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:' ' j£ rigidk' AranyiertyineJt folytatáfa.. 

• . -̂  
TTgy'jár a" Majoros, ki a" maga dolgát $ 
J l Idején nem téSzi* bár tartson Sok Szolgát* 
Eéso akkor vetni^frikof lidval borult 

A' fold: mert a Száütó Vas abból M-Szonilfe 

VeSzé hafznot a5 ki késori megy Vásárra 2 
LefzSzé JoSzágáöak ott azután w a ? 

Minek a' Köpenyeg 5 ha az eSs5 el.múlt? 
Késő foldozni $ ha a ruha tüeg-avult* 

Mig egéfséges vagy addig kell vigyáznod* 
'-Ha megbetegedtél >'nehéz azt le^ráziíod*. 

Az az okos ember $ ki az orrán túl néz5 
'S a* maga haSznára níinden dolgot intéz* \ 

A* Szatüár elébb bog, tnimSern SzélvéSz lenne^ 
., _JS81ta^,jalJd--«i(ldig iúlty mig a" VU ti menne* 
Ti CsáTfó-k'éziek9 moll: már későn fogtok 

As Töltéshez; Sííílbeo megy minden dologtok 
Megy a5 Vis! tsak annyi- efzkozt-is ez ellen, 

Mellyel el-fognátok * hol yefztek hirtelen ? 
Idején kellene engemet tölteni* , 

Ha nem akarnátok ezt el ereSztenL 
De minthogy reííef&sk a' töltésben vagytoki 

Velem 's magatokkal tsak könnyen fel hagytok* 
Ügy hogy ha jŐttök-is. -hozzám bébe hóba t ' . 

Nem munkálkodtok caég akkor-is' valóba. 
-Kegy Öt órát egy Nap*. azt-is»tsak keletien ? 

Ha töltötök, rsagy jó.f"s igy vsgyok erbtieh* 
• Itt maga Pongrátz-is » kéSz-.értem felelni* — 

vAlig m ne-m lehet e»7t mélún Szegyeid! 
X ' léi 
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lm' azért Barátim tncft vallyátok kárát* 

E' goudotlaiíságtiab «noft adjátok- árrát, . 
Nékem hát mindnyájjan *ezt meg-botsá&átokl'.. 

Hogy a* rettecetes árviz omiik ráiok, 
Tsak-hamar ifóra, kapára kapjatok* 

Vagy más töltő eSzk&zt kézbe ragadjatok* ; 
Moft kiki magára jól gondot vifellyen , 

Es hogy háza tája vizzel megne tellyen, 
Árkoláshoz hamar 's töítéstésbez fogjatok 9. 

Illy puSztitó Árvizt bé-ne botsáSsatok* 
Ne higyjetek ama tsalárd Hab Szavának * 

Mert az ellensége Megyétek tájának. 
Nem viSz annyi halat , a' mennyit Igére $ 

Midfiö Szabad álcal utat tőlem kére,. 
Ha igaz lehet-is az* & mit mondásakf 

MegyertsrSl f hogv egySzer kaput nyitottanak* 
Az Árviz idején, 's hogy a viz bé-S2a!a:t $ 

A" kapu fájához kötözték a' halat. 
De tán nem haIlS2tak Sk-is i^y azóJta* 

Illy bSven £ halat hozzájok nem tdlta* ' 
Ti Se faidjétek azt t hogy majd meg»gazdagie; 

En mondom, hogy a helyt inkább meg-hgragit*. 
Hogy azért tSbhSz6r»is illy Siralmos Károk 

Ne jöjjenek rátok — NemeSek Polgárok! 
A2t tanátslom: mihelyt ki-megy n f&Jd fagya, 

Mihelyt'hirt ád néktek a' Töltés Hadnagyai 
Mindnyájjan egy Szivei-lélekkel jöjjetek* 
•• Es ugyan emberül engem meg-töitsetek* 
Ne várakozhatok az Árviz hirére; 

Mert hírével ed^yütt jár 9 s jö e* Megyére* 
Wésh leSzíz már akkor kapni ide tóvá, 

Nem hátrál ®zi kiáltsd bár fzázfzer-is: Hová? 

