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Kőit Komáromban, Sz. Miháhj-Havának 
n. Napján. 

É Levegö-égben való utazás7 le-írásának 
folytatása. 

I Ív fzerentsés és hirtelen való elo-menete-
lét látván a' Montgolfier Urak a' magok 
találmányiaknak: fel-tették magokban , hogy 
Lion Városában egy nagy makhinát kéízít-
fenek, mellyen ők onnan Parisba, vagy ha 
oda az ellenkező fzél miatt nem lehetne 
menni, Marfeillébe mennének. Ennek a' mak-
hinának Diametere vagy áltailója, a' hol 
leg-fzélesebb vólt, volt l'záz láb, és így az 
egéfz kerülete mint-egy 150. lépés. Fért 
belé ^47<000. kubik láb Levegő-ég. Fel-
emelhetett 90OO. főnt terhet. Ezen makhi-
na alatt vólt egy Galerie , vagy ollv folyo-
1 o, irréilynék kerülete 66. láb vólt, melly 
hat tüzelő embereket, 30. mázsánál több 
tűzre való matériát, makhinához tartozó 
fokféle fzerfzámokat, Vkülömbb-külömbb-
féle portékákat el-bírt. Ezt a 'nagy mak 
hinát tsak az abban lévő kénköves fának 
tüzével meg-vékonyíttatott Levegő-ég emfel-
te-fel. A' makhina 27. minúta alatt kéfzen 

T vólt 
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vólt az indulásra. Le-írhatatlan, melly nagy 
fokaíág gyűlt légyen öfzve minden rendű 
emberek közziil mefzfze földről is, ennek 
a' nagy próbának látására. Az Útazók min-
den kigondolható előre való kéfzűleteket 
írseg-tettek a meg-eshető ízerentsétlenfég el-
len. p. o. Ki-ki közzülök Gázzal meg-től-
terett akkora nagyfágu tafotából való golyó-
bisukat kéfzített, mellyek egy embert el-
bírnának , mellyeknek fából nyeleket tsinál-
tak a' végre, hogy ha a'nagy makhina oda 
fel meg találna gynladni, vagy más fzeren-
tsétlenfég adná magát elő, melly miatt a' 
roakhinában meg nem maradhatnának: mint 
mikor a' Vízen-járók . hajó-törést fzenved-
iiek; akkor ki-ki a' maga golyóbisának vé-
gét ragadná-meg, mint-egy esső ellen való 
umbellát, 's ki-ugrándozván a' Galeriéból, 
a' felhőkön feliil-járó magasságból fzép tsen-
Gesen erefzkednének alá a' főidre. Ezt a' 
nagy makhinát úgy gondolták ők, mint egy 
nagy tengeri gályát, azért is a' Lioni Fő 
Tií/.tviseló Úrnak, kit Fjefsellesnek. hívtak: 
nevéről nevezték , az Utazók Matrótzok' 
n.ik , vagy tengeri Hajós-legényeknek képe-
ket viselték. Pilatre de Rozier pedig Ha-
jós Kapitány vólt. A'makhina állott egy ioo. 
kvadrát láb magas helyen, hogy azt a' Nézők 
láthatnák. Kéfzült pamukból való poíztó-
ból, váíb ónból, papirosból* De mikor fel 

