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Költ Komáromban*, Böjt Elő Havának 
3. Napján. 

A' Galamboknak folytptdjoh 

A 9 
kik olvasták Tafsónak azon vité- . 

z i k ö l t e m é n y é t , mellvnek tzímje ez: Meg* 
fzabadíttatott ^férufálem; tudják , hogy 
az a' galamb/, meilyet Soliman Súltán kül-
dött eggy levéllel Aladinhoz Jérufálembe, 
eggy folyom Aladártól űzettetvén, a' Ke-
refztyéneknek táborjok felett, a' Fő-Vezér-
nek Godfridnek kebelében kerefett magának 
mene'dék helyet, és ez által az ellenfégnek 
fzándéka ki-nyilatköztattatott Ss meg-elŐzte* 
tett. Igaz Az, hogy a' Poéta ezt a'törté-
netet a' képzelődésnek fzép virágjával hin-
tette-meg: de mindnyájan bizonyítják az ab-
ban az időben éltt Histórikufok, hogy eb-
ben a' Kerefztes hadakozásban gyakorta él-
tek illyen levél-hordókkal. Ekképpen a-
fcok a' két Követek, a' kiket Printz Hafárt 
küldött volt Godfridhez Békefséget kötni, 
mihelyt á' Békefség meg-lett, mindjárt két 
illyeri fzárnyas kurírokat küldöttek-el elői%, 
A' Fejedelemhez } hogy néki a'Békefségröl 

M, Gyii}. III. Ifi K hílt 
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hírt vigyenek. A* régi Rómaiakról is ol-
vafsuk, hogy azok is a' hadakozásnak ide-
jében galambok által küldöztek leveleket, 
így p. o. mikor Modena várofa ostrom olta-
tott, Hírtius és Decius Brutus mindenkor 
galambok által túdófították egymást követ-
kezendő dolgaik felöl, — " A l i g van két 
fzáz efztendeje; hogy a' Hollandufok is a' 
Spanyolokkal folytattatott hadakozáíbkban 
éltek illyen galamb-postákkal fok főben já-
ró dolgokban. Nevezetefen mikor Harlem 
és Leyda várofa máfodfzor ostromoltatott, 
az öráníai Hertzeg Guilielm, nagy hafzon-
nal élt ezekkel a' levél hordókkal, míg 
végre eggy . fzerentsétlen történet által eggy 
illyen levél-vivő galamb a' Syanyolok' ke-
zekbe nem efett.. Ezek meg-találván a' le-
velet íz árny a alatt; parantsolatot adtak-ki, 
hogy valamennyi galamb a' tábor felett el-
repül , mind azt agyon lövöldözzék. Még 
némelly Kis Afzfzonyoknak e' Gyűjtemény-
nek fzorgalmatos olvafóinak kedvekért il-
lendő léfzen említenünk azt is, hogy hajdan 
a' fzeretők is éltek a' galamb postákkal. 
Erre tzéloznak Theocritusnak víg képzelő-
d é í e i . — , ' . ' 

Kedves galamb! hova íietfz 
Rólad jő melly drága illat ! 

Szerelem — Levelet vihetfz 
Bal'samozott fzárnyad alatt 's a' i, 

BÍU • 
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BsUfoklofsdg- / 
A^ bél-pokloíság közönfeges nyavalya 

