
. ( P ) # i a g 

iiiiiii i 1 j-. 

I X . L E V É L . 

Költ Komáromban, Bóldog Jfzfzony Ha-
vának 30. Napjdn. 

Tót Orfzdgi Városoknak foíytatáfoh 
Vll-fzer BAKUVÁR, 

L'ellytöl . Gróf Jankovits tzímezíetik, 
és a' inellyért, 's még két Uradalmaiért a* 
Diétán három voksa vagyon, A'parafztok 
ezt-még ma is többnyire Podbprjének hív-
ják. Mikor ezt a' Gróf 1760-ban kezéhez -
vette, nem vólt benne több négy jó ház-
nál; de mind termékeny földjéért, mindme-
l'eg ferdoiért, már most igen népefedik. Ta-
láltatik benne eggy igen régi Görög, éseggy 
más Unitus templom, úgy hogy az elfőnek 
ofzlopai es egyéb ékefségei bámulásra mél-
tók. Itt építtetett Gróf Jankovits eggy igen 
fzép palotát négy ízegre, mellyben hatvan 
fzép (zabák vágynak y V mellyet ennek a' 
földnek kiéfségéért, a' maga nyári lakozáfá-
nak helyéül válafztott. Már 1777-ben ké« 
ízen vólt maga a' palota; de még annak 
több épületei 's gyönyörüfégés kertjei ké-
föbbre maradtak. Találtatnak körültte fok 
egéfzféges favaíiyu-forráfok, mellyekben igen 

III, N* I bÖ-
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bővölködik a' vas , az alk áli f p ; leg-inkább 
pedig á' petsételő-főld. (terra iigillata) Igen 
hafznofok mind a' ferdésre mind. az ivásra. 
Ha valakinek gyomra úgy el gyengült is f 
hogy már ferntoit nem eméfzt-meg, és a* 
Tokai bort fem fzenvedi-meg; még is az itt 
találtató favanyú... víz, vifzfza adja annak 
eméfzto erejét* Vagynak itt alkalmatos fe-
redö-házak • is, mellyekkel a' köfzvényefek 
's egyéb fínlődöző betegek nagy hafzonnal 
élnek. A ' beteg katonák' fzámokra a' ma-
ga koltfégén építtetett a* Gróf eggy Kafzár-
nyát, melly ben a' magok gyógyúláfoknak 
kedvéért ingyen lakhatnak. Húfz lépésnyi-
re a' mostaai feredő-háztól voltak a' régi 
Rómaiaknak feredőik; mellyet bizonyítanak 
fok itt találtató régifégek 's metfzéfek. A* 
•Jáforu Köz-tárfafág, melly hajdan ezt a'kör-
nyéket bírta, ezeket a' ferdö-házakat fzen-
telte vólt Cemmodus Tsáfzárnak, a' Mar-
cus Aiirelius Antonimis Philofophtis méltat-
lan fijának. Ezt bizonyítja eggy nem régi-
ben ott találtatott kő és metfzés, melly rak-
va van hízelkedéfsel j 's mellynek rövM 
fummája éz • " . -

DIVO L V C A V R E L 
COMMODO CAES 
P A T R I P A T R I A E 
HAS THERMAS 

D I C A V I T 
RESPVBLIC J A S O R V , . 

• ' w • An-
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Annyival meg-jegyzésre méltóbb ez a' 
-írás , hogy minekutánna ez a' vert 

fzomjúzó Tsáfzár K. U. Sz. után a' 193-dik 
efztendőben meg-ölettetett, á' Római Ta-
náts pafantsolatot adott } hogy az o méltat-
lan neve minden emlékeztető ofzlopokról 
le-vakartafsék;• itt pedig az Ő neve még is 
fel-maradott.- Ki lett. légy en pedig ez a' 
Jaíbru Köz-tárfafág.f arról nem emlékeznek 
az írók-; tstípári tsak Plinius említi a' (ifi-
Népeket meílyek a'Drávának két partjain 
laktak. Hogy azokéi voltak ezek a' fere-
dök meg-mutatja ezen nem régen találta-
tott fellyűl-írás is: -

