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IN^zek â  vízben és Éarazon éggy-fórmáü 
élő állatok ; fnind formájokra^ ínind 
termeízetekre ~ ';íiézve SL "földi rriedvék-
liez nagyon közeliinek. Steller ^ a* Peters-
burgi Akadémiának tagja, fok eíztendöket 
töltött 'abban) hogy ezeknek az állatoknak 
tsudálatos terméfzeteket ki-tanulja. Vala-
mint SL fetskék, vad ludak, és fok tengeri 
halak; úgy ezek is bújdofóállatok. Bizo-
nyos időkben a' déli tengerekre ; 's az ott 
lévő fzámos pufzta fzigetekre bujdosnak é-
ízakról. Ezekben a' lakolok nélkiil valé 
pufzta fzigetekben a5 ^nőstények ellenek; 's 
minekütánna kölykeik meg-eröfodtek, há-
rom hónap múlva a' tengerbe viűza térnek* 
's régi lakó-helyekre lietnek, Mihelyt á' nős-
tények ki-ellikkölykeiket, azoknak köldökeit 
dl-rág]ák/sa^ hely ét mind addig nyalják, mí^ ^ 
a' vérét el nem állítják. A'köíykök igen ragya-
go fekete börrel/sharmintz két foggal jöhek a' 
világra; de az ügy nevezett kntya fogaik ^ 
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vagy agyáraik, a' mellyeknek leg-tobbhafz-
nát vefzik a'viaskodásban, öt nap múlva tet-
fzenek-meg. Az anya igen nagy fzeretet-
tel rifeltetik kölykei eránt , 's azokkal öt 
>s hat óráig eggy-végben el-múlat a'tenger' 
partján , a' hol az apró medvék úgy jádza-
nak mint a' kutya kölykök. Ha eggyik a' 
maiikat le-nyomta, akkor a' hím, vagg az 
atya, fel-kél, 's el-válaíztja őket, 's nyájas 
mormoláfával 's fzájának nyaláfával jelenti 
a' gyözödelmefen való örömét. — Vala-
mint a' földi medvék fzeretik a' magános-
fágot; úgy ezek ellenben a' tárfafágban gyö-
nyörködjek. Gyakorta öt 's hat ezer fek-
fzik eggyütt a' tenger' partján, a' hol külö-
nös nyájjakra vagy famíliákra oiktattatnak, 
mellyek közzűl mindenik fzázból, vagy fzáz 
húfzból áll. Valamint a' kakasnak, úgy 
eggy hímnek húfz , harmintz, 's több nős-
tény) ei vágynák, mellyeket nagy nyugha-
tatlanfággal és gonddal őriz; ha más hím 
közelít valamellyikhez; azzal vérengző hartz-
ra kél, A ' nőstények tsendefen nézik a' 
hartzot, 's a ' k i gyözödelmes leíz', az alá 
adják magokat , és azt nagy_ hízejkedéfsel 
nyalogatják. — Le - írhatatlan ezeknek a' 
tengeri medvéknek bátorfágok, úgy hogy 
a' melly helyet el-foglaltak, azt foha hartz 
nélkül másnak nem engedik. -— Há vala-
melyikre ketten támadnak, azt a'többek 
, • meS • 
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meg nem engedik, hanem áz elnyomatta* 
tottnak mindenkor fegítségére mennek. Megk-
elik gyakorta* hogy az útazók â  tengeri 
izigetekjben éppen útjokban találván ezeket 
a' tengeri medreket; igyekezik őket onnáa 
ki-hajtani. Kövekkel hajigálják őket, mel^ 
lyeket mint â  dühös ebek fzájokba ízoríta^ 
nak, *s el-vetnek* Néha â  fok hajigálá& 
után nemellyiknek mind ízemét mind fogát 
ki-verik; de még is vakon és íbg nélkül ̂  
mind halálig oltalmazza helyét, mert ha 
el-hagyja^ a' többektől meg-ölettetik. — 
Sokfzor éggy egéfz hónapig el-múlatnak ott 
â  hol meg-t elepednek , és tsak eggy ízem-
pillantáííg is helyeket el nem hagyják. Kér-
dés, mivel élnek ollyankor? Az utazók 
meg-ölvén némellyeket illyenkor közzűlök^ 
hírtelen fel-bontzolták őket, de gypmrok^. 
ban/s hurkáikban nem találtak* egyebet taj* 
teknal , fem eleféget fem eméfztetet: a hon-
nan úgy gondolkoznak, hogy ezen nyúgo-t 
dalmoknak 's heveréfeknek idejében, tsupárx 
az Ő kövérfégek által tápláltatnak. —* Mi-
kor közösködnek,, â  nőstény â  hátára fek-
fzik, â  hím â  két hátúlío lábaira áll, mel-
lyek az ö testének nagy terhétől â  homok-
ba egéfzen bé-^fiippednek, 's â  testének ter-
he â  nőstényt is úgy le-nyomja, hogy tsak 
â  feje látízik-ki. íllyenkor leg-tovább le-
het őket vizsgálni, de a'ki fzerelmeketmeg* 