Ha-
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Hanem idejéb«ntöltsetek fzorgoísan, 
Magatok hafznára jól 's fzorgalmatofsas. 

Meg-láfsátok hogy My Kár'nsm ér titeket, 
Nem véfzi-el a' viz tSbbfzBr földeteket. 

Ezt hát {zerivedjétek ez áttal békével, 
Mely pácolódjon ki.ezei: fzerentséyel. 

Azonban ez Intéft hiven meg-tartsátok, 
így ne^jS vi? rátok — Mqft Iftea hozzátok 1 

Bir - adás. • -• 

A* Kerefctyén Valláíban , a' leg-inkább meg
kívántató dolog, V Hit» A Hit, jó tsel&tafetek ^ 
fiélkiíi hólt állat. A' ki tehát Kercfetyén akar Un. 
ai, annak hinniis kell, jót-is kell tseiekeilni. A' 
Fit, egyenefen tsak a' hivS feenrélytiek hafzniJ; de 
a jó* tselekaíiet 9 mml & tselekeüo íze.nélya*»k» 
aife-fTBÍISiHaS. Ütni való* dolog tehát, "hogy 
ö»nd a' Kerefctyénségre, mind pedig a* Tárfasági 
életre nézve, a' jó éleiét tanító Kerefztyén Etkol-
m Tudományos Könyvek , felette igen faaftoofok 
es fssüiségefek. .. 

Vágynak már a* Magyar Nyelven-is elég Ke* 
refetyén ErkSltsi Tudományos Könyvekj de jók i. 
gen kevefek; a' aieilyefc iók-is, azok , vagy tsak 
valamely réfzre fzitók, '« nem minden Ketefztyé* 
nektÖI hafználhatók; vagy tsak dirib darab munkák; • 
vagy hoMzaíbk,. árrofok, és nem mindenektől meg- -
fzerezhetSk; vagy pedig régi meg-avólt értelmekkel 
tellyefek. Igen nagy ízüksége van tehát még a' Ma
gyar Nemzetnek egy ollyan Kecefztyén Erkoitsi f iú 
dóniányos Könyvre, a meliy , j ó , 8» mái Világ- ; 

Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár jelzet: H2676a 



1%% fö» • W»; 
aak értelméhez alkalmaztatott 9 minden Herefztyér 
nektol egy formán baSználható, a' benne Jév5 dol-* 
gokra nézve tÖkélletesf 's azonban'révid és óltsó 
légyen, • #•• 

Mind ezen tulajdonságok egy Summában fel-ta? 
-lakatnak Lefz'Gotifridnék, a* Göttingai Univerfitás-
bati Kerefztyén Erkoltsi Tudományt tanító Prófes* 
Sornak azon Könyvében 3 melly Német Nyelven* 
elSSzSzör 1777 ben, a2 után pedig 1780-ban Vi
lágra jStt, V a melly moft Magyar Nyelven ki-fog 
nyomtatna 

A® kik ezen haSznos munkának Magyar Nyelv
re való nyomtattatásával Hazájoknak hafználni akar
nak 9 azok az alább emlitend6 elo~fizetéft bé-Szed6 
Uraknál tegyenek-le tizen-öt No» i f . garaSokat; 
mellyekért a' Könyvet, leg-feílyebb-is a* jövÖ -Ju* 
Húsnak az utolján, bizonyoSan fogják venni; mely
nek eleire 9 az el£ 5zet&knek nevezik-is ki«- fognak 
nyomtattatni , bőgj*1 .Teendőben* is tudbaSsa a9 Ha
za, hogy kik Jettene^ Jígyen ezen réSzben az 6 Jól- t 
té iöi , -•. 

Az elSre való fizetésnek ideje, a'jövfi Május*- * 
nak utólfó napjáig határoztatott. 

