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Kőit Komáromban, Sz. Mihály-Havdnák 
16. Napján. 

Calahridnak az 1783-ban vólt fold indú-. 
lis után való állapotja folytattatik. 

A nevezetesebb Városok és helyfégek s 

mellyek a' fold indulás miatt el-fiiliyedtek, . 
lakosaiknak, 's a' meg-hóltaknak fzámokkal 
ezek; 

Város, Lakosoknak Meg-
fzámok, hólíak, 

Corrida. faluval ag6o - 110 
Laureana <;. faluval 4^87 - l 7 3 
Giaja,Pizziconi Criíto 9042 - 1993 
Poliftina - - 5019 r 2471 
Cafale Nuovo - 5590 - 2008 

Ennek a' Városnak femmi nyoma fem 
látfzik , úgy el-füllyedtt. 
Terra nuova, Melochi-

ello 7. faluval - 7?38 - S°43 ( 

Itt az egéfz, Tartományt úgy meg-vál-
toztatta a' főid indulás, hogy régi formáját 
még a' lakosok fem esmerték-meg. — — ' 
Seminara - goco - 13R1 
Palmi - » 9000 -

Z Op. 
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"Város,. Lakosoknak Meg. 
fzámok, holtak , 

-Oppido <- - S371 * 18x3 
Cofoleto, Santa-Chriíti-

11a n * faluval - 12169 - 3513 
Sinopoli, Santa Eufe- . 

mia 3. faluval - 847 1 - 2029 
Bagnara - » ^638 - 3324 
Reggio - - i 6 ? 7 í . - 300 

A ' fold indulás miatt el-vefzett embe-
reknek fzámokat Gfimáldi 32000-re tefzi; 
mások pedig 40000-re fzámlálják: de mint-
hogy lehetetlen volt minden testeket, mel-
Iveket a' falak,'s főid-nyílások el-temettek, 
ki-keresni, látni való , hogy a' meg-hóltak-
nak fzámokat fem lehet igazán tudni. A4 

Tartománynak Igazgatója, ki Gatanzaró Vá-
rosában lakott j még-hallvátt ezt. a' fzeren-
tsétlenféget, azonnal el-küldötte Calabriába 
Grimáldit, hogy a' népnek légyen fegítfé-
gül; azonban a'Királyt is tudósították, a' 
ki azonnal el akart Calabriába indúlhi, de 
a' téli ido 's a1 fok áradások és a' főid' moz-
gása , az utat bátortalanná tették néki, azért 
maga helyett Pignatelli Marsalt küldötte<-él 
katonákkal egygyiitt, kiket ő az egéfz tar-
tományban el-rendelt, a* jó rendnek fel-tar-
tására. A ' Calabriai nép már régtől fogra 
hozzá fzokott a' tolvajláshoz és prédál áshoz, 
most pedig a' közönféges föld indulás miatt 

min-
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minden fenyítéknek 's jó rendnek vége lett ^ 
a' gazdagoknak vagyonjaik a' köz-népnek 
prédájikká lettek , egjgyik erőízak sl mási-
kat érte: terméfzetet rémítő *s hallatlan dol-
gok „estek, p. o* Santa-Chriitina nevű Vá-
rosban ket Testvérek, harmadik Testvérie-
ket, kit meg-fzabadíthattak volna, annak jaj-
gatására, barátjaiknak kérésekre * a'Papok-
nak intésekre femmit nem hajtván, tsak az-
ért , hogy annak jófzágát el-foglalhassák * 
az öfzve-omladozott kő falak köztt enged-
ték el-vefzni. Pignatellinek fő gondja a* 
volt, mint vehesse elejét a7 hólt testekből 
ízármazható pestisnek ; azért a' mint lehetett 
az öfzve-omlott falakat ízéílyel-hányatta, mel-
lyek alatt 7, g. II. naptól fogva kínlódó 
fok eleven emberek is találtattak, kik a' ja 
diéta által egéfzfégeket vifzfza-nyerték* Ezek 
azt befzéllték, hogy ök nem voltak olíy 
rémítő állapotban ? a5 ,milljenben az embef 
gondolná, hasonlók voltak iigyan az el-ájú-* 
lásbaii lévő emberhez , de tudták mitsoda 
vefzedelemben legyenek? 's a' halált tsen-
desen várták, Égy Orvos ̂  a7 ki Cosoléta 
Városában az öfzve-romlott falak alatt há-
rom napig kínlódott, azt befzéllte, hogy a* 
melly fzempillantásban ő â  kő fal alá fzo-
rúlt, íigy tetfzett néki>'.mintha ö réfzeg lett 
Volna 5 míg nem a1 fokfzori erős főid indulás 
%tán elméjére jött, meg-tudván veízedek 