THERMAE 
JASORYENSES" H Ó 

A ' hol ez a' Róríiai ferecíő v ó l t , most 
ótt nints femmi épület, hanem tsak'eggy 
meleg tó ; melly ben a' bénna és fánta lovak 
ferefötetnek: Hogy innen nem mefzfzére fe-
küdhetett £ f a f o f a híres város, melly a'KÖz-
tárfafágnak feje vó l t ; meg-mutatják a' fok 
régi kövek , 's azokon való Római 
íráfok, melly ek itt bőven találtatnak; Meg-
jegyzést érdemel az is, hogy a' melly régi 
Római pénzek itt találtatnak, többriyire 
mind Commodus álatt vetettettek, noha o 
tsak 12. efzt. uralkodott. A ' melly arany 
pénzek találtatnak, 16. gránnal nehezebbek 
á' mi Korm:ötzi-aranyuhknáI.— Eggy cfrá-

I * Ayi 
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nyi főidre Daruvártól nap-njjiígot-felé lát-
tattatik eggy regi , öfzve-töretett, de még 
a' maga romladozáfiban is néminémű nagyot 
mutató palota. Sokan erről úgy véleked-
nek, hogv a' Rómaiaktól építtetett vólna : 
de a' ki a' Rómaiaknak ízlelek et 's építések-
nek • módját, esméri, inkább gondolkozhatik 
ú g y , hogy ez a' tizen-kettődik, vagy tizen-
harmadik Században építtetett. Hihető, 
hogy ez a' Templáriufoknak ditsŐféges kas-
téllyok 's lakó-helyek lehetett, a' kik , a' 
mint a' Históriák bizonyítják, felette fok jó-
fzágokat bírtak TÓt Orízágban. Sot mi-
nekutánna ez a' hatalmas Szerzet V-dik Ke-
lemen Pápának meg-eggyezéféből Frantzia 
Orízágban 1313-dik efzt. el-töröltetett, még 
azután is fok ideig bírta a' maga jófzágait 
Tót Orfzá^i: a u 

. Vlll-fzor STRM1UM, 
A' régi Rómaiak alatt nevezetes Város 

vólt, Már a' IV-dik Századnak kezdeté-
ben emlékeznek a' Históriák a' Sirmiai Püs-
pökről. Erről az el-pufzztíttatott Városról 
neveztetett ez az egéfz kis Tartomány Sir-
miának, a' melly is egéfz Tót Orfzágnak 
leg-ízebb V leg-termékenyebb réfze. Anre-
lius Probus Római Tsáfzár , a ' k i Sirmiai fi 
vó l t hogy hazáját gazdagítsa 's ékefítse, ő 
ho zatott ieg-előízör Görög Orfzágból fzőlö-
veízizöket , 's bé-piántaitatta azokkal a'Car-

' lo-
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lovitz körűi fekvő hegyeket, mellyek 
hegyeinek neveztettek. Ennek a'' termé-
keny és ízép főidnek hufzfzorta több lakoíi 
voltak â  Rómaiak alatt, mint lem ma vaxy~ 
nak. Okozza azt főképpen a' Törökökkel 
való fzomízédfag, a\ kikkel való gj^kori 
hadakozáíbk ízomoru kovetkezéfeket húz-
tak erre â  tartományba. Ennek az egéíz 
Sirmiai GróGagnak fő Vároía ma 
mellynek hajdan nagy eröísége vóic; de mán 
ma minden Vár nélkül vagyon^ Fekfzik 
ízép kies helyen , â  Vukónak két partjain, 
's lakofkinak ízámjok minteggy g6oo^ 

vagy másképp' 
Régi banya város-a' Duna parton, melly-

nek ízéleísége itt majd eggy fertály mért-fpld. 
Eléggé mutatják a' benne találtató íbk rom-
ladozáíqk, melly erős és híres város lett lé-
gyen ez régenten. Még ma is láttatnak há« 
rom magas halmokon három régi V á r a k , ' 
melly éknek fundameníomjokat a' Rómaiak 
vetették. " Tsuda hogy még eddig ezekben 
a* régi várakban lem mi , áíafokat nem 
tettek, holott bizony ofan fok régiíegek-: 
re , talán Római pénzekre is találhat* 
nának. lakolok többnyire Romauo-
Catholicuíbk. Van benne a' Franciscánu*, 
íbknak eggy (zép templomjok, mellybea 
nyugízik Lorentz^ â  Sirmiai Hertzegnek teste. 
Itt kkíz ik Johannes CapiAranüs is, ki a* 