x akar-
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akartak emelkedni, öfzve-hasadozott, Melly 
romlásnak okát Montgolfierek Roziernek, 
e' pedig amazoknak tulajdonítván, úgy öfz-
ve-kaptak, hogy egymást tsak nem pifttol-
ra hívták-ki: de midőn második próbát 
akartak tenni, akkor egymással meg-békél-
lettek. Ez a' második próba esett 1784. 
Efzt. 19. Januar. Ekkor minek-utánna min-
denlehető gondoskodással , hogy többé kárt 
ne valljanak, a' makhina el-kéíziüt volna: 
hatan, úgymint, Pilatre de Rozier, Mont-
golfier. Ligne Printznek a' Fija, Gróf 
Laurentzin, Markio d1 Anglefere és I)am~ 
fier Urak, mindnyájan tengeri Hajós-le-
gény ruhákba öltözvén, a' Galeriébe bé-
ízállottak, a' makhinának fel-emelésére va-
ló tüzet meg-gyújtották, 's fél óra múlva, 
a' minden helyről együvé-gyűlt 300/000. 
főből álló fokafágnák láttára tsendesen és 
láthatóképpen fel-emelkedtek. Ki-mondha-
tatlan érzékenyfégét tsinált a' Nézőkben, 
midőn ezt a' fzörnyű makhinát mint egy 
nagy hegyet az Ég felé fel emelkedni látták, 
a'mellyben lévő emberek, mind az épület-
nek, nagyfága,' mind á' magasság miatt , tsak 
ollyanoknak tetfzettek, mint a' kis gyerme-
kek. A' makhinának iliyen kéfzűjete, és 
az alatt a' Galeriében égő tűz, onnan fel* 
jűlröl mutatták a' magok ioha még nem lát-
tatott felféges formájukat, mellynek látása-

T % ra 
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ra a' Nézők, rémüléssel elegyedett tsudáiko-
zásra ragadtattak. Az Éízaki-fzél fél felé 
vitte a' makhinát; de az Utazók fel felé a' 
magasságba akarván emelkedni , a' tüzet 
meg-nagyították, és 500. ölre, vagy 3C00. 
láb magasságra fei-repültek. A' nagy tűz-
től úgy néki melegedett a' makhina, hogy 
fok helyeken ropogni kezdett. Rozier már 
illy állapotban másfzor is lévén, mikor t. i. 
leg-előfzör illy próbát tett; éfzre vette, hogy 
ideje vagyon, hogy a'. földre le-íz álljanak. 
Azért a' tüzet meg-kevesítette, 's húfz mi-
iiúta múlva nem meizfze a r helytől, a'hon-? 
nan fel-emelkedtek, le-fzállottak. Rozier? 
Úrnak bátor maga viselete adott fzívet az 
ő társainak, hogy félelem nélkül viseljék 
magokat, mellvért néki mind Ők háládatos-
fágot, mind a' Város különös tifzteletet 
mutattak. 

Gyarmati Mihály fzületett 171 f-ben, 
Januáriusnak 13. napján, Felfő Magyar-Or-
fzágon, Debretzenben, Tokaj és Nagy-Vá-
rad között, egy régi Magyar Famíliából. 
Még gyenge gyermek korában, nagy haj-
Jandóíágot érzett magában a' fegyver-vise-
lésre, és ugyan tsak katonáson neveltetett. 
Már 1730-ban, a ' midőn még alig volna 
15, efet. Tsáízári fzólgálatra állott , és egy 

• - • Hu* 
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Húrzár Regementben köz legényből (Kor-
nétfágra) Záfzló-tartófágra' ment. Minek-
utánna pedig az a' Lovas Regement a' Hol-
landusoknak által-adatott volna, esett Gyar-
mati a' Hollandusok' fzólgálatjokba; de a* 
kiknél nem fokáig vitézkedhetett, mert a' 
békesség meg-kéfzűlvén, a' mondott Rege-
ment el-botsáttatott, és néki mint Hadnagy-
nak efztendei fizetés rendeltetett. De vité-
zi munkához fzokott fzíve , nem ízen véd-
hetvén fokáig a' heverő életet, LuhieVxtX, 
dfztalossú és Erinkével, kik véle mind-
nyájan egy Regementben fzólgáltak , es ha-
sonlóképpen efztendei fizetés mellett nj 1 iro-
dalomra botsáttattak , Hannoverába ment, 
hogy ott egy' Hufzár Sereget áll'tfon , a' 
mellynél 17. Decembr. 1757-ben második 
Kapitánnyá tétetett, Lukner alatt, a' ki Ma 
jorrá, és a' nevezett Hufzár Seregnek Fö-lgaz-
gátójává lett. Itt tsak hamar tágas mezőre 
talált, a' mellyen vitéz légét és bátorfágát 
futtathassa. Egéfz jobb-karja vólt Lukner-
nek, a' kitől fok vefzedelmes dolgoknak, 
végbe vitelére ki-kűldetvén; mindenkor 
áagy fzerentsével járt. így nevezetesen 12/ 
Juliusra virradóra 17^9-ben reá ütött Luk-
perrel együtt j a' ki mar akkor Fő-Hadnagj(aJ 

