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X V L L E T E L . 

Költ Komáromban, iMjí £7ő Havának 
24. Napján, 

Nap-mjúgot felöl af Dundbáfzakadó folyó-
vizeknek 's azok mellett fekvő heh [egeknek 
. foUjtatájok 1 SIMON- TORN TAi 

H a a' Tanító ezekre nenri vi-
gyáz , és fem az Esküdteket fem 

„ a' lakofokat jóra nem inti , hanem 
minden latorfágban élnék a' Polgá-

5, r o k , akkor a' Prédikátort vastag bünte-
55 téfsel meg-büntetjük s az Esküdteket meg-
„ páltzázzuk és meg-bírfágöljtók, hogy így 
t, aVlatörfág meg-£zünjön , és a' tifzta élet 
,, még-maradhafsön.- Prédikátor e' pa-
„ rantsolatinkat gyakran a' templomban el-

olvafsa, hogy fen ki magát azzal ne-ment-
hefse, högy neirí vólt hírével. Ha Vala-
kin pedig ezek fzerént Valami eítk* és ne-
héz léfzen néki : jöjjön panafzolni, és ha 
onnan házul fél-teréhvel jött, Isten úgy fé-

3, gélljenl bizony ofan el-kidje, hogy egéfz 
„ t'eréhvel botsát] uk« írtuk Simontornyán 

1669-ben. Aehmet Glái Bégh. „ Ez a' 
Parantsolat a' Bégnek tulajdon keze írásán 
va l tartattatik még ma is Samaria Várofá* 

• M, Gyiiji III. Ni Q n a k 
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íiak Leveles tarjában; melly fok fzabadsá-
gokkal bíró Mező Város a' Csalló-közben; 
úgy hogy alig vólt eggy Király is III-dik 
Anclráütói-fogva, a' ki annak vagy vala-
íhelly új fzabádságot nem adott volna, v a g y 
a' régit meg-nem erófítétte volna. Ugyan 
©tt a' Város házában eggy hoűzú rajzolaton 
láttattatnak némelly Tatárok ló háton, és 
ezek a' Versek alatt o k : 
Halljad Samária kis Mező-városnak 

Ez el-múlt időkben forgot dolgainak 
Szerentse kerekét, 's meg-maradásának^ 

E' kis munka léfzen bizony fága annak* 
Györ-felöl a' Pogány ifzonyú táborát 

Béts-felé indítván, 's rettentő ostorát s 

JSagy Szombatnál vonja Kurulz ő fátórát, 
Tatár is meg-fzállá Jahrendorf' határát. 

Mindenütt a' fzörnyű tűz láng gyúladása* 
Rémíti e' kis helyt a' Tatár rablása, ( 

Úgy a' Kurutznak is irgalmatlan vasa",' 
Fő-hajtásra kifztet hódító Talpafsa, 's a' t* 

1L Szekfzárd. Mező város Tolna V á r -
megyében ; mellynek bora híres m é g a ' 
külfö Orfzágokon is. A z itt l é v ő híres A -
páturíagot építtette I-fő Béla Király, a' ki-
nek hamvai is itt nyúgofznak. A z itt lé-
v ő ifégi Kástélyt a' Vármegye meg-vet te , 
és abból eggy igen pompás Vármegye-há-
zat építtetett. •— Ugyan ez a1 Sár-víz fel* 
lyébb Fejér-Vármegyében neveli azokat a* 

