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XVI. L E V É L . 
Költ Komáromban , Pünköst Havának 

36. Napján. 

Magyar Orfzdg Tavainak folytaid fa, 

J f J a t o d i k a' Bognitzi-tó, Nyitra Várme-
gyében. Noha meleg vize v a n , de még is 
alkalmatlan a' ferdésre: hanem a' lakolok, 
nagy haízonnai élnek vele á' leneknek és 
kendereknek áztatáfokra. 

7 . ' H i d e g - t ó Lipto Vármegyében a' Tí-
ha hegyen. Sem nem nagy fem nem mélly: 
de említést érdemel azért, hogy a* leg-na-
gyobb nyári hévfégekben is rend kíviil va ló 
hidegfége vagyon. 

g. ZÖld-tÓ. í g y neveztetik fzínéröl, 's 
kerülete minteggy két fzáz öl. Ebből ered 
a' V á g : de minteggy fzáz lépéfig a' föld a-
íatt megy a' forráfa, 's ott üti-ki magát. 

9. Tsirbai-tó, Tsirba falu felett, u-
gyan Liptó Vármegyében. Fekfzik eggy 
hegyen, • és fok apró halmokkal van körűi-
zárva; a1 méllyfége rend-kívül váló. 

10. Hal-tó, a' Carpathus hegyének nap-
nyúgoti oldalában, ugyan azon Vármegyé-
ben. Ennek is a ' méllyfége majd meg-mér-

M. Gyiij. IV. N. Q 
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hetetlen. Kerülete négy fzáz lépés. Talál-
tatnak benne fok pifztrángok, de a' mellvek ^ 
olly foyányok, hogy a' meg-evésre alkal-
matlanok; hanem ha leg-alább eggy hóna-
pig más tavakban tartattatnak. 

11. Fölki-tó, Szepes Vármegyében, 
Schlangendorf mellett; a' melly felett va-
gyon eggy Víz-efet is, melly a' fzemlélönek • 
nagy gyöny örüíeget tsinál. E' VÍz-efet fe-
lett van még más két kitsiny tó a' hegye-
ken, mellyek mellett tzinóbrium is találta-
tik. Ezekből erecTa' Fölk-vize, melly Szom-
bathelynél (Géorgenberg) fzakad a' Póperbe. 

12. Zöld-tó Késmárk 'mellett; 1662-
ben annyira ki-áradt, hogy a' körül belől lé-
vő Várofoknak fok károkat okozott. 

13. Fekete-tó, melly íígy fékfzik a' he- ' 
gyek. köztt, hogy a' nap belé nem füthet, 
's ez okozza fekete fzínét. A ' maiikkal egy-
gyütt tsinálja azt a' folyó-vizet, melly Kés-
márk alatt foly , ét Fejér-víznek neveztetik. 

.14. Steinloachi-tó. Ennek fzélefsége * 
közel, feáz lépés. A ' közepéből nyúlik-fei 
eggy kő-fzál , a' mellyhez a' kik bé-úfzhat-
nak / á' magok neveket emlékezetnek oká-
ért fel fzokták erre vágni* 

15. Békás-tó, ugyan azon Vármegyé-
ben; mellyröl némellyek azt hírlelik, hogy 
itt a' Békák araiiyt vifznek magokkal. 

Ugyan 
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Ugyan Szenes Vármegyében vágynak 
Öt nevezetes Víz-efetek. Az elfövan a 'nagy 
és. kitsiny Krívan kqztt. A' víz elik tíz öl-
nyi magas kö-fzikláról le-felé fzörnyu zuho-
gáfsal, 's eggyeíul a ' vö lgybén folyó patá-
kotskávaU A' máfik van M&ngsdorf mel-
lett. A ' Poper tavából rettenetes tsattogás-
fal fzakad-le a' víz a' kő-fziklákról, V e * 
tsinálja a' Poper vizét, mellyet fellyebb le-
írtunk. A'"harmadik Főik mellett, a' hol 
a' víz harmintz ölnyi magaíságról eíik alá* 
A 'negyedik a' zöld-tónál Késmárk melletti 
Itt is olly fok víz fzakad-le, hogy eggy mal-
mot el-hajthatna: de valamennyi víz le-eíik* 
a' minc| el-véfz, és femrni patakot nem tsi-
riáU Az ötödik van á' Sturetz hegyénél s 