1 j :: Ffan* 
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Franciscánufoknak fok Klastromokat építte-
tett. Eggy órányira a' Városhoz vagyon 
eggy regi Római épületnek maradványja, a' 
melly Diána temploma, vagy valami közön-
leges Beredo lehetett, mért eggy nagy k ö * 
v ö n ez a' metfzés latfzik: 
' " D I A & A E SÁCRVM. 

X:fxer PETERVkk'j, , 
Petriváradinum , mellyet a' Magya-

rok még liajdan nagyon meg-erőfítettek. A 1 

Rómaiak bírtak ezt is, és virágzott alattok. 
Ptolomaeus nevezi ezt a' várost Acumincum, 
vagy Acuminaciumnak, a''melly nevét kétíé^ 
nélkül vette attól a' hegyes fekvéfe helyétől, 
mellyet ott a' Duna tsinál. Hibázik A m m i -
anus Marcellinus, a- ki e%t Aciminiumnak 

• nevezi, 's arra a' helyre tefzi, a'- hol ma. Sza-
íánkemen vagyon, Minekutánn^ ez a' vá-
ros Tót Orfzággaí eggyütt a' Xl-dik Század-
ban a' Magyar Királypknak birtokokba efett; 
derék erős vároísá tsinál tájc ezt. De végre 
1526-ban a' Törökök1 birtokokba efett; míg 
©fztán 1687-ben, több erős yárofokkal eggyütt 
tolok ei-vétettetett. 1716-ban nagy vér-on-
táfsal meg-yerte itt Eugénius Hertzega' Tö-
rököket; mellynek köyetkezéfe a? lett,, hogy 
1717-ben Bejgrádot is tőlök el-vette , de a' 
mellyet. 1739-ben ismét el-veíz tettünk. Ma 
Pétervára Jeg-erŐfebb vár az egéfz Auftriai 
Birodalomban , 's felJyűl-haladja Törnösvárt, 

; ' ' ' . ' ' ' . 
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Aradot , Olmiitzot, - Natpúrt, és Luxenbur-
gíQt is. Azt az eggy kis Libát: találják még-
is benne a' bolts JNÍathematicufok, hogy a' 
kafzemátjaiban nem fér-el annyi katona, a* 
mennyi hofzfzas ostrom' idején, ennek óltaW. 
inazáíara meg-kívántatnék, 
« , Xl-fzer CARLOVnZ, 

Népes város , eggy mért-föl dnyire Pé-
terváron alól. Fele rél'ze a' Városnak fek-' 
fzik a' vö lgyben, fele pedig a' halmokon; 
a' melly i$ a' Városnak feépféget nem ké-
v é fsé neveli. 1739-tól fogva itt lakik a' 
Görög Pátriárka vagy Metropolitanus, a' ki 
Síz előtt Ipekb$n lakott. ,Á' lakó foknak fzá-
mok nem több hatod fél ezernél, a' kik táp-
lálják magokat a' fzőlő-mivelésböl, haláfzat-
b ó l , 's kereskedésből. . Nevezetes ez a'Vár 
ros a' többek között prról, hogy 1699-ben 
H-dik Mustafa T ö j ö k Tsáfzárral i.tt kötte-
tett nevezetes békefség az Auftriai Tsáfzár, 
Lengyel, Qrfzág, és Venétzia réfzéről. A z 
a' ház, mellyben a' Követek a' békefséget 
kötötték, még akkor eggy fertály mért-főid-: 
nyíre vólt a' várostól, már- mos_t pedig benn 
van a' váro.sban; annyira meg - népefedett 
azólta. A ' ház maga eggy kápolnává for-
díttatott, V ö s ö k emlékezetnek okáért Má-
ria-békefségének neveztetett. A z o k a' négy 
@)tók, mellveken a' Követek bé-jártak (mint 
]\qgy eggy más után nem fzoktak n.enni >• 