Az el6 fizetéft bé/SzedS Urak, minden tizen, 
edgyedik Exemplárt jngyen fogják kapni, tsak hogy 
az ezután magát meg-nevezendöt az el6~fizet6 Uraknak 
neveikről, Charaktereikr&l, lakó helyeikről5 és az 
Exemplároknak a' magok kezekhez való küldettetek.-
féknek Jeg-jóbb módjáról túdtffittsak. 

Az 
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Az e!6-fizetésnek bé-fzedésére, ezen követke

zendő Urak. kéretteinek; 

Budán — Dipóld és Lindauer Könyv-áros Urak, 
Bö'fzSrményben, — a' T. Prédikátor Urak. 
Beregfzáfzban — a* T. Prédikátor Ur. 
Pebretzenben — a' N. Kollégyiumban Senior Ur , 

és Imre János Könyv-áros Ur. 
Jfagy Győrben — T. Sz. Nagy litván Ur t és Müllec 

Ferentz Kö'nyv-köto Ur, 
Gyöngyösön — T, Prédikátor, és Sumann Könyv

kötő Ur, 
Gál Szétsben ,— Tifzt. Prédikátor Ur. 
Hatházon -~ Tifzt, Préd, Ur. 
Hufzton — Tifzt, Prédikátor Ur, 
Kafsáa — T. Maki ári János Ur Prédikátor, 

• Eazintzon — T. Olafz Péter Ur Prédikátor, 
Ketskemeten — T, Prof. Farkas János Ur, és 'Sál-

lya PlterTíoTiyv^köíS Ur. 
Komáromban — T. PészeK Jófef Préd. Ur , és 

Ketskeméti János Könyv-kötö Ur. 
Kerefztefen - , T. Efpereft Szathmáii Ábrahám 

Préd. Ur. 
Kardfzag Ujj-Szálláfon ~ - T, Préd. Ur. 
Körösön — Tifzt, Prof. Medgyeíi Páll Ur. 

. Kán Szent Miklóibn -~ T. Motsi János Pr^d. Ur. 
Lofontzon — T. Kármán jAfef.Ur, Prédikátor. 

<; Léván — T. Szuhai Iftván Préd. Ur. 
'Makón ~ T. Vetsei MiHós Ur, Pféd. 
, MisMltzon — Tifzt, Prof. Komját Ábrahám, és 
, M«zei JÓM urak. 
! Nagy Váradon •— T, Szaklányi Ur, Préd. 

Ná-
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; Nánáfea — a" T. Fréd. Urak. • 

Ó-Budán — TlSzu Dobos Iftváa ü r s PrétL 
Papin — T Bázás Pál ü r s Préd* és Szép Miklós 

KffnyykötS CJr. * 
Peften — Vájngand és Kópf Könyv-áfbs Urak. 
S* N. Patakon — Kis-Ári Tóth János Bibliotéka* ) 

rius, és Szabó János KtfnyV-köt& Urak* \ 
Fofonyban — Varjas Pál Ur„ ' 
Patnokon — T. R**i András ür».Préd» 
Prls&taÖn — T. Kókényesdi Ur, Préd, ' 
R Szombaton'— Tsapó JóSef Ur,» Könyv-kötS* *'< 

\ Rosny<5o — Etbey Imre Ur, Köcyv-kö'tS* " •; 
Sopronban -*-" T, Vietoris Ur»'az ott lévő Etfaug* 

Gym&, PrófeSsoraj és Srábs Gottíib Urf Kö'nyt-
koro. 

Száthmát Németiben — Fariba! János Ur9 Könyv* ! 
köt&. 