Napkeleti Orízágókbánj, leg^inkább pe-
dig Egyiptom annak féfkke vagy eredete. 
Némelly bőlts %Orvofeknak értelmek fzerent 
ízármazik ez a'.gonofz nyavalya a' tiízta és 
egéízfeges víznek nem létéből, â  büdös ta- . 
Vakból fogattatott és í<5talan halakkal való é-
lésből, az igen meg-értt félig meg-rotha 
dott íajtoknak ételekből, mellyekkel táp-
lálja magát leg-inkább fkegényfeg Égyip-
tómban* Ez ^ nyavalya nem egyéb, ha-, 
nem igen itagy graduía â  &Of64únak, vagy 
az ínyéket rothalztó fülynek, és az egéík 
testet rut fekélyekkél fzokta bé-borítani. 
A z o k ^ Kerefztes Vitézek, a' kik â  S%& 
Sildnek meg-hódoláfara mentek v o l t ; Eu^ 
topába is bé-hozták ezt á' rát nyavalyát* " 
'Lehetetlen volt azon az idegen földön olly 
fok ezer Kerefetyéneknek jó eleféget fzerez- . 
ni , 's az öltözetben való tsínofságot fel-tar-
tani* A' melly fejér ruhákat még azokban &' 
Századokban vi(eltek ^ gyapjúból voltak fzö-
Vettetve; mert még a'gyólts igen drága és ritka 
volt* Azt írja eggy hiteles Frantzia ícó, hogy 
még akkor Frantzia Orfzágban íenkinek íem 
vo l t gyólw fejér ruhája, hanem â  VII* Károly 
Feleíegének vólt eggy pár,A- Kereíztes-Vite^ 

K zek^ 
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zeknek gyapjúból fzött ingeik tehát igen ha-
mar el-kapták ezt a' ragadó^nyavalyát, 's tes-
teiket dörgölvén, mind inkább inkább nevel-
ték a' melegféget, 's öregbítették ezt a'go-
liofzt. Ide tartozik az is, hogy a' mikor 

i mind a'rofzfz elefég,mindaz öltözetnek mód-
ja és tsíritalanfága így el-hataimaztatta kö-
zöltök st -bél-póklofságot, nem tudtak fem-
mi orvofságot találni; mellyel azt gyógyít-
hattak vólna. A z t írja Joinville, hogy a' 
kik jó tanátsokat akartak adni , azt javafol-
ták a' bél-poklofoknak, hogy fzalonnát egye-
n e k , 's bort igyanak reá. Ugyan Ő elő-bé-
fzélli azt is , melly fok nyughatatlanfágokat 
's bajokat fzenvédett légyen IX-dik Lajos 
ez időben, míg a' Szent névre magát érdé-
mefsé tehette. — Ezek a' Kerefztes Vitézek 
vifzfza-jövén a' Szent-fŐldröl, ezt a' drága 
portékát ís el-hozták magokkal, 's olly kö-
zönfégefsé tették a' bél-poklofságot Európá-
ban , hogy két fzáz efztendők alatt is alig 
lehetett ki-írtani. Némelly Orvos Dokto-
rok azt mondják ugyan, hogy már a' Ke-
refztes hadakozáfok, vagy a' mint a' Ma-
gyarok nevezik, a' Kurutzok előtt (a cru-
ce) is tapafztaltatott Európában a' bél-pok-
lofság; de tsak ugyan igaz az, hogy ezután 
terjedett-el, és közönfégefsé lett majd min-
den Orfzágokban, valamint a' himlő is , 
melly Abyfsiniában vette eredetét, fokkal 

' na-
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nagyobban kezdett dühösködni Európában 
a' Kerefztes-vitézeknek vifzfza-jövetelek u-
tán. — Nern találván femmi Orvoíságot 
ellene; azt. tselekedték, a* mit Mófes is jja-
váfol , hogy t. i. a' bél-poklofok külön zá-
rattafsanak. Építtettek azért minden Orfzá-
gokban fok Lazarétumok vagy Ispotályok, 
a' mellyekben a' bélpoklofok tápláltattak, 
Mathias.. Paris híres Historikus azt írja, 
hogy VHI-dik Lajos Frantziai Király alatt, 
többek voltak Európában tizen-kilentz ezer 
Ispotályoknál , mellyek a' bél-poklofok'fzá-
mokra építtettek; és iaa^-dik efztendöben 
mágában Frantzia Orfzágban találtattak két 
ezer illyen Ispotályok. — Német Orfzág-
ban ez a' béi-poklofság adott alkalmatofsá-
got a' gyakor feredésre, melly annak előtte 
fzokatlan vqlt. Még a' Fejedelmek 's Pa-
pok is el-kezdették ezt a' gyakori mofódást, 
hogy e' ragadó nyavalya ellen magokat ol-
talmazzák. Sokan, pénzt testáltak a'végre, 
hogy a' Klastromokbán 's Templompk mel-
lett feredö helyet tsináltafsanak, melly ek-? 
ben a' fzegény emberek ingyen feredtek, 
meg-köppölyöztettek, kenyérrel és ferrel 
meg-elégíttettek, hogy a' fundáló Személly? 