P a gá^ 
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gátolja, ha tsak jól fel nints fegyverkezve, 
életével jádzik, mert a' hím egyenefen ne-
ki megy, 's meg-öii, ha tsak vagy el nem. 
fzalad, vagy a' hímet meg nem öli. -— Mi-
kor a' tengerből ki jönek , egéfz testeket 
fneg-rázzák, mint az áfzó ebek, 's a' hafo-
koim öfzve tsomózott fzört hátúlfó lábaik-
kal ki-egyengetik. Mikor valamelly árnyé-
kos helyre mehnek, a' hátokra feküfznek , 
és hatúlio lábaikat fziintelen rázzák mint'az 
ebek. Fekvéfeknek módja is fok-féle, né-
ha oldalt, néha hasmánt, néha háton alufz-
nak, néha pedig gombolyagba feküfznek. 
Noha mellyen alufznak; de még is mihelyt 
ember közelít feléjek, fel - ferkennek: de 
halljak é azt, vagy érzik, még ennek a' 
Termeiket"-vizsgálók végére nem mehettek. 
— Azt írják felölök, hogy minden vízi-ál-
latok, között leg-gyorfabban úfznak, és hogy 
eggy óra alatt két Kémet mért-főidnél mefe-
fzebb el-úfznak. A' Kamtfchatkaiak igen 
fzeretik vadáfzni a' nőstényeket, mellyek-
nek zfírjokat meg-efzik, és a' fijatal híme-
ket. Vadáfzáfoknak módja ez, hogy ha-
jókra ülvén, eggy vas fzigonyt a' medvébe 
löknek, mellyre már az előtt eggy hoJGfzú 
kötelet kötöttek : a' medve érezvén a' fáj-
dalmat, nagy febefséggel xífz, és a' hai5t 
is húzza maga után a' kötélnél fogva, mely-
nek eggyik végét a'haláfzok tartják. Mi-

kor 
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kor a' fáradtfág és vérének el-folyáfa áltaj 
meg-lankad; akkor magok-felé húzzák a' 
kötélnél fogva, 's ha ,a' hajót a' két elfö' 
lábánál fogva igyekezne fel-fordítani , azo-
kat el-vagdalják, 's ekképpen a? hajóba bé-
hűzzák. 

