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X. L E V É L , 
KŐlt Komáromban, Sz. András Havának 

4. Napján. 

Eugenius Hertz eg életének rövid le-
íráfa. 

e j t e t t Parisban 1663-ban. A'-ízűiéi 
beiío hivatalra kéíz-tettek, 's ió darab ide-
ig yifelte a' Cafigndn Abhás' nevét; de 
azután a' katonaíágra lett minden hajlandó-
fága. XIV-dik Lajostól Regementet kért, 
de nem adott néki, kétség kívül nem néz-
te ki belőle, hogy valaha olly nagy vitéz 
legyen 3 a' ki Frantzia Orizágot meg-
reí'zkettefse, Nem reménylvén azért femmit. 
Hazájában , Bétsbe jött. Ott Bétsnek os-
tro ml áfakor olly nyilván k i-m utalta vitéz fé-
gét, hogy egy Dragonyos Regementet nyert* 
— Azután is olly vitézül vifelte magát a* 
Lotharingiai .Károly alatt, hogy i6y 7-ben. 
az egéfz Hadi - Seregnek Fő-Vezérévé téteti 
tetett. — Ezen efztendőben Septembernefc 
11-dik napján, meg-győzte a' Törököket 
Zentkánál., a' hol el-efett maga is a' Fő. 
Vezér, J7 Bálák, és 20000, Törökpk. Ea« 

K »ck 
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nek a' gy őzödelemnek gyümőltse lett a' 
Cárlovitzi békefség. Egéíz Európa örven-
dett e' ditsőíeges gyozödelmen , tsak az Eu-
geiiius' titkos irigyei nem , a' kik az ő íze-
rentséjének haliáfára tsikorgatták fogaikat. 
Ezek a' titkos irigyei annyira vitték a' Tsá-
fzárt Leopoldust , hogy mihelyt Bétsbe vifz-
fza ment, áristomba tétetett , 's a' kardot 
elévették töie :• „ ímhol van, úgy mond, 
„ le-óldom, minthogy a* Tsáfzár kívánja ; 
„ még most is füstölög az ö ellenfégcinek 
„ vérektől. Meg-egygyezem abban is, hogy 
„ foha többé e1 kardot fél nem kötöm, ha-
,, nemha a'Tsáizar' fzóigálatjára. Ezek a' 
nemes íz ók annyira meg" illették Leopol-
dust , hogy nem tsak kardját vifzfza adta, 
hanem telíyes hatalmat adott néki arra, hogy 
úgy tseiekedjen minden ütközetben, a' mint 
leg-jobbnak látja. i~Oi-ben a' Spanyol 
Korona' Succeí'siójáért való had meg-gyu-
ladván, Oiafz Orfzágba küldetett Eugenius 
30000. emberrel, a' hol eleinten igen fze-

xentsés vóit , míg Catina és Villeroi ve-
zérlették a' Frantzia Sereget; de azután 
kendőmétől a' IV-dik Henrik' Unokájától 
meg-verettetett. Innen meiit azért Német 
Orfzágba . a' hol a' híres Ánglus Generális.? 
fal Markborougha.1, 's a' Hollandus Hein-
fiUS Fő-Vezérrel egygyesítvén féregét, ezek 
a' Triumvirek. 3 három Fő emberek nyer-

tek 
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ték a' Hochfiedti híres gyc-zödelmet 1704-
ben. A' Tsáízár, liogy meg-ju'awaztatsa 
Eugeniust, tette a' Hadi-Tanátsnak Pr"7c-
fének, 's a' Hadi Kafzfza' gondvife'ójerek/ 
— I^o^-ben újra Oiafz Orf?ipba ment, a1 

hol előfzör meg-verettetett Vendöffléu'ú » de 
azután való ütközetekben fy.erentses leit, 's 
egéíz Lombárdiát vifzfza nyerte. — 170S-
ban által menvén a' RJiénufon, meg-fu:am-
tatta a' Frantziákat Belgiumban Oudenafde 
mellett. Azután' meg-vette Lille Várofat , 
négy holnapi ostrom után; de ennek tsak 
meg-fzálláfát is vakmeröfégnek tartotta, és 
foha fem fzerette ha ezért díisérték. — 1709-
ben Maflebofouglt vifzfza hívattatván Lon-
donba, némelly apróbb fzerentséje után ma-
ga ütközött-meg VilídfJ'A a' Frantzia Ge-
nerálifsai, a' kitol- meg-gy6zettetett, noha 
hú íz ezer emberrel kevefebb népe vólt Vil-
IdfSnak. Ezután a\ gyózödelem után meg-
lett a' békefség Rafladtb&n, Májusnak 6-dik 
napján, 1714-dik Eízten dobén. — A' bé-
kefség meg-lévén , meg-ölelték egy mást e' 
két Hadi-Vezérek, 's Villárs azt mondotta 
Eugeniusnak : Kedves Bafátö'ti! nem va-
gijtink többé ellenfelek, hanem barátok; 
a' te ellenjegrú Bétsben Vágynák, az enyi-
mek pedig Pcírisban. 