- nek lelkéért efedezzenek. Hogy a' Kei 
mefséget is ezen tsínofságra vehefsék, a' vé* 
geztetett; hogy fenkit a' Vitézi-rendbe bé-. 
siem vefznek, ha tsak nem ferdik, és a' fza,* 

K 3 
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kállát el nem beretválja. A1 ferdésre rá állt-* 
tak , de a' fzakállokat nem akarták el-vet-
ni , minthogy a' Papi-rend a' magáét meg-
hagyta, és azt ékefségnek tartotta. Tsak 
hamar úgy lábra kapott ez a' ferdés, hogy 
Lakodalmakban is, nem tsak a' Vő-legény 
és menny-afzfzony, ' hanem a' Vendégek is 
meg-feredtek a' Vő-legény kőltfégére. A ' 
Mester legények is nem tsak azt, kívánták 
Gazdaiktól, hogy nékik a' ferdésre is min-
dén héten pénzt adjanak, hanem azt is, 
hogy Szombaton dél után elébb el-hagyhas-
fák a' munkát, mint egyéb napokon. Ek-

' kor vette eredetet az a' izokás , melly m é g 
m a is meg-van, (noha már a' Kirá3yi-pa-
rantsolat által nagyon tíftatik ) hogy a' Kő-
mívefek , Átsok , 's egyéb Mester-emberek 
Szombaton két órával kevefebbet dolgoz^ 
nak , még is az egéfz. iiap-fzámot meg-üí-
vánják. —- Sok helyen a' Papok 's Püspö-
kök ez újfzokásból hafznot tsináltak magok-
nak, Augsburg- Várofának íégi Története--
iben olvafsuk, hogy valamikor a' Püspök 
ferdett; á* Városnak eggy inget és eggy tö-
rölköző kendőt kellett néki ajándékozni, a' 
Káplánjának pedig negyven pénzt. — A ' 
következendő időkben fokán kezdték ma-
gokat abban mutogatni ; hogy nékik a' fex-
déshez ízép fejér ruhájok vagyon. Innen 
k t í n' fzokás is, hogy a' lakodalom nap-

ja 
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ja előtt nem tsak a' Vő-legénj és meny. 
afzfzony meg-feredtek, hanem a' Meny-afz-
fzonynak, mind a* Vö-legényhek, mind pe-
dig annak Szüléinek ingeket'kellett a'fer-
désre ajándékozni. Mivel pedig ez a' kö-
vetkezendő időkben igen költféges.és ter-
hes fzokáfsá változott; azért is Német Or-
fzágon törvény fzerént meg-tíltatott, hogy 
többé a' lakodálom-béli vendégeket ne vi-
gyék ferdore , 's . meg-határoztatott az i s , ' 
mennyit adjon a'Meny-afzfzony ajándékban, 
P. o. lyg l-ben a' végeztetett Roftochban, 
hogy a' Meny-afzfzony ne kénteleníttefsék 
többet adni a' Vő-legénynek, hanem eggy 
pár fejér ruhát, és háló-füveget a' ferdésre, 
ixiellynek árra ne legyen több öt forintnál, 
-r- Mar m a , riúvel nemtartattafik ollyfzük-
legesnek a' ferdés , mint akkor a' bél-pok-
loíság ellen, 's eggy más mai nyavalya, tnelly 
már tsak nem minden Orfzágokban el-hatal-
mazott, a' meleg ferdoket gyanú fokká Jet-
té; nem fördik-meg fem a'' Vő-legény lem 
a' Meny-afzfzony; de az a' íz ok ás még is 
meg-van, hogy a' Meny-afzfzony fejér rú-
piával kedveskedik a" Vö-legénynek. 

