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jtölt Komáromban; Kardtsoü Havinak 
23. Napjdtu 

1 gen riágy öröríiörrtre volt* á' hiít riíoáta-
nábari a' Gyűjtemény' eggvik Levelében ol-
trafék, hogy tadriiillik a' Magyar Gramma-
tikára jutalöm tétetett-fel. Ez régtől fog-
va való tzélorn és igyekezetem, hogy eb-
ben én is meg-pi:óbáljam mit tehetők.- Most 
áz igyekezethez az öfztön is hozzá járult; 
tehát benne tsak dolgózttom kell. De ez a' 
mind akadozok; Semmi idd niritsén ottan 
meg-határoz va, mikorra kéfzíttefsék-el a' 
Grammatika, és hová kűldeísék? A'mint 
én egg j Magyar Grammatikáról mostari kép-
zelődöm, arinák eföte'ndo is kevés ,• kivált 
íxiás fzoros hívatalu Személynek*' Azonban 
á' Grammatikára tartozik a' Syiitaxis és a' 
Poéfis is; de lehet ézek nélkül is Grammati-
ka, kivá It az tttólío nélkül, arról frnts femmt, 
hogy az is véle légyen éá vagy fém ? To-
vábbá, fok időbe 's nagy munkába telik a' 
mi Grammatikánk; mert ha a' mi Magyar-
jainknak mindenütt hofzfzas meg-mutátafial 

n e m él az ember , nem hifznek azok ; vagy . 
A- a még 
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még úgy íem.- Számtalan fok dolgokkal 
való hibás élést fog az ki-mutatni, ha jó 
Grammatika lefz'; hogy pedig azt a' Nem-
zettel él-hitefsé, hofzlzás m ég-mutatás kell,, 
és mind ezt a'munkát neveli. Úgyhogy 
én egéfzen így gondolkodom: Minékünk 
most eggy hofzfzas, egéfzen meg-győző 
Grammatikára volna fzükfégimk,meliy tsak az 
okofab'bak' meg-vizsgáláfokra való lenne: azt 
azután rövidebb. Compendiumba lehetne fzo-
rítani, és a' lenne a' Népnek, vagy az ide-
geneknek hafználó könyvecske. 

v A ' . Gyűjtemény íráfának módját meg-
változtatták a' T. T. Urak! Énnékem az az 
ok, mellyre nézve változtatták, igen kitsiny-
nek tetfzik, külőmben ez fe'abad tétfzéfekea 
áll. Hogy többen írják j-vel, mint ly-el; 
én itt a' több fzámra nem tekintek , hanem 
az igazfágra, inkább Gártéfiufsal tartván, a" 
ki az illyendologban azt mondja: Atlimad-
vertebam. circa ea, • quoriim veritas non 
vülde facile mveftigatur, nulli rei ejfe mi~ 
nus credendum,•. quam multitudini Juffra-
giorum; longe mim verifimilius efi, ununi 
aliquem illa invenire potuiffe, quam mul-
tos. 'In Diffeft; de Methodö* Reveién 
törték még fejeket a' jó Magyar Orthográ-
phián! Továbbá fok j-vel írja tsak keze reá 
fzokáfából, fok még azt áz ly-et éfzre fem 
•vette. Leg-alább azzal, hogy Ők j-vel frí 