: U • be-
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, bé - rakattattak ugy ah téglákkal, de m é g 
ma is meg - latfzik hol voltak. Mid-
kor innen Péter vara felé megy az ember a' 
posta úton, talál eggy fzép kápolnára, melly-i 

' nek építtetéfének alkalmatofsága említést ér-
demei. Mikor Eugénius HertzegAuguftus-
jnak f-dik napján 1716-ban a' Törököket Pé-
terváranál meg-verte , ugyan az nap fogfág-
ba ejtették ezek Gen. Gróf Breutl&rt ; de a* 
futás közben, talán attól lel ven, hogy tolok" 
el ne vétettefsék, t'sák hamar az úton fel-
kontzo: ák. A ' melly hely en a'- gvozodelem' 
után hók teste meg-taiáltatott, azon építtet-
te .a' Breurieri Grófi Família ezt a' kápolnát, 
Y nevezte, azt Mária Schéériek; .mint hogy-
az Auftriai Kalendáriumban mindenkor ez a* 
n é v efik Auguftusnak 5-dik napján. - A z a* 
izaz fontos lántz, mellyel a' Gróf meg vólt 
kötözve, mint ritkafág úgy mutögattatik a* 
Pétervárí fegyveres házban. 

Xll-fzör SALkNKEMEN, ; 
' Mehy a' régi Rómaiak alatt Kittiww* 

nak neveztetett, erős város vólt ez előtt 
egynehány fzáz eíztendőkkel, melly re igen 
alkalmatos fekvéfe is vagyon. Már ma tsak 
eggy népes helvfég, melly nek lakofai leg-
inkább haláízatból táplálják iragokat. 80-
hoi a' Duna mentiben nem fognak több vi-
zákat mint itt, mellyek közzíil némellyek tíz 
tizenöt má'fanál is többet ny omnak. 169 i-bea 
* . . .«agy 
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fcagy gyözödelmet nyertek" itt a' mi Serege-
ink a' Törökökön, a' melly győzödelem után 
egéfz Sirmiát ekhagvni kéntelenítettek. 

, vagy Z E M U # 
Isépes kereskedő város azon a' ízegele-* 

ten, a' hol a' Száva a' Dunába íz akad; de 
közelebb a' Dunához mint iem a' Szávához. 
Hajdan eggy híd volt itt a' Dunán, hogy a' 
Városnak Belgráddal közöfűléíe lehefeen-, de' 
az 1739-ben le-rontatott. Bekefség' idején 
Péterváráróí fzökott ide két Corapánia men-. 
ni , a' Városnak Örizéfére. Hogy 1739-ben 
Belgrád a' Törökök' kezekbe efett, tok Ro-
iriano - Catholicuibk és Ratz Familiák is oda 
hagyták a' Várost, és Zimonban telepedtek-
megv Még a9 X V . YXVí-dik Században is 
nem vólt Zimonban egj éb , hanem eggy ré-
gi erős vár, mellyben a' Vitéz Hunyadi la-
kozott, és a' hol meg is hólt 1456-ban, mi-
nekutánna Belgrádot a'Törököknek dunos 
feregeik ellen m eg-mentette; hihető azok 
miatt a' fok nyughatatlanfágok miatt, meb-
Iveket okozott neki a1 Városnak meg-óltal- . 
mazáfa. Már ma vagvnak benne 11 30. háv 
zak, őgOO. lakolok , ide nem í zárni alván a* 
kii!-földi Kereskedőket, kik itt fzámofan tar-
tózkodnak. A' kik Török Orfzágból Ma-
gyar Orfzág felé jőnek , itt tartják a' Contíh-
matidt, U i. a'negyven napokat, melíyeket 
^ JKünstántzinápolybói jövő Tötök és Kereíz^ 