a' hol sl Víe-efftnek két ága vagyon. A* 
fok kőfziklákhoz tsapódván a1 v íz , egéízera 
tajtékká v á l i k , úgy hogy nteÍTzéről azt vél-
hetne a' néző, hogy téj foly a' zöldellő fik* 
mez OTT. , 

Ezeken á' tavakon kívül meg-jegyzést 
érdemel i7-fzer Fejér-tó &zabolts Várrhef 
gyében $ áz erről neveztetett Tejár-tó hely-
fég melletti Bövölködik Szék-jóval, mel-
lyel a' Debretzeni Szappan-főzök 'nagy ha-
fzonnal élnek. 

l g . Hóit-'Tifzá $ tnellyet okozott a* 
Tifzának ki-áradáfa, 's tefzi ma is ki-ápad* 
hatatlanná* Ide való az úgynevezett jfos 

Q » •• l ó t ' 
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"kői-tó Krafzna Vármegyében , és a' Bóniji. 
tó Győrhöz két mért-főldnyire. 

A nappalnak kszdéfémk ' j fzámldlafánák 
fők féle módjai. 

Sok nap-keleti N é p e k , mint p. o. a* 
Babilóniaiak, Perfák, Syrufok, a' napnak 
fel-költekor kezdették a' nappalt. így tse-
íekefznek ma is a' Görögök, a' BaLeáriai 
Szigetbéliek,, és Német Orfzágon a' Nórim-
bergaiak. Mátok pedig a' napnak le-me-
netelétől fzámlálták a' következendő napot; 
mint az Áthénásbéliek, 'S idók, a* régi Au-
itriaiak, Csehek, M o r v á k , és Siléíiufok. 
í g y fzámlálják ma is a' Chínaiak és Jappon-
béliek. A ' déltől fzámlálták az Arabfok és 
Umbriufok , 's ezt követik ma az Ég-vizs-
gálók. Végezetre, a' régi Égyiptombéliek 

5 's Rómaiak a' nappalt fzámlálták az éj-fél-
t ő l , 's ezt követik ma Európának majd min-
den népei; mint p. o. a' Portugalliaiak, Spa-
nyolok , Frantziák, Á n g l u f o k , Németek, 
Magyarok , 's a' t. Egéfz Olafz Orfzágban, 
ki-vévén Mediolánumot, eggy végbe Szám-
lálnak hufzon-négy órákat, melly azt tsele-
kefz i , hogy p. o. a' dél v a g y elébb vagy 
kéfőbb' eíik nálok eggy két órával. A ' leg-
rövidebb napon a' Dél eíik tizen-kiientz órá-
ra s a' leg-koíTzabb napon pedig a' tizen-he-

. • ; " t e -
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tedikre. — Az Eg-vizsgáló Böltsék is eggy 
rendben fzámlálnak hufzon - négy órákat , 
eggyik Déltol-fogva a' malikig, és így a' 
mi reggeli négy óránk nékik tizen-hatodik 
óra. A' több Európai Népek, ki-vévén az 
Olafzokat, éj-féltől fzámlálnak tizen-két órát 
délig, 's onnan ismét más tizen-kettöt éjr 
félig. 

A Hetekről ' 
Már a' régi Égyiptombélieknél fzokás-

bán vól t , a' Hetet hét napokból fzámlálnŰ 
Hihető alkalmatosságot adott erre a' hóidnak 
változáfa, melly minden hét napban elo-ke-
rül. A' 'Sidók és Kerefztyének ennek fun-
damentomát találják a' Mó'fes' Könyveiben. 
Nem hihetetlen az is, hogy az Égyiptom-
bél.iek a' közttök bújdofó cs lakozó 'Sidók-
tói vették ezt a' fzökást. 