' " ' #k*' 
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jákj^riem láttatnak-mindnyájan azt mútat-
hi > Hogy ha van jobb Orthographía, más is. 
íiagyja-el azt a' jobbat. — A' Nyel vet eggy 
ember nem . pallérozhatja 's ékefítheti , ha 
íeg-fzebbet talál is fel annak analógiájára 
's orthographiájára. Szükfeg volna azt, a* 
meg-vizsgálás és jová hagyás után követni, 
hogy közönfégefsé lehetne, kivált a' Tárfa-
íagoknak, kiknek munkáik több kezekben is 
forognak nagyobb tekintet is vagyon reá-
jök. '— Félő , hogy mi Magyarok tsak úgy ' 
járunk at\ Grammatikánkkal is. Meg-írja va-
íamelly fzorgalmatos Hazafi, de nem lefz' 
be-vevője 's követője. Melly fok fzépek 
5s hafznofok jelentek már meg itt ott, a'" 
magános munkákban! de melly ke\ és kö-
ve tojik' vágynák azoknak! — Én most, (.hogy 
Cicero pro Domo fua, né befzéíljek) rövid-
fégnek okáért j tsak eggyet említek : Tudni 
való ? hogy az efztendő Hónapjainak Deák 
nevezeteik a' mi Ny el vünkben igen alk álmat-
lanok, £fanuariüs$Februarms^s a't. Melly 
íút, hogy még a' tifzta Magyar is így ír: 
T.g-dik Októbris ' s a' t., melly fele más ez! 
De azonban a' régi Magyar Nevek is: Bol-
dog Afzfzony Hava, Sz. Iván Hava, Kis 
Afzfzony Hava, Sz. András Hava, 's a' t. 
'tiofzfzak is , alkalmatlanok is. Hát a' Ból-
flog Afzfzony előtt való időkről írván, hogy 
téfzfziík-ki a' Boldog Afzfzony Havát? 's a11. 

: A a a' Én -
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Énnekem felette tetfzik ezen dologban a* 
mit T. Rajnis Úr a> Magyar Virgiliufsáca 
tett ElŐl-járó befzédében meg-jegyez, ésta-
nátsol: Talán eggy-diaijában jobb válna 
a* tizenkét Hónapokat, a* tizenkét Égi-je-
gyekről nevezni, 's cü t. lásd. Fíz-öntá 
Hava, Hal Hava, Kos Hava, ' j a' t.. 
Mitsoda okos találmány ez! Mennyire ki-
vágnánk ezzel majd minden Nemzeteken l 
eggyeztetvén Hónapjainknak Neveket az As-
tronomiáral, az Égi-jegyekkel! ez rövidebb 
is lenne; mert idővel, a' Hava is el-ma-
radhatna: Víz-önt5 19-kén, 's a' t. alkal--
matofabb is; mert az Égi-jegyekkel eggyez-
ne 's a' t. De ki követi ezt? Tárfafág kel-
lene ennek el-kezdéfére 's fel->állítáíara, nem 
eggy ember. Meg lehetne ez a1 Tárfafág-
ttak eggy kis oktató V javasló jelenteiével * 
elö-adván az Égi-jegyeknek is Neveket, mel-
ly eket én a' Deák Vers'formájára így fog-
laltam eggy be: , 

Kos, Bika, Kettős, Rák, az Orofzlán, 
Szűz, Jegyek, és még 

Mérték, Skórpi', Nyilas, Bak, Víz-ön-
tő, Halak eggyütt-

Szathmárról, Földi János. 

Lippai ános' Pojoni kertjéről 
Minapiban a' Mindenes Gyűjtemény-

ben két rcnd-beli túdófítást is olvaíank ama, 
• h4r , 
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'hajdani Jeíuiták' fzerzetek-beli tudós Lippai 
Jánosnak kertéfzkedéféről, Pofom kertnek 
nevezete alatt írott könyvéről; de minthogy 
fem a' Szathmári, fem pedig a' Kőfzegi ér-
demes Túdófítók ezen mostan említett hafz-
n<~s könyvnek tőkélletes esmeretségére, an-
nak ritkafága miatt, a' magok egyenes meg-
valláfok ízerént ez ideig is nem juthattanak-; 
jliendőnek ítéltetett az illyetén dolgokban 
gyönyörködő olvafokat útafítani cü Magyar 
és Érdéli} Orfzági Orvos Doctorok' éle. 
tek' le-iváfának Bétsben 1781-dik Efzteudö-
ben ki-jött Harmadik Darabjára^ a' hol 
a' XXVII - dik Articulusban Lippai János' 
élete, és nyomtatásban ki-adott könyvei, 
és ezeknek többfzöri újonnan de helytelenül 
pneg-tsonkázva lett ki-adásaik világofan elő 
adattatnak P egyfzers'mind azok is ott azon 
Tzikkeh'ben elő - fzámláltatnak, a' kik elei-
től .fogva e' mi Magyar Hazánkban a' Ma-
jorkodásrói, és nevezetefen a* kertéfzkedés-
ről is irtanak; azonban pedig Pofonon kí-
vül több helyeken is hol voltanak eleitől 
fogva nevezetes virágos ^ veteményes éa 
gyümöltsös, kertek, melly ékben' Királyaink 
és Úri fo fő rendeink magokat gyönyörködd 
tetve rnúlatgatták, főt'-még e' mái napon is 
a r hafzon vételen kívül réfz fzeréqt kedvek® 
%e múlatják, / 