T 3 (Oberlt-

j e g y z i s. 
(a) FŐ-Hadnagynak mondom azért, mert ha" Ober-

Lietitenántot Fel-Hadnagynak nevezem, a' kőítpfc 
egymásról helyesen megTkülömbgzteche|:@î  
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( Oberft-Lieutenánt) vólt , a' Frantziák' 
Oberfterére Gróf DessciHesre, a' ki 400. 
Karabélvosokkal Mindenhez közel, Ilol%~ 
haufen nevű Faluban vólt, és azt, i6g-ad 
magával rabbá tette.Ismét ao. Júliusban va-
lami Lade nevű Faluból, el-üzte a' Frantzia 
ónként katonáskodókat, ( Volentiers ) 
el-fogván közzülök egy Tifztet 30. Legény, 
jével, minekutánna 300. Hufzárjával három 
ezeren kerefztűl vágta volna magát, és az, 
okat €géfzen fzéljel-üzte vólna. Valamerre 
ment, mindenütt előtte járt a' rettegés, és 
az ellen feg még tsak neve' hallására is mind-
járt meg-futamodott; minthogy 7. nap alatt, 
JÓ.. ízben verekedvén az ellenféggel, min-
denkor gyözödelmeskedett. Illy fok vitéz. 
légei Gyarmatynak fokáig fetétben nem ma-
radtak; a'-honnan ugyan 1759-ben Augus-
tusban Elfő Kapitánnyá tétetett. — Alig 
lett Elfő Kapitánnyá, midőn Fslfo és Alfó 
Viiiáriába, a' HaíTiai fzéleken 500. Hufzár-. 
ral , 1500-ból álló ellen-féges feregre ütött; és 
azt nem íz in te egy fertály óra alatt el-ker-
getvén, belőle aoo-at le-vágott; 300-at el-
fogott , és egy ágyút nyert. — Minekutánna ai 
következendő efztendőben meg-rettenhetet-
3en bátorílígának (zárna nélkül való fok je-
leit adta vólna Gyarmaty, vitézfégének ju-
talmául 1760-ban 5. Aug. Májorrá tétetett. 
A'melly jutalomnak el-vétele után, még na-