Z % ' ^ mes 
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mes állapotját, a' halált tsendesen várta,leg-
nagyobb kínja volt a' ízomjáfág. A ' mi a" 
meg-hólt testeket illeti, azokat Pignatelli 
meg-égettette, a' ineg-törődötteknek Orvo-
sokat, 's orvosságot rendeltetett: eleíeget is 
liordttak a' nép' fzámára, dé az , - az Al-
Tifzteknek gonoízfágok miatt rofzfzúl ofztat-
tatott-ki. A ' Franiziai Király és a'Máltai 
Rendnek Mestere hajókon gabonát fzállítot-
tak Calabriába és Sicziliába, de azokat ki 
fem hagyták rakodni, noha a' fzükfég igen 
nagy volt. Még -a' Királyi ajándékot is Izü-
kön ofztották-ki. Santa Criftinában, hol 6^o. 
ember vefzett-el, a' Király ajándéka 7. font 
kinából állott. Második fő gondja Pigna-
tellinek a' vo l t , mint folytathassa-el a' fok 
tavakat, 's mint fzárazthassa-ki a' motsáro-
kat , mellvek a1 főld-indúlás által lettek, és 
meleg időben mérges gőzölgések által a' le-
vegő-eget .meg-dögeltetik, 's a' külömben is 
egéfzfégtelen Calabriát lakhatatlan pufztává 
tefzik. Sok helyeken a'meg-hasadott föld-
ből bővféges v íz folyt-ki , fok helyeken a' 
le-fzakadozott hegyek a' folyó-vizeknek út-
jókat meg-gátolták, azon k í v ü l , Februárius 
Calabriában fzűntelen való essőzéssel fzokott 
el-telni: mind ezek igen meg-fokasították a' 
v izeket, nevezetesen Oppido Városánál, 
h.ol a' le-fzakadozott hegyek az ott el-meno 
folyó-vizet folyásában /neg-akadályoztatták, 

' xnelly 
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melly az egéfz környéket el-borította, ú g y , 
hogy a' hol az előtt fzép fzántó rfőldek, Olaj* 
fás kertek és hegyek voltak, most azok 
vízzel elfedeztettek , öfzve-omladoztak, el-
ííillyedtek. Illy nagy munkának végbe vi-
telére fok kőltiég kellett; és minthogy reá 
fundus nem volt, a' fzent végekre rendel-
tetett fundátiókat, 's Klastromokat, azok-
nak jóizágaikat, Püspököknek jövedelmeiket 
foglalták-e]. Ez a' tselekedet fok panafzol-
kodásokra adott alkalmatosságot, ugy hogy 
a' nép, a' CaJJ'a Sagra, Szent Kassát 9 

CaJJ'a deí Diavolo, Ördög Kassájának 
nevezte. Eben a' veízedelemben leg-több 
kárt a' gazdagok fzenvedtek, úgy hogy fo-
kán a' kik az előtt fok jófzággal bírtak , kól-
dúsokká lettek; el-vefzyén azoknak írásaik, 
azokat más hamis lelkűek ragadozták-eU 
A' leg-nagyobb kárt az olaj-termő kertekre 
nézve vallották a' lakosok, mert egéfz ker-
tek vagy el-fiillyedtek. vagy v í z , vagy ma-
gasabban fekvő kertek által boríttattak-el; 
voltak kik az olaj-fákra nézve 4/5ooo. fo-
rint kárt vallottak. Ide járult az, hogy az 
1782- Efztendöbéli olaj termés is , melly 
még házakban 's magazinokban volt, a' föld" 
indulás miatt mind el~veízett. Szeminara Vá-
rosában , hol az olajjal való kereskedés' leg-
nagyobb virágjában vagyon, a' leg-elí'ö föld-
induláskor fok házak meg-gyúladtak ? a' túz 

' Z 3 " ; ' a / 
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az olajos magazinokba kapott, a' hordók 
ízéliyei-pattogtak, az olaj fzéilyel-folyt. Volt 
nevezetese# egy olajjal kereskedő Kalmár, 
a" kinek olaja másfélOlafz mért-főidig folyt, 
rníg nem egy Petra ce nevű vízbe ért. Ez 
a' Kereskedő a' maga házának le-díilt falai 
alá fzorűlván, az olajban elevenen égett? 
meg. Mikor a- fegítfégért kiáltozott, egy 
Lelki-Atya ment felé, a' kinek 6 a' kínok 
Között meg-gyónt, 's ki által fel is óldoz? 
tátott. 