A a i ' : .Úgy 
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Úgy látfzik valójában ,, hogyha az. i!Jj 
Barátfágos ígek altáí egymást ekképpen 
hyombá igazttanlik, és azt yiízoiitagolvári 
éggymástóí jo ízivvél yennéi},k, a' Tifztes-
féges Tudományoknak közöttünk lejéndS 
gyarapodáíbkra az nem kevefet fogna fzoU 

^ • PebíetzenbŐL 

A' Találós Mefe vólt F ü s t ; a' Rejtett: 
Szó Sógor, mellybpl ki-telik f ö , ár, Qr-' 
fo for , í os, -gór. " 

Találós Mese. 

Ollyan házam vagyon, kit titkon el-hagyok, 
Rejtett ösvényeken földben ízéUyei böjgok. 

De mikor én viízTza Hazámba indulok, 
Leg-fzélefebb úton láttatva fzaladok. 

' — : ' ' ; H. F. /A; P. E. 

Rejtett Szó. 
Nyóhz betű aT nevem, vifz-fel magas helyre, 

A' négy elfő pedig víz' hordó edényre. 
Mellyet tele tölthetfz a' két középsőből, 

Eh ez eggyet tévén, mégy rá temetöböl 
Jiarmadikát hadd-el a' hat elfőbbektöl, 

Jutalmát el-vefzi hóhérok' kezekböL 
Négye ég. Pamutot te tsak beléje tégy , 

Más négye fel nyílik,midőn fzobádba mégy. 
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Háromnak munkáját, ha jó, méhéíz áldja ̂  
Aiás három nap-éjjelt húfz ŝ négygyei 

fel váltja. 
G. A, Királyi hivatalban lévő. 

Azok között a* íbk köz-jót el6-n%ozdiT 
tani kívánó Projektumok között, m e l l e k -
kel mostanában terhes majd mindén valami-
re való Ha; annak aí feje, kérdés, nem ér-
demlene é ez a? Probléma eggy bizonyos 
^.elyet? gi)gr?%a^Aoző 

J066 goW-W/Wej a U 
m w t ^ mm y&grW.t;ag^ 
M ^ g ^ ^ Azt tudom, 

hogy n. b. e. Aíária Th. a* maga ^.nyásko-: 
iiáíanak # b e n is áldott emlékezetét hagy* 
ta maga után^ hogy Vármegyék ízerint ta-
núit értelmes Bábákat ti&téíséges fizetés mel-
lett parantsolt, kik â  faluíi Bábákat pktas? 
íak, vagy pedig az itt vágy amott mago-
kat elq-adr&i ízökqtt nehezebb fzuléíekben 
tahátspt adjanak, yagy íegíto kezet ís nyúj-
tsanak* De e\ ízerint â  Syftéma ízerint â  
vefzedelem meg nem el6ztetik, fem â  íze^ 
rentsétíen fzűlélek meg nem gátoltatnak, 
ezekért az okodért: a. Mivel az íllyen Bá-
t á k a' Helyíegeket fbha íem vizsgálják, 
hogy illendő oktatáfbkat a' fahi'í Bábáknak 
^dnwiak; lég-alább Prédikátoríagomnak 
4;''V""'• A h . ' e í a t o 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



% ( O ) # >• 

gfzt. alatt illy tzéllal foha eggy Vármegye 
Bábája is helyfégüwkben meg nem fordult 
tudroinra. Bggyfzer ugyan Bábáink hlyat-
tattals: öízve; dé akkor is tsak némelly mel-
lesleg való kérdéíeket {ettek eleikbe, meL 
iyekre kiki felelt a' ir.it felelt; eggyik is pe, 
dig íanúltjabbaii neip jött viízíza , mint oda 
ment vólt. Á? illyen Vármegye Bábáji in-
kább a' Vármegyék' kebelekbealévő némely 

ri-alz íz ony lagök' Bábájik, jrniiit fapi a' köz-
rendű afzfzonyokó; noha pedig ők az úgy 
rievezett Domeftica Caí'éából fizetpdinek ? 

