
xnát beléjek, fpzze-meg velek. — Ha a' 
veres hagyma meg - feketedik, jele hogy 
mérges a' gomba, 's ki kell önteni. 

5. Mihelyt éfzre vefzik hogy valaki 
mérges ételt evett, igyon annyi édes tejet 
valamennyit meg-ihatik, ha édes téj nints, 
lágy meleg vizet. Arra egy kalán olajat , 
ismét meleg vizet, míg ki-hányhatja. —-
Azután igyék etzettel és mézzel elegyített vi-, 
?e.t. - T— A' testét öntözzek hideg vízzel , ' i 
az óira alá erős etzetet tartsanak. 

földes Úr. 
Egy- Földes Úr utazni menvén 1 

OrCságokra. hámm efz'-tn Lig tv. - ,1. • 
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létében is Jobbágyait a' fzorgalmatosfágra 
ofztönözze 's a' jó erkőltsökben erősítse, il-
lyen jutalom pénzeket hírdettétett-ki Ura-
dalmában, mellyek vifzlza térésekor az ér-
demeseknek ki-fognak adattatni. 

50. Forintot az ollyan Szüléknek, a' kik 
gyermekeiket leg-j óbban nevelik, 's magok 
is példás békeffégben élnek. 

50. Forintott annak a' Jobbágynak' a' 
ki fokkal adós, de úgy igyekízik, hogy há-
rom efztendő alatt adofutgát ki-fizeti fenki-
jiek meg-tsaláfa 's meg-rontáfa nélkül, , 

50. Forintot annak a' leánynak, a' ki 
a' Gazdafzízonylagot leg-jobban érti, a' mel-
lett pedig emberféges, fzelíd és fzűz életit. 

\Azon kívül mikor férjhez megy, fzabadfága 
lefz' az Urafág' tsordájából a" leg-jobbikat 
ingyen magának ki-válafztann . . 

25. Forintot öt gyermekeknek, a' kik 
leg-jöbban tanúinak, 's ugyan Öt leányok-
nak, a' kik az Oskolát leg-fzorgalmatofab-
ban V leg-nagyobb háfzonnalgyakorlottak. 

Meg kell vallani, hogy ha minden Főí-
íies-Urak a' magok Jófzágjaikban így tsele-
kednének, 's Jobbágyikat mint tulajdon gyer-
mekeiket boldogítói igyekeznék, a' Parafzt-
fág is mindjárt egyenefébb fzívű lenne 's na-
gyot lehetne az Orfzágon fégíteni. -— De fok 
I oldes Urak feléjek fem mennek Jobbágyaik-
Bak, hanem holmi húzd vonó Tifztekkel nyo-

mor-
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iriorgattatják , - magok pedig azoknak vé-
res verejtékjeiket idegen Orfzágokon vefzte-
getik-el. 

A'Találós Mese vólt Tűkor; a' Rej-
tett Szó Papiros. 

Találós Mese» 
Már én régen élek, Ég1, "s földtől ízül ettem, 

Idővel mindenik' fő Urává lettem. 
Hatalmas páltzámat félték fok Orfzágon; 

De nintsen állandó femmi e'Világon. 
Alig esméretes az ma ezer éknél [nél. 

. Melly jó Világ vólt mígla'.ktam emberek-
Régi dilsŐíegim már füstbe mentenek. -
. Nagy válrozásimon magam meg-rettenek. 
Semmim fints, mim látfzik, mástól költsön 

\ nöztem. 
A' föld' fzínétől is mefzfze el-költöztem. 

Halavány ortzáim jegyzik fájdalmamat. 
Tsk öt hív katonák őrzik oldalamat. 

Pozsoni Szemináriumból, 

Rejtett Szó. ' 

Tsak egy állat vagyon izélés e' Világon, 
Melly elöl mindég úfz , noha hátúi álljon. 

De ha az elejét , 's végét egygyezteted 
Elébb utóbb fú ily át el nem kerülheted. 

Pozsoni Szemináriumból. 