gyobb 
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gvobb dolgokat vitt véghez. Mert a' mi-
dőn a' Lukner Corpusa' (ferege) 1761-ben 
Haniíovera és Thuringia között fzállott vólna 
téli Kvártélyra : a'Göttingából ésNordheim-
ból nagy fzámmal reá üto Frantziakkal Gie* 
boldshaufennál és Werkshaufermál , gyakor 
tsatára' került, a' kiket, Gyarmatytói, ki 
az egéfz Regementnek Lelke v ó l t l e l k e s í t -
tetvén, mindenkor fzerentsésen vifzfza-vert. 
És azt lehet mőndani, hogy ha a'tsak hamar 
következett békesség, vitéz tselekedeteinek 
határt nem vetett vólna, Gyarmaty igen 
nagyra ment vólna. — Hogy a' Lukner' 
Hufzár Regementje, a' mellvben Gyarmaty 
Fö Strázsa-Mester vólt, 1763-ban a' fzól-
gálatból egy átaljában el-bots ittatQtt, és Ge-
uerállieutenánt Lukner, azon való bofzfzú-
fágában I. Apnl, a' Frantzia ízólgálatb.a .ál-
lott : Gyarmaty meg-maradott HannoVerá-
ban, és élt a' maga példás hűféggel fzólgált 
Kiráiyjának kegyelmével haláláig, melly 
történt 1771-ben 13. Január, melly az ö ízű, 
leíésének napja vólt, életének 57. efztend. 
Vólt Gyarmaty több mint 5©. verekedések-
ben , és maga kezével fok fzáz ellenfégiiek 
ízegte nyakát, a' honnan méltán lehet ötet 
ama nagy erejű Scander-béghez hasonlítani > 
és ha élne, nagy hafzonnal lehetne vitéz 
mejjét Generális Lukner ellen fzegezni, 
$é-rekefztjük a1 Gyarmaty életének le-rírásák 
* • T 4. - m - " 
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egy Katonás fzomorú Énekkel, mellyet 
Klalldilis Úr kéfzített, és egy feje felibe 
való írással. Az Éneknek Tzímje ez: 

Egij Lukner Hufzdrjdnak Panafoa, melly 
d Májor Gyarmat-íjnak Harmoverában 

1771-ben 19. január, történt • 
temetésekor hallatott. 

ÓK fajdalo.m! oda van vitéz Májorom, 
Kiben (írathatom -Atyám'. és Páfztorom', 

Hol találok már én olly Jóakaróra ? 
A' ki figyelmezzen rám panafzkodóra! 

Éhez folyamodtam , .midőn fegyveremtől 
Meg-fofztattam vólna 's tsekéíy kenyerem-

től, 
Elébe terjefztém gyáfzos ínfégemét, 

'S mindjárt pénz' 's kenyérrel fegíte enge-
met. 

Hol pajtásnak monda, hol pedig fijanak , 
Gyakorlottá rajtam tifztét hív Atyának. 

Rakott afztaláról etetett magával, 
Vitézül itatott a' leg-jobb borával, 

Ha elől-hozódott a' nem rég' múlt hadról, 
Mosolyogva befzéllt a' Hufzári hadról. 

É11 pedig "nem tudván víg ortzát mutatni, 
_ Sóhajték, 's tsak némán akarék hallgatni; 

De Ő nyájasan mond: Fijam ne aggódjál, -
Légy v í g ! 's bal forsodon femmit ne bán-

kódjál. 
Böv jutalmad néked a' te vitézféged , 

Nem tudja a'Király fem azt, fem ínféged'! 
Er-
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Erre ,én i s : Vajha tsak egy baj-vívásban { 
Lett vólna 6 jelen, vagy egy riadásbanl 

Tudom! — De óh kinek jutott az efzébe? 
Hogy még koldulásra jusson életébe! , 

&kkor, hallgass úgymond, _'s nyomván a* 
markomba. 

Tíz tallért, meg-fojtá kezdett izom' tor-
. - komba^ 

Mert az ajándékon nagy örömben voltam, 
örömemben kapván kezét meg-tsókoltam. 

Azután pohárt tölt, ŝ adja â  kezembe, 
Hogy a' Királynak éltéért vegyem-

' be. 
Kapva kaptam hozzá, ŝ ugyan kettőztettem: 

Éljen a' Király! kiért vitézkedtem, 
Ki az Úrban magát igaznak mutatta. 

