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Kőit Komáromban Sx. Mkdhj-Havának 
12. Napján. 

A Tudomány hafzna. 

,olumbus Kristóf Amerikának, Világ* 
negyedik réfzének ama híres fel-találója ki-
fzállott Jamaika (Gall Jamaigne) Szigeté-
ben , 's meg is akara ott telepedni; de a* 
Szígetbéliek azontúl abból a' tájból el-köl-
íöztek, és minden élelemre valót onnét el-
takarítottak Ennekokáért nagy fzükféget 
fzenvedvén Kolumbus az eledelből, ezen kü-
lönös fortélyra vetemedett: tudta Ő , hogy 
azon estve a' hóidnak fogyatkozása lejénd. 
Követféget küldött azon népnek Elől-járóji* 
hoz, hogy nagy fzükféges dolgokat kelleje 
velek közölni. Ez meg-lévén : minekután-
na -kemény fzívüfégeket egy darabig femek-
re hányta volna, el-kezdi: Ezentül fog 
az Ég büntetni; azon Spanyolok',•-ístene, 
a' kit én imádok, fzörnyű tsapásöíkal meg 
fog titeket ostorozni. Hogy igazat mondok, 
az léíz'fzavam'biz^nyfág^,' hogy íme még 
ma a1 hóid vér ízínbe fog öltözködni, és 
előttetek el fog fetétedni, de ez tsak jeleN 

Y léfe 
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léfz' jövendő büntetésieknek, ha intésemet 
liafznotokra nem fogjátok fordítani. — A' 
hóid' fogyatkozása voltaképpen nem fokára 
el-kezdöcíött: végfő rémülés fzállotta-meg, 
a' vad nép' fzívét. Kolumbus' lába alá bo-
rúiván , meg-eskiidtek , hogy femmiből fem 
hagyják fzükölködni. Ezen értelmes em-
ber", mintha meg-engeízteltetett volna, ike-
rnek elől egy ideig el-rejtezvén, ismét vifz-
fza-jött, és azt erősítette, hogy már 
meg-b ék éltette az ISTENt, hogy tartóztat-
ná tsapásait; ezen tünemény is ezentül el-
múlna. Minthogy el is múlt rövid időre; 
mert a'Planéta a' hóid elöl már él-táv ózott. 
Ezen- vad nép el-hiteté azután magával * 
hogy ezen Jövevény az egéfz terméfzetnek 
parantsolna. Nem hagyták azután femmi-
ből is fzükölködni a' Spanyolokat. 

Eifkoire de Sctint Dominque. 
Áma híres Áthénabéli PericleS, eg}> 

fzer magánosan vitettetvén magát egy kis 
hajóban által; hirtelen JSÍap' fogyatkozása 
támad: Erre a1 révéfz reá bámulván el-veti 
kezéből evezőjét; félvén Pericles, hogy ezeî  
terméfzetes tüneményt valami- balra ne ma-
gyarázza Révéfzfze, melly ö néki is vefze-
delmére fzólgálna; meg-elozi a' Révéfzt, 
hirtelen ízemére teríti köpönyegjét, és kér* 

di; 
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di: Vallyön tsuda é, hogy most a'Napot 
jól nem látod? Úgy ám, felel a' Parafzt, 
mikor a' köpönyeg van a' fzemem élőit. Te-
hát ez fe tsuda, hogy most a' Napot jól 
nem látod, mert a' hóid van előtte. Ez ál-
tal magához térvén a' Révéfz, ízerentsésen 
ki-evezett. 

Butárkus. 

J? Szerentse. 

Elfő Ferentz Frantzia Királynak érté-
sére ment, hogy egy Udvarnokja örökké el-
lene panafzolkodnék, mintha Ő vólna az 
oka, hogy minekutánna olly fokán meg-
gazdagodtak Udvarában, egyedül ö néki kel-
letik nála fogyatkozást fzenvedni. Magá-
hoz hívatta a' Király; tudom úgymond, 
hogy ellenem panafzolkodol, mintha én vol-
nék fzegény Cégednek az oka. ímé! két egy-

. kora zatskót téfzek elődbe; egygvik tele 
van arannyal, másikban tsupa ólom vagyon. 
Légyen a' tied akár mellyiket válafztod; 
majd meg-látjuk, hogy én vagyok é fzegény-
féged' oka vagy a' fzerents"e, válafzfz ma-
gadnak! — És az Udvarnok .fzerentsétlenül 
azt válafztotta, a' mellyben vólt az ólom. 
.No! ki az oka! úgymond a' Kiály, hogy 

Y a ná-
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nálam meg nem gazdagodtál? azután mind-
azonáltal a' másikat is néki ajándékozá. 