A Hónapokról, 's EfxténdÖkrŐL 
A z időnek el - ofztáfának eggy maiik 

módja a' Hónap, vagy hóid-nap, melly a-
zért neveztetik a' hóidról, mert annyi idő 
alatt kerűli-meg a' mi földünket; a' melly 
meg-efik 29. nap, tizenkét óra, negy-
ven négy niillúta, és három fectlllda alatt, 
Illyen tizenkét Hónapok teíznek 354, na* 

' Q 3 ' ' ; fGk, 
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pókból álló efetendöt; mellyekhez, hogy a ' 
. Kaphoz alkalmaztatott efztendővel meg-egy-

gytzzen, tizeneggy napokat kell toldani,' 
Ezeket a 't izeneggy napokat nevezték a'ré-

* ^ , gi Görögök EfaÉidkticth De mivel ez az 
A \ . Eíztendő is az ég'járafa után fzabattatott igaz 

J j _ - efztendönei rövidebb vólt öt órával , negy. 
ven nyóltz m f t m t á v a l , é s ötven hét fecundá-
v a l , innen a' lett, hogy minden négy efz-
tendőben eggy nappal elébb végeződött az 
efztendo, mint fem kellett volna, ezer négy 
fzáz hatvan efzíendők alatt pedig az. időnek 

- négy réízeiilgy rneg-zavarodíak, hogy a' tél 
eiétt a 'nyár idejében, a ' ; nyár pedig a' tél1 

idejébeiu Hogy ezt a' híb.átJ^tilíns Cozfaf 
ineg-orvofolhaísa, azt rendelte, hogy roin-

• den negyedik efztendőben eggy nap fzúrat-
tafsék bé Februáriusba; nevezetefen annak 
huszonnegyedik napja kétízer fzámláltafsék. 
Minthogy pedig a' Rómaiaknak fzámláláíok 

' ízerént Februáriusnak hufzonnegyedik napja 
vólt Má;tiusnak Vl-dik Kalendája; (Sexta 
Ralendarum Mártii:) 's minthogy az iliyen 
eggy nappal fzaporxttatott efztendőben e' 
ízerént ket Sextihs vólt , azért neveztetett 
az iljy efztei.do £isfextilis?wk, vagy Két' " 
fzer hatosnak. Az így meg-jobbíttalott eíz, 
"tendő neveztetett Juliánufi eíztendöhek. 

De mivel Július Caefar minden negye-
# k eíztepdöben eggy napot f?úratván Feb-

: - ' : " m- " 
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niáriusba, tizen .eggy minútával és három 
fecundával többel tóídta az efztendöt, mint-
fem kellett volna: ebből a' lett, hogy a* 
JsTap a' maga efztendei fatálat tizen, eggy 
minútával és három fecundával mindenkor 
elébb kezdette , mint fem az efztendo 
el - végződött volna. Ezek a' tizen, 
eggy minúták V h á r o m fecundák , fzáz bar? 
niintz efztendo alatt eggy egéfz napot tsinál-* 
tak: 1582-ig pedig tíz egéíz napokat, úgy 
hogy- a' tavafzi é j j és nap egyenlÖJ'ég, (asqui-
noctium ) melly Kristus Urunk fziiletéfe után 
a' háromfzáz huízon ötödik efztendőben , 
Mártiusnak 21-dik napján efett, ekkor már 
tíz nappal elébb , az az Mártiusnak 10-dik 
napján efett. —- A z akkori Pápa XHI-dik 
Gergely hogy ezt a' fzembe-tűnö hibát meg-
jobbíthafsa, 's a' tavafzi éjj és tpap egyenlő-
féget ismét Mart'usnak hufzoneggyedik nap-
jára viífza t (gye, ki- vett tíz napokat sl Ka-
lendáriQmbol, 's meg-parantsolta, hogy az 
4582-dik eíztenaoben következő Octóbér-
nék 5-dik napjáról ugordjanak a' tizen ötö-
dikre. —- Mivel pedig az említett tizeneggy 
minúták 's három fecundák fzáz harmintz efz-
tendo alatt telnek eggy napra; hogy ennek 
a' hibának XIÍI-dik Gergely Pápa elejét ve-
gye , az É g - vizsgálóknak tanátsokból azt 
rendelte, hogy mindenkor a' fzázadik efz~ 
tendö tsak három fzáz hatvan öt napokból 