1 ^ 
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tyén Követeknek ki kell tölteni ; kivált pe-
dig Pestis' idején megkettőztetik a' vigyá-
zást. A ' ki alattomban elékerüli a' Contu-
mátziát, életével jádzik. Sőt még a' por-
tékák is, és levelek , mellyek a' Török-bi-
rodalomból jőríek, azok meg-fiistÖltetnek , 
a' napra és fzéíre ki-tétettetnek, hogy, ezek 

• által is a' 'Pestis bé ne hozaitaíséic. 1723-ban 
eggy Belgrádból jövő hadi Ti fzt > a' ki ZL-
inonban a' 40. napot ki-töltötte, a' kard-
jának hüvelyében hozta-hé a' Ppstiqt Magyar 
Orízágbaj úgy hqgy yaUkik ahoz értek, 
mindenekre el-ragadt a' pestis- Sokfzor meg-
efik, hogy a' m^tskák az q fzőrök ^Ital vi-
ízik eggyik házból a? máfikb.a, 's eggyik far 
Inból a' máGkba. _Ered.?tét veízi a1 pestis 
leg-inkább az Egyiptomi tavakból, 'sannan 
réfz fzerént a' levegő, réfz fzerént az Útazók 
által más Qrlzágokra által-vitetik. 1720-ban, 
ipikor a' Pestis Mafsiiiát és ^ouloiit pufztí-
totta, ezt a' pestist eggy Kereskedő, eggy 
kis tsornó párlatban vitte-bé, mellyel Smyr-; 
nából hozott vólt magával. Az-Istennek 
nagy gondvifeléfe az, hogy a' pestis nem 
cggyeíítheti magát az ollyaiy, dolgokkal, me.l-
lyek az embernek eledelét 's italát tsinálják. 
JMinthogy Zimoxi tsaknem középben vagyon 
jBétstő.1 és Konstántzinápolytól ; valamelly 
portékák jőnek • é,s mennek, mind nieg kell 
fkoknak itt foídú^ni, a' honuan fok nagy 

' • M&T 
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Magazinok kereskedésbéli- portékákkal itt 
- mindenkor rakva vágynák. Zimon és Bel-
grád között, a' Belgrádi fík-mezőben minden 
reggel váfár tartattatott, a' hová a' Belgrádi: 
Kereskedők 's a' Zimoniak is ? leg-alább ed-
dig ? feregestől ki-mentek. A' váfániak he-
lye palánkokkal bé vólf kerítve, az eggyik 
Óldalában állttak a- Zimoniak , a ! maiikban 
a? Belgrádiak, 's hogy eggyik a* maiikat ne 
illethefse, strázfák állottak középben. Sőt 
sC melly pénzt eggyik a? máíiknak fizetett is? 

etzettel tellyés edényekbehányták, meílyek-
bel a- strázfák, vagy a' Kontumátznak tag-
jai ki-ízed vén által-'adták a' Kereskedőnek. 
Ha az ember eggy fertalynyi mért-földről né-
zi Zimont , úgy gondolhatja, mintha eggy 
Város volna Belgráddal, 

XIF-fzer MJTRQFITZ, 
Népes helyfégT eggy azok közzül a* 

négy helyek Ijözzül meliyekben a- Török 
Orfzágról jövőknek a' kontumátziát ki-kell 
állani. Említést érdemei azért j hogy eggy 
órányira ehez nap-kelet-felé feküdt régen-
ten a' híres Sirfnium, mellyisek némelly 
maradványjai nlég ma is találtatnak. £'• 
vólt a'régi Rómaiak alatt az egéfz nap-nyu, 
goti niiriának fo-várofa, következésképpen 
Dalmátziának, a' három Pannóniának, é§ 
NÓriciimnak, vagy Efzaki-Orfzágnak anya-
vároík. A ' Római Tifzt-tartó, ki fazeke| 