A' Törökök , a' kik mind eddig békét 
hagyták a' Tsáíkarnak, 150. ezer emberrel, 

K i • . M' 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 



148 «& ( o ) e 

jili F6-Vezér alatt Magyar Orfzág' fzéléa 
. meg-jelentek 1716-ban. Eugenius meg-ver-
te őket két ízben, Temesvárnál és Pétervd~ 
raán&l. Azután ostromlott! Belgrádot, mel-
lvet mikor az ellenfég fzabadírani akart, 
meg-győzte azt; le-vágván húíz ezer embe-
rét, 's azután a' Várat is el-fogialta. — 
A' békeíseg meg-lévén 1717-ben, gyozödel-
mi fővel ment Bétsbe, a' hol az ő titkos 
ellenfégi Proccfsust akartak újra indítani el-
lene, hogy a' Sereget kotzkára tette-ki. — 

1733-ban a' Lengyel Orfzági Koroná-
ért való had támadván, Eugenius a' Rhé-
nus mellé küldetett roppant fereggeí: de 
úgy látlzott, hogy már ekkor nem az az 
Eugenius vólt ő , a' ki a' Törököket annyi-
ra meg-alázta. Maga is félt attól, hogy 
eddig nyert gyözödelmi kofzorúját meg ne 
hervafzlza. — Meg halt Bétsben hírtelen 
való halállal 1736-ban, igen fajnálván halá-
lát, mind a' Tsáfzár, mind pedig a' kato-
nák. — 

Ékeskedett nem tsak hadi, hanem Ke-
refztyéni és Hazanjúi Virtufokkal, 's a1 Tu-
dományokat még a' hartzban is félre nem 
tette. A' híres Montesquieut a' maga Rátz-
kevi és más Jófzágaibá maga alkalmatofsá-
gán küldötte, 's azt a' túdós Útazót a' Ma-
gyar Mágnáfoknak barátságokba ajánlotta, 
— Azért is az a' .Nemes Útazó igen nagy 

dítsé-
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dítséretekkel emlékezik a' Magyarokról. — 
Ldsd Hifioire én Prince Éugene a la 
Eavji. i?43-

A' LEG-ERDEMESEBB HAZAFINAK, 
N E M E S 

G Ö R Ö G D E M E T E R 
Ú R N A K , 

N E V E N A P J Á R A , 
PÉTSRÖL BÉTSBE 

B. F. P. M. P, 

Még meddig fzereted rejtekes ügyedet 7 
Még meddig magadat őn'magad üldözöd 

Köz-jóra fzűl'tt lelkű nemes Fö ? 
'S meddig eméfzti kemény hagyáfod 

Aggódó fejemet: hogy ki ne adjalak? 
Óli jaj! .tsak magam én még ma fe fzólijak é 

Rólad, midőn minden torok már 
Rég' teledes teli fzép nefzeddel! 

Válafztnod kietlen Lybia'mostoha 
. Pufztáit lak-helyül kellete, hogy ha legv 

Kellösbb korodban kéfz akartva 
Már akarád magad' el-temetni, 

Fö Város' közepén állni, 's egéfz Hazát 
fel-lázzafztani olly fzémbe-tiinő jeles 

% I 
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Munkákkal, és titkolni még is 
Végig akarni magát, ki látta? 

X-e-müi.Gíal örömest (ritka dolog) faját 
Jiaíznodrúi, hogy Hazád' gyáízos Egét derítsd 

jobban, "s el-bárítriád homályos 
Vadjait a' gonolz, indulatnak. 

Elmés es gyönyörű képeken, ékefen 
írtf í elri-abroízokon mint tői öd értt efzed'? 

Jc:;b haiznokért úgy Honnyaidnak 
Dolgozol, hogy Magyar is meg-értse, 

Méiiúk lényre, merő finom Apelleíi 
Lq. v n!Kabb remekek mind azok ; érdemes 

/m , hogy nugát még a' tajalás 
Frantz , 's Qlaiz is i-zejnivel felejtse 

Rajtok. Vajha ditsö ístimetejr.. értené, 
esrr.ei ven közelebb kíntseit erzené! 