Nehezen vólt valaha olly törvényié? 
v o , a' ki olly nagy helybe hagyást érdem-
lett volna, mint a' ToskánaiNagy-Hertzeg 
LEQPOLD. Az ő dítséretéyel zeng min-
den rendű embereknek fzájok, 's nevezete? 
sen az Ő £fttS Ct'iilÚfiaUjében ki-tiindöklö' 
bőltsességét' mindenek magafztalják. Erről 
Maiammá Apátur és Prófeflor leg-jobb mun-
kát írt Oíaíz nyelven,mellynek neve: Com-
mentario fiíologico, critico fopra idelitti , 
e le pene Jecondo il gius divino. Opera 
áelP Ablate Cefare Malanima. FirmU _ 
i78j6. mellyben meg-mutatja ő , hogy a' ha-
lálos büntetés nem Isteni torvény fzerént 
va ló , hanem az a' Mózses' törvényiének 
Tföfzfzúl el-tekert értelmén fundáltatik. A ' 
íiép' liálád^tosságának meg-mutatására, 's e' 

effilékeaetéfg (lép értzbol akar-
' ' ta 
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ta a' Hertzegnek lovon ülo képét kiöntetni, 
és e' végre már a' pénzt is bé-ízedték, melly-
hez a' Zsidók is fokát adtak; de a' Hertzeg 
jTieg-iköízönvén a' nép' liáládatosságát, gzt 
mondtta, hogy e' dolognak emlékezetére 
elég léfzen egy ofzlopot rajta való írással 
emelni: a' többi pénz pedig fordítódjon kö-
sönféges bafzonra. Egy pfzlopot emelt az* 
ért illy rajta váló írással: 

PETRO LEOPOLDQ 
Legum Etrufcarum Dominó 

Juftitiae aequitatisque adfertori 
ÍJPrincipi merentilfimo 

Quod jyre gladii 
Et bonorum ptofqriptione fublatis 

Legibus ad amovendas Cívium noxas 
JLt praei-onam coliibendam feveritatem 

Sapienter fancitis 
Publicae fecuritati profpexerit 

Florentini 
l^umini, Majeftatique ejus devoti 

A d memor. Hominum fempiternarn 
pofuere 

A. D. M. DCC. LXXXVIL 

I. Károly' Angliai Kirátywk Hóhéra« 
Tudni va ló, hogy amaz Angliai Ki= 

rályn^k I. Károlynak egy lárvás Hóhér vet-
te fejét. Ki volt légyen ez a' f jemély fpk« 

? 4 " ' m 
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félé vélekedések voltak, 's vágynák felöle. 
Végre ez a' dolog Lot'd&%%nak egy barátja 
által nyílatkoztattatott-ki. Ez, a' Lord II. 
György Királynál nagy kegyelemben volt, 
's egy vólt az Angliai hadakozó feregnek 
azon Generálisai közzül, kik Dettíngánáí 
kommanaíroztak. Látván ö , hogy a' Fran-
tziai Maríchall Noailles jó helyre és jó rend-
be állította a' maga feregét, félt hogy az-
Ánglusok meg-győzettetnek. Félelmét a' 
Királynak ki-jelentette, 's meg-mondta nyil-
ván , hogy a' Király maga életét 's betsűle-
tét vefzedélemre tette-ki; 's a'környul-állá-
sokból azt lehet ki-nézni, hogy.--a' Franteo-
ké léíz' a' gy őzödelem. A ' Király ennek a' 
hüféges Officérnek jó tanátsát nem hallgat-
ta-meg. A ' vak fzerentse az okosságon gyö-
zödelmeskedett. A z Ánglusok meg-verték 
cl Frantzokat. A ' Lord ki-esett a' Király' 
kegyelméből, 's büntetésre ítéltetett méltó-
nak lenni. Ekkor ő Londonba ment, hol 
az ö baráti otet, mint egy egyenes fzívü em-
bert, a' ki a' Királynak az igazat meg-mer-
te mondani, úgy tifztelték: mert a' hartz-
nak fzerentsés ki-menetele nem vakította 
úgy meg őket, hogy meg ne esmerték vol-
na azt, melly igen lehetett azÁnglusoknak 
félni a' meg-verettetéstöl. A ' Lord el-vé-
gezte magában, hogy Skőtziába menjen, 
hol a', maga jófzágában magános életet fog 