Anecdotes des Rois de Francé. 

Az igaz harátfágos Testamentom. 
A' Kórmthusban lakozó Eudamidds 

meg-haiálozván olly különös Testamento-
mot tett> melly mindeneknek nevetfégesnek 
tctfzett, két hív barátjait ki-vévén. Mert 
Káfixenes és Arétás két barátin kívül lem-
mi kintset fe bírván; Karixenesnek azt hagy-
ta , Testamento múl , hogy az Anyját holtig 
tartfa-el; az Arétásnak megint, hogy egy-
gyetlen-egy leányát vegye-el. Karixenes, 
vagy fzomorúfágában, vagy más okbúl, öt 
nap múlva meg-halálozott barátja után; 
Arétás azután mind a'két réfzt magára vállal-
ta, minthogy a' Testamentomban is úgy 
volt. És hogy még jobban ki-tetfzhetne igaz 
barátfága, melly nap a' maga leányát férj* 
hez adta, az nap maga meg el-vette barát-
jának leányát, és mind a' kettőnek egyenlő 
fummát móringolt. Az Anyját holtig el-táp-
lálta. — Ha az Arétás' nagy fzívüfége mél-
tó az álmélkodásra; még méltóbb Éudámi-
dás' nemes bátorfága, és barátjában való bi-
zodalma ; és azt vélhetni, hogy a' ki illy bátor 
Testamentomot méréfzlett tenni, elegendő 
fzívvel is bírt vólna annak bé-teljesítésére, 

vagy 
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vagy még nagyobbra is. Mégtalám,ha olly 
környűl-állásban lett volna, mint a'barátjai, 
önként hajlandó lett vólna, mind barátja' Any-
ja el-tartására , mind leánya' el-vevésére. 

• Liicien tr a dilit de d' ablancourt. 

A nagy Lelket illető ajándékozásnak 
•példája; 

Ama győzhetetlen Frantzia Hadi Ve-
zérz lurenn, minekutánna meg-értette •vol-
na , hogy táborában némelly, ugyan nemes 
vérből fzármazó,de fzegény Tifztjének nem 

• volna jó lova, és maga koltfégébol nem is 
vehetne. El-hívatá azon Tifztet magához 
Turenn ebédre; és azután magánosan meg-
fzóllítván , illy kegyesdeden kezde véle be-
fzéllgetni: Egy kéréfem vólna Kegyelmed-
nél; ha nagy méréfzfégnek nem fogná állí-
tani; de mindazonáltal reménylem, nem 
fogja meg-tagadni VezérjétÖl. — 

Én már öreg vagyok, úgymond, és 
az igen ferény ló nékem vefzedelmes volna, 
hanem Kegyelmednél láttam én egygyet; 
reménylem , hogy az nékem leg-alkalmato-
sabb lenne , mást adnék helyette. — Erre 
a' Tifzt nem tudott femmit is felelni, ha-
li em tsak mélyen meg-hajtván magát, azon-
túl el-ment, és maga hozta-el a' lovát a' 
Turenn' istállójához, ki néki vifzontag más 
nap egy Jeg-fzebb, 's leg-derekabb paripát 

Y 3 . . kiU-
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küldött. —- Ezen ajándékozás' módja olly 
ritka; melly ritkák vágynák, kik ama nagy 
emlékezetű Turenn' Lelkével bírjanak. 

Fehér György Pozsoni Nevend. Pap, 

Golkonda, Jrrakán, Siám, Korea, Orfzá-
gokhan való Hdzasodds módja. 
Golkonda Orfzágban a' Vőlegényt és 

meny-afzfzonvt egy izékbe ültetik, 's minden 
közönséges helyein a' Városnak fzéllyel-hor-
dozzák. Ezen pompa után a' Bramin, vagy 
a' Pap, a' Vőlegény' házában ki-terít egy 
fzőnyeget; a' házafúlandoknak int, hogy lá-
baikat dugják alá; a' Vőlegény a' fzőiiyeg 
alatt a'maga lábait a' 31 eny-afzfzonvnak lá-
baihoz érteti, 's azzal meg-lett a' házasság. 
Ha a' Férj elébb meg-hal , az afzfzonynak 
fbha többé nem fzabad férjhez menni. Ezen 
törvény alatt vágynák a' jegyben lévő leá-
nyok is. Az illyen Özvegyek az ö Atyjaik-
nak házokban különös helyen zárva tartat-
tatnak , minden málatfágtól meg fofztattat-
nak, 's eros mnnkákkal fárafztáttatnák. A* 
kinek ez a' fors nem tetfzik, annak meg-en 
gedtetik, hogy mikor férje meg-hal, ma-
gát meg égettesse. Sokan, hogy kedves 
Férjekkel a' más Világon annál hamarább 
egygyütt lehessenek, ezen irtóztató tseleke-
detlöi nem ifzonyodnak. 