A' piiíz'a árnyékon midőn kap, 
B o y ki ne ejtse velős falatját, 

JVÍ'.nt örvend ?z erős bajnok^ az őfz Hufzáí, 
Látván .érdeminek tzímeres Ofzlopát? 
. L; leiket önt mejjebe; 's egygyet 

Míg pödörít pemetes hajúfzán , 
V-illám fegyvereit rántja , 's miként ama' 

Örménvi Tigris mord dühödéíiben. 
Pulziíi elől hatul, 's firalmag 

"Nyomdokit hagyja kemény vafának. 
Hozz Laurus Kofzorát íziiz Hipokréni L'ány, 
Ho ív tifztelje az olly hafznos Hazánkéját, 

Azt illet illy hervadhatatlan * • 
Ág, kinek érdeme halhatatlan, . 

.. Az 
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•Az Infég1 két Barátja, 
Franüzilbdl. 

Midőn jBóMog^íg tőlünk el-enyefzett, 
Két barátot hagyott nálunk a' 7erméfxeti 
Sebem' írját közttök mijidég fel-találom : — 
Egygvik a* Reméníjfég; — a'másik az Alom, 

Kazinczy 

Frantzia Kornádiáfok, 
Mind a' múlt, mind a'most folyó fzá-» 

zadban tsak nem egéfz Európában el-terjed* 
tek a' Frantzia Komédia fok. Tsak egye, 
dííl Angliában nem mehettek rá, hogy ott 
Frantzíá Komédiák legyenek; mert a' Nép 
a' maga Nyelvének ez altal lehető tsonkúlá* 
fától félvén , mindenkor ellene fzegezte ma-
gát. Már két ízben meg is jelentek a'Fran-
tzia Komédiáfok a' Theátrumban, de az oda 
bé-gyiílt nép ordított, lábaival tombolt, 's 
a' jádzani akarókat tzitrom héjjal hajigálta, 
úgy hogy egy fzót fem fzóllhattak. -r-

Azt lehet mondani, hogy egy Nemzet 
fem buzog úgy a' maga nyelve mellett* mint 
az Ánglufok, V úgy őrzik azt %nint fzemek* 
fényjét. Azért is noha a' Király most fem 
tud jól Anglufúl , de még is mindeneket a' 
magok nyelveken folytatnak. — Úgy 1 all 

K 4. . .. 
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jiifc hogy itt Is nért1 e l l j T. N. Vármegyék 
azt kérik , hegy nálunk is a' Haza* nyelvén 
follyanak mindenek, és hogy fenki Hiva-
talra ne mehefsen, a' ki e' nyelvet nem 
tudja. — Nintsen is benne fem mi kétsé-
günk, hogy ezt a' Kegyelmes Fellegtől meg 
ne nyerhetnek. 

A Magyar-Lovajsdg' Ofzlöpa. 
Emeltek ezt a' gyönyörű képzelőde-

fékkel 's ra;zoÍálbkkal fel-ék esíttetett Ofzlo-
pot a" hadi- 7 öt t éltet ei tiék érdemes írójik. 

Valóban ezek a' balLatatlanfágra méltó 
1 ^zailjak meg-érd emelnék, hogy a' két Ha-
Zc'nR-j tíz ezer Olvafóik lennenek Ujfágaik-
rak, mikor a' belőlok bé-jörő haíznot olly 
ízép régekre fordítják. — Azt tudjuk, hogy 
l a Angliában iliyen Tárfafág támadna, melly 
a' Nemzet' ditsöíégét így munkálódna, ed-
dig találtattak vóhia leg-alább harmintz Lor-
dok , kik ki fzáz, ki két ízáz Sterlinges 
Bankó taédulát küldött volna nékik , hogy 
nemes tzéljokban annál inkább boldogulhass 
ianak. — így kellene nekünk is egy aka-
rattal a' Köz-jót elö-mozdítani. — Ha va-
latneily Városban, valameily jó igyekeze-
tül xzegeny legény, vagy Nyomtató-műhelyt 
vagy Oi való - Kabinetet, vagy mást akarna 
f ei-allÍLuii, a1 tehetus Nemeleknek interes 

nel-
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nélkül kePene az ilyeneknek egynehány 
fzáz forintokat ajánlani, 's a' t. 