' . ; Q 4 áll, : 
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á l l j o n , holott Július CWar ízerént , mint 
vagy pótolt eíztendönek, annak 

haion:fzáz hatvan hat napokat- kellene ten-
ni. Erről neveztetett ez GfegOficifiufi eíz. 
tendonek 's Ealendáriomnak. Ezt ni ind járt 
akkor el~k ez d ették követni az Olafzok, Spa-
n/olok; Frantziák, 's közöníégeíen a' Roma. 
no Catholicuíbk. A 5 Protestáns Orizágok 
íbk ideig nem akarták ezt bé-venni: de az 
efztendőben való lendeletleniég 's zű'rzava-
rodás mind inkább nevekedett, iigy hogj; már 
3.700-ban tizeneggy nappal küíömbözött a' 
két K^lendáriom^ Azért is a' Prótestánfbk 
Jíém.et Orizágbah a' Regenspiirgi Orfzág gyű-
léfében abban eggy eztek-meg , hogy 1700-
ban vefsenek-ki a' Kalendáriomból tizeneggy 
napokat, és Februáriusnák tizen nyóltzadik 
napjáról , melly ben a' Mátyás napja in nep el-
tetik j, ugordjanak Mártziusnak I-Í6 napjára* 
A ' több Protestáns Orfzágok még ekkor 
fem állttak-el a' régi ízámláiasnak módjától; 
de már ma kevefeket ki-vévén, az újat kö-
vet ik . . Az Angi ufók bé- vették ezt Sept. 
%-íb napján 1751-ben, a' Svécixfok pedig 
JVIártiusnak í-fö napján 1753-ban, úgy hogy 
Februáriusnak tizenhetedik napjáról erre ug-
rottak^ -A* Mtifzkák, és némelly Schwei-
tzer Kantonok még ma is a' régi fzámlálás* 
piódját követ ik ; azért is az 6 Íriríepjeik a' 
Weiiiknél tizeneggy nappal kéfőbben esnek* 
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A 'SídóP EJ'ztendejékrŐl, 
A ' 'Sidó efztendo magánofsan vetettet-

v é n . a' Hóidhoz fzabattatött efztendŐ, és 
áll t\zen két Hónapokból , mellvek tefznek 
254* napokat: de még is a' magok fzámlá-
láfokat a' naphoz fzabattatott efztendöhöz 
intézik. Hogy ezt a' izélt el-érhefsék, igen 
fzép mesterféggel tsinálják Kalendáriomjokat. 
Élnek t, i. e' végre eggy tizen kilentz eü* 
téridőkből álló Cyclus-fa\, .mellyböl tizen-
kilentz efztendők alatt hétfzer, úgymint a' 
harmadik, hatodik, nyóltzadik, tizeneggyé-' 
diíc, tizennegyedik , tizenhetedik, 's tizen, 
kilentzedik efztendökben eggy, harmintz na-
pokból álló Hónapot fzúrnak Kalendáriom-
jókba. Ez a' bé íziírattatott hónap nevez-
te tik Be-adámak,' és mindenkor az 4-dár 
.hónap'után tétettetik, Ezáltal azt nyerik, 
hogy az ö Új-efz'tendejek rend-fzerént vagy 
Septembernek végére, vagy Októbernek e-
lejére efik. Az ő tizenkét hónapjaiknak ne-
veik ezek, T i f r i , melly kezdi az efztendőt 
az újfággal j melly az őísi éjj és nap egyen-
lőfégéhez leg-közelebb eíik , Mctvch&jvan, 
vagy Chefvan, Kaslev, Tebetk, Schebhaf, 
Adár i Nifán , Sivány Tamuds, 
ABi„ Elúl. Állanak ezek változtatva hol 
harniintz, hol huízon-kilentz napokboi< Jgy 