Ara-
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Afrákdlúyaxi Rogy a' Királyi vér más 
famíliával ne elegyedjen, a' Király minden-
kor a' maga leg-öregebb húgát vefzi felesé-
gfii. . De a' mellett fok ágyasokat is tart. 
A' maga tizenkét Fo Helytartóéinak minden 
eíztendőben meg-engedi, hogy az ő Orfzá-
gában azon egy eíztendőben ízületeit tizen-
két leg-fzebb afzfzonyokat vagy lejányokat 
magoknak válafzthassák. Ezen fzáz negy-
ven négy fzemélyek tizen-két efztendőkig 
Királyi koltfégen neveltetnek, azután a. Ki-
rályi udvarba vitettetnek. Mindeniket egy 
különös pamukból kéfzük ruhába öltözte-
tik, a' nap' melegére ki "állítják , 's mind 
addig ott tartják, mig rahájok által nem iz-
zad. Akkor a' Király elő-jö, mindenik le-
ányt rendre fzagolja, 's a' mellyiknek izzad-
fágának fzaga leg-kevesebbé vagyon ellené-
re, azt magának válafztja. A'többeket pe-
dig a' maga udvari Fő Embereinek engedi. 
A' fok fele [ég tartás az egéfz Orfzágban meg-
engedtetik. De a'Papok felefég nélkül él-
nek; azon kívül, a' mi alattomban meg-es-
hetik. Siámban, minekelőtte a' Szülék az Ö 
gyermekeknek házasságában meg-egygyezf 
nének, a' Jövendő-mondókat meg-kérdik t 

ha az egybe-házasúlni akarók, hdálig él-» 
hetnek é el-válás nélkül. Ha a'felelet jó » 
.a' Vőlegény a' maga Mátkájának valamelly 
tsekély. ajándékot vifzen. Mikor a' Vőle* 

I 4 • W 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



3?a % ( ° ) 

gény a' maga Mátkáját utoljára látogatja-
meg,azon alkudoznak azoknak atyjokfijaik, 
egygyik a1 másiknak mitsoda ajándékot ad-
jon? Meg-lévén az alku, az ajándék ki-fi-
zetődik. Az új házasokat az ő barátjaik is 
meg fzokták ajándékozni. Azután a' Tala-
poj , vagy Pap, fzentelt vízzel meg-
hinti őket, 's egynéhány könyörgéseket mond 
érettek. A' közelről való atyafijaknak ná-
lok nem fzabad öfzve-házasodni. A' 
Fő emberek fok ágyasokat tartanak, de in-
kább kevélyfégből,magok mutogatásokból, 
mint más végre. Á' köz nép ritkán él ezen 
fzabadfággaL Tsak az elfő felefégtöl váló 
gyermekek lehetnek örökösök , a' többek-
től valók ezeknek alájok vágynak vettetve. 
Midőn a' férjfijak a' Király' fzámára dolgoz-
nak , melly mint-egy fél efztendeig tart, az 
Ő felefégeik magok' munkájokból élnek. A' 
férj a' maga felefégeit's gyermekeit el-ad-
liatja. A' házassági el-válás a' férjnek tet-
tesétől függ: noha az is meg-esik, hogy az 
afzfzony kívánja az el-válást, 's a' férj is 
meg-egygyez benne; 's felefégének házasság 
által reá fzáilott jófzágát vifzfza-ádja. 