t a v 
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t a v á k a t j mellyftk Fejér-vár alatt vágynák; 
ihellyek között nevezetes a' Sós-tó, és az 
Ingovány. Ezt a' Székes Fej ér-várt vá-
lafztották a' régi'Magyar Királyok az ö meg-
korönáztatásokra 's temetségekre; a' melly 
ditsőfégét bírtá ez a' Város ,500. efztendői 
ícig. Itt fekülznek e', kö^v '^zendö Kirá-
lyok ; úgy ríiint: Sz, I&t«£^> a' ki Budán, 
halt-meg 1038-ban, de t 'állc'de hozattatott. 
Kálmán, 1115-ben; Il-d^áPo/^ 1140-ben; 
IH-dik István , a' ki % n ^ ^ " n hólt-meg 
n j r j - b á n ; ÍV-dik István; á<£-Íik Béí.a, a* 
ki ugyan itt halt-meg I I>,H- han; III-dik 
Láfzló 1405-ben ; I-sö Károly . a' ki Vice-
grádban halt-ínég 1342-ben s I-sŐ Lajos, a* 
ki Nagy-Szombatban halt-meg I3íj2-ben; 
Albert; a' ki Nefzmelyen halt-meg 1439-ben; • 
Mátyás a' ki minekutánna Bétset meg- vette > 
ott halt-meg 1490-ben; íl-dik ULáfzló, a ' k i 
Budán halt-meg 1516-ban; II-dik Lajos, a' ki 
a' Mohátsi vefzedeleinben efett-el i f 26-ban; 
's utoljára Zapolya János, a' ki Erdélyben 
Száfz-íebesen hak-meg X f40-ben. —- A ' mi 
az itt meg-efetc koronázásokat illeti, a ' leg-
ütólfót 5 melly vólt 1^27-ben, minden kör-
iiyűl ál Sálival le-írja Uríxn Gáspár. Novem-
bernek 3-dik napján, a' Mária Templomá-
ban fok pompás tzeremoniákkal téteítetett 
a' Korona I-«sö Ferdinánd' fejére, mas nap 
p e d i g , de kevefebb pompára1! ? a' Kirá lya 

Q s né 
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né fejére is rá tették azt. Mikor a' Tem-
plomba bé-mentek, az Orízág' záfzlóit 's 
clénódiumait ezek a' Mágnások vitték. A ' 
Koronát "vitte a' Palatínus Báthori Is tván, 
a' Királyi páltzát Perényi Péter az Erdélyi 
V a j d a , Gróf Pofnig a' Királyi 'kardot, és 
Dóíi Sándor az arany-almát. A ' Nyitrai 
Püspök kente-njp*' a' Királynak jobb karját 
és háta-gerintze" 'ent olajjal. Más Mágná-
fokkal eggyütt Koronát fejébe tette, 's 
a ' Sz. Sákrameiitomot a' Királynak kiszol-
gáltatta; a' j i i k o r a ' Király fzáz aranyat tett-
le az oltárrá. A ' meg-koronáz tatás után , 
ment I-fÖ Ferdinánd Király a' Sz. Péter* 
templomába, melly ide két fzáz lépésnj i re 
vólt . A z egéfz út fzéléfeii bé vól t v o n v a 
veres poíztóval, melly atinakutanna a' lo-
kafágnak engedtetett/ Innen ló-haton ment 
a' Szent István Kápolnájába j melly vólt a ' 1 

hostátban , a' hol fel-íz óval meg - esküdt 
az Orfzág' Juísainak 's Törvényeinek rneg-
Őrizréfekre. A z esküvés Formuláját olvasta 
sl Vefzprémi P ü s p ö k , a' ki akkor az Or-
fzág'Cancelláriufsa vólt . E ' még- lé vén , a' 
Sokafág nagy tapfoláfokkal kiáltozta -. " Él-
jen a Király ! Innen ment a' Király eggy 
magas halomra ló-háton, melly Király hal-
mának "neveztetett, ''s a' fzokás fzerént me-
zítelen kardjával vágott az Orfzágnak négy*-
fzegeleteire j akarván azzal jelenteni, hogy 