N. Győr. Bojt ElŐ Hav. 4-dik Napj", 
W mái napon itten az ifjú Gróf Győri 

Ferentz Úr, ezen Kerület'nagy érdemű Ki-
rályi Biztofsa', Gróf Radványi Győri Fe-
rentz 0 Exeellentziája' nagy reményfégű fi-
ja, a' Pliilofophiának elfő EfztendŐbéli Ta-
nulója , a' maga elfő fél Éfztendei Tudó-
in ány'-Próbáját , a' Méltófágos Győri Püs-
pök Fengler Jó'sef Úrnak , nem hűlöm? 
ben Fő Tifztelendő Győri Kánonok, és A-
pátúr Majláth Antal Úrnak, úgy a' Győri 
Oskolák' Direktorja' Szunerits Mártony', és 
Tifztelendő Balogh Sándor Prófefsor', 's 
több más. jelen-lévő és a' Tudományokban., 
jártas, Uraknak jelen-létekben dítséretefen 
el-végzette , mellynek alkalmatofságával, 
az említett ifjú Gróf a' Philofophiai eííő fél 
Efztendőre ki-fzabott minden Tudományok-
ból, majd egefz óráig tartott kérdéfekre, -
egymás után hangzó ékes Deák fzólláfsal, 
$s terméfzeti• Bátorfággai olly gyökerefen,, 
gs cterekafan felelt, hogy mindnyájckn^k 

• . ? 3 tsy-
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tsudálkozáfát magára vonfzotta; ezzeLpe-
dig rrár Életének illy Zsengéjében nyilván-
fágofsá tette, melly igen gyönyörkö-
dik a' Tudományokban, és hogy a' Hazá-
nak 's köz-jónak nagy remény íégére ngveL 
tet.k, y ie . 

Dítséretes és követésre méltó példa 
ezen ifjú Méltófág, Magyar ifjaininak; a* 
kik vajha a' tudományokban lehető ízép 
vetélkedések által törekednének arra, Hogy 
édes Hazánknak és Magyar Literatúránk* 
pák ma holnap ditsö ofzlopjai lehefsenek!! 

Örvendetes hif a' Hazánakt 

A' Korona Bétshől ki-indúlt a' két 
Borona Örizőjinek, M. Gróf Nádas í% 
Mihály', és M, Gróf Keglevich Jo'sefnek, 
Eö Excellentziájpknak , nem k ül cm ben két 
Udvari Titoknokoknak , és öt Nemes Test 
Őrzőknek kíféréíek alatt, ezen folyó Hó, 
napnak ig - dik napján, Az elfő éjjel hált 
Köptsénben, Orfzágunk határában, a' hol 
T. Pofony és Moíóny Vármegyéknek í?í» 
nékről, 's véghetetlen nagy fokafágtól, nagy 
tiíztelettel fogadtatott, 19 - dik nap hált 
Győrben, a' Püspök' Relídentziájában , a' 
hol egéfz éjjel fok Nemefek és tifztefse-
ges lakofok fegyverefen vigyáztak. 20-
dik najp t úgymint Aélre} jptt Komá-

rom 
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rom alá , a' hová a' Dunán által ment a* 
Városnak íz ing Muzsikákkal, rozmarintok-
kalj, téli zöldekkel, 's el - állttá két fe-
löl az Orfzág útját meíízere, hogy ezt 
a' kedves Vendéget fö hajtáial tiíz-
telje. — Estvére megy Efztergomba hál-
ni, a' Káptalani Refidentziába; holnap 
délre pedig Budára, -r- Le - írhatat-
lan az az Őröm, tolongás, és üámtalan 
fokafág, melly mindenütt *az Orfzág út-
ján tapfoláfokkal fogadta e' Nemes Űta-
?ót, — 

T. Komárom Vármegyének közelebbi 
Gyűlésében, melyben fok Nemes Hazafiiak 
a' magok Hazájokhoz vonfzó' buzgó (kerete-
teket példásan ki-mutatták, fok fzép rende-
lések tétettettek. Minthogy ezek már nyom-
tatásban is ki-jöttek, mi tsak némellyeket em-
lítünk. . . 

i-fzör Valamennyi Nemes rabok a* 
tömlötzben voltak, 's az új törvény fzerínt 
fogattattak-meg,mind azok fzabadíágba hely-
heztettek , hogy a' régi rend ( o f d o ) fze-
rínt elöfzör tzitáltafsanak, 's úgy támafztafsék 
úgy ellenek. — 

a-fzor Minthogy a'Komáromi Vár majd 
I^o. efztendeig' az egéfz Csalló. köznek a1 

Török ellen menedék helye volt, 's t, 
P 4 ' ret 
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kérettetik a1 kegyelmes Felfég ezen kótya ve-
tyéltetett Várnak helyre állítáfára. —-