í í ' Koz-
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Köz mondás: Hány az ember annyi a' 
terméízet. . Azért ritka madár a' nagy társa-
ságokban az egygyet-éríés. És még is vala-
ki meg-foi-di'U a' Pozsonyi Pap-nevelő Ház-
ban, nem győzi eleget tsudálni és magafztal-
ni azt a' fzep egygyeííeget és atyafiságos fze-
retetet, melly az ifjú Papok között uralko-
dik, Jele, ho'gy valamint a' tifzta vallásra; 
úgy a'jámbor erkoltsre 's kellő társalkodás-
ra is az Ö rendc fzerént oktattatnak. Mél-
tán reményi heti tehát az édes Haza; hogy 
ott jó Kerefztények, hív Páfztorok, és igaz 
Polgárok nevekednek fzámára. Szembe-
tűnő tanúfágot adtak arról az idei 35 Nagy. 
fzombati Presbyteriumbéhek, kik fel-ízen -
teltetvén a' Papi hivatalra, minekelőtte el-
ofzlottak vólna az Úr' ízőloje' miveléfére, 
egybe-gyültek, 's egymást hathatófan öfz< 
tönözték a' buzgó Isteni-fzolgálatra, és Ha-
zájokhoz tartózó hívfégre, Mivel pedig több 
ízben láthatták, hogy íbkan a' Lelki Páfz-
torok közzül idővel vagy a' fiíllyos. nyava-
lya, vagy más egyéb fzerentsétlenfég ál-
tal olly infégre jutnak, hogy nem tsak má-
fokon ném Íegíthetnek, de magokkal is te-
hetetlenek : ezen jeles 's fzeretettel tellyes 
kötést tették magok között: hogy azon nap-

. tói fogva kiki közzüfök tartozzék leg-alább 
ket 
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két három forintot Öfzve adni; hogy így, 
ezen aprólék adományok idő-toltével egy 
töke pénzt adván, mind azok, kik talám 
közzülök íz ük leget látnak, mind ügyefogyott 
tabb Híveik könnyebbülést érezzenek. A ' 
végre hármat válafztottak magok közzül > 
leik a' pénzt folyvást bé-fzedjék, úgy hogy 
ha valaki talám meg-felejtkezne fogadáfáról, 
törvényefen is kénfzeríthesíék; azért a 'kö* 
tés alá mind egygyikének fel kellett nevét je-
gyezni, és tulajdon petsétjét reá nyomni. 
Boldog Tanítók! kik illyen tüzet gerjefztet-
tetek Tanítvány itok' fzíveikben. Boldog 
Tanítványok! kik oüy kéfzen követtétek a* 
fzent oktatáíbkat, Boldog Hívek! kik il-
lyen" kegyes Páfztorok alatt legeitek. —-

Be jó vólna e' fzép péklát minden Pro-
testáns Superinteiidentziáknak 's Esperestfé-. 
geknek követni! — így az Özvegyek 's ár-
vák "nem jutnának boldogtalan íor.#a. — 
Miért nem lehetne minden Esperestfégnek 
egy illyen Kafzfzája, a' Papok özvegyeiké 
jiek 's árváiknak tápláláfokra ' c z öregek^ 
nek íegélléfekre, tsak hogy fos nai1 ejygyütt 
fzívefen a' dolgot? — -— P. 0 . A' Debre-
tzeni Efperesiségben vágynák 8q. Reformá-
tus Papok , ha ezek .közzül mindenik 5 Rfo~ 
rintot tenne efztendönként e' Kaízízába, az 
tíz ef'ztendö alatt 4000. Rf. menne, melly -
nek Interésfeből már négy özvegyeknek 

tiiz-
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tifztesféges élelmek lenne. Száz efztendő a-
latt pedig menne 49- ezerre. — Ennek bő-
vebb ki-terjefztéfét bízom a' nemes fzívű Ha-
zafijakra Arra hogy a' Vallás betsü-
letben légyen, fzükfég hogy a' Papoknak 
tifztesféges élelmek 's becsületek légyen; 
inert fok ember tsak a' külfökre néz 's ab-
ból ítél a' Vallásra is. ,— — Hollandiában 
a' faluíi Papnak fizetéfe 600. íi., Vároíié 
800., de ha kettőnél több gyermeke van, 
mindenikre ád a' Köz-Tárfaíág fO. forintot 
húfz efztendös korokig, és így ha egy falu-
íi Papnak nyóltz gyermeke van a' hatra 
300. forintja, jár. — Ha meg-hal, ki jár a' 
fele özvegyének holta napjáig. —? — 

Ez előtt való efztendőkben fok ideig 
tsak nem minden efetendöben uralkodott a' 

' hideglelés StTUdgáfdtian, fokkal inkább mint 
más Váró fokban. Erről meg-kérdeztetvén 
az Orvos Doktorok, azt mondották, hogy 
okozza annak a'nagy tónak gőzölgéfe, melly 
közel vólt a' Városhoz, Ezt hallván az u-
ralkodó Hertzeg, a'' tavat el-árkoltatta 's 
ki-fzáraztatta, mellyel azt nyerték a1 lako-
fok, hogy az - ólta. fzemlátomást mőg-keve-
fedtek a' hideglelöfök, — Talám az egéfz 
O rí z ágban egy egy helyen több hid gl^lu-

. i0k 
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fok nintsenek mint Komáromban. Kétség 
kívül a' többek köztt okozzák ezt, a'Du-
nának gyakori ki-áradáfából Mtra-maradó 
tav.ak, motsárok, nevezetefen pedig a' Vár' 
árkaiban meg-penéfzedo vizeknek gözöigé-
feik. — —* 

A' hidegleléfek, akár mindennapiak, 
akár harmad vagy negyed napiak légyenek, 
mindenkor kedvetlen Vendégek, 's unal-
mas kvartélyofok: de talán inkább lehet 
azokat még is a' belfö betegfég' hír-mondóji-
nak, mint fem magokat betegfégeknek tar-
tani. Valamint a' mágnefes tő, ha Éfzak-
ról el-fordíttatik, refzket mind addig, míg 
a' maga pontját meg ném találja; úgy a' 
testnek ez a' rázáfa azt mutatja, hogy va-
lamelly meg-dugúlás efett az élet' ereiben., 
és hogy vagy a' mértékletlenfég, vagy más 
által az egéfzfég' pontját el-tévefztettiik, —, 
Mikor tűz támadáskor fzakadatlaniil veret-
tetnek félre a' harangok, íietni kell a' fe-
gítséggel: mert az egéfz ' Helyfég vefzede-
lemben forog. Illyenek azok a' fzüntelen 
rázó hidegek, mellyek' a' betegnek'femmi 
pihenést nem engednek. Mikor tsak néha 
néha verik félre a.' harangokat, egynehány 
pertzentéfig egy végben, azt jelenti az , 
hogy a' tűz még ég, de nem vefzedelmes. 
Majd tsak nem így lehet gondolkoznunk a' 
harmad napi hidegről. Leg-vefzedelme-

' febb-
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febbnek tartják az emberek a' negyed napi 
hideget: de valófággal azok fok emberekre^, 
nézve hathatós Örvosfágok. Azért is a'" 
bölts Doktorok, a' kik a' betegnek nem egy 
két napi könnyebbüléfére, hanem követke-
zendő állapotjára néznek, nem könnyen 
fojtják-meg' áz illyen hideget. Olvasunk 
az Orvofi Könyvekben ollyan példákat, 
hogy az egy vagy más féjr efztendeig tartó 
negyed napi hideg, még az ollyan Melan-
cholikufokat Y Örultteket is meg-gyógyítot-
ta, a' kiken már fernmi Orvofok és Patikák 
nem fegíthettek.— 

Ezelőtt egynehány efztendöklcel, Páris-
hoz nem msfzíze egy RobéYt nevű Parafzt 

. forró hidegben feküdt. Történt egy nap, 
hogy minden tselédjei ki-mentek aratni Y 
magát hagyták othon. Az idö alatt rá jö 
a' forrófág, 's elméjének ezen meg-háboro-
dáfában azt gondolja, hogy jó vólna néki 
magát fel-akafz.tani. Azzal ki-megy, 's az 
ereíz alatt fel-köti magát. A' tselédi haza 
jővén el-rémüliiek, a' Parafztok ö íz ve fut-
nak, némellyiíí IzáiUa máiik pokolra ítélte, 
de egygvik lém nyúlt ..hozzá,. — A' Pap 
ézt meg haliv in, oda megy a1 Mesterrel egy-
gvikt, az. elfő a' la;torjára fel-hag hogy le-
vágja , a' Mester pedig áltai-öieii derekát,. 
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hogy le-esvén öfzre ne törje fejét. Nem 
látfzott benne femmi elevenfég, de még is 
fok fzorgalmatosfágok után az életre vifzfza 
hozták. — A' Király ezt meg-tudván, a' 
Papnak és a'Mesternek jutalom' pénzt adott, 
és nagyon meg-dítsérte tselekedeteket. — 
Valóban nagy kegyetlenfég az fokakban , 
hogy azokon a' kik magokat ki-végezik, fe-
gíteni nem akarnak , holott nagy réfzént el-
méjeken kívül vágynák az ollyak, mint a" 
forró hideglelésben lévő emberek. Ha va-
lamelly r-omlott vérű ember fel-akafztja ma-
gát , feregestől gyűlnek nézéfére; de fenki 
fe fegíti; holott tsak nem bizonyos,hogy ha hir-
telen valaki le-vágná, az életre vifzfza lehet-
ne hozni. Sot fájlalni lehet, hogy az embö-
rifégnek gyalázatjára ollyan bal-vélekedés van . 
a' Közfégben, hogy a' ki az illvet le-met-
fzené, azt a'hóhér Törvénybe tzitálná, mint-
hogy az <5 Mesíerfégébe avatta magát. — 
Nem régiben egy Városban egy fzolgáló le-
ány a' Dunába ugrott; látták némelly révé-
ízek 's ki is foghatták vólna, de még így 
fzólltak: Hadd menjen pokolba, ördög" 
nek adta lelkét. — Az ollyan boldogtala-
nok pedig, kik magokat elméjeken kívül lé-
vén fel-köttötték, az életre vifzfza jönek ha 
még a' rothadás fzaga femmit fem érzik raj-
tok, ha azt tselekefzik velek: 

I. Valamelly jó levegőü helyre- fzal-
mára kell tenni, le - vetkeztetni, hol egy-

gyik 
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gyík hol raáíik oldalára tsendefen fordí-
tani, , 

2. Etzetes meleg. ruhával a' fejét bé 
keli takarni; de a' íz áj át és orrát nem keli 
bé-fogni. Ha a' ruha meg-hűl, ismét meg 
kell melegíteni# 's az egéfz testét flanellel 
dörgölni kell. 

3. Az orra alá erős italokat kell tar-
tani, 's az ortzáját vízzel vagy etzettel ön-
tözni. 

4. Eret kell rajta vágatni, 's leg-alább 
három óráig a' fzüntelen való dörgölést 
félbe nem kell hagyni, mert van példa, 
hogy nemellyek 4. óra múlva kezdtek efz-
m élődni. — 's a' t. 

De ha minden igyekezet hafzontalan 
lenne, leg-alább az illyen boldogtalanokat 
által kellene engedni familiájoknak, hogy ha 
ének fzóval nem is, leg-alább magok tifz-
tesfégeíen temethetnék-el. —- Tsak az ol-
lyan gonofztévőknek testeiket kellene a' 
hóhérnak engedni, a' kik a' Bíráktól rájok 
fzállandó íententziát magok ki-vegezéfekkel 
akarták meg-elŐzr.i. •— 

Ebben is ellenkezik ugyan a' Philofo-
phus, de nem árt itt a' Philofophiának íza-
vától elrállani. 
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