V i a -
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a* Hazát minden ellenfegektql oltalmazni^ 
fogja, Ezek meg-lévén, a' Vendégfeg tar-
tattatott a\ Praepoft palotájában ; â  hol a* 
Királynak jobb keze felöl ült az . ő Testver? 
je Mária, balja felöl pedig a'Királyné# Még 
abban az időben voltak Székes Fejérvároa 
tíz igen ízép templomok; kivált pedig a* 
Fö-templomhoz haípnló nem vólt fok Or«, 
ízágokbp.n# Ennek íalai állottak betses már-
ványokból, az oltárok alabástromból, arany-
ból és ezüstből; â  Sz. edények pedig gyér 
mántokkaí ŝ egy^éb drága kövekkel voltak 
ki rakva. De mind ezek â  drága ékeísé-
gek â  Törököknek prédáik lettek 2543-ban. 
r— iy?6-ban új Püspökíeget állított itt fel 
JVÍáriaTherézia, Püspökké tette M* Sel-
lyei Hagy Ignátz Urat, a' ki Pes-
ten halt-meg, minden ja Hazaiaknak ke-
ferufegekre» Laknak most a' Városban 
%ninteggy tizen eggy ezer Lelkek^ 

Eleitől fogva igen nagy liíba vólt az a* 
Magyar Nenieíekb.en, hogy a^Mesteríege? 
ket ŝ Kereskedést mint alá-valój&gat úgy 
nézték, ^ arra gyermekeiket taníttatni nem 
akarták. — Innen a' lett, hogy többek 6o» 
ezer Görögöknél bé-jöttek Hazánkba % 

' ' ' ' • Q I ' ' kal» 
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kalmárkodtak kereskedtek, 's kiya.lt ezelőtt 
a* fok pénzt közzűlünk ki-hordták. Las-
Fanként az egefz Orfzágban mind idegének 
foglaltak-él a' Kalmárfágot; úgy hogy De-
bretzenen kívül alig találtatnak Magyar Kal-
márok. — Ebből a' let t , hogy az élésnek 's 
gazdáfágnak kút-fejeit- az idegenek foglal-
ták-eí, fok Nemefek pedig egéfzen el-fze-

. gényedtek." — Mennyin vágynák pllyanok 
T . Szabólts ^ Beregh, Aba-Új é« más V"ár-
megyékben is, a 'kiknek a' fziír is alig akad-
meg nyakokon. — Mi okozta ezeknek el-
ízegényedéfeket ? A ' Kalmárfágnak , Keres-
kedésnek, 's minden-féle mesterfégnek m e g -
utál áfa. Ennek a' Századnak elején eggy 
nemes ' eiíibér eggy ' egéfz falut bír t , vol tak 
t é t gyermekéi, és így halála utáii a• falu 
hét réfzre ofztátptt. A ' hétnelc kinek több 
kinek kevefebb lévén lettet: 30. gyermekeik, 
már a- falu harmintz réfzre ment. A ' har-
mintznak lettek ismét 130. maradékaik , a' 
kiknek már qlly kevés jutott, a' faluból , 
hogy á-* kenyérben I s alig efznek' eléget. —• 
A z illyeket mind el lehetett volna kerülni, 
ha Eleink a' Kalmárfágot, Kereskedést, 's 
ynesl erfégeket fzerették volna, v a g y gyer-
mekeiket pofztó, matéria, v a g y más fábri-
i á k b s adtak yo lpa ! -

' : 
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Sopronból túdóíitatunk, hogy az ott tar , 
núló Nemes IQak igen derekafan ipát? 
kodnak anyai nyelvünknek gyarapításá-
ban. Három rendbeli verfeik kűldettettek 
hozzánk nyomtatásban , melly eket mi nem 
kevés gyönyörűíéggelolvastunk, mindazért, 
mert gondolatok is ízépek; mind pedig 
azért hogy nagy érdemű, Profefsor Uraikhoz 
való háládatoíságokat mutattak-meg beh-
nek* Ezen jó így ekezetű Ifjak közzűl 
nevezetefek: *Sömbörger János, Kis János, 
Tóth Ferentz, Káldi Pál, Kisfkludi Mihály, 
Német István, Vidos Sámuel, HalaG Mi-
hály, Azmán András, Radó József, Auer 
András^ ŝ â  L 