élni. 
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élni. Minekelőtte Londonból el-indúlna, an-
nak előtte egynéhány nappal egy igen pompái 
vendégfégeí tartott. Mikor éppen az afztaltó! 
fel akarnának állani a' vendégek, akkor ád a* 
Lordnak kezébe egy ízólgája egy levelet 
mellyet egy esníéretlen ember vitt. A ' le-
vélben e' volt írva: ,, Meg-val lomMilordi 
hogy betsűllek téged': a' te érdemeid foha 
nagyobb világosságban nem mutatták ma-
gokat, mint mostani tselekedetedben; bár 
tsak én téged' illendőképpen tiíztelhetnélek! 
Jöjj ma estvéli 8- órakor, a: Citybe, a*** 
lítfzába, éppen ott, a' hol a*** jellel által 
ellenben egy fetétes által-menetel vagyon. 
Itt zörgess az ajtón, ki-nyitják, de magad f 

, 's a' meg-határozott órakor jöjj. " A ' Lord 
a' levelet el-ólvasván, el-nevette rajta ma-
gát. „ Lásd — így íz ól 1 ott egy barát-
jához, •— melly fzép fzerentsém esett! Ta-
lám válamelly otthon maradtt fzép leány 
akar velem befzélleni. Azonban vigyázok, 
hogy kézbe ne kerüljek. A ' ki a' kegye-
lemből ki-esett, annak Philofóphusnak kell 
lenni. " A z ő barátja helybe hagyta az q 
maga meg-határozását, azért a' levélről el-
felejtkezvén a' Lord, barátival egygyüit az 
egéfz estvét vígan tőltötte-el. A'"követke-
zett reggelen ismét egy levelet vifznek hoz-
zá, melly ben ez az írás volt. Milord} 
azt gondoltam, hogy azt a' tifzt^letet , mel? 

Z c lyel 
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lyel a' közönfég viseltetik erántad, meg-ér-
demled : de va l l jon nem tsalatkozom é meg 
felőled való ítéleMétejemben?' ímé még 
egyfzer mutatok alkalmatosságát, melly ál-
tal meg-esett hibádat meg-jobbíthasd. Ma 
is azon helyre és azon az órán, a' hol teg-
nap és a' melly órán vártalak, várlak. Ne 
routsd-el berniem az én. felöleli való jó íté-
letemet. (jondold-meg, hogy ha ma hoz-
zám el nerji jöfzfz, ollyan kárt vallafzfz, 
mellyet életedben íbha ki nem pótolíz. " 
Ezen a' lévélen igen meg-indú!t a' Lor4, 
<ie tsudálkozott is. Akárki légyen — úgy-
ptoiid-— ez az ember, el-mégyek hozzá, meg-
látom , ki az, a' ki nékqm így mér 
írni. íf {AJ többi következik.) 

g e o q r A f i a , 

$aponict', v&gy £fapan* 

Jap.pniábaii a' férjfij^knak nagy hazaír 
mok vagyon. A z ö dolgokba az afzfzonyqk-
nak leg-kissebbet fem fzabad fzóllani. A ' 
férjnek a' maga felefégének 's tselédjének 
életén egéfz hatalma vagyon. A ' mikor és 
a' melly okért néki tetfzik, akkor és azért 
yálhatik-ei felefégétől, 's a' melly halálnak 
nemével akarja, az%al ölheti-meg felefégét. 
Eg}' í'erjii annyi feleféget vehet, a'mennyit 