A' Koreabéliek fokkal kevélyebbek, 
hogy fem mint ő nálok a' férjfi a' leány után 
járna; hanem a' ki meg akar házasodni, az 
egy lóra fel-űl, barátitól kísértetvén a' Vá-
roson fel 's alá nyargalódzik; végre annak 

az 
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az embernek háza előtt, a' kinek leányát 
el akarja- venni, meg-áll; kit a' leánynak 
Sziiléji köfzöntenek, a' házba bé-vifznek; 
V a' leánnyal minden hofzfzas tzeremónia 
nélkül Öfzve-adnak. ' 

A fzénának bé fózattatásáróU 
Mikor a' fzénát kazalba, vagy bagjába 

rakják , egy for rakást meg-kell hinteni ÍÖval 
ollyan formán, mint-ha magot vetne az em-
ber, második, harmadik, Va't. forral is igy 

• kell tselekedni , de mentől feljebb megyen az; 
ember, annál bővebben kell a' fót hinteni. Egy 
néhány nap múlva kezd a' fzén-* füstölögni j 
ez annak a'jele,hogy a' fó akkpr olvad, 's 
magát úgy belé vefzi a' fzénába, hogy attól 
többé külön nem válik. Ennek a' bé-fózat? 
tatásnak ezen haíznai vágynák, i . A' melly 
fü külömbben keferü és rofzfz vólt, az is olly' 
jóvá lefz' hogy mind a' juh, mind a' fzarvas 
marha jó ízűen meg efzi. 2. A* melly í'zéná-
nak valami baja efett , míg haza takarították, 
az is meg javul. 3 Az illy fzéna minden* 
féle baromnak ugyan, de kivált a'juhoknak 
igen egéfzíeges. 4. így femmivei fem kerül 
többe a'marháknak való fó. Mert a'melly 
marha illyen fos fzénával él, azt nem kell 
íózni. Vagy ha valamélly marha fzuntelen il-
3 yennel nem él,hanem tsak néha, azt hat hét* 

Y 5 ben 
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ben elég egjfzer fózni, holott külömben a" 
melly foha fós fzénát nem eízik, azt min-
den tizen-negyedik napon kell fózni. 5. Mi-
kor nedves időben esik a' gy iilytés, akkor 
a" meg-gyuladástól, peuéfzedéstől a'fós fzé-
nát meg lehet tartani. Svéd- és Schweitz-
Orfzágban leg-közönfégesebb fzokás a'ízé-
nát bé»íozni. 

Geographia Praktica et Aftronomica ad 
Geográphiam et Nauticam applicata. 

Ezeu hafznos könyvnek fzerzője P. 
Kautfch Ignátz Piárista. Az Elö-Befzéd-
ben í'zpU az író a' Geográfiának eredetéről, 
nevelkedéséről mind a' mai időig. A'mun-
ka magában foglalja ezeket: —• 1. Hogy 
kell Plaflisferiumokat, Generális és Spe-
ciális mappákat rajzolni, az Áltronomusok-
nak jegyzéseik fzerént, a' Városoknak Geo-
gráfiai hofzfzúfágokat és fzélességeket meg-
határozni. E' yégre másodfzor feljegyez-
tetnek az egéfz Világon lévő nevezetesebb 
Városoknak Geográfiai fzélesságek ós hofz* 
fzúfágok, a' meilyek a' napnak, hóidnak, 
és a' Jupiter Satelleseinek meg-íetétiilések-
ből határoztatnak-meg. g. Le-írattatik a' 
mágnes-kőnek találtatása, annak az Éfzaki 
ponttól való elrhajlásá, 's a' vele való élés. 
4, ke-íráttatnalÉ- az egéíz Világon lévő ne-

ve-
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rezetesebb tsillag-vizsgáló tornyok, f . Meg-
mondatik, mint kell nérnelly Égi jegyzése-
ket tenni, a' PQIHS' magasságát, vagy va» 
JameHy helynek Geográfiai fzélességét, és 
így a' glóbuson, vagy mappán vala melly 
hely hol légyen, meg-találxii. 6. A ' Geo-
gráfiának, Aítronomiának, tengeren való 
hajózásnak nagy hafznára, minden .láttatha-
tó nap- és holdbéli fogyatkozások 1787* Eíz-
tendötől fogva 1800-ig fel-írattatnak. A ' 
mi a'Napot illeti , egy különös mappán an-
nak minden fogyatkozásai fel-jegyeztetnek; 
úgy hogy minden Orfzágés hely benne meg-
láthasssa a'fogyatkozásnak idejét > és mikor 
légyen leg-nagyobb -a' fogyatkozás. Né, 
melly nevezetesebb helyek az egéíz Világon, 
a1 honnan a'nap- és holdbéli fogyatkozás-
nak elejét, közepét, végét, és nagyfágát 
meg lehessen határozni/ említtetnek: p. o. 
Amfterdám, Augsbúrg , Agra, Napkeleti 
Indiában, Berlin, Bologna, Brün, Brüfselj 
Kpnítántzinápoly, Dántzig, Drezda, Goa Nap-
keleti Indiában. Ispahan Periiában, Kop* 
penhagen, Krakkó , Lipsia, Lemberg, Lis-
bona, Madrit, Moguntzia, Málta, Medío-
lan, Norinberg, Buda, Olmutz, Párizs, 
Prága j Róma, Stokholm , Béts, Varfó, Pe» 
kin Kinában, Petersburg. -Vilna. 7. Mint-
hogy pedig a'Városoknak, Tartományok-
nak valofágos helyeket, 's egymástól való 