Ugyan onnan-frják, hogy oda való be* 
tsület^s Könyv-kötő, Németi Mihály. U*, 

&%&máCet kezd állítani, de nem 
tudja hol és kinél kellene minden új Ma-
gyar Könyveket meg-ízerezrú ? -rr Ha min-
den nagy Váró (okban , mint márjavafbltuk, 
Könyv-&ofb.k volnának, úgy az efféle Kér-
delek nerr% támasztatnának. Nem is boldo-
gulunk addig, míg. némelly érdemes Haza-
fi jak erre â  Haza' bóldogítáfara lég-f^ákfe-
gef^bb, pereskedésre nen% adják magokat. 
Míg a.' lenne, addig mind azoknak kik 
dologban tudakozódtak, tsak azt felelhet? 
" Q 4 . 
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j i ik , hogy nagy réfzeket a' Magyar Köny-
veknek Landeret, és Müller Győri Könvv-
kotö Utaknal meg-leh«t találni; de fokakat 
ett fem» 

A ' Találás Mefe vólt TzivkalOM ; a> 
R'eitett Szó Szarka, mellyből ki-telik fá?.$ 

fark, zdr, ráz. 

Találós Mese, 
Hogy ha tele vagyok töltve levegőre,!, 

A ' nap fel-nem húzhat engem melegétel* 
|De hr gyomrom vízzel tele tőitettetik , 

Egeis testem naptól így fel-emeltetik. 
' v ' ' H. F, Á . P. P. 

Rejtett Szó. 
Meniiyi %z öt meg n é g y ? — Nevem áll feint 

annyi betűkből. 
A 'Del i Húfzárok vélem leg-töbnyire élnek. 

A ' fejem és derekam falakat fest házba fe-» 
' * f í * • ( I * . 'f • S i . j : I ' t ** 

herre; 
V a g j r p e d i g a ' Szájnak fzét édesre fakafzt ja 

derekarnból réfz é f z és fzéjp rendre ki-
telnek. 

yégfó lábam léfzen jók ' élte jutalma. 
Pozsoni Szemináriumból. 

# A 
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A Bastillenek rövid le-írása 
A ' Bastille, melly erőfség és egyfzers-

piind arra rendeltetett tömlőt^ vól t , hogy 
rnind vétkes, mind pedig óh fájdalom! ár-
tatlan emberekkel éreztesse a.' nyomorúfag-
nak leg-nagyobb grádjifat; állott, míg állott, 
Frantzia Orízágnak fö-Várqsában Parisban ^ 
V ó l t az íbkízáz efztendok alatt â  Nemzet-
iségnek ijeíztöje; de hála légyen â  végezé-
seknek, hintsen többé. Tsak m é g k e y é s 
hónapokkal ;s ez előtt, ízprongatás és fáj-

, dalom ízaggatta az érzékenyebb embereknek 
íz íveket, midőn e% rettenetes épületre ^ melly 
ugylátfzik fpk ezer eíztendökre kéízíílc, rá-
tekintettek. Y-dik Károly Frantzia Orfzágj 
Király alatt vagy mint mások tartják 
1370-ben Apriüánek sa-dik napján v^tettq-
rheg annak fpndamcn tornát Aubriót Hugó; 
fel épült pedig egéízen Vl-dik Károly' igazga-
táfa aíatc i ggz-ben vagy l^8g-ban. A'Bástyái 
f s â  körül Ötte-lévö árkók kefbbben iL m ; 
1$ 34-ben adattattak hozzád Elsőben épít-
tetett ez erőfség â  végre, hogy a' Várost 
az elleniednek rá-ütéCátöl meg-óltalmazza ^ 
Öe azután inkább arra fzplgált, hogy azo-
kat félelembe hozza* Már annak elfő é-
pítője Áübriót Hugó is beié-jutott. 