Örömmel jelenthetjük Kedves Qlvaípr 
iáknak, hogy Hazánk-diai , mitid kitsinyek 
íijitid Nagyok kezdik '..érezni, hogy ditsőfé-

r/ k 4 
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gekre fz'olgál az nékik, hogy ők az Attila , 
Geyza, Sz, István, Hunyadi Mátyás, és 
Bátoriak' maradéki , és hogy nem fzükfég 
nékik idegen bőrbe hújn i , azért hogy de? 
rék emberek legyenek. — Sok T. T . Vár-
megyéknek már meg-efett Gyűléfeikben fen-
t i Kaputrokban bé nem botsáttato#; mindé? 
jiek Magyarul befzélltek, 's minthogy a Ke, 
gyelmes Feliég mi hozzánk is azon a' nyel? 
ven fzólltt, (a' mint az illendöíeg kívánta) 
azon feleltek vifzfza. Ha némelívek a' Gyü ? 
lésben Deák fzót elegyítettek fzavaik közzé, 
mindjárt találkozott oily bajúl'/.os Magyar a' 
ki fel-fzóiialt: Mint tehetnénk azt ki Ma-
gijarofan ? 's meg kell vallani, hogy olly 
ízerentsés ki-fejezéfekitel éltek, melly eket 
femmi más Európai nyelvnek ki-nyomáfai 
fellyüt nem haladnak. Már most fenki 
fem kételkedik a' felől, hogy a' Polgári 
és Törvényes dolgok a' Kegyelmes Fel leg-
nek engedelméből Magyarul ne folytattafsa-
nak. Sőt nagy reményíeg van a' felől is , 
hogy mind az apróbb mind a', nagyobb Os-
kolákban , Magyarul fognak a' leg-fzükfege-
febb Tudományok taníttatni; —- T, Pest 
Vármegyéből .túdófíttatunk, hogy nem ré-
giben eggy bajúfzos Magyar Úr, eggy Kal-
márhoz bé-menvéq , pofztókat kért tőle , 's 
f g y é b portékákat. A ' Kalmár, a' kinek 
Pest Vármegyében Magyar fzó ollyan 

v ó l t , 
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vó l t , mint ha Chinai nyelven fzóllttak vol-
na hozzá, tsúfolóeó moiölygáfsal azt mond-
ja., Reményiem ho,gy Úr t%d Németül. 
-r- Már arról tünts itt kérdés tudok éénNér 
metűl vagy nem? hanem poíztót akarok 
venni, 's hát Kend nem tud Magyarul? 
Mellyre mikor mondotta hogy Hiein,: ofzye 
hordta Apját Anyját — -r- 's más Boltba 
ment , a' jiol tudiak vele Magyarul befzell 
ni. • ?err Valófággal jiagy meg-útáláíá az egeís 
Magyar Nemzetnek, hogy holmi idegenek 
eggy páltzával bé-jcinek Hazánkba, itt Kel-
nerekké,' Vendég-fogadófokká , Kalmárok-
ká lefznek, a' fzegény Magyar Népnek 'íír-
jával fel-híznak, meg-gazdagodnak, 's még 
tsak annyira fem méltóztatják Nemzetünket, 
hogy nyelvünket meg-tanúinák, — Sőt mi-
kor a' fzegény Magyar fizet nékik, 's őket 
tartja, még nevetik, ha Németül &kadp.zY§ 
befzéll- -W' nrr ' 

Biv-r.ackd$* • : 

Wéber Simon Péter Ur jelenti, hogy 
T. Pétzeli Jó'sef Úrnak újra két munkáját 
ki-nyomtatta, Az I-fö Klzíf, melly a' Szo-
morú Játékon kívül e' következendaket fog-
lalja magában, l-fzör az Jncasnak , vagy a$ 
Amerikában véghez vitetett kegyetlenfégnek 
rövid Cummájáte $rfzor minden Qrfzágnakv 

' K 3 
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főképpen Magyar Orfzág' Históriájának leg-
ízebb darabjait. 3-fzor Sz. Istvántól fogva 
minden Orfzág-Gyüléfeinek fő végezéfeiket, 
's Hazánknak Igazgatáíi Törvényeit. 4 - f z e r 