3-fzor Nem kiilömben arra is, hogy aJ 

Ma_\ ar Orfzági Püspökfégek fzüíetett Ne-
mes Magyaroknak adattafsanak. — 

4 ízet A ' Protestánsok az iőo6-han Béts-
"ben kötött Békefségnek ereje fzerínt, íeíiyes 
Vallásbéli fzabadfággal bírjanak. — Azok 
a' fok rér ontások's puíztírások, meílyeket 
Ízenvedeít a' Haza a' Vallásbéli gyűiöiíég 
miatt, tovább fzáz eíztejidőkuél, eiégsré meg-
tanították azt, hogy ennekutánna nem fogja 
önként magának el-vágni az eggyik kezet, 
hogy a' máíik köverebb légyen , holott mind 
sl kettővel eleitői"fogva eggyütt kellett vol-
na annak bóldogfágat munkálódni. — 

f-fzör A" kegyelmes Felfégnek kegyes 
ígérete fzerínt a' Törvényes Orfzág Gyűlése 
a' következendő Májusban múlhatatlanul el-
kezdődjön. 

6-fzor A'Magyar Regementek az Or-
fzágnak hűfegére fzint úgy meg-eskettelse-
nek mint a' Fejedelem' hű Cégére. — 

7 fzer Hogy femmi Parantsolat a' T . 
Varmegírére ne jöjjön más nyelven, hanem 
egyedül Magyarul, —r ' ; 

8-fzor A' Norma vagy az új tanítás* mód-
ja meg-tíltatott. A' Kom: Direktor Úrnak 
meg-parantsoltatqtt, hogy mint hajdan, úgy 

, ' PZUr 
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ezután is tsupán Magyarul és Deákul tanít-, 
tafsa az Oskolákat, és az Oskolai Taxa pénzt 
(Didactrum) ezután bé-ne fzedje. — A' T 
Vármegyének parantsolatja fzerínt a' Né-
met nyelv fohol fem fog taníttatni, mprt azt 
mondják, hogy a' Magyarnak a' Németre 
femmi fzükfége'nints; ha pedig annak van 
erre, úgy tanuljon Magyarul. — Ne az örör 

kösök tanulják az idegeneknek nyelveket, ka-
nem az Orfzágban lakó idegenek tanulják-
meg a'Hazai nyelvet, a'mint ezt eddig is 
a' Nemesebb fzívü Németek meg-tseleked-
ték. — 

A' melly nagy vólt az egéfz Hazának 
azon való fzomorúfága, hogy az o nyelve 
's az által emlékezete is a' Norma által, és a* 
törvényes dolgoknak németül való folyások, 
által Íafsanként el-tőröltetik: fzint oüyati 
nagy már most és eleven azon való öröme, 
hogy még egyfzer ez a' nyelv, mellyet a' Ma-
gyar úgy félt mint a' magafzeme világát, a' 
porból fel-emeltelett,,'s minden Tekintetes 
Vármegyék öfzve vetett vállakkal azon vágy-
nák , hogy a1 nyelvnek meg-maradása, mind 
a' régi tanítás' módjának viífza hozása, mind 
a' Polgári és Törvényes dolgoknak azon va-
ló gyakorlások áttal állandó lábra áliíttattas-
fék* — Nem lehet fzomorúíág nélkül tsak 
képzelni is, melly igen meg - $.lázta vok 

P 5 ' Nem 
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Nemzetinket Német nyelvnek bé-hozat-
tatása. — ízegény lakos ha valamelly 
Instántziát adott-bé a' Tanátsníak, ha tsak 
Németül nem volt írva viEza vettettetett, 