Q > •• F'?, 
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Ez az emlékezetes épület, mellvnek 
kerülete rend-kívöl nagy vólt ? formált eggy 
hoffzas négy-fzeget, mellynek hoíTzabb ól-
dala mint eggy 3oo. lépést tett. Annak k ő -
falai fok helyeken 10. lábnyi vas tagok, és 
olly erőlek tfókak, hogy azoknak el-hányá-
sára rend-kívül való erőnek kellett kíván-
tatni. Még erőfebbé tették pedig az egéfz 
épületet, azok a1 nyólts tsonka tornyok, 
mellyek a' falba voltak ugyan építve, de 
azon fellyiil nerrj emelkedtek, Mélly árkok 
öt vonó hidakkal és öt erős vigyázat alatt 
lévő kapukkal terhefítették abba a' ki-'s bé-
járást. Meg-vehetetlennek tartotta ez eros-
féget minden, és; a v d e P u j e t foTStrása mes-
ter is kevés napokkal az f l o t t , hogy az 
meg-vétetett, azt írta Verfáliába a' Király-
nak „ hogy Ő a- maga feje yefztefége alatt áll 
„ a' Bastillénak meg-tartáfáért ? ha fzinte 

fOOSO. ember ütne is arra. „ Al ig lehet 
a' fzemek látáfának fzpmorúbh tárgyát kép-
zelni , mint vólt ez épület, az a- minden 
régula ellen fzéllyel-hányt apró és erp$ va-
fakkal rakott ablak, az a' fo épületen fejét 
fellyiil emelő apró stráfa házak' fzámos te-
te je , az a' Yáros felé fzegezett, és ki-álló 
fok ágyúknak fzájok, melly az ott által me-
nőkben réfz fz erént -félelmet, réfz fze-
fént fájdalmat ízűit azok eránt a,' 
Sóidogtal&npk eránt , a ' kik abban 

• fo« 
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fólia még tsak a' nap fúgáritól fem újultak^ 
™eg-

így állott ez az épület a' múlt efzten-
dőnek közepéig, a' mikor már a' Frantzi-
ák az Orízágnak meg-romlott állapotja' mi-
att közöníéges támadáshoz, és ollyan párt-
ütéshez kéfzűltek, mellyhez még a' Histó-
riákban hsrfonlót nem olvastunk. A ' Nec-
ker fzámki-vettetése! á' még eddig lappan-
gó tüzet lobogó lángba hozta, és úgy tet-
fzett-fel amaz örökké nevezetes nap Julius» 
nak 14-dik napja 1789-ben. Már előtte va-
ló nap el-fpglalta a' nép azt a' hadi tár-há-
zat , melly a' Párishoz közel" lévő Tábor 1, 
fzámára kéfzíttetett, körül-vette a' fzolgá-
íatra elégtelen Katonák' Házokat; és magá-
nak abból fegyvert hozott. Eggy efze vólt 
és eggy akaratja minden Polgárnak, és a' 
pnidőn í 4.-dik Júliusban dél után két órakor 
az útfzákon kiáltás támadott „ a' B&stit-
„ lére „ ugyan omlott a' nép a' mondott 
hely-felé. Oda jutván a' fokafág, annak 
Igazgatójától fegyvert kért és puska port; 
az Igazgató fejér záfzlót tétetett-ki, mellyel 
mindenek arra magyaráztak, hogy nékik 
kedveket tefzi , és valófággal 200-at bé i§ 
botsátott. Azonban alig mentek az elfő 
yonó - hídon kerefztűl, midőn azt fel-hú-
zatni parantsolta, és kártáttsal töltött ágyú, 
kat lövetett a' bé-menttekre, úgy hogy azok 
; •" ' 'köz- * 
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közzűl gornon el-estek# Az életben ma-
radtak nagy vitézfeggel hartzoltak az Inva-
lidufbk és Helvéták ellen, és azok közzűl 
fbkakat el-ejtettek; â  Bastille előtt egybe 

frűlttek p.edrig az Igazgatónak gonuíz tsele-
edetén igen meg-keíeredvén tüzet ^dtak, 