' ' ' " ' " \ ' ' ' ' ' akar;: : 
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Akar. De a' fok felefég köztt tsak egy az 
ő felefége, a5 kinek az az elföfége is va-
gyon , hogy a1 férjével egy afztalról efzik: a' 
többek pedig az afztalnál' fzólgálnak. Tsak 
ennek az afzfzonynak gyermekei lehetnek 
az ő Atyjoknak jofzágában örökösök. A* 
többeknek valamelly kevés réfz adattatik. 
A ' fok felefég mellett ágyasokat is fzoktak 
tartani. A ' gazdag emberek kedvekre 's 
nagy gyönyörtifégben tartják felefégeiket. 
Pompás palotákban laknak, hol fzép ker-
tek , mulató-helyek építtettek , mellyekben 
idejeket- kedvekre töltik. De e' mellett fzo-
ros őrizet alatt tartattatnak. A' lakodalom 
után mindjárt afzfzonyi házakban zárattat-
iiakj. hol Tenkivel fem társalkodhatnak, főt 
nem is befzéllhetnek, hanem tsak a' magok 
í'zob a-leányaikkal, kik az ő férjeiknek ö 
utánnok leselkedő kémjeik. Eí'ztendöben 
tsak egyfzer jelenhetnek-meg közönféges he-
lyen. Néha meg-engedtetik nékik, hogy 
testv.ér atyjokfijaiktól meg-látagattattassanak. 

A ' Japoniaiak a' házasságban, kivált 
az elfő felefégre nézve nagyon vigyáznak a' 
rangra: de a' többek fem lehetnek alatson 
nemből valók, lianemlia a' Tsáfzár' enge-
delmével. A ' házasságot Isteni tifzteíeten 
kezdik. A ' Vőlegény és a' férjfi vendégek 
gyalog vagy kotsin a* templomba mennek. 
Ezeket követik a' Menyafzfzqny, és az 
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fzony vendégek, kik mind főidig erö fedél-
lel fedezik magokat. Ezek előtt mennek a* 
Muzskusok. A'templomba érvén, a'Bontz, 
vagy Pap, egy bálvány kép elébe állítja a' 
házasulandókat, kik mind ketten égő fák-
lyát vagy lámpást tartanak kezekben. Ak-
kor a' jelen-valók fzerentsét kívánnak né-
kik, A' Menyaízfzony gyermek játékit meg-
égeti, mellyek helyett a1 Vőlegény házassági 
ajándékot ád néki. Ezek után az egéfz náfz-né-
pe a'Vőlegény' házához mégyen. Itt láí-
ják-meg egymást leg-eloízör a' Vőlegény és 
a' Menyaízfzony, A ' lakodalmat 7. 8- na-
pokon innepelik, ki-ki a' maga tehetfége 
izerént. Ez idő alatt a' Menyafzfzony a'Vő-
legénynek fókféle ajándékokkal kedveske-
dik, a' Vőlegény is hasonlóképpen tseleke-. 

" fzik. Vége lévén a' lakodalomnak, a' Meny-
aízfzony maga* afzfzonyi fzobájába kísérte-
tik, hol néki leg-íőbb gondjának arra kell 
lenni, hogy az ö maga férje eránt' való hü-
fégét valamelly kÖrnyül-állás által gyanússá 
ne tégye. Mert a' Japoniaiak azt tartják , 
Eidj 5 de meg-ldsd* kinek. Hogy egygyez 
ez a' izokás, az Európai GalanteriávM P 

Egvj új próba «' vefzett ebnek marása ellen* 

General Lieutenant Gróf Tscherdtkotó 
^\7orojieseiiböl illy tudósítást küldött nemre* 

: ' S e n 
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genPetersburgba, „ Ezen Tartományban egy 
Jeríkow nevű majorban egy Danilo Prifll-
tenko nevű Orofzt a' vefzett kutya meg-
mart: és mivelhogy ö ennek a' marásnak 
femmi rofzfz következését nem érzette , egy 
lakodalomba, a' hova hivatalos volt el-
ment, hol evett és ívott femmitöl nem tart-
ván. De az ö benne láppangó méreg el-ra-
gadt a' lakodalomban fg . férjfijakra és 41* 
aí 2 fzony okra, kik mindnyájan teltekben fáj* 
daimat, fo fájást. Iánkadtfágot,has menést, 
nyál tsorgást, álmatlanfágot, elme-béli tébo-
lyodást tapafztaltak. Ezeknek a' fzemélyek-
nek mindnyájoknak nyel vek-alatt, nyóltz 's 
kevesebb kék hójagok látfzottak, meliyek egy 
árpa ízemnyi nagyfágúak voltak, 's órán-
ként nevelkedtek. Ezek a' hójagok tcvcl 
meg-fakafztatván , magokból feketés vért bo-
t látottak, melly eket igen jól meg-örlöttfóyal 
keményen meg-dörgöltek. Némellyeknek 
hójagjaikat kilentfzer is meg-kellett fakafzta-
ni. Danilo Priputenkon is tették ezt a' pró-
bát : de minden hafzon nélkül, Mellynek oka 
a' vó l t , hogy a' hójagból ki folyó vért le-
nyelte, azért is egéízen meg-diihöfódött, mint 
a' kutya 'úgy ugatott, mindennek neki ment, 
mardosott mindent, 's végre meg-hólt. A ' 
többek pedig , kik a' majorban laktak, olly 
füvet, mellyet- festő-fűnek, Szamár-tövisnek, 
Iglitzének neveznek, rágy Genifia tinctü* 