inellyhez a' Memefségnek feni mi köze nin-
tserj. c. A' fzegény. faluji köz tnép pénzet-
ien; .bár ha már azok a' Vármegye Bábáji 
ingyen tartoznak, hívattatván el-m pn ni, deer 
zek a'magok fzegény fégeket előttök tartván, 
pem bátorkodnak nékik hivatalt adni 7 főt 
gyakran az ismeg-eíik, hqgy vonó marhá-
ja finis az oilyannak s a? kinek fzükíege vól-
na a' Vármegye Bábájára, hogy magához 
ki-hozathafsa, vagy ka ki-hozathat.ná is, 
('nagy réfzént e' Vármegye Bábáji Németek 
lévén) a' fzegény falufi Magyaralzfzonymi-
re megyen vele ? , 

Ebből ofztán e' következik, hogy a' 
tudatlan faluíi Bábák a' fzegény vajúdó afz-
ízonyon nem fegíthetvén, vagy meg-hal 
gyermekével eggy ütt; vagy leg-alább el-
nyomorodik j és lem a' gyermek hozásra töb-

' V • : " ' • ' be 
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hé alkalmas nem lefzen, fem több gyerme-
keinek neveláfekre; ritkán efik pedig meg, 
hogy az illy különös efetben, a? • hpi az Or 
koftág könnyen íegíthetne-, mind a' í'zülö , 
mind a' ízületeit egéfzíégben maradhatna. 

. Ezen utó.bhi fel-téteíemnek bizonyítáfá-
ra két példát hozok-fel. Történt lygy-be^ 
itt 'nálunk, hogy eggy ag, efztendös erős 
Anya' fzuléfének órája el-éfkezvén, kezd 
vajúdni; de a'' Bábák' -tudatknfágok, vagy 
Valami más akadályt vetvén, a* gyermek a" 
te.st' fzájáp. meg-ak^dt; így vólt a' fzegény 
afzfzony két éjjel é§ harmad-fél napig; azon-
ban a' gyermek'" feje meg-dagadt, mind a* 
Báb.a fegíteni kívánó kezjek'rontsoláfiak, mind 
a' ízorúlás által; ekkpr a', kétfzomfzéd Hely-
íég-béli Bábák által hívattatnak; de ezek is 
fzint olly tudatlanok lévén , mint á5 helyfég-
béii Bába, fe tanátsot fe fegítseget nyújtani 
nem tudtak, föt pyilván állították, hogy 
már. a' Gyermek megThó]t, és az Anyjának 
is meg kell halni , hanemha a' testet ki-ha-, 
íítják. Azonban jut valakinek elzébe, hogy 
vagyán még itt a'- helyfégben eggy öreg,, de 
világtalan Bába a azt el-hozatják: ez mind-
járt az Anyát 's a'; gyermek1-fekvéfét megr 
tapogatván, y mondja, hogy a' gyermek léi. 
Akkor gondja a' kínlódó Anya 1 ,̂ hogy &. 
is tudja, hogy még nála él a' gyermek ^ 
mert érzi*, rúgáíat, de nem merte a'többi ; 

' ' A a 5. ' Bá-
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Bábák előtt mondani. Alig telik bele f. Vagy 
í . minúta, hqgy ez az öreg. és vak Bába 
eggy kjs igazítást tefzen á' gyermeken, 's 
azonnal fzerentséfen fzi'il az édes Anya , és 
inost i$ mind a! fzulött, mind a' fzűlq élők 
és egéfzíégefek, és így énnek az, eggynek a' 
többi felett való értelmeíébbfége tsélekvé, 
hogy be ne teljen ama7 regi Magyar mon-
dás: Spk Mdka között ei-véfe a gyermek' 