ágyúikkal bástyákon réíeket tsináltak, és 
réfz fzerént azokon, réfz fzerént az elfő yo-
nó-hídon, mellynek lántzát fzerentséfen el-
lőtték, bé-rontottak ^ és az elfő udvarát el-
foglalván , rnindent, valaki ellenek állott 
le vagdaltak^ és így a' vonó-hídakon, ka-
pukon udvarokon kerefztüf a- igastillének 
belfo réfzibp bé-törtek? Launay az Igazga-
tó el-efett , és a% q feje azután eggy dárdán 
mindenek között környííMiordqztatott. E^ 
meg-lévén, â  gyözöd^lmes pqlgárok a' ra-
bokat el-botsátották, egyfzer'srnind ab-
ban az órában meghatározták, hogy e' ret-
tenetes tömlötzöt ízéllyel hányják, a' mint 
hogy azonnal hozzá is fogtak. ̂  véghez "is 
vitték ^ úgy hogy %na. holnap npég tsak - ̂ o% 
ma íem leízen annak, Ázqk között â  
kik a.' Bastilléböl ki-í^abádfttattak , vólt a' 
többe% kqzött eggy Anglu^ , a- ki már itt 
egynehány eíztendőktöl fogva fanyargatta-
$ott* — Mihelyt ez â  boldogtalan Anglus 
meg-%ab^dúlt^ a' leg-eífő gondja a' yólt% 
hogy viílza menjen régi kedves Hazájába* 
A ' Mjóból k|.ízállyán j%ftf?%0#^nál,: az tz^ 

' ' ra 
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ra borúit, a' főidet meg-tsókolgatta 's így 
kiáltott-fel: Légy áldott öfőkké te fzábad-
fágnak földje ! / Ez előtt fzáz efztendökkei 
eggy boks Frantzia írván Angliáról azt mond-
ja , hogy a' Szabadfág ki-hajtatván Áíiából, 
Európába jött, de innen is fizettetvén, An-
gliában vonta-meg magát, ott várván, ha 
nem hívják é még vifíza ; külömben ma 
holnap el-repűl más bújdofó tsillagba. —-
Ha ma ez a' bölts fel-támadna, igen nagy 
vákozáfokat látna e';réízben a' maga Hazá-
jában, , 

Szomorú Hifi 

Ezen folyó Hónapnak 20-dik napján , 
reggeli hat és hét óra köztt meg-halt amaz 
embereknek Barát jok, á' II-dik Jó'gef, — 
Adjon ISTEN Hazánknak olly Királyt, a' 
ki a' II-dik Jó'sefet velünk el-felejtefee ! ! ! 

A' Danának aranyos fővényjérol, mal-
mairól , V Tráján' Hídjáról, nevezete-
febb örvényeiről, és folyásának fe-

. befségéröl némelhj £?egyzéfek 

Azt mondja eggy Termeiket - vizsgáló 
Bol ts , hogy a' vas és az arany úgy el-van 
hintve a' földnek izínén, hogy alig lehet 
akárhol is eggy két fontnyi, homokot vagy 

fö-
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fövényt f e l - v e n n i , hogyi abban arany ne 
v o l n a : tsak hogy olly kevés mértékben van, 
hogy a* vele való bajoskodást nem. érde-
rnelné-megt Minden vizek Európában vifz-
riek magokkal aranyat, de eggy fem na-
gyobb mértékben mint á' Duna. A ' töb-
bek között ?l Tsalló-közben, Gönyűnél , 
Komáromnál, 's azután Efztergomnál, har-
mintZj negyven embert is lehet eggy ra-
kásban látni, a ' kik a ' Duna fövényjéböl 
aranyat mosnak-ki. Gyakorta olly fzeren-
tséfek, hogy eggy egy forintot meg-keres-
nek eggy nap, 's ritkán eíik-meg, hogy leg-
alább annyi aranyat ne mosnánák-ki, hogy 
ki ki a* maga náp-fzámját meg-kereíi. 1776-
ban Királyi parantsolat által kbadat ta tot t , 
miképpen vifeljék magokat" mind az arany 
m o f ó k , mind az Urafágok. A z arany mo-. 
foknak nagy büntetés alatt nem fzabad ezt 
másnak el-adni, hanem tsak a' Kamarának, 
's meg-van határozva minden latnak illendő 
árra* Eleitöl-fogva leg-tiiztább aranynak 
tartattatott ez, 's talán ezt érti a' 'Sóltáríró 
a' Sár-arany koronán* „ , 