De mi tsak azt akarjuk, hogy mindent 
jnás t^ináljon, mi femmitfem; azonban fze-
retnenk idővel a' gyümöltsét aratni. Sokan 
Ölzve dugott kezekkel nézik , hogy mint a' 
füstölgő métses, meiiyet egy kevés olajjal 
fel lehetne élefzteni, úgy akifzik-el magá-
ban nyelvünk, 's az által minden emléke-
zetünk. — 

A' Találós Mefében volt r ' Ív dáknak 
fzdtnok 36; a' Rejtett Szó Okos, meilyből 
ki-telik , oki kos, fok. 

Találós Mese. 
f ; . , -

Magyar vag}'qk roha HazárrT knl fzíüettem) 
Sok vefzéijim vóitak , fbkat kergettettem# 

Hazamban is ide, 5̂ amoda futkostam, 
Egéfz életemben tLbbnyire bújdostam. 

Most íe hagytam még el ê  rnt terméízeteirT, 
I'Toha Házamban is igen fzerettetem. 

PozsoniSzemínáriumbóL 

Öt^n vagyunk egygyek,; de (ök-fsle oMimk 
Sokízor mást meg-fofz,tunk, demagimk 

is fofz]nnk. 
Ha hárman el-veízünk^ketten meg-Iankadimk^ 

Hárman a' virtusra foknak okot adunk. 
K $ Sár-
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Hárman Komárdtnot kii 15mbőztet'i e t jtik, 
De lakó tanyánkat másutt is üthetjük. 

Tedd fzarvas fejemhez, térdem' 's lábom fejét. 
'S mejjemmel, hasammal töltsd bé azok 

helyét; 
Majd azon Úri név ki-telik belőlem 

Melly ez papirofon befzéllget felőlem. 
Komáromi István, Ts, P, 

Őköf nyellak, Füamenta B. Virginis, 
A' napokban ezek olly fűrün izállingóz-

tak, hogy alig tudtunk miattok járni. — 
Ezek' az ökör nyálak , noha még a' Böl-
tsektől tökélleíefen k í ' nem tapogattattak, 
nem egyebek, hanem némelly bogaraknak 
fonáljaik, melíyek ezeket mint a'felyem-bo-
garak úgy ereíztik. •— Az- efso el-áztaija 
gombolyagjaikat, a' uap felmelegíti, a' 
fzello el-hojrdja: — Meg-lehet, hogy még 
a' maradék meg fogja fzaporítam az illyen 
bogarakat-? 's ezekből gyóltsot fog kékíte-
ni. —' Hogy volna ez lehetetlen, holott 
már a' Frantziák arra is rá. mentek , .hogy 
a' pókhálóból ftrimfeket kötöttek. 

Vitézi Öltözet. 
Nem régiben két Ánglus Útazok men, 

tck itt kereíztűl, Éppen akkor kiférvén őket 
• ál. 
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által a' piatzon, mikor mind a' Catholi-
cufolc, mind a' Prótestáníok a' Tempio. 
mokból jöttek, közel ötvenig való nyeste® 
's nyusztos mentéjii Urakat 's Kereskedőket 
látván egygyütt, egéízen el-bámultak rá, 
jok, 's azt kérdezték, hogy talán azok 
ír ind Húí'zár Ofíitzérek, a' kik mar a' fzol-
galatot le-tették. Melly re- mikor mondot-
tam volna, hogy ezek Komáromi Nemes 
émb-eic , és hogy ez a' Magyarok' rendes 
öltözeten.. „ Mindenkor hallottuk, hogy igen 
}, Ma.jaLs Nemzet ez a' Magyasfag. Meg. 
„ mutatja ezt öltözetével is, hogy még a' 
,, kik nem rendes katonák, -azok is illyen 
j, Húizár módra öltöznek, „ —- — —-
Kar hogy fokán mind nyelveknek, mind 
ruhájoknak változtatáíával Önként törlik-el 
Nemzeti Karaktereket. — Mennyire el-iát, 
nViiltak már is azok, a' kik mind a' kettőt 
felcserélték 1 Ha vitéz Eleik fel-támadná, 
nak, el4z,égyenlenék magokat. Ama' 
bölts Minister Hertzeg Kaunitz némelly föbb 
Nem eleinket maga meg - ízollította azért, 
hogy Nemzeti Köntöfoket nem vifelik; hol, 
ott sz Ánglus Nép után, lígy mond, egy 
fem érdemli-meg jobban mint a' Mágyaríág* 
begy Nemzetnek nevezteisék, —* • 
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Mire keli a' betegeinek vigyázni? 
1. Mihelyt valamelly fő-fájást, borza-

dást, ételtől-való undorodást, bádjadást, 
vagy akármelly erőtlen (eget tapafztalfz, 
mindjárt fzoros diétára fogjad magadat. Úgy 
tselekedjél mint a' Mólnár, a* kinek ha mal-
mában valami el-törik, addig nem ereízt vi-
zet a' kerékre, míg azt meg nem tsinálja. 
Kerüld a'nehéz munkát, meg ne hütsd vagy 
meg ne-4ievítsd magadat; vatsora nélkül fe-
küdj-le jókor, és tovább aludj mint fzoktál. 