-*• mefz-
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mefzfzefégeket a'napnak, hóidnak, és Ju-
piter Satelleseinek fogyatkozásoknak kii-
lömbb-kiilömbb helyekről való látásokból 
lehet meg-határozni; fok ki-dólgoztatott pél-
dák hozattatnak-elő, mellyekben meg-mu-
tattatik, mint kelljen a' napnak, hóidnak, 
és Jupiter Satelleseinek fogyatkozások' látá-
sokból valamelly helynek Geográfiai fzéles-
ségét és hofzfzúfágát, vagy valófágos helyét 
meg-találni valamelly globuson, vagy map-
pán. g. Előradattatik, mint kelljen egy 
Hajósnak, mikor Ő , a' fzelektol és haboktól 
a' tengeren valamelly esméretlen Szigethez 
hányattatik, a' Jupiter Satelleseinek fogyat-
kozásokból, melly egy hónapban gyakran 
meg-esik , meg-tudni, hol légyén ö , 's mer-
re kell menni, hogy arra a' hellyre, a'ho-
vá igyekezik, ehérhessen. Ez a' híres kér-
dés az, a' mellyre való helyes feleletért 
20/000. Sterlinget, vagy ?80/000. forintokat 
tettek-fel jutalmul az Ánglusok. 9. Meg-
mondatik I874. Efzt. Vénusnak a'Nap alatt 
által való menetele: a' tsillag-vizgálás-
nak hafzna: a' Napnak, Hóidnak, 's 
más Plánétáknak mefzízefégek és nagyfágok 
a' Német mért-földek fzerént. Ezt a' hafz-
noá könyvet Mahler Úr' Könyves-bóltjában 
Pozsonban meg lehet találni: nem kiilörri-
ben Trattner Úrnál Bétsben, Pesten, Te-
mesváron, árra i. fi. 30. kr, 

IV. 
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IV. Jkmetnek, a' meg-hólt Török Tsdfzdr-
nak képe. 

IV. Ákmet vagy Abdűl Hámid ízüle-
tet* 1725. Efzt. Máj. 20. napj. Az Atyja vólt 
III. Akmít, a' ki 1730-ban a' Tsáfzárfágtól 
meg-fo iktattatott, 1736-ban pedig meg-hólt. 
IV. Akmet III. Mustafának á' maga Báty-
jának halála után, 1774-ben Jan. 21. napj. 
ül-t a' Tsáfzári izékbe. Testére nézve fői-
rány , közép termetnél valamivel nagyobb, 
erős terméfzetű vólt , de erejét a' Serailban 
el-vefztegette, ábrázatjában femmi kívánfág 
nem vólt, hofzfzú nagy feje a' több testével 
nem illett-öfzve. Nem vólt olly kegyetlen 
terméfzetű , mint a' Török Tsáfzárok fzok-
tak lenni: mindazáltal fokfzor adta kegyet-
lenfégének jelét, valahányfzor azt az ö £*-
lefégei, és a' Kisláaga, vagy a' heréltek-
nek ElÖl-járójok, kiktől magát igazgattatni 
engedte, akarták. Az ö uralkodásának ide-
jében a' Török birodalom nagy romlásokat 
ízen vedett. Ama fzarentsétlen hadakozások 
után a' Mufzkákkal kötött békesség: az an-
nak a' békességnek ereje fzerént a' fekete 
tengeren való fzabad hajózás, a' Portától el-
ízakafztatott Krim, Printz Sérákliusnak &' 
Töröktől való meg-erosíttetett függetlenfé-
ge. Kótzimnak, Otzakovnak megivétette-

• . • " té-
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tések, 's a' t. ollyan febek, melly eket fem-
mi ido be nem gyógyíthat. Az Akmef kö-
vetője III. Szelim, az uralkodó famíliából 
leg-öregebb Iií. Muírafának Akmet előttva-
Ió Tsáfzarnak aT fija, egy 30. efztendős tü-
zes, és még Tsáfzárfzága előtt a'népnél igen 
kedves Fejedelem. 