â  ízegény Magyarnak forintot kellett fi-
zetni holmi kóborló Németnek, hogy a* 
Magyar Tanátshoz néki Német Instántziát 
írjo^. ^ Sok hívatalbéM Személy ha_ 
tudott is Magyarul, még is â  Szegény Ma-
gyarhoz , Liferántoshoz, egyébhez nem 
ízólltt Magyarul, hanem Tolmátsot kellett 
néki keresni, hogy a' maga hazájában Né-
pietül befzélljen oilyan Tiíztekkel, a\ kiknek 
fizetéfek az ö véres verejtékekből telik-ki. 
— Sok Hazafiaknak gyermekeik bé nem 
vétettettek a' Felío Oskolákba, ha tsak 
Németül nem tudtak , melly miatt az út-
fzán tekergőkké 's tsapongókká lettek. -— 
Hát ha azt említenénk, melly fok tanúit 
érdemes Fő Nemefek Hívátaljoktól, 's az 
által kenyerektől meg-foíztattak tsak azért, 
mert Németül nem tudtak. Aidafsának 
az Egek ! hqgy ííly nagy meg-aláztatáfából 
felemelték nyelvünket, 's az által Nemze^ 
tünknek ditsöfégét! ! — 'S minthogy a9 Ke-
gyelmes.Felfég, ki-vévén á' Kerefztyéni tűre? 
delmet, az Urbáriumot, és a' Papfág' dol-
gát, minden újítáfokat mellyek iq, efzten-
döktöl fogv^ e^tek^ qnkqnt viílza húzott; 

e ' fze-
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es ízerint a* mellv Protestáns Oskolákba 
iiémeliy Infpectoroknak ijefzgetéiék vagy 
í'zédítéfek által a' "Norma bé-vitettetett, azok 
is a' magok hajdani állapotjokra viflza alia-
nak. •«- Nemelly Inípectorok vafsal, lom-
löttzel fenyegették a' Parafátokat, ha "a' 
Normát bé nem vefzik, (noha ez foha a' 
Kegyelmes Fellegnek parantsolatja nem 
vólt) máfok pedig arany hegyedet ígértek 
nékik ebből, holott pedig ennek egyéb 
haízna nem lett volna, hanem anyai nyel-
vünknek j Nemzetünknek , fzokáíüiiknak 3 

természetünknek ̂  's fzabadfágunknak is las-
fanként való .eí-töröltetéfe, — Kikor már 
fokaknak nem.vólt femmi reményiegek, —: 
akkor emeli-fel az Úr Nemzetünket olly 
ditsöfégre , a' millyenben talan foha íem vólt 
Mátyástól fogva. 

A' Találós Mefe vólt Gyertya; & Rej-
tett Szó Pál, meilyből ki-telik láp* 

Találás Mese. 
Mi az, t$ak kettő a'lába, 
Eggyik meg-áll eggy nyomába, 

• . Máfik annyit el-mehet, 
Vége hofíza nem lehet, 

Szatlimárról 
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Rejtett Szó. 
Hat réfzekből áll az egéfz testem' fora, 

És vagyok a' tsirkék kegyetlen ostora. 
A' fejemet minden emberek útáiják, 

Úgy a' farkamat Is, mikor duplicálják, 
Leg kedvetlenebb a' fejem az utasnak, 

4a gondolod azt eggy fogtól híjjánosnak. 
Mi >>• -úgí-k", taíálfz lelketlen stráfára, 

í orditsd-meg, lelfz hideglelés' jutalmára, 
Ha tsorba fejemhez ragafztafz farkambúi, 

Minden ajtó, ablak, kapu rajtam fordul. 
Szigetről. '(J I. 