2. A' levegő-eget fzobádban meg-újítsd, 
vagy pedig jó meleg ruhákban kinn fétálj. 

3. Ne egyél fem húst, fem téfztás-ételt, 
fem pedig más nagyon tápláló eledeleket; 
hanem nyáron egyél jól meg-értt gyümöl, 
tsőket, télen pedig főtt almát , fzilvát, tse-
refznyét, de azt is kevefet* •—- A' rázó hi-
degben , két órával a' hidegnek el-érkezefe 
előtt femrnit fe egyél. 

4. Többet igyál, mint egéfzféges ko-
rodban fzoktál inni, de ne bort, fe kávét, 
annyival inkább égett-bort, 's a' t. — A* 
ki a' maga betegfégén illyen italokkal akar 
fegíteni, fzint' ol!yan oktalanul tselekefzik, * 
mint az a* Molnár, a' ki még több vizet 
erefztene a' kerékre, mikor meg-romlott a' < 
jnalma* Igyál azért bőven jó forrás vizet * f 

v a g y , 

' ' 
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vagy friss favót. Ezt még a' Királyok is 
ifzí'zák az Ő betegfégekben, Ezt a' favót 
magad is kéfzítheted így: Szedd-le a' téj-
nek a' felit, míg meg nem favanyodik s az 
után forrald-fel, 's a' forrás közben egy két 
kalán bor-etzetet tölts belé. Nyárban etzet 
helyett tengeri fzolőnek vagy tserefznyének 
levét fatsarj belé; azt igyad lágy melegen 
gyakran, de fokát egyfzerre ne. 

f . Ha valaki olly terhes nyavalyában 
fekfzik, hogy az ágyból fel nem kelhet; 
vigyázzanak arra, hogy nappal a' fzoba 
igen világos ne legyen, éjtfzaka pedig a' 
gyertya ízemébe ne fiifsön, mert ez neveli 
a' nyughatatlaníagot» 

6. Reggel és estve az ablakokat kí-
nyitogafsák, nyáron pedig egéfz nap is nyit-
va tarthatják. —- Mihelyt fziikfégét tette, 
azt mindjárt ki-vigyék. 

7. Nyáron jó., ha etzetes vízzel meg-
öntözik a' fzobát; télen pedig ne fűtsék na-
gyon, ne is takarják a' beteget dunyhákkal, 
hanem tsak vékonyabb leplekkel , 's főkép-
pen arra vigyázzanak, hogy a' lábai fzűn-
telen melegben légyenek. 

8- Valamíg bírja magát, ha tsak egy 
órát is, fel-keljen napjában, vagy leg-alább 
addig, míg az ágyát meg-vetik, mellvet 
foha egy nap fem keli el-múlatni. Minden 

hat-
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harmadnapban tifztát kell rá adni', az ágyát ' 
is új lepedővel bé-vonni. I 

9. A' ki gyógyulni kezd; annak min. I 
den nap kell leg-alább egy izékének lenni, í 
a' mellyet ha el-múlat, kristéllyel kell fe^í. I 
teni. Ettől ifzonyódnak fok betegek nálunk; » 
holott pedig más Orfzágokon a' Fejedelmi- f 
Emberek 's Afzfzonyok inkább élnek tíz 
kristéllyel „ mint fem egy purgátióval. 

10. Semmivel fem- kell a* beteget meg. f 
fzomorítani vagy haragítani; még azt fem I 
kell néki mondani, hogy halálos a' beteg. í 
fég, mért fokakat ez a'haláltól való féle- 1 

lem öl-meg-, a' kiken lehetne fegíteni. 
11. Ha ragadós a' nyavalya, p, o. vér-

has, rothafztó hideg, vagy más e' féle, ^ 
hogy a' vele bánókra el ne ragadjon, azok 
fenyő magot rágjanak fzájokban, nyálokat 
le ne nyeljék; abban a' fzobában , melly. 
ben a' beteg fekfzik, fe ne egyenek, fe ne 
igyanak, tifzta ruhát gyakorta vegyenek 
magