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X I L L E V É L , 

Költ Komáromban, A. András Havának 
11« Napján. 

A1 Kerefztfégnek Orvofi fxemékHt való 
meg-vizs gáláfának folytatája. 

III-dik Kérdés ez: Valljon az Anva-
ízentegyháznak minden végezéfe nélkül, 
nem vehetnék é bé télen a1 Papok a7 lágy 
meleg vízzel való kerefztelést , a' hidegvíz-
zel való kerefztelés helyett? ---

F. E' tsak az, a' mi az elfő Kérdés-
ben is meg-van, és így nem fzükfég reá fe-
lelnünk, tsak azt fajnálljuk, hogy ollyan 
tudatlanoknak vagy ostobáknak gondolja az 
Orvos Úr a' Papokat, mind Plébánufokat, 
mind Protestáns Prédikátorokat, hogy még 
ezt éfzfzel eddig fel nem érték volna , hogy 
télen lágy meleg vízzel kerefzteljenek , és 
azt is, hogy az Anyafzentegyház' végezéíe-
vel tellyefséggel nem ellenkezik az, halágy 
meleg is a' víz, tsak hogy víz legyen. — — 

Hogy eddig még más Doktorok illven 
Orvoíi. fzemekkel a' Kerefztséget meg nem 
vizsgálták, e' tsak onnan eíett, hogy meg-

M elé-
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elégedtek azzal, hogy jó tanátsokat adjanak 
azoknak, a' kik aznk nélkül fzükölköckek; 

vagy pedig inkább onnan, hogy fel-tét-
ték azt"r.i!.;d a C&iholicus, mind a'Protestáns 
Pr. pókról. hogy vaiv annyi ef'.ek, hogy télen 
lásiv mei-j "frzel kerefzteinek, 's arra is ví-

.gyaznak i % c -az a' tsetsemőnek kárára ne 
legyen. — 

A* munkát ezen (zókkal rekefzti-bé az 
ér-.ietnes író: ,, íilö is vólna már valaha, 
„ icj<y a1 Vallásba bé-tsúfzott helytelen fzo-
,, kaiokat el-Hagyván, hinnésk azt a' mi 
,. igaz, és iselekednérsk azt a' mi jó. „ — 
De meg-engecljen Doktor T. M. Úr, ha azt 
m-T.idjű'c, hogy a' Templomban való ke-
refzteléi nem azok közziíl a' helytelen fzo-
k.uok kozzüi való, mellyeket el kellene hagy-
nunk , 's a' t. — < 

Mi noha Doktorok nem vagyunk: de 
némeliy híres Orvosoknak, réfz fzerint hall-
gatáfok, réfz fzerint oSvafáfok után ezeket 
javaloljuk érdemes Olvafóinknak. 

i. Minthogy a' kis gyermekeknek, bár 
akármeliy meleg világból jöttek is , tsak u-
gvan mint más állatoknak, úgy e' mi vilá-
gunkhoz kell itt fzokni: azért is bőltsen tse-
lekelzika' Szülék, a' kik laisanként, 'smint 
egv éízre vehetetlen módon fzoktatják e' 
ini leve.ö-egiinkhöz kisdedeiket; mert men-
nél kelooDvjii kezdik ezt ve lek, annál ve-
ízedelmeíebb íeiiet. Azért is 

. ' a. Mi-
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2. Mikor a' kisded íz illetik, az nap és 
máró l nap jn föröízízék ü g y meleg vízben, 
azután langyosban, 's lafsanként hidegebben, 
's végre tifzta hidegben. — Mofsák-meg 
fnongyiával elofzör ortzájokat, azután fe-
jek teteiét, (a' fejek lágyát ne bántsák) 
nyakokat, 's egéfz testeket. KétiV.er há-
rornfzor fognak a' kicsinyek benne fími, de 
azután úgy néki fzoknak, mint a' kis ká-
tsák. — Ez a' hideg vízzé! való mofásfzem-
látomást fogja erősítni őket, 's állandó e-
géfzíeget kéfzít nékik nagy korokra. —• 

3. Ha jó meleg a' fzoba, nappal fem-
mivel fe takarj ák-bé a' kisdednek fejét, 's 
ejtfzaka is igen vékony fö-köípvel. 

4. Mikor erőfödni kezd, a' meleg ízo-
bából elofzör hidegebb fzobába, onnan 
pedig ha tifzta idő van , és a' nap fut , bár 
hideg légyen is , jól fel-öltöztetve gyakran 
k ike l i vinni a'kiilfö levegőre. — 

Ezekhez többeket toldhat az, a' ki a' 
Mátyás, Tifsót , Vefzprémi, 's más híres 
Doktorok' munkáikat fzorgalmatofan olvas-
gatja. — 

Leáiivj-iievelö-Ház Pofomjban. 

Nem régiben, a' mint egy barátunk 
Jelenti, egy Auftriai Német Grófné, e' Hás-
ba advau két Gróf Kis-Aizfzoüyait, mikor 

a* 
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a'Nevelo-Dámak kérdezték tőle,miisoda nvej. * 
vekre kívánja azokat tanítatni , azt !t;é.í-

Az én Leányim már jól tudnak Senvciai ' 
„ és Frantziául, Ánglus es Olafz nyelv ! 
„ nélkül el-1 ehetnek ; hanem azt akarom t 
„ hogy Magyarul tökéiietesen - tanuljanak. ' 
„ meg. „ Miért kívánja Nagyfógod , hogy , 
Magyarul tanuljanak, így ízólltak a'Dánúk^j 
hol olt már ma a' Magyar Grófok is azzal ) 
keveset gondolnak? Azért kívánom, feleie 1 

a' Grófné, mert ha Isten éltet, utazni fogoj 
veíek Magyar és Erdély Orízágban, ' s azt 
akarom , tiogy akkor minden rendű embe-
rekkel tudjanak, befzéüni. — Ezexi kívül 
inkább remónylhetem , hogy az én leánye-
mat valatneúy Magyar Gróf vefzi-el, mint 
Ánglus és ü ia fz : akkor pedig fokkal ked-
veié o bek leiknek , mind Jobbágyaik, mind 
az egelz Nemzet előtt, ha a' nyelvét tud-
ják. — És valóiaggal az-óltg Magyar Ifjak 
által a' Magyar nyelvre tanítat'nak. — 

Méltán meg-ízégyenítheti ez a' példa 
az ollyan Magyar Mágriáfokat, a' kik nyel- ' 
veket 's Hazájokat annyira meg-útálcák, 
hogy már erre a' nyelvre nem is kívánják 
gyermekeiket meg-tanítatni; holott ha ide-
gen Nemzetből valók volnának ia, de iia 
Magyar Orfzágon bírnak, tsak azért is meg-
k el lene Magyarul tanúlniok , hogy az által 
Jobbágyaiktól magokat annál jobban fzerei* 

tet-
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tetnék, és nékik az ő panaf-okra Igazfágot 
tudnanak í'zolgaltatni. — 

L A N T O S VÉRSEK, 
m e 1 i v e k e 1 

A Hadi-Történetek által a Hasáról; 
Erdemet nyert Görög Demeter L'v.ict \e-

ve Napjára áldoz #' foxsoni Nt-
vericíekleg. 

$ a f f ó" re nde f z e r í n t. 

Óh Hazánk örvendj ! — El-ofzolnak immár 
Feiiegid ; búink Egeid derűinek; 
Hajnalid, látod, közeliinek; enyhül 

Mostoha forí'odl 
Fénylenek fzéllyel ragvogó tünéfsel 

Tsill ágid , mellvek jelek a' jövendő 
Régen óhajtott aranyos Napodnak — 

Óh Haza örvendj! 
Ám tekintsél bár kebeledbe fzeite, 

Már nem olly téged tapodó Szülöttid'. 
Sem pedig fáfúlt henye magzatidra 

Fogí'z ma találni , 
Kik Vitézféggel kerefett feles, fok 

Szép ditsöíéged', 's anya nyelved' ékét 
Hervadásnak, főt fanyara teleknek 

Dűlni erefzfzék! 
Által ok fői még lehetel reményben, 

Hogy Magyar nyelvünk valahára (zépűl; 
*S a' borostyán-ag' arató Vitézink 

Élnek ölökre! 
; M 3 Nézd 
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>~ézd tsak el melly fzent' igyekezve fog'ák 
Pártodat! Nézd melly törekedve nyújtnak 
Fel-íegítÖ k é ü karokat, tsak éledj 

Óket ölelni! 
Jíuilsenek bár olly akadály' 's tövífek, 

Sem köves fzirtok, nagy erős rakáf.ij^ 
Mellyeket ptidás Haza' hívfz.rt,;: 

El ne veíkeiáfr., 
^ ' eg nem irtózván vaL- n tlh- Viiorlat 

Galya-ként. a' melly fok c^er Habok kűztí : 

Egy íebeá vágást közelít azon vartt 
Partja ó!ebe. 

Jm fel-?lco7z,ák Fi aki Teneked 
Életek', ii oltok', 's Í.Z. egeíz Segédjck.'; 
Mint azon hajdan ragyogó, hatalmas 

A párta' Vitézi, 
; Jvik ditső fzívvel vefzedeimek' értvén, 

Néked áldozták özönózve Verek', 
'S hamvokon már rég' az örök ditsöfé^ 

Temploma épüitZ , 
/f fiekézfégek jcha g^ősoci elmet 

Fenni rum Jzcítnk, tsak az egy ercf-;:i 
'S gyenge Jzí-un; mert az erős előtt juut- • 

Futva ojzolnak, 
Illyen egy példás deli hív íjadnak 

% öld borostyáidból koízoriít kötöz ma 
A ' ditsőfeg, és Jtjelikon' Lakóji 

Füstöt erefzlnek! — ; 
Jlly Eazájokról hemefűlt Fijaknak 

lipldog éltei, hogy fok ezer nyarakra, \ 

- i 
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'S vifzfza-kőlt fénikfz idejére nyújtsák ; 
Isteni Gond az i 

A' ki éltében, valamint azon Nnp 
jVlitifleniitt fzélivel ragyog és viliéit, 
Bótdogít mindent; az egé'z 

Fényre vezerii: 
.Annak a1 bűk-fák' fiatal karé,;'n 

Szép nevét, 's hírét magok ók ki-metízik 
A ' ize líd múzsák, 's veiek. azt az égig 

Nömiegíúk ! 
"S végre a' kívánt gyönyörű mezőkön, 

A' hol a' vígfág, az örök Tavai'zi'zal, 
És azon példás fzeretet virágzik, 

Véfzi iakaíat; 
A' kegyes fzellők temető kövét is 

Egyre tsokolják; 's ditsöíti, hamvát 
A' kefergő Hóid' fzornorií világa 

Holta után is — — 
A' Hazáról nyert jeles Érdemekkel 

Bij'zes embernek, helye tsillagok köztt 
Volna beír úgj , hogy foha el né vejzns 

Fémje S;eniünklüí! I 
Pozsoni Szemináriumból. 

Atyai Hivat ah 

Ama' minden ki-vétel nélkül Nagy, és 
halhatatlan emlékezetű IV-dik Henrik , nem • 
tsak gyermekeinek neveléfekben maga fogla? 
latoakodótt, főt nem Ízégyenlett gyermeke-

M 4 ine^ 
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inck mulatságos játfkjokban is réfzefulni. 
I gyízer éppen mikor lovagolt volna gyer-
mekeivel, rajta érte a' Spanyol Követ." A* 
Fi . e<ry kevéfsé el-fordú!ván gyermekei* 
t( : , .yaa r'-'.t kérdette a1 Követtol: Uram! 
talán Kct. í 'n cri is A t y a ? Úgy vagyon 
FeJfé.-cd ' fold a' Követ , vagyon fzeren, 
tsérr.. j " ezzel ismét el-kezdette gyerme-
keivé: a Lovaglást folytatni. 

Melly érzékeny fzemlélés nem volt ez, 
egv értelmes .Embernek , és terméfzet' fze-
reto'Férjfiúnakj ezen rettenetes Bainokot, és 
Vrilóí-.ros nagy-Királyt ezen feempillaiitásr• 

* 'zemléln;! ki nem látízatot magának az-
z.-.l Méltóiágát meg-alázni, midőn a' Királyi 
y 'ékólagrak Kilzkefégét a' terméízeti atyai 
fz>'r jíetti ! öfzve ['érkeztette! ! -— — — 
Ezen példa elégféges lenne azon ízű!éknek 
n>eg-ízégyenítéfekre, kik nem hogy magok 
ne ve In ék-fel gyermekeiket, hanem vagy né-
nielly bizonytalan erkőltsű nevelőkre, bízzák 
magzatjok' neveléfét, az a z , azoknak az e-
géí'z jövendöbéli fzerentséjeket, vag% leg-kis-
í'obb alkalmatlanságot tolok el m n fzenved-
vén, a' durva tselédek közzé ki-rekeíztik, kik-
től minden feslett erkőltsöt magokhoz íz,ívnak, 
kinön-bféle rettegetéfekkeí, a' lelkek , bo^ 
fzorkányok, 's a' r, által,. még gyengefegek-
ben el-fzédítletnek, mellyektöl okoíüivan 
í§ Mgy erővel fza'badiílnak-meg. , 

. Ügym 



& ( O ) # Igf 

Ugyan az. 
Azon nagy Alfrédus alattiihoz, v f j 'a , 

mint ama' lV-dik Henrik, és a' Lo'hsr'n-
giai Leopoíd Hertzeg le-botsatkozván , mi-
dőn Orfeágában. { Britanniában ) utazna, ne* 
melly Albánok Nemeshez tért, ki az előtt 
a' Dánuíbk' kkverettetéíekben igen kiil<"<nos 
ditsSféget nyert. Vat során lever, a' Ku\ii;r, 
midőn Albánok három Leányival l'?o\ .1-
tatna, az eggyik, Ethelvitha , tündér l/ép-
fégévei annyira meg-hatotta a' Kiráhí, 
hogy. azután fzemei elől fe beízédiébíM el 
nem vefzthetné, noha slltanak a' Danufi 
hadra akarná a' Királyt lepteir.;. Alintku, 
tánna nyilvánfágos hajiandóíagát tapaíztaí-
ná Leányához, ezen nagy lelkű tsc'fkedet-
re vetemedett: reggel korán azon fzobá-
ba , melly ben a' Király nyugodott, kér bé-
botsáttatni : ezt meg-nyervén, eggyil? ke-
zében a' mezítelen, kardot tartván, mVsal 
ismé.t három leányit gyáfzba öltöztetve ve-
zeté ; midőn a' Király erre ei-jajdúlna: mit 
Iátok? F.gy férjfii'it, Mele sílbanah, a' kinél a' 
betsület drágább mindennél. Felleged Ki-
rály, én alatta való vagyok, de nem rabja, 
Kemeíségem' esméri, esmérje fzívfemet is. — 
Nem tudom , ha megrtsalattam %. tapafz-
taltam 'Felleged' hajlannófágát, ha a' Lei-

M | nyom' 
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nvom' rneg-fzégvenítéfére fzolgál, ím ez a
f 

kard gyalázatomat meg fogja előzni, mej. 
Ivet azontúl ezen fzerentsétlenek' fzí veken 
által verek , 's magamon. Ha pedig tú'kta 
izerelemmel gyuladoz , és érdemesnek tart 
hogy HázafságávaL engem' fel-magafztaljon, 
válaízlzon magának. — —- sllfrédtts e^v 
ideig meg-némúiván •: Alhattak , végre í̂ y 
mond, rá-emlékeztetted Alfi'édtat köté-
lefségére. —, — Jól nevek Leanvidból va-
lalztok magamnak Jegyest. — Mbanak ied-
hetetlen erkőltse meg-erdemli ezt a' jutal.. 
mat, és betsületemnek tartom, hogy Llj 
érdemes férjSjat nyerek ípamnaK. 

Arnaud. 
Pozjoni Szemuáriwnból. 

A' Találós Mefe vólt Üstökös tsií 
í a g i a' Rejtett Szó. Üveg, n eliyböi ki-ie-
lik egy nyújtásai, ég , vég, J'üveg, | 

Találós Mese. 

Két Atya , két Fiú, mentenek nyiiláfzni, 
De többet háromnál nem tudtaK vadafzni; f 

Még is mindeniknek ebből egy egy jutott. 
Ha tudíz a' fejtéshez, mond-meg ez mi- ; 

képp' vólt. I 
H. F. Á. P. P. | 

: ' • i 
' . | 

M>0j* 
" 
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Rejtett Sző, 

A' íOf 5 M f , megaz dg el varrnak rejtve 
nevcnihcz;, 

.A' katonák bennem 6orra ta^ 
lainak; 

/S a' ki íerényíeggel nem íbr'g; % rem har-
tzol oku:5%h, 

Fif bennem könnyen hot' va-\ y^íj?:gra 
akadhat^ 

Eánv l/avat említek, nevem áll ízint au^ 
m i becükböt; 

Én vagyok a' fegyver %,ielórhck dífze ; ta^ 
ki -̂1 i. 

Pozsoni Szemináriumból, 

j R o r n ^ j a' jRoma?z«(fA 

Mikor cT bíres . A z W W 
es Gf^R^JO%íkinvomtaitaua, még a' Pa-
pi-fzckbói i&- javalbllák az Anglus Papok a^ 
zokitak olválálok&t, kivált az AWzonyi* 
nemnek, Nem ío^ tehát minket is meg^ 
ítélni íenki, ha ezeknek lerlurdftáíekat "s 
mennél hamarább leiieio ki-bowáttataibkat 
kívánjuk; —- í ía valaki az Angíus nyelvet 
nem érti , bátran által teheti â  Fradtzia for^ 
dítái uLm, mert a^F^aatziaí'orditastöbb^ 
nyir0 oliy fíiríi ízita..) melly &' korpád, M 

- ' \ " .... ^ ' ' mi V 
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mi vóLia is az eredeti munkában, által nem 
erefzti. —• 

Meg-érdemlené, hogy nyelvünkre által 
tétetnék a' Count FatliOm i s k é t kis kö-
tetben , 's málök iliyenek, mellyck a' jó er-
köitsökkel nem ellenkeznek. — — Mi-
vel pedig fokán a' mi Magvar Dámáink köz-
zül inkább fzeretik a7 valólágot, mint a Ro-
mánokat, bár akármelly í'zépek légyenek is 
azok; az iliyenek, löt mindnyájunk előtt 
kedvefséget nyerne az az érdemes Hazafi, 
a ' ki Abbas Miliőt' régi és új Históriáját 
nvelvünkre által tenné azzal a' izépen folyó 
?v;agy ariággal, mellyel fordíttatott Cajsán-
dra's a' j'ziv'1 febíietö Románok a' többek 
között. — 

A' ki valamellyiket el-kezdi, ne (aj n áll-
ja tudtunkra adni, hogy többen azon egy 
munkán ne fáradjanak. 

A" búza vdlhatik é rozssál 

A ' Szánto-vetők azt memdják. hogy a' 
rofzfz földben a' tifzta búza el-változik: de 
azt nehéz el-hinni. — Hogy eshetik tehát 
az, hogy tifzta búzát vetnek, 's még is 
rozfost aratnak ? Vagy úgy : 

I. Hogy jóllehet *éfzre nem vették, de 
akkor is vólt a' búza köztt rozs, mikor el-
v etették. Vagy 

- a. Ha 
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2. Ha fzemen fzedett vólt a' tifzta bú-
za , és egy ízem rozs fent vólt benne: úgy 
de már az előtt való eíztendckben rozios 
búza teremvén abban a1 főidben, míg a' 
tifzta búza meg-értt, addig a' Í O Z S EL-pcrgett, 
's a' tifzta búzával eggyiitt ki-kél. 

3 . - A ' homokos főidet igen fzereti a9 , 
rozs, a' tifzta búza pedig nem, *s ott Ke-
vés rozs is könnyen el-ryomhatja. 

4. A' tömött fekete főidet nem fzereti 
a1 rozs , 's ha ott aratás előtt, vagy aratás-
kor ki-pereg is, de a' tifzta búzától kön-
nyen el-nyomatik. Ez az a' mit a' fzántó-
vetők így adnak-elő, hogy a' jó főidben a' 
búza el nem változik, de a' homokos föld-
ben fokára rozssá válik. Nem a' búza vá-
lik-el, hanem a' minden efztendöben fzapo-
rodó rozs , úgy erőt véfzen, hogy a' búzát 
egéfzen el-nyomja. 

Belgrád, meg-vételére fzármvzott örven-
detes képzelÖdéje Boer Sándornak, 

KolosvártU 

Reményfég' ofzlopin épült váram táján , 
.. Vándorolván gondok' kietlen pufztáján, 
'S a' bizonytalanig' izéles Tengerében, 

A ' midőn, úfzkálna fzívem félelmében; 
Két Genius leve Tárgvja.ízemélyemnek, 

Mind ráltoztatóji képzelődéfemnek : 
Eggyik 
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Eggyik látom jajgat, k ö n y f rnofsa ortzáját 
A ' leg-aiéllvebö gyáPzfzal fedezi ruháját; 

Szerentse! Szerentse: s<y kiált,. már látom 
Bal rendelés léfzen örökös Barátom. 