' ' ' / - ; ' -Q i ' k ° S 7 
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hegy Tifri, a' leg-elfő hónap harmintz na-
podat foglal magában, a' kö vetkezendők pe-
dig hufzon-kilentzet. A ' rhint pedig az 5 
Poiiticus vagy Világi éfztendejeket ezen a' 
hónapon kezdik; úgy az ö Ekkléfiai efztéri-
degeket a' Nifán Haván kezdik < azért is a' 
Sz. írásnak fzámláláfa fzerént , melly az Ek-
kléűai Efztendőről í%Óll, a' Tifri hetedik 
Hónapnak neveztetik. Ebben az Efztendő-
ben September Hónapban fogják fzámlálni 
át' 'Sidók az 6 5551-dik Efztendejeket t 

Jt. Törökök! EJztmdejek, 
A ' Török-efztendŐ is a' Hóidnak járáfa 

fzerént,, áll 354. napokból, úgy mindazáltal, . 
hogy ők ,az. óráknak 's i^inútiímoknak ki-
pótoláfokról nem gondolkoznak. Minden 
liufzon-kilentz efzteudőben tizen-eggy napo-
kat fzoktak ugyan Kalendáriomj okba bé-fzur-
ni; de ezzel tsak azt nyerik-meg, hogy a' 
Holdnak forgáfa fzerént tökéUetefebbé tétet-
tetik efztendejek, de arról nem is gondol-
koznak, hogy a' napnak forgáfa hoz fzabnák 
•efztendejeket. Azért is az ö Új-efztendejek 
hol tíz. hol tizeivkét nappal elébb eíik, melly 
fokára annyira nevekedik j hogy míg mi har-
mintz három efztendőket fzámlálun k,addig ők 
harmintz-négy efztendöket fzámlálnak. Ebből 
a' következik, hogy a' melly Török magát 

4 8 . e&te»4ö§nek tartja, az a '^ni fzámlaiáí 
' -• • - • fank 
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furik fzerént tsak hatvan-hat eíztendős. —~ 
Azok a' Görög Jiereíztyének, a' kik a' To> 
rök-birodalomban. éhi'ekf,- V magok efzten-
dejeket kezdik /Septemberuek eilo • napján, 
a' régi Kalendáriom , fzeréat. A ' Muízkák 
ezt a' fzokást már régen. el-hagyták, és eb-
ben a' iu'p nyúgoti Kerefztyénékkel eggyet 
értenek: de a' régi Kalendáriomot követik. 

A ' Találós Mefe vólt Nap és Ejtfza-
M," a' Rejtett Szó BorjO, meiiyböi ki-Le 
lik bor, bors, orjó. 

/ . Találós Mese. 
Nint | fzemern, nyilamat 

Még is úgy ejthetem, 
Hogy foha tzélomat 

Én el-nem véthetem, 
Kafzámat élesnek 

leenni nem tagadják, 
Bátor hogy ő fűnek 

Ártson nem .lathatják* 

Rejtett Szó• 
Öt a' testnek b.örét fedezi 's tifzteli 

De a' három végfő belől azt neveli. 
Az ötöt ám vifeld Barátom ! nem bánom; 
- Tsak a' háromból adj mikor meg-kívánom. 