A z 1741-ben 's következendőkben folytat-
tatott hadakozást* §-fzör A ' hét efztendei 
háborúnak a' leg-hiíelefebb írók után való 
le-íráfát. 6-fzor A z 1778-ban ki-ütött hár 
borúnak Summáját, 's egéíz Európának ak-
kori állapotját. Mind .ezek eggyütt 30. xron 
adattatnak. ~ A ' kik meg-ízerezni kíván-
ják, méltóztafsanak r a g o k a t azon érdemes 
Utaknál jelenteni, a' kik a'• Mdrtytok" Ofz-
topdban V a ' Pifctétbeqi.as. Előre-fíz£tés.t bé-
fzedték. — Ezen érdemes Urak pedig, kik-
nek a' köfzöneten fellyűl, minden tízre eggy 
ajándékoztatik, ne fajnállják Pesti Váfár e-
lőtt két héttel, akár T. Pétzeli Jó'sefürat, 
akár Wéber Urat az Előre-fizetöknek fzá-
rrxokról túdófítani, hogy a' kívánt nyomtat-
ványokat mindeneknek le-víiieíse„ —> A ' 
pénzt pedig tsak Pestre küldjék bizonyos 
embertől, a' ki egyfzer'smind a' nyomtatvá-
nyokat is kezéhez vegye- t - A ' máíik mun-
ka Berveij fír halmai 's Elwiélkedéfei, mel-
lyek. Angliában egymás után tizen-ötlzör. 
nyomtattattak-ki, 's reményijük, hogy ná-
lunk is nagy kedvefséget fognak találni, 
Minthogy még a1 múnka egéfzen el nem ké-
feűlt, nem lehet az árrát meg-,határozni; de. 

ez 
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és is jutalmas árron fog Pesten Wéber Úr-
nál találtatni. — Nem küjömben Mei'op , 
Tánkréd 20. xrért, 's T . Pétzeli Jó'sef Úr-
nak eddig ki-jött egyéb munkáji is. — Wé-
ber Úrnak rend izerént való.fzálláfa vagyon 
Pesten a' Hatvani kapu melie.it, a' B.odr 
nárna.1? Házában. 

A' Találós Mefe .vólt .Fü-rí; a' Rejtet^ 
Szó Rdk, raellyböl ki-telik kár, áf. 

Találós Mese, 
Olly vi lamit kérdek, melly nek munkája te-

mérdek: 
Mellyre, ha jó felelő, Édipus álljon elő. 

Nints neki zörgéfe; olly tsendes az ö repe-
fése . 

Nem vefzed éfzre; noha nints pihenéfe foha. 
E z , ha napot hoz rád, délig testednek e-

rőt ád: 
'S á' mitad^eddig elé, el fzedi estvefelé^ 

El-vefzj a' ízép fzínt, a' barna tetőre havat 
• * M ű ; 

A ' bőrt rántzra fzecii, fárgahomályba fedi." 
így fzökik-el tőlünk; mint álom eryéfzik 

előlünk. 
Éáipe! f^ómxa fülelj; mit téfz ez? erre. 

felelj. 
Martosról, Édes Gergely 

Rei 
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Rejtett Szó. 
Főid kerek fégének bírom a' határát. 

Négy betűim téfzik Qrfzágunk'eggy Várát. 

Magyar Orjzágnak négy nagyobb Folyó" 
Vizei. 

Minden Orfzágoknak nagy ékefségekre 
fzolgálnak a' tsergedezö patakok 's folyó-
vizek. E' réfzben fem alább való Magyar 
Orfzág femmi egyéb Tartományoknál. Ter-
mékennyé 's kiefsé teí'zik e' földet fok fe* 
bes folyó-vízek, nevezetefen pedig a' Du-
na , Ti fza, Dráva, és Szává. Annyival 
illendőbb e' Gyűjteinényben ezeket rövide-
den le-írnunk, hogy a' régi Magyar Kirá-j 
lyoknak Tzímereket ezek ékefítették^ —? 