Más hafonló példá : Torténék ez előtt 
<5ggynehány napokkal 5 hogy jo bába 
hozzám, hogy könyörögjek a' Gyülekezet-
tel eggyiitt "Pggy: fzuiésben kínlódó Afzfzo-
iiyért. " Kérdeni miben vagyon dolga a' be-
tegnek? mondja hogy pints a" méhének na-
gyobb* fzája, mint a® hova eggy mogyorói 
feé-féme, és már harmadnaptól fogva vajú-
dik; de léhetetlen Mini neki, 's ebben az ál-
lápotban, ha, tsak vagy magában ki-nem ha-
fad, vagy ki-riem metfzik a* méh' fzáját, bi-
zonnyal m^g kell néki halni. A ' kozönfé-
ges |steni tiíztelét után, iíiég-látogatom a' 
beteget; ott találom az előbbi Cafusban em-
lített v$k bábát is, fok kefergő atyafijakkál 
és fzomfzéd afzfzonyokkal eggyiitt. Ékkor, 
a' nem odavalókat ki-kuldvén, a' két "bábát 
a' betegnek j '$ annak édes Anyjának jelen 
llptében kérdőre fogvári, akkor is mind a' ket-
tő vallja hogy nints fzájá a' méhnek, és erő-
fitík inindketteií, hogy íbha illy ízéméllynéí 

'• •,: . • • ' : ' qíc" 
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ők n#m yokanak^-s nem is hallottak hafbn-
ló példát. Én pedig azt mondtam hogy a* 
méh fzája vagy alá, vagy fel, .vagy jobbra 
vagy balra el van krdi í lva: azért parantsoL 
tam hogy él-menetelem után mit tseleked^ 
jenek a' Bábák , így némmemuképpen meg^ 
yígafztalván â  már tsak nem egé&én â  há^ 
íálra magát el-fzánt beteget; minekutáfm^ 
tsak ugyan minden efetre a'halálra is ötét 
k^fzitgettémvölna) ott hágytar^, 6^1:^ ket-
tőt fzoroíkii ekekre adván betegé ízűiéinek: 

^ Hogy küldjenek mindjárt aT Varme-
gye Bábájáért. Fogadták is jelen létemben, 
de az után fzegényfegeket hántorgatván, 
nerp tseíe^edték. 

Hog^' h% valami különös yákozása 
léfzen W menyet!kenek, adják híriil^ Azon-
ban â  ^ábák a' parauisqíat fzerént tse^eked* 
vén ; hát ynint c^gy ot vagy hat óra múl-
va fzült az afzfzony fzerentséfen eggy egéfz« 
(eges Leányt; kinn há így nem íegíttettem 
volna , könnyen talála következhetett vóL 
na mind kettőnek. Á z illyén forma efetek 
pedig fzámíálhatatlanok izerté fzellyeí a^Ma-
gyár Házában. 

Ezeknel mt,^ gqndol'áfábál ezeket ho-
zom-ki: j / $ ^ okos tánáts-ádás nagy ve-
fzedelmet íbkizor eí-hárit. á, AT Vármegye 
bá,bái azon az eggy helyíegen kfyül, a' melly-
ben kiki lakik, 'vágy í e n w i t !em, vágy igém 
kevésnek haknálnak a' fzegény Contribuén^ 
- ' V " KCP: \ ' 
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nép réf?éröl a'mondat okokért, 3. A'népe-
fedésnek eggy eggy nagyobb akadályára nin-
tsen az okos bábák' pe/p. léteknél;, mivel ők * 
tudatlanfágok által fok anyákat 's gyerme-
keket meg-Ölnek; fokkal többeket pedig 
nyomorékokká 's következésképpen gyer-
naek hozhatatknokká téfznek. 

Kérdés/- Hogy lehetne hát ennek aV 
nagy gonofznak orvosságát találni ? Az én 
gondolkodásom fzerént igen könnyen: mert 
púért nem lehetne minden népefebb Hely-
fégre az Uralkodó Felfégnek reá vetni, hogy 
egy bábát taBÍttafson a- maga fzámára? Ta-
nítsák pedig okét a' Vármegye Bábáji \ még 
pedig ne tsak fzóval, hanem cumpraxi, el-
vivéri: Őket a' Vajúdó afzlzonyokhoz. A* 
melly Jíába tud a" rendes fzűlésben bánni 
a' beteggel, nem hifzem hogy a' rendetlen 
betegekkel való bánást is. az könnyen meg 
nem tanulná; ha oktatt^tnék illendp-képpe^. 

. Egynéhány ezer In'fenérek királlanak kevés 
tanítás ytán az Orfzágból fziikfég, idején: mi-
ért nem ugyan annyi bábák azoknak felefé-
geikböl, nagyobb "fzükfégnek idején? Az, 
%próbb Hely légeket pedig lehetne kettőt, 
hármat eggy tanúit báb.& tartásra ö.fzve vett 
ni. Ha eggy jó rend-ta#álu hely légben va-
gyon helyíég* kováttsa, vágynák tsofzök% 

barom páfztoro.k, a' kik fizetést is véfznek, 
X közönféges, terelj hordozástól # 
: • . - : * wen,. 
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rnenttek ; miért nem ]ehetne eggy illyen főb-
ben járó dolog körűi forgódó fzőméHynek a* 
tselédjét, házát immunitásban tartani a' hely-> 
fégben, és még bizonyos fummát is adni 
neki a' közönféges Cáfsából ? a' több bábák 
pedig ha ízükfégefök volnának, máradhatná-
nak olly formán mint eddig is voltának. 

Hogy pedig e&- a' fzabott rend - tartás 
minden Helyfég'oen a' maga jó tzéljára igaz-
gattatnék i ez napfágtól fogva nem kellene 
eggy Vallásban is fenkit a' Lelki-páfztorfágra, 
addig fel-venni f míg a' bába rtiesterfégrőí 
Való Tudorhányt ki-nem tanulná eggy arra 
rendeltetendő Gymn^umban; erre fem ido4 

fe költség eggy okos embernek fok nem kí-
vántatnék. Melly fzép és liafznos dolog 
vólna már, mikor minden hely fégben vólna 
két értelmes fzemelly, a' kik tanáttssl és 

. fegitséggel lehetnének, a' rendkívül való 
fzűléfekbéii, eggyiknek théoriája, máíiknafc 
praxifa lévén nagyobb ? főt mit ártana ha 
áz új Candidátufok , a1 nép között Ural-
kodó közönfégefebb több nyavalyáknak ör-
vosláfát is meg-tanúlnák, minémüek a' Pa-
téts i forró hideg-lelés, himlő, Vér-has és 
egyebek, iriellyek fok éfzténdökb'erí fok e», 
zerekei az Orfzág' lakoíi közzííl fei-végez-
nek , tsak azémt, hogy nihts illendő gcínd-
Viíelés reájok. 

Éz a' jó rend fzabás pedig ar Lelkí-Tá--
nítófenak fe fzolgálatjokban való fargolódáfo-

• kat 

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



SÜá % ( b ) # 

tat meg nem hátráltatná, külömbben is kö-
telefek lévén hívatáljok ereje feerint, a' nagy 
betégfegben lévőknél meg-jelenni, fem kís-
febbfégere a' fzent Ministériumnak nern feöl-
gábra, inkább mind méltóíágát • mind ked-
Vefségét névélné, mikor mind a'testi, mind 
á' Lelki ti javaljáknák eggyaránt Orvóii le-
hetnének a' Tanítok, A z Apostólók, főt 
jtoaga á' Kristus is, a' Tauítáfsal a' testi nya-
valyáknak orvosláfát eggy ült gyakorolták, 
tudjuk az íráfokbóL 

Hifzfzük is hogy Jo'féf még ezt valahára, 
Majd munkába véfci örfzága'haíznáxá! 

' De mi állhatna' ellent j hogy ai' már 
most hivatalban lévő, kivált ifjabb Lelki-
Tanítók is, mindén Circulusban eggy bizo-
nyos Helyben, ugyan ezenekíé ókíátíatná-
nak ? , Eggyfzeriben ugyan nem , de egy-
mást fel-váltván, efztendö alatt minden Hely-
fégnék lehetne Lelki- és Testi-Or vofa. 

Dorogról. 