. Martosról* Édes Gergely. • 
• ' ; ' Grof 
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Gróf Teleki Domonkos Úr ö Nagysága. 
. nak, M. Gróf Teleki Sámuel, FS Ccmcel-

. láriusnak nagy reményfégü fijának, mi. 
dón Pozsonyon által menvén a\ Szemi-
náriumot meg - látogatta, eggij buzgó 
tifztelöjé ezeket ajánlá. • 

Nálunk léted buzgófágot 
Gerjefztett a ' l e l k j u k b e n , 

'S téged'nézni kívánfágot 
Illetődött fzíviinkben. 

Gróf az elméd, Gróf a' Nemed, 
Gróf leg-kifsehb mozgáfod. 

Gróf fzeméllyed, Gróf a' Neved j 
Nemzetféged, 's járásid. 

Nagyság ! el nem felejtkezünk 
Míg e ' fö ldön lehetünk, 

Rólad mindég emlékezünk, 
Mi mást nem is tehetünk. 

Hazánk! ezén ragyogyányban 
Emelődet láthafsad, 

Kényén felfo tulipányban 
Várt virágod.' kaphafsad. —» 

Eggy festett Dáma. 

Éjjel hogy lárma lett, tüz tiiz! ijedtébea 
Kúfutott eggy Dáma tsak alfó ingében; 

'S házánál azt jobban fajnállia, hogy haját 
B#nn 
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Benn hagyta, 's fogait, fél ízemét, 's ortzáját, 
Így hogy haja nem vólt 's fzíne fem vólt festve; 

Nem esmérték a' kik majd imádták estve. 

11- dik Leopold Hazánk'' reményfége 's di-
tsöfége. 

Non, Leopoldus non timet Turcas ne-
qne BoruíTos, accumulavit opes in cordibas 
fubditorum, & fortitudinem in animis. — 
Hungari! holtes minantur, extraliite acinaces, 
repetite fculpta asternitati V e r b a : Moriatnur 
pro Rege nofiro Leopoldo., 

Nem-, Leopold nem fél fem a' Törö-
köktől, fem a' PruíTzufoktól, kintset gyűjtött 
magának az Ő Jobbágyainak fzívekben, 's e-
röfséget 'azoknak bátorfágokban. — Magya-
rok! fenyegetnek az el len (egek, húzzátok-ki 
fzablyáitokat, harfogtafíatok amaz örökké-va-
lófágra által írtt íz ókat: Haljunk meg fi' mi 
Királyfinkért Leopoldkt. 

Nyájas Múzfa. 
Illyen tzím alatt botsátott ki Győrben 

T . Nagy János Száhyi Plébánus Úr eggy je-
. les munkátskát, kül ömb külömb rnérFékü V er-
fekben, mellyet minden rendű emberek V 
kivált a' mi Aűzonyaink nagy gyönyörüfég-
gel 's hafzonnal olvashatnak —- Találtatik; 

' • Strei-
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Streibig Jófef Urnái — Szint i l l jen gyönyö. 
rüfeget okozott nékünk látnunk azt a' je-
les munkátskát, mellynek tzímje ez • Eggy 
Magyar Tárfafág erdnt való jámbor 
Szándék ; mellyben örömmel olvaísuk azo-
kat, mellyeket régtol fogva óhajtunk Y óhaj-
tanak vélünk mindén jó Hazafijak. Köfzön-
hetjiik e' fzép munkátskát T . Révay Miklós 
tJmak^a'kiéggy r é g t ö l f q g v s a'mi nyelvünknek 
leg-buzgóbb 's fáradhatatlanabb elő-mozdí-
tóji közzűl. — Va jha mindenek kik az 0f-
feág Gyuléfére mennek, magokkal eggyiitt 
el-vmnek e Kőny vetskét , V e * nemes fzán-
deknak tellyéfítéfét bóldogítanák4 ! ! 