Szerentsétlen fél Hold: cl-vcfaett fzépféged, 
Bús homály borítja vidám ékeíséged' 

Szép tellyes fzarvaid , mellyeknek őröltek 
Szemeiük, már fzinte fogytig ki-ürüitek, 

Úgy el-gyeiigűlt, hajdan nagy hatalmaCságod, 
Hogy egy Sas femmivé téizi méltófágod. 

Oliy kemény e'.kettős Sas körme' ereje , 
Hogy hajlik előtte a' fél Hóidnak feje. 

A h ! hajdan a' kiknek rettegték hatalmát 
Mindenek, mar egy Sas rontja Birodalmit. 

Kik régen Várnánál mindent a' ként ráztunk, 
. Hogy örökös pártos romlást magyaráztunk: 

Már most vagy alatson rabokká kell lein ink, 
Vagy vitézi módon a' Halálra mennünk. 

Ja; nekünk! Jaj nékünk! jelen van rom!áfunfc, 
Bizonyos lehet már végio piílztuláfunk; 

El-megyek keresni magamnak egy ollyati 
Helyt, hol tsendefségb'en izemeni árja fol-

lyan, 
Sirassam romláfát fél Holdunk fzarvának, 

'S nagyiágát a' kettős Sas bóldogfágának! 
Ezt mondván a' gyáfzos Genius, meg-fzünek 

Panafza, 's tsak hamar látám hogy el-
tűnek: 

Midőn a' máiik .is,. ki, addig hallgatott 
Meg-uyita egy illyen óhajtott izózaíot: 

O 
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Oh Belgrád! már egyízerTe is meg-h6dolt>J, 
Bár melly bujálkodó nagy is véltái; 

Ideje vólt immár olly fkerent^ét lelni ; 
Ho/y mi is tndhaímnk bo/o^tvánt %nfelni: 

Eddig ditsöíeges Hantjait Bellónazck, 
Egy pogány pompázott fém jével Hóid-

ján&k: 
Nagy réfze â  főidnek imádva tiiztelte 

Páltzáját, 's akármelly tetfzéfit ölelte: 
De már ah ízerentse! le-romlott (zarvának 

Halmán, fénylik dííze József Trónuíanak. 
Nem elég Otzakov^ Kottzim, Jafsy, ^md'ok 

Szerentséíen meg-nvert kerelzfyén víváíbk, 
Hanem ímé a' nagy Belgrádot is nékünk 

Engedvén, nagyzolja így Királyi fzékimk, 
Emeli hatalmát József páltzájának 

Pókzozza remekjit vitéz taborának. 
Tsendelséget ízerez nyomorult népének , 

Melly ízerentséjéböl nyilván foly fejének* 
Ah ízerentse! nints mód ízóllni örömömbe ^ 

Mellyet költöztettél el-lankadt ízívembe; 
Külön helyre megyek áldani jófágod% 

Méltán meg-hálálni nagy ir^a(ma{ságod% 
Ezt mondván, hírtelen ei-fbrduía tőlem ^ 

^Sazotmal el-méne íebefsen előlem: 
Ezt hallván el hagvám bús (etáláíbmat , 

örömnek formálám gondolkpdáfbmat; 
Meg-állottam azon ^ hogy nints állandóíág, 

Minden világon tsak változandula%. 
Sze-
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jSzcíentsénk akármelly febefséggel 
Végre meg-tsehdeíul, tsak alig 

*$ ninW olly öröm, mellyetbátiat isne 
Sem méltófág, mellyhez kínzó bú ne 

Különös erŐfség, és azzal érdemlett 
re/ég. 

Andorás, a' most is virágzó 
Famíliájának törfökje » olly igen 
erőfségü ember vó l t , hogy midőn 
ván Király meg-köronáztatott, égy vas-( 

ízélba öltöztetett vitéznek a' fejét eggyik' 
gy vágáfsal úgy k ' 

. _ ^ ö testének egy réfze egy fe 
fika más felé hullott* — Andorás'ezen 
kedetének emlékezetére» az Andráíi 
íia most is egy vas-pántzélba fel 
kezeit vitézt hordoz JParrtiliája' " 
ki körül két oroMán élfö lábaival 
rónát tart. 
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