A ' D U N Á R Ó L , 
Ered ez az Európai folyó-vizeknek K:% 

rályok a' Duna. Svéviában Dónafinga, n.evü 
falu mellett : de hihető hogy az ö ki-apad? 
hatatlan kút-feje, az el-olvadhatatlan. ha? 
vakkal bé-boríttatott Alpefekben vagyon, 
Miiiekutánna egynéhány fzáz m?rt-földeket 
bé-fut, V többeket hatvan nagy folyó-vir 
zeknéi • kebelébe v é f z e n , hat ágako.n be-
megy a' Fekete tengerbe, 's még ott w 
Hiajd tíz mért-foldig ki-efmer^ti habja,t, .és, 

• ' . " meg? 
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meg-tartja édefségét. Elébb hogy fem ez 
a' hatalmas folyó-víz Hazánk' határira ér-
kezne, meg-jegyzést érdemel ezen a' Re-
gerispurgi ko-híd, melly az emberi elmének 
eggy remek munkája. Lintz alatt Greing-
burg mellett formál eggy nagy örvényt; melly-
hez közel táláltatnak kőfziklák is , de a' 
mellyek már ma nem olly vefzedelmefek 
mint régen vólVak. A ' Nagy Károly Tsá-
fzár a' maga idejében eggyefítni akarta a' 
Dunát a' Rhénufsál, a' mellytöl Schaffhaus* 
nál tsak öt mért-földnyire eíik. IV-dik Ká-
roly pedig a' Moldau vizével akarta eggye-
fíteni. Magyar Orfzágon tekervényefen 
folyván a' Duna, és ágakra ofzolván, fok 
Szigeteket tsinál. Nevezetes ezek köztt a' • 
Csalló-köz, melly Pofonnál kezdődik, 's 
Komáromig tart; hofzfza tíz, leg-nagyobb 
fzélefsége pedig három mért-föld. Nevez-
tetett a' régi időkben Arany-kertnek,, mind 
a' benne termő fzép gyümöltsökért, mind 
pedig talán a' Dunában találtató arany fö-
venyekért. Kiilönöfen. fzerette Mátyás Ki-
rály ezt a' fzigetet, és örömest múlatott 
benne. A z Öreg emberek most is befzél-
lik , melly áldott főid volt ez .tsak ez előtt 
60. efztendőkkel is; de a' Dunának tsak 
nem minden efztendőben való ki-áradáfai 
a' mi időnkben ezt a' Szigetet nagyor 
meg - vefztegették, Azután találtatik a 

Szent 
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Szent András és Szent Margit Szigete, 
mellybeti láttatik még ma is az a' Temp-
lom mel l jet IV" - dik Béia Magyar Or-
ízági Krrály építtetett, 's mell jet bírtak a' 
Domonkos Apátzái. —-• Budán alol efik a' 
Rátzkevi Sziget, mel.'yet VI-dik' Karol j 
Tsáfzár Eugeníus Printznek ajándékozott, 
ma pedig árendábatt vagyon. E', nevezte-
tik más-k éppen Cáepel Szigetének, mert 
Árpád itt legeltette volt lovait* és eggy Cse-
pel nevezetű embert tett azokon vigyázóvá* 
Mikor hajdan a' Magyar Orfzági Királyok 
házafoatak, ' ezt a' fzigetet fzokták adni 
jegyben Felefégeiknek. Kíilqnöfen meg-é-
kefítette ezt Eugénius Hertz eg fok épüle-
tekkel , fzölő-tövekkel, 's hafznos gyűmölts 
fákkal. . Ehez tartoznak még.minteggy hu-
fzon három apró fzigetetsk.ék, mellyekben * 
fzép gyiimöltsök teremnek, és; a' vadáfzat-
ra igen alkalmatofak. —* 