riát-
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ridt gyenge tűznél vízben meg-főztek, 's 
réggel és estve egy-egy pohárral meg-ittak; 
4s mind ők a' bajtól meg-örizkedtek , mind 
a' kikre a' dühösség el-rágadtt meg-gyógyú!-
ták. Minthogy ez a' fzer 99, fzemélyeknek 
fzerentsés vólt, meg-érdemlené „ hogy közt. 
tünk is próbára vonattatna; könnyebb ké-
fzűletü, 's találtattathatóbb lévén> mint a'Má-
jusi nyűvböl, és még hat ahoz tartozó in-
gfedi énsekböl kéfzült Berlini orvosság. 

Rómában az Auguftus Tsáfzár Maufo* 
léümának öfzve omlott töredékei köztt •, moft 
találtatott egy régi emlékeztető oízlop» melly 
a' Quirinalis hegyen újra fel-állittatott. Mar* 
celli Apátur ezen verseket metfzette reá» 

Me qnondám Aegypti defectam a cautibus, un* 
das 

Vis quem per médiás Romüla transtulerat 
Üt itarem Aüguíti moles miranda fepulcri, 

Casfaréutii Tiberis qüa iiemus a dl u eret: 
Jam frultra evérsum fractum-que infeita vetüs-

tas 
Nifa-eft aggeitis conderé ruderibus. 

Ham Pius in lucem revocat, í'artumque Qüi-
rini 

. Sublimem iix collií vertice ítare jubet* 
ínter 
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Inter Alexandri medius qui maxiina Signá 
Tefíabor quanto fit minoí ilie Pio. 

Florentziábah Apátur Fon tani aRiccar-
di Könyves házának gondvifelője, már kiad-
ta a maga Novtb deliem eruditorum nevü 
munkájának i.darabját, mellyekben Micha-
elis Glicasnak. azok a' levelei vagy* 
nak, meilyeket Gióvahlii Lami ki nem adott 
vólt , és Biotiónis Erotemata. 

A* Találós Mesfc vólt Hóid; á' Rejtett 
Sió Nyelv. 

Találós Mese» 
Hagy változó, nagy gúnyoló, nágy tfapodár, 

hagy májom. 
Mégis kedves áz Ifjaknak. Véle gyakran 

. van bajom. 
Fagy bővebben: 

Nagy Próteus: fok ezer formát tud venni ma-. 
#rá. 

Minden ízem más más képbe jelenve leli, 
Most virgoníz gyermek, majd ifjú 's éleme-

dett vén. 
Aízízony, férjfi, leány, ízolga, komorna. 

Vitéz. 
Múít ifzonyúrútfág, majd ízép alak, angya-

li gyöngy kép. 
Most 
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Most tsevegö madarad, majd kutya mats-
• ka, 's egyéb. 

Nagy Mómus: fzabadon ki-jelenti fzemedbe 
. hibádat. 

Nagy majom: a' mit téfz , egybe tselekfzi 
veled. 

Sír, ha te fírfz, ö is; ha enyelgefz, gyors enye-
legni, 

Tsúfol, tsak te gyalázd; hogy ha nevetíz, 
ki-nevet. 

Afzfzonyi módra magad piperézd hajadat fo-
dorítsad; 

Afzfzonyi módra veled Dáma hajat fodorít. 
Nyalka Gavallérként te fodörgasd perge ba-

jufzfzad; 
Nyalka Gavallérként perge bajufzt fodorít. 

•Hizelkedj te' magad, hízelkedik ö is azonnal. 
Nagy tfapodár: 's ha nem az, nints betfi 

fenki előtt. 
Szarhmárról. 

t 

Rejtett Szó. 

"Tor, ront, főidet, Eget, tengert fel-forgat 
egéfz en, 

A ' f e l e zúg, mormol, 's a'fele el-hal ezen. 
Még fele újra mozog, 's fe l-kél , az előbbi fe-

lének, 
Egy hijján'fzép kints a'leg-utólbi fele. 

Szathmárról. 
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