SzenteSen — T* SzSnyi Pál ü r , Préd, 
Székes Fejér Váron — Láng Ágofioö Urf KqnyT* 

höté. 
Sajó Szent Péteren — T, Szabó Bál ü r 5 Préd, 
Szferentsen —• a' 'T. Préc|ikátor Ur* i 
Szepfiben — T. Tasnádi Székely Iftván ü r , Bréd» 
S2Í|rSzÓH — T. Szatfamári K JÓSéS Ur* Préd® 
Szigetsn — a* Réf* Gymaas*' PiroSeSsora, 
Tokajban -*- T» Nádaskai András ür> Préd* 
Táltyán — T. Balótzi Pál t / r /Préd. 
Tzegléd-sn — a T- Prédikátor ."'ür. " /l 
Turoö —• a* T* Préd, Urak* 
Ujjhd'yben'— T. Katona 'Sigmond Ur? Préd# 
Vásárhelyen — aJ T\ Préd/Urak. ' l / 1 
Vktzou ~ " T V Tö^ök Iftváo Ur5 PrédL '• ' '"] 
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f^St^ásséa — T . Szüváfi Gábor Ur, Prédikátor, 
VtSzptémbm —» BaumíjSzter Eűmuíz Ur> liöűyr* 

Erdélyben® 

, Esi j tóa ~ Te Galambos..Mihály ür»'Prefefsor.'.: 
Koíosvároö -— a' Réferm* CoUegiaóu BibliotheM* 

riusa. _ (, •" 
Maros Vásárhelyen —* a0 Ráfotm* Collég- Biblkw 

thdkáriusa. 
S?ebenben — Barik ét Geazelaaájer Köny?-áf#8 

• Tor dán — T . Győ'QgyöSi JÓM Ur, M d 
fiavarhellyea—• T* K&Ssai .Sámuel Wr f Prodl 

;, •: J.uflriában® 

\ BéfSb§M-^sL^^-~A'- • Magyar 'Kurir U& 

Tsth-orfzágban* 

. W®Uimbm — T . Superatt. Kotáts Ftrenta Wiy / 

\ é Mnám^ntk adatik tudtokr**, bogjr ssfaekutáitf' 
4 m Papp Sufánna Fels5-Őrfi lakos Újvári Imm 
' nevű HkeSsét hitetlenül el«bagyván, mit mint tágf 

$0 efetendöktó'l fogva attól táváltirobbaa'lappaüga^ 
oa9 és mát moft fenn emiitett' Újvári:Imre \*9 Hü* 

• érnél mié 'Kerttletbáli. XáW»';' «í»tty.. tévó' Smiadi 
i . • "•. -\;. 'Tér-.'--
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Tö'tvéfiyOéknél szón hite- Szegett HiteSsétoí való el."' 
vallását inftálná; Papp Susdnnának a* Törvény-Sze. 
réut való meg-jeleneste és maga-mentségére, a" fe:* 
Nevezett Törvény-Szék által 3 határok rendeltettek, 
u. m. I . Jun. 1. Aug. és 1. Október, ezen folyó 

.,tfztend2>ben j tnellyeken meg-nem jelenvén* a' kö.j 
vétkezéseket magasak tulajdoníthatja* Költ a' fenni 
említett Törvény-Szék gyűlésében; Szála - Egerjie%\ 
Mé Vároftábaa Mártz* 13-dikán 1788-ban, 

tudófttás. PofonybÓt i & Apr, T, D. . 

A' mi Magyar Musánknak — Levelében ühgi[ 
fál-XJv halála fel&l tett tudósításunkhoz még ezt-iii 
említenünk és hozzá--ragasztanunk• vÓ:kâ képx)en Sztk-'; 
séges, hogy u L a' fenn említett meg * boldo^iüt \ 
nem tssk ama nevezetes hires Beíró TrenJr Fndr'ál 
Vt emlékezetre méltó élete' hiítóriájának első Da
rabját forditottaJe , ' hanem' a*1 ü-dikát és 3-dikát-is' 
tulajdon kezével és munkájává! Magyar nyelvel meg-; 
ajándékozta ; melly hátra lévS réSzek-is , a' mint;. 
már emlékeztünk 9 Tállyai Dániel Üt k'ókségével P©-? 
S©nybao Ssjtd alatt • nyögnek * és tövíá ido alatt 
miDt Szép és minden hiba nélkül való nyomtatáSsok* 

.V Magyar Piatzra ki~ botsát atatnak* :, 
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