A' midőn mostani méltóíagát adta. 
Mert az Úr az igaz jobban érdemiette, 

Mint mi mind valakik forgottunk mellette. 
Tudtára vólt néki az.Úr' yi#zfége,:_ _ 

Tántorgást íbha nem esmérő hívfege. 
ez az oka annak, hogy ö-, f g ^ Haza, 

Minket is az Úrban így: m%-iutalmaza! 
Emlegettük tovább az el-rnult időket, 

A^ ípk vitéz vértől izzadott mezőket, 
Mellyeken fegyverünk^ ki-köfzörűlt éle, 

Fejet derekától fbkat el-metéle, 
% mint verlünk-meg fbkfzor egé& íeregeket^ 

Adván a' réízéröl ki-ki remekeket , 
A ' meg-ízaladtakat millyón tűzzél űztük ^ 

Egéíz zá&lók alját rab-ízíjra miAt fiiztűk^ 
T 5 D l-
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Dítsértűk nem egyfzer Ferdinánd' (a) bölts 
fe jét, 

Lukner' vitézfégét, 'sHufzárink'ereiét. 
Jfztalos pajtás fem maradt-ki Erinkivel, 
* Ki mindenik kéfz vólt ki-kelni bár kivel, 
Söt a kár-ki vólt az ki jutott efzünkbe, 

Helyet adtunk néki hevült befzédünkbe. 
Rám is került a' for, ~'s az én fegyveremre 

{Itt a' Májor fzóllott a1 betsületemre. X 
El-mondta Belfüncet egykor hogy fogtam-el, 

Kalapjánál tbgva, 's hogy ízalalztattamrel. 
A' ki meg-ijedvén, mind addiglan futott, 

Míg nem nagy pihegve táborába jutott. 
Hogy vagdaítam-cfzve hét Vasas-németet, 

Mintha vágtam vólna ízalma-kévét hetet. 
Ismét, hogy fogtam-el harmintz Gránátérost, 

'S hajtottam Nordheimba mint valamelly 
nyáj kost. 

Külömben ezeket ditsekedo tzéllal 
ííem mondom, más is vólt ö vedzve atzél-

- ; ' ' •' • lal. 
Sok Hufzárok tudom nagyobbakat tettek, 

'S nálamnál koízoriit inkább érdemlettek 5 
Különösen amaz Regement'tzímere, 

Gyarmat'kinek tízzel ért egygyik tenyere j 
De 

e gy z e a 
(&) Ferdinatidns Bruasvicienfis Du&or Copiar. 

^rac^rrin- et Dueatu Haaqoyer. 
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De lei még is magát nem mondta egyfzer is, 
Jóllehet másokat meg-dítsért tízfzér is. 

Igaz. hogy nem is vólt fzükfég befzéllgetm, 
Maga vitézfégét, 's dolgát emlegetni , 

Mert tudtam ki légyen Gyarmaty Májorunk , 
Kihez bízott minden Tifzti és Köz-forunk. 

Mdfshoz hasonló vólt ízép teste' formája, 
Két febbel kérkedett Magyaros ortzája, 

Sokfzor fzemiínk elöl mefzfze el-fzaladőtt, 
Es míg éfzre vettük, tíz febet is adott,, 

'S az ellenfég ellen ollyankor vezetett, 
Mikor már Ö maga fokát el-kergetett, 

Mint ifjú orofzlán vala ollyan bátor , 
Előtte refzketett Frantz és Német fátor. 

Egykor egy Lajosnak gyermekdéd vitéze, 
Szalad felé karddal; e' pedig tsak néze , 

'S mikor közelítne, állj-meg! úgymond, kér-
. lek. 

De amaz kevélyen: majd ha főbe érlek, 
Akkor Gyarmaty is ámbátor hogy fzánta 5 

Ellene vitézül éles fegyvert rátita, 
S' úgy vágta kerefztúl mejjét 's kaponyáját, 

Hogy a' fegyver érte a' nyerge kapáját. 
A ' v é r e s tsatákon a' foga fzikrádzott, 
Tíz húfz ellenféggel tsak kedvére jádzott. 
Ha egy Király alatt illy eh ezer volna, 

Mondhatom a' Világ néki meg-hódolna | 
Egybe-rontaná-a' Törököt és Tatárt: 

Nem vetne nékie a' Nagy-Vezér határt l 

• > , - ' D« 
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D e jaj mit haíznál már minden vitézfege! 
Halál miatt leve életének vége ! 