A Dunába Napnyúgot felől ezek a? Fixek 
• JzaüadnaL 

I. A' Lajta-vize, melyben igen egéíz-
féges halak és rákok fogattatnak, meliyeket 
fzekerekkel hordanak Bétsbe. Igen ritkán 
íagy-bé; azért js a' rajta épűit Malmok és 
Fabrikák nagy hafznot hajtanak. A' Duná-
ba fzakad Óvár mellett, 

II, Rába és Ráptza ; két folyó-vizek, 
melly ek Sopron, Vas, Győr, 's Veízprérn 
Vármegyékben, ki-áradásaikkal nagy káro-
kat okoznak; melly ki-áradáfokat okpzzák 
a' yajtok épqlt fzámos malmok. Jij, a'foldj,-
melly a' két folyó-víz köztt vagyon, nevez-

te-
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tetik Rába-köznek, mellj kivált a1 méh tar-
tásra igen alkalmatos.^ A' Rábába fzakad 
a' Gűnfz vagy Gyöngyös vize , melljen ne-
vezetes Város Szombathely Sabaria /üs-
pöki Város. Ezt még ClaudiusTsáfzár K. U. 
Sz. után 48-dik Efztendőben építtette,'s mint 
némelly itt találtatot pénzek is bizonyítják, 
nevezte így, Col ont a SabariaClaudiana Aw-
gitfta. 193-dik efztendöben itt kiáltották a" 
katonák Septimius Severust Tsáízámak, 
melly et az egéfz Birodalom helyben hágj ott. 
— Sok maradvány! látfzanak annák a' gvo-
•zödelmi ívnek, ( arcus) melly itt 30^-ben 
Conftantius Chlopus Tsáfzárnak- emeltetett, 
minekutánna. az Éfzaki népeket meg-gyözte. 
— A' főidben találtatott kö rakáfok meg-
mutatják, ez; a' Pannóniának anyá váíofa 
melly fzélefen terjedett-ki a' Rómaiak alatt. 
— Van itt Vár is, de a' melly nem Ró^ 
mai munka, hanem kelőbben épült. .—• Di-
ocletiánus alatt itt fzenvedett Mártyromíá-
got Quirinusy a' Siséiai Püspök. — 1777-
beii állíttatott itt fel a' Püspökfég, 's a'leg-
elfo Püspök M. Szili János Úr, a' ki több 
Virtufait azzal is ékeíiti, högy a' Magyar 
Literaturának nagy fzeretője, igen pómpás 
Püspöki Palotát építtetett itt, melly ma a* 
Városnak leg-naeyobb ékeísége. Az ebéd-
lő Szobában igen ízépen le van körös kö-
rül a' falra festve Sabáriának a' Rómaiak 

alatt 
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alatt való virágzáfa, el-pufztúláfa, *s újon-
nan lett fel-építtetéfei A' Kápolnában va-
gyon eggy öt lábnyi és négy hüvelyknyi' 
alabástrom crucifixtis. A' Káptalan Vas-
várról jött ide i5?8:banj 's áll most hat 
Káptalanbéli Urakból. A' Vármegye Háza 
is fzép épület. A' Gyöngyös vize, melly et 
a' régi Rómaiak Siharisnak hívtak, a' Pe-
rente vizével eggyiitt gyakori károkat okoz 
ki-áradáfával. — Nem régiben némelly 
köveken iliyen metfzéfek találtattak: 

IMP. CAESAR D1VI VF.SPASIANI 
AVG. PONT. MAX. DR. PÖT. IMP. IL 

COS VIII-DESIGN. VIIII P. P. 

T MEMORt 
AVRELIAE JVSTINAE ANNO XLo 
CONJVGI CARISSIM AE AVRELIVS 

CAJANVS* ET CA.TVS ET JVSTINVS 
FíLII MATRI PIENTISSIMAE W F 

I1L Sár-viz, melly a' fok tavakból 
erqd Vefzprém Vármegyében* nevezetefen 
pedig abból a' nagy tóból ; melly Palota 
mellett vagyon* Ezen láttatik még ma is 
eggy töltés négy fzegű faragott kövekből, 
mellyen vagydn Dél-felöl eggy fellyül-írás 
is • de a' meílyben többet nem lehet elolvas-
ni, hanem tsak ezt: MAXI MATER. Ne-
veztetik ez a' tó Kikiri-tónak» melly a' ma-
ga eredetét ebből vehette: KŐ -kerít - tó, 