Az Afzfzonyi nem' ditsŐJégére. 
Angliában eggy nagy tekintetben lévő 

Nemes, minékutánna Hat egéfz efztendőfcig 
békefségefen lakott vólna házas-tárfával, el-
ákara a' hitvefétöl válni tsak azon ok búi, 
mivel mind addig femmi gyermeket nem 
fzult, kire fzámos örökfége maradhatott 

vél-
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vólna- A' Törvény izékre emeltetvén a' 
per, oda idéztetik áz afzfzony is, és kérdez-
tetik: vallyon el-akarna é hitvefétői íseiv-
desen válni? Miért nem, ügy-mond az afz-
fzony, mivel már úgy is látom hogy íöbté 
olly békeífégben, és boldogfágban nem él 
hetnénk mint eddig éltünk. Hanem azt ké-
rem , hogy fzabad légyen nékem azon va-
gyonimat Férjemtől vifzfza kérnem, méliyeket 
hozzája vittem öfzve keíéfünklcor. Ez a* 
Férjnek tndtára adatván, vallyon kofz vól-
na é mind azoknak vifzfza adáfokra, meliye-
két hitves-párja öfzve keléíékkór Házához 
Vitt? Tellyes fzívembol; felél ö, de nem 
tsak azt; hanem hárörii ánnyii is adándok 
néki, tsak hogy marádékom lehefsen, kire 
jnthaíson örökfégem. Kérdeztetvén azért 
áz. afzfzony mit ku áriba Férjétől ? Ezen"ká-
rom darabókát kerte vifzfza: — Kyiíván-
fágos dolog áz, úg} mond, hogy reár hat 
efztendeje, hogy éggyiit lakunk; adja tehát 
nékem az én hat efztendővel-'yaló ifasíágo-
mai vifzfza: máfodfzor hat efztendok által 
iHeg-vefziegetődött fzépfégem; adja vify.fza 
az ákkorb'eli fzépfégeme't; harmadfzor, ak-
kor fzüz voltam, adja vifzfza fzűzefségenr, 
és kéfz vagyok...el-válrfi férjemtől. Ézeri 
kéréfekré el-pírúlván a' férj; újra meg-ölei-
Jkezett hitvefével, és tsende fen éltek , má~ 
födik efztendőre éggy magzatjok fzíiletett: 

Po som Szemináriumhói. 
» jéx 
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Az igaz ártatlanfdgi 

Némelly Parafzt Léáftyzó bizönyös Vá-
rosba menvén fzölgální, minekutánna az 
Ura által hafzontalanúl kénfzerittetett vóína; 
hogy gazdája magát meg-bofzfzúlj.a, a' reá 
fogott tolvajfágért tömlötzbe vettette; hol 
fájdalmában •, ízomorúfágában. afinyira ei-
fonnv adott, hogy meg-hóltnak tartatnék. 
Miiiekutánna bizonyos Borbélytól a' fel-bon-
tásra ki-kérettetett vólna, némelly jeleit ad-
ta vala életének, és a' borbély' fzorgalffia-
tos forgódása által életre is hozattatott. 
De annyira háborgattatott a' gyötrelmek ál-
tal , hogy midőn némelly ízerzetes Testvér-
je , kinek már' tifzteletes öfzfég havazott 
vólt hajain, ezen fzomorú állapotában meg-
látogatná : a'leányzó el-ragadtatván* Bátyját 
Istennek Vélte, és artzra borult ezt kiáltván: Óh 
mindenható Atyám! te tudod ártatlanja-
gomat! Ezen Csávákból az igazfág meg-bi-
zonyodván, a' Magistrátus a1 törvényt meg-
újította, és a' Leányzó1 ártatlan Tága bizo-
nyosnak találtatott. De a' Leányzó ma is 
elméjében tévelyegj fzüntelen azt kiáltozván. 
Nagíjfdgos Űraiml ésküfzÖm húgij fient 
•Vagyok tolvaj. — A' gazdája halaira ítél-
tetett. Pozsoni Szemináriumból. -

Minthogy a* Typqgráphiákban lévő fzokás fzeritit/ 
&' mi nyomtatóink is a' jövő Szombaton nyégodni fog-

» fsak 3 azért a1 mi,Levelünk is el-marad. 
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