az. 
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az Orfzágoícat igazgatta , ebben a' városban 
lako l. Itt fzülettetett Marcus Aurelilis 
Próbus, a' ki Tsáizárrá lett 2 7 6 - b a n , 's. a' 
k i azután a'Sarmatakat Illiriaból ki-verte. 
Marcus Auréiius Claudius Tsáfzár pedi^ itt 
hólt-meg 270-ben pestisben. A' követke-
zendő Századokban itt lakott az 1 Ili fiai í£r-
fek. Tartattattak itt némeliy Ekkléüat-gyü-
léfek is. A ' Nagy Theodóíiűs e' mellett 
verte-meg a' Goihuíokat, Alánufokat. Ha 
azok a' i'ok ritka rneúzefek, edények, gyű-
rűk , 's Római penzek, melly ek itt talál-
tatnak, mind eggy helyen volnának; meg-
betsüihetetleii kints lenne belőle. 

A ' Találós Mefében vólt az öfivéf 
terhe 7, fzamdrh $ véka; a' Rejlett Szó 
Kapa. 

— Találós Mese• 
Találd-ki édefem! lába feje nTntsen 

Még is égbe íiet; febes fzárnya (intsen, - -
• Még is mindég; repdes; félnek az emberek 

Tóle, noha nála nélkül nem lehetnek. . 

Rejtett Szó. 
Három betű van nevemben , 

De tizennégy lábom van. 
Nintsen fejem; két fzememben 

Szamos orvos hafznom van. 
A l -
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Által adtam két lábomat 
Eízközüi á' vargáknak. 

Külömbféle nagyfágomat 
Árulják a' konyháknak. 

. • ' • 

% # 

Ha nevemet meg-fordítod; 
Felelmedet okozom. 

Tudod bajod' hogy fájdítod, 
Égben vízben lakozom. 

Pozsoni Szemináriumból. 

Nem régiben Turitíbcn vólt eggy igen 
elmés gyermek , a' ki már f . efztendös ko-
rában olly fzép eket talált, mellyek minde-
neket bámulásra indítottak. Efett a' töb-
bek között, hogy fok Méltófágok, még a* 
külfö Orfzági Követek is eggy háznál jelen 
l é v é n , elő-hívattatott ez a' gyermek is; a' 
k i is fok elmés furtsálkodáfai által mindene-
ket meg-nevettetétt. Egvfzer azt mondja 
eggy Követ; hogy űz illvjen elmés gyerme-
kek nagy korokban rend fxerint ostobákká 
válnak• Azt gondoltak , hogy a' gyermek 
nem is figyelmez rá, mivel háttal vo l t : 
azonban meg-fzólla], hogy tán az Úr is il~ 
'heti okos vólt kis korában P 
• • ^ 

• • • 
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Jt Galambok jó levél hordozók. 
A z a' nagy febefségj mellyel a' házi. 

galambok kevés idő alatt hofzfzú útat el-
végeznek, és az a' nagy hüfég, mellyel az 
6 fzállásokra 's féfzkékre vifzfza-kívánkoz-
hakj már régen alkalrnatofságot fzolgáltatott 
az embereknek arra * hogy ő általok eggy 
helyről másra levelet küldjenek. A l ig va-
gyon a' főidnek ollyan rqfzej melly ben ő-
ket érre a' munkára nem fordították volna. 
Leg-elofzÖr nap-keleten vették ezt fzokás-
ba, 3l hol a1 mi időnkben is élnek ezekkel 
a' postákkal. Különöfen ki-válafzlatriak er-
re azok sl galambok, a' mellyeknek tollaik 
barnás kékek > 's a\ fzemek körül két-félöl 
a' hús eggy. ketréfsé ki-van tsutsorodva* p . 
Oi ha ma A (iában vagy Egyiptomban vala-
melly kereskedő onnan hajúiról el-m egy, 
's hét nyóltz mért-főidnyiről túdofítni akar-
ja háza népét j el-vilz magával eggy" vagy 
két, galambot, 's eggy tzédulátskát köt a* . 
íz árny ok alá j mellyeí azok nagy gyorfaíag-. 
gal haza vifznek. A z o k a' kik a' házánál 
várják izenetét j mihelyt látják j hogy meg-
érkezett a' galamb; meg-fogják azt a' fé^ 
ízekben, 's a'"levelet fzárnyáról le-oldják. — 
A m a híres Szarándok Schiltzperger, a ' k i 
fok ritka történeteken mént kerefztül har>* 