vagy, 
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vagy, kővel kerített tó. Az Inotai, Tsóri, 
Galgai, Fejér-vári tavak mind ébbe folynak 
's a' Földes Urafágoknak nagy hafznokrale-
tsapoltatott. Ebbe íz akad Simontornyánál 
a' Sijó is , melly a' Balatonból foly-ki. So-
mogy és Tólna Vármegyén kerefztul hu-
fzon hét maimokot hajt, 's ollyan nagy vi-
zes helyet, tsináí, mellyböl ki-telne öt-
ven ezer hóid-föld. —- E' mellett neveze-
tes helyfégek ezek. —* i. Simon-tornya. 
Itt vólt Vármegye-gyűléfe 1779-ig, a'mi-
kor Szekfzárdra vitettetett. Híres vár vólt 
itt régenten , melly et fok ideig bírtak f Tö-
rökök. 1669-ben az itt lévő Török Com-
mendáns Achmet Otdi Bégh eggy parantso-
latott adott-ki Magyar nyelven, melly ti-
zen-négp tzikkelyekből áll; mellynek rövid 
Summája ez. -—• 1. Az eskiidt enriber Is-
,, tent félő legyen, és jó példát-adjon. 2. A \ 
,, hazugfágót, tolvajkodást, 's minden egyéb 
„ bűnöket el-távoztafson* A' ki pedig il~ 
„ lyen bűnbe efík; a' pelengérbe tétefsék „ 
,, és üfsenek hatot a' farán. Ha azután fem 
„ jobbítja-meg magát, az Ekkléfiábcl ki-

vettettefsék.- 3. Minden Szombaton a' Bí-
rák öfzve-gyűljenek, Vafárnap pedig tsak 
az Isteni-tifzteletben foglalatoskodjanak* 
4. Az esküdtek eggymá-s-köztt eggyefek 
légyenek, és a' Prédikátort meg-betsül-
jék. 5» -A.' ki a' prédikátziót minden ok 

,, nél~ 
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„ nélkül el-műlatja, más Vaíarnap prédi-
} . kátzió előtt a1 pelengérbe tétettefsék, 's 
,, azután iifsenek négyet a' farán. 6. A' ki 

a' korfágofsát, Dühödtét el-mondja, Ég-
, s ütőttét, Ko ütőttét, fzintén mint a' Lé-
„ lek mondó úgy biintettefsék, A' ki a' 
„ Bírákat meg-hamifítja, vagy meg-káro-
„ mciU , reggeltől-fogva ofonnáig a' pelen-
„ gérbf.r; fijjön, azután pedig ütögefsék-meg. 
„ Ha ví. ki az illyennek pártját fogná vagy 
; mellette ízóllana, akkor a' fzó-fzóllót 

t!: páltza alá. —< 8* A' . gyü-
l-.-' .t. mikor valamelly titkos do-

r ; Ü.5VÓ1 van ízój fenki hívatlan bé-ne 
9- Kivált az AÍTzonyok oda pat-

.. c.^n nv járjanak; külömben a' pelengér 
- ' jf/.en heívek io. . Ha az AÍTzonyok egy-
- m ,ftt ír. eg-k ur vázzák, vagy a' férjfinak tífz-
.. tcíáéget nem téfznek , a' pelengérben meg-

vrrsttefsenek. n . Ha valaki a' gonofzfig-
. ' ;. i meg-átalkodik, templomba nem jár, 

.. íákramentomokkal nem-él; annak a' Pré-
i,tK»tor fem miben ne fzolgáljon. Ha meg-
a?l, ne harangozzanak néki, fe koporfó 
ií.n-íló, fe íir-;ásó felé ne ménjén , hanem 

„ í- "se-el a' maga háza a' mint tudja, de 
távc ; a' közönféges temetőtől', az ö gya-

v izjz-hfaz&é ®s a.', t* Utoljára, 

( A' többi következik,) 
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