^Teste itten fekízik,négy ízál deízka között, 
NagyLdke pediglenMennyekbe költözött! 

Im ]o hamvajiért a\ Halár ízekere! 
Gyalzra ŷ an fordítva Májori fegyvere! 

Melly míg Gyarmatinak oldalát keríté, 
Tündöklött ; de fejét már buba meríté. 

Vajha vólna ollyan, kit végíb ízavábán 
Urnák tehetett von'karjaban's kardjában! 

Mellyel íbk fel dühös elleníeget rontott ^ 
És íbk fekete vért kémélletleii ontott, 

Mellyel íok Frantziát küldött ' vizére. 
Hol éllel hol lappal tsapván a' fejére. 

Jaj tátott torokkal áll "Gyarmáty\fírja! 
Melly felett íbk Vitéz ízeméit ki-íirja. 

Botsátják Je íelé testét a' verembe > 
Tsak .a' neve marad emlékezetembe. -

Hah! már puska dörgés hatja két "fülemet! 
Egéíz' el-ólvaíztja fájdalmas ízivemet! 

Im a'íbk-füst között,melly ízemem el-telé, 
Emelkedik Lelke az Ég\ vára felé ! 

Egyenest el-megyek a' Feleíegemhez, 
Gyarmatit Grató ízámos gyermekemhez, 

Meg-mondom, hogy eddig vólt ettől ke-
nyerek ! 

De már ISTEN tudja kényért ki tői nyerek 1 
így panaízolkodik egy Vitéznek ízáj^í 

Kinek igaz Német mind tüdeje mája / ' 
állyán Gyarmatyma|c gyáízos íir-halmára, 

z á p p r t ^ 0 ^ borzas bajúfzárá * 
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Gijarmaty'' fej e-felibe való írás. 
Egy Magyar fekfzik itt, Gyarmaty -a'nevei 

A' ki György Királynak ezer hafznot teve; 
Serény vólt alatta ugró paripája, 

Nem tudott hibázni foka a' puskája. 
Ha tsak hozzá ért is ellenfég' fejéhez, 

Bizonyosan esett a' lába-fejéhez. 
Ostora vólt Párizs kevély hatalmának, 

Bajúfza halál-hírt 'hozott Frantziának; 
De ím most a' Halál magát is el-rontja, 

Neheztelvén hogy már a' Frantz vért nem 
, ontja. 

Bizonyosan tudom, hogy az Égben vagyon. 
Mert még Lucifer is retteg tőle nagyon, 

Kit, ha hozzá fogna teremtettéjével, 
Ki-űzne pokolból minden féregével! 

Kőfzegert Cs, I. 

Méltófdgos Báró Ortzy Lörintz Úrnak 
a> Fozsoni Nevendékeknél lévo Em-

lékezete, 
S a f f ó ' rendi fzerént. 

Melly kegyetlenképp' 's fanyarán uralkodik 
Emberek forsán te Halál 1 — Az érdemt, 
Köz betsülégt, Haza1 fzép fzerelmét 

Semmibe hajtod ? 
A ' keserves búk' 's panaízokra óh vad!. 

Meg nem indúlfz; még fok ezer Könyörgés. 
Özvegyek' árvák'" 's az egéfz Hazának 

Könyve fe haíznál ? 
Tud-
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Tudtad, hogy majdan keseregni fogja 
Ortzyt a' két fzép Haza, főt kesergik 
A ' kegyes Múzsák; maga Márs el-estén 

Jajra fakad még! 
'S nem tekéntéd benn' Haza' drága fényjét; 

Sem kinek Thémis maga adta kóltsát; 
Sőt nyilad Marsnak nagy erős fijára 

Lőni méréfzléd! 
A ' kí ISTENnek jeles életével; 

Nagy Királyjáért maga vére fzánván; 
'S Hazájának (a) le-fizette híven 

Minden adóját. — 
Még fe mentéd-meg kesertí nyiladtól! — — 

Vár j : de meg-bofzfzúi az örök ditsőség, 
Melly az illy erkoltst kofzorúzza, 's éltét 

Vifzfza-tagadja! 
Fehér György Pozsoni Nevendék. 