A ' thalmok, inellyék a' Dunán v a g y -
ftak, igen nagy háfznokra vágynák a' körül 
belől lévő helyfégeknek, 's kivált az illyen 
clrágafág' idején a' heverő gyémántoknál 's 
fcriliántokriál fckkal drágább köveik ezek a* 
Molnároknak. Tsak itt Komárom alatt töb-

bek 
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bek forognak fzüntelen hát malmoknál; 
eggynek fel-állítáfa pedig tr ík minteggy e ' 
zer öt fzáz Rh. forintokba. ; Pofontól-fogva 
Benoftzáig j a' Dunának k i t pattjain forog-
nak minteggy öt fzáz ki lengvén nyóltz mal-
mok* 

A ' Dunának rend-kíríil való ki-áradi-
fai 1514-tól fogva fel vágynák fzorgalmato-
fan jegyezve Pofonban. Mint eggy nyóítz 
éfztendőktöl-fogva nagyon r eg-veíztegették 
ezek az áradáí'ok az egéf, Tsalló-köz Szi-
getét, 

Trájárt hídja. 

Építette ezt az igen híres hidat Trájá-
nus Tsáfzár; minteggy húfe mért-foldnyire 
Belgrád alatt Severir.ben, mmektitánna D 
cebalust a' Dáciai Kir&yt meg-győzte/ 
minden ö kmtseit Karolj Fejérvárott magáé-
vá, tette. Erinek a' hídnak magafsága vólt 
hat fzáz ötver l áb , ízélefsége hatvan, 's 
hoíTzúfága kileltz ízáz. Állott hűfz ofzlo-
p o k o n , 's a' közt tök lévő bólt-hajtás vólt 
fzáz hetven hbnyi. Ezen fellyül-írás ol-
vastatott ra j ta : i 

PrfjÉidentia Aag, 
Trajani .ferrse íftlii Csefaris 

Vere Pontificis 
Virtus Romana 

Öuid non dómat? 
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Sub jugum ecce 
Rapitur & 
Danubius, 

Olly nagy munkának.tartattatott e z , 's 
méltán is, a' íl-dik Században, hogy en-
nek emlekezetére réz és ezüst pénzek is ve-
rettettek , illyen fellyül" írással: Danubius, 
A ' következendő Tsáfzár Hadriánu's le-ron-
tatta ezt a' pompás hidat abból a' félelem-
ből , hogy a' Géták ezen Méilába. bé-nsrorl-
tsánaki . / 

Azok a' két hoiTzú és vast.kg lántzok, 
mellyekkel a' Török hajdan a' IjDunát a' Ke-
refztyén hajók előtt bé rekefzteftte., találtat-
nak m a , eggyik létsben a' Ff így veres-ház-
ban, a* máíik pedig Budán, f 

Columbátz és Or'uva köpött , két he-
^ f f e n van a r Dunának efete, a , eggyik ne-

veztetik kis Tatái iának, a' máíik pedig 
nagy Tatáliának» • (Drfova alatt Bamil Szi-
geténél van eggy mvás efete . is , mellyet a* 
Törökök a' magok nyelveken Demirkápi-
n a k , vagy Vas-kapunal-. neveznek, Ugyan 
itt vágynák többek hufzon három nagy Ör-
vényeknél, mellyek a' h-'jókázást ugyan 
egéfzen meg nem gátolják V de igen vefzedel-
meísé teízik, k 

(A' többi következik*) 
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