A' Találós Mese vólt Nyelv; a' Rej-
tett Szó Szem. 

Találós Mese. 
Érzéketlen állat, még-is forog 5/ jár, 's kél. 

Esméri Napkelet, Napnyugot, Efzak 's Dél. 
A' mit mástól költsön feí-vett, ofztogatja, 

A' magáét másnak foha nem adhatja. 
A' mit két hét alatt gyűjtőt, ei-fetsérli, 

"Változó, 's minden nap'helyét fel-tseréli. 
E' mesének az lefz'.meg-fejtö mestere, 
A ' ki tudja, mi a' Törökök Czímere. 

N. Kálló. F. G« 
Rejtett Szó., 

Született nyelvemen öt betűn neveznek, , 
A' Deákok pedig egy gyei meg-fzereznek4 

Az utolsó lábam ha el-vágják tőlem , 
Egy jó kapa 's fej íze nyel telik tóoTem. 

Ha jól ki-keresik, ollyat is találnák 
Bennem, meílybol inget 's gatyátjót tsi-

nálnak. 
Ki-
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Ki-telik belőlem minden ember neve , 
'S minden tál ételnek tsak a' pufzta leve. 

Az is , mellyel a' vén Afzfzony neveztetik , 
De ezt az öregek éppen nem fzereük. 

N. Kálló. F. G. 

Kaldbfiának az 1783- Efzt. vólt főid-indu-
lás után való állapotja. 

Kalabria Neápolis-Orfzágnak egy neve-
zetes réfze, melly a'főid-indulásnak igen na-
gyon ki vagyon tétettetve, nevezetes föld-
indulás az, melly 1638-ban,ismét 1641-ben 
az egéfz tartómanyt meg-rontotta, de leg-
nevezetesebb 's rettenetesebb az, melly 
1783-ban Fe.bruáriusban történt. Érzette 
ezt a' föld-indulást Szitzilia .is, de tsakMefz-
fzína Városa fzenvedett miatta: és akármely 
igen meg-romladozottnak tessék is ez a'Vá-
ros elfő tekéntettel; de ennek romlását a" 
Kalabriaihoz ingyen fem lehet hasonlítani. 
1783-ban Febr. 5. napjától fogva, azon' efz-
tendőben November' végéig 1004. nagyobb 
és kissebb föld-indulások tapafztaltaítattak. 
Azok közzül 771. az elfóbb 8. hónapokban 
estek , a'többek pedig azután most hama-
rább , majd későbben, néha több ,néha ke-
vesebb. De a' nagyobb föld-indulások , 
jnéllyek Kalabriát és Mefzfzinát öfzve-ron-
tottákj és olly fok ezer embereket meg-öl-

-tek, 
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tek, estek az 83-ban, Febr. nap), éppen 
dél tájban, mikor az emberek nagy rél'zént 
ebédnél ültek. A' második vólt az azt a' 
napot követő éjtfzakán éjfélkor, a' melly a ' 
tengert a' Kalabriai partok felé a' fzárazra 
lígy ki-nyomta, hogy Sciglio Városának 1300. 
lakosait, kik bátorfágnak okáért a' tenger 
partra költöztek, el-borította. De leg-ret-
tentöbb vólt az , a' melly Mártziusnak 28. 
napján esett , mellyet az Orfzagnak Éfzaki 
léfze is meg-érzett; de a' melly ben olly fok 
emberek, mint az elföbbekben, minthogy 
már a'kő épületekből ki-költöztek, és deíz-
ka hajlékokban laktak, nem vefetek-el. A! 
nevezetesebb Városok és helyfégek, mel-
lyek a'főid indulás miatt el-füllyedtek, lako-
saiknak, a' meg-hóltaknak fzámokkal ezek: 

Város, a'benne lévő La- Meg-
kosoknak fzámok. holtak, 

Szerra - 4481 - -
Chiaravalla - - 2400 - - l 
Cardinale - - 2291 - - 1 
Sziambario 14^8 - - 9 
Szoriano és Szorianello 5505 - - 301 
Azena 10. hozzátarto-

zó falukkal - 621^ - - " J83 
IMileto - - 1693 - - 54 

Ez á' Város egy kretás hegyen állott, 
melly úgy el-füllyedett, hogy helyjét fem le-
het látni. (A ' többi következik,) 
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