Kép-métfzőkhöz és Könyv-nyomta-
tókhoz.. . 

Ha ezen Urak közzűl még valaki nem 
hallotta az úgy nevezett Frankfurti fekete fes-
téknek hírét , vagy nem tudta annak kéfzít-

te-

e gy z t s. 
Örök emlékezetre mákok Háza-nyelven ki*ad&-

tocc Vers1 darabjai, melly ek mind elevenfégekre , 
mind a* fzáles Tudományra nezve, a' Pozsoni 
Ĵ evendékektöl leg-jobban kedveitemek. 
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tetésének módját: íme most azokkal közöl-
jük azt, annak a'Koz-jóra ízületeit érde-
mes Tolvajnak Tudósításából, a' ki azt an-
nak a' titoknak Értöjitöl alattomban ízeren-
tsésen ki-tanúlta, és el-lopta, 's a' Köz-jó-
nak ízeretétől indíttatván, tolvajfágát ki-val 
lotta illyen módon: 

A' bor-feprut, mellyből már az égeít-
bor ki-főtt, egy ki-fefzíttetett durva pofztó-
ra , vagy váfzonra ki kell tölteni , hogy 
minden benne maradott nedvesség ki-foly-
jon belőle. Azután lapta forma tsomókba 
kell* a' feprűt nyomni, 's fzabad levegö-égen 

"meg kell fzáraztani. Ezeket a' tsomókat 
fazekakba kell borítani, a' fedőket pedig és 
az egéfz fazekat fazekas farral bé kell borí-
tani. Minekutánna a' fár a' fazekakon tö~ 
kélletesen meg-fzáradtt, a'fazekakat bé kell 
abba a' kementzébe tenni, mellyben a* Fa-
zekasok edényt égetnek,az égetni való edé-
nyekkel egygyütt; melly ek mind addig ben 
maradjanak, míg a' több edények ki-égnek. 
Ki'-vétettetvén a' fazekak, a' íeprű tsomók 
fekete ízén formává váltak; mellyek annáí 
jobbak, mennél kevesebb hasadás esett a* 
tűzben a' fazekakon. Ezt a' meg-égett fep-
rűt porrá kell törni, 's továbbá, mint a'Bé-
tsi-korommal, úgy kell véle élni. Ezt a' 
tolvajfágot ki-hirdettette az úgy neveztetett 
Salzbur'ger Intelligenzblatt is, 13.JuL 
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A ' Találós Mese vólt Sin-fzeg; a' 
Rejtett Szó Ostor, melly ben van for , 
"tOT* 's a' t. 

Találós Mese* 

Egy nagy Híd tarkáilik fok ékes fzínekkel, 
Leg-bőltsebb festői elegyítésekkel. 

Bizonyos folyó-víz nem hajt-el ez alatt, 
De fok temérdek víz rajta felyül haladt. 

Nem jár fenki rajta, de járhat alatta , 
Nem tudja, nem látja a' ki meg-haladta. 

Szathmárról. 

Rejtett Szó. 
Két elfő tagomnak fzüzek hafznát véfzik, 

Harmad'negyed'elfőt fokán meg is éfzik. 
Kettő ha alu&ik, négye fel-kőltheti, 

Örül, a' ki hármát bőltsen kerülheti, 
Száj vagyok, nyelvem nints , még ismeg-be-

fzefiem . 
Kinek mi baja van, ha frigyet köt vélem. 

írta T. Komáromi János Ts.P. 
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