• Rest fahifi Gazd-ajjzony. 
Eggy faluban élt nem régiben eggy 

Gazd-aiízony, a' ki magát híres Gazd-áfz-
fzonynak tartotta * holott nem vólt. Tsak 
tiémelly tselekedeit jegyezziik-feL 

i . Sokfzor már dél is el-jött, még is 
mint a' fzénás fzekér ollyan vólt a1*feje, 
azért is Templomba igen ritkán mehetett, 
"'s ázt mondotta , hogy tsak azok járnak 
o d a , a' kik otthon dolgot item találnak;, 
. 2. Mikor az Ura a' tselédekkel estve, 

fáradtan a* mezőről haza jött, foha fem vólt 
Uéfzen a' vatsora. Ha fürgették hogy fiefsen, 

az ő fzája vólt leg-nagyobb* Az el-
éhe* 
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éhezett rrmnkáfok azután többnyire boíízú-
fággál ettek, rágatlan nyelték-íe a' falato-
kat , melly miá fokfzor meg-betegédteki 

3 . Ritkán vitte-fel az ételt , hogy ab-
ban döglött l é g y , haj fzál, rongy, vagy va-
lami tsömört okozó tifztátalanfágne lett vol-
na, Gyakran abban a' tálban adott tselédi-
nek enniek, mellyben az előtt kevéfsel a' 
pelenkákat mosta-ki. A- kéfeken, fa-ka-
nalákon, 's 'tányérokon könnyű vólt meg-
érezni, mit ettek velek előtte való nap, 's 
a' t. A ' kis gyermekeit -is az afztalhoz ül-
tette, de az orrokat meg nem törölte, 's ha 
valamellyik el-rutította magit, azért fel nem 
kőit, hogy azt ki-vitte volna, 's a' rutfá-
got mindjárt el feprette volna 's 'a t. — 

4. Mivelhogy takarékos gazdaűzony-
nak tartottta magát, azért femmit fem akart 
félrevetni, bár akarmelly roíTz vólt is. Egy-
fzer eggy Juhot vágatott-le, 's eggy hét jnúl-
va, mikor már a' fogyta meg-büdöfödött 
's rothadni kezdett, akkor fem akarta el-
vetni, hanem meg-főzte, 's gyermekeinek 
adta , melly miatt kettő közzűlök rot-
hafztó hidegbe efett, 's meg-hólt. — Sok-
fzor a» fájt már nem állt egyébből pondrók 
hál, m é g i s kenyérre kente, 's gyermekei-
nek adta, 's a' t. 

5. A 1 fűtést leg-többfzör akkorra hagy-
ta, mikor már eggy falat kenyere fem vólt 

: • . . Há-
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Házában, íígy hogy az éhező gyermekei 
a' kementze fzájánál lesték a 'kenyeret , 's 
mihelyt ki-fzedte , azon melegen falták. 

6. A z ételek' nemeire femmit fem vi-
gyázott , hanem a' favanyú kápofzta után 

' tejes káíát tett-fel, 's a ' t . 
7. A ' mofás tsak fzombaton jutott e-

f z é b e , úgy hogy mikor tifztát vettek is gyer-
mekei , akkor is vizéfenn vették rájok , né-
ha pedig három hétig fem vettek egymás 
után. 

8. A ' Szobájának földje télen olly ned-
ves és faros v ó l t , hogy a' gyermekek tsúfz-
kálhattak benne; a' mellett pedig azt na-, 
gyon bé-fűtötte, 's az ablakait bé-tapafz-
tatta, hogy ki ne nvithafsák, 

9. A ' g y e r m e k e i a ' n a g y hidegben me-
sít láb jártak , de a ' f e j e k r e bárány bőrös 
fapkát húzott, hogy meg ne nátházzanak. 

10. Mikor gyermekei himloztek, a' 
fzobát fzörnyen füttette, a' világért az ab-
lakot ki ném nyitotta v o ln á ; mellyel, 's 
más egyéb rendeletleniegeivel azt tseleked-
t-e, hogy 9. gyermekei közzűl eggy fem ér-
te-el a' 15-dik eíztendöt. 
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