mintz 
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mintz efztendők alatt a' XV-dik Századnak 
kezdetében, és a' kielőfzör Bajazetnek, az-
után pedig Tamerlanesnek foglya vólt azt 
írja ;• hogy az ő idejében mindenkor meg. 
tzukrozták nap-keleten az illyen posta ga> 
lamboknak eledeleket j hogy annál nagyobb 
kíváníaggal fiefsenek haza-felé. Á' hímek 
alkalroatofabbak erre a' postafágra, mint 
fem a' nőstények, mert azok nagyobb fiet-
féggel igyekeznek menni tárfaikkoz, kivált 
mikor ezek Vagy ülik töjáfaikat, vagy pe-
dig kitsiny tsirkéiket táplálják. Minekelőt-
te el-botsátanák Őket a' levéllel, jól tartják, 
hogy az éhfég ttiiatt eledelt keresni ne kén-
teleníítefsenek.-, A ' lábaikat meg-mofsák e-
tzetben» melly azt tselekefzi, hogy az úton 
nem ferednek-meg. Nagyobb bátorfágnak 
okáért némellyek bé-borítják viafzfzal vé-
konyan a' levelet j hogyha efső találna len-
ni,- vagy a' galambok ferednének, a' levél 
el-ne-ázzon. A ' főben járó dolgokban két-
fzer írják-le a' levelet, 's két hím galamb-
nak fzárnya alá kötik, hogy ha áz eggyik 
el-tévelyedne , vagy valami más fzerentsét-
leitfég efne rajta, a' máiik a' levelet haza 
viheíse. -— Ezek áz így el-kéfzíttetett ga-
lambok el-végeznek eggy nap annyi útaf, 
«T mennyit a' leg-jobb gyalog ember hat 
nap el-nem végezne. Scanderónéból AUp-

'W regűlnek öt óra alatt; a' melly pedig 
• " : - e&k 
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efik eggyik a' maiiktól tizeneggy m ért-főId-
.nyire. — Még ennek a'mostan folyó Szá-
zadnak kezdetében is fok helyeken voltak 

.nap-keleten illyen galamb posta-házak; ne-
vezeteién pedig Damietteben, Biskében és 
Alexandriában voltak közönleges pósta-há-
zak , a' hói az utazók két három napra pén-
zen fogadhattak illyen fzárnyas Kurírokat, 
hogy azok által az ö kereskedo-tárfaiknak 
válafzt küldjenek. A z előre meg-határozott 
napon, a' kik így Levelet vártak , fzintugy 
a' postára mentek értté, valamint mi a* 
magunkéjért. — Más tartományokban, ne-
vezetefen Balforában és Bagdadban ma is 
élnek fokán az illyen postákkal. Sőt A m -

, sterdámban a' gazdag kereskedők, a' kiknek 
kámpátiiáik vagy nyári múlató házaik Öt 
hat órányira vágynák a' Várostól, mikor 
oda bé-mennek, rend fzerént el-vifznek ma-
gokkal eggy hím galambot, mikor a' Vá-
rosban fzükféges dolgaikat el-végzik, akkor 
eggy tzédulátskára, mellyet a' galambnak 
lábára, kötnek, fel-írják, meliyikórában-in-
dúlnak-ki, 's mikor lefznek olthonn. A* 

, galamb három 's négy órával is elébb haza 
.megy mint a' gazda, 's a' feleíége kéfz e-
bédre vagy vatsorára várja. -— Leg nagyobb 
hafznokat vették régenten az illyen levél-

. hordozó postáknak a hadakozásnak idejekor* 

(A* többi következik,) 
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