A ' Dunának nap-keleti partján nevezetes 
Várofok ezek, 

l-fzör Pofona' Király.' koronáztatá-
fának helye. .Még 1709-ben állíttatott itt 
fel a' repülő lúd; de mikor Orfzág-gyüléfe 
tartattatik, akkor hajókon fzokolt állandó 
híd építtetni. , Igen fzép fétáló helyet ké-
fzíttetett itt a' Theátrum előtt Gróf Csáki 
György, melly ha fákkal bé-ültettetik: akár-
melly Német Orfzági Város e' refzben fe-

let-
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lette nem ditsekedhetik. Nevezetes Pofon-
ban a'Vár, meilyben tartatott eddig a' Koro-
na, 's meilyben lakott volt Albert Hertzeg, ma 
pedig a' Királyi Seminarium helyheztetett 
oda. A ' Kaízárma, méllyben meg fér hat 
fzáz ember. A ' Konigsberg vagy Király he-
gye , mellyre fzoktak fel-menni a' Királyok 
ló-háton, mikor meg-koronáztatnak, 's me-
zítelen karddal vágnak a' Világnak négy 
fzegeletei-felé; akarván azzal jelenteni, hogy 
az Qrfzágot minden elleníegek ellen oltal-
mazni fogják. Nevezetes a' Magazin is, 
m e l l y a' Városnak ékefségére ízoIgái. A ' 
Duna itt 130. öl fzélefségü, 's 1777-ben eí-
töltetett annak eggy ik ága, melly töltés ke* 
rült két fzáz ezer forintokba. -

ll-féor Komárom , melly 17^1 -Ben 
lett Királyi Vároísá. Mátyás Király ked-
ves Királyunk különöfen kedvellette ezt, 
kővel keríttette körül , 's 1472-ben fzép va-
das kerteket tsináltatott itten. I-fŐ Ferdi-
nánd építtette a' kiüfö várat, mellyel Leo-
pold Tsáfzár roeg-erőfíttetett. Neveztetik 
ez fzüz várnak, mivel-hogy a' Töröktől fo-
ha meg nem vétetett. A ' fellyebb való 
Századnak régén, mikor az elienfég Béts 
Várofát ostrommal fenyegette, az Archívum-
nak leg-feltöbb Levelei 's ritkafágai IS, ha-
jókon , mint bátorfágós menedék helybe ide 
kőltöztettek-le. Találtattak Várban a' több 

1 Ró- • 
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Római régifégeken kívül három kö kopor-
fók , melly eket a' Rómaiak tsináltattak. 

- Lásd ezekről a' többek között Fococknak 
Nap-keleti útazáfának III-dik Kötetjet, a' 
melly ben Magyar Orfzágnak is ritkafágairól 
b ö v le-írást fogfz találni. De már ez a'híres 
vár 1784-ben kótya - vetyére botsáttatott, 
melly által a' Város is eggy fö ékefsegétöl 
meg-fofztatott. Itt fzülettetett Poíthumus , 
vagy Atyja halála után íz ölettetett Láfzló 
Király 1449-ben. A ' repülő-híd abban az 
efztendőben állíttatott itt fe l , a' melly ben 
Hazánk' édes Anyja Mária Therézia meg-
koronáztatott. Ezt mutatja ennek fellyül-
íráfa: Primum hic pons volatilis Danubio 
impöjitiis Anno , quo Maria Therefia in 

•Regem coronaretur. Hajdan igen fzámo-
fak voltak ebben a' Városban a' 'Sidók. 
A ' Lakofóknak fzámok megy tizenkét ezer-
re 's egynehány fzázra. Ezek' között vagy* 
nak hat ezer két fzáz Romano-Catholicu-
fok; négy ezer hét fzáz Reformátufok ; mint 
eggy hét fzáz Evangélicufok, a' többek Rá-
tzok, de a? kik fzint ollyan jó Magyarok mint 
mi. —- Komáromon alól nem mefsfzére feküdt 
ama híresRómai Város,mellyPannóniának ne-
veztetett. A 4 fellyebb való Századnak 
elején a' Reformátufoknalc itt virágzó Colié-
giumjok vólt, melly ben minden Tudomá-
nyokra 's a' Theologiára is az If jak tanít-
tattak. , 

( A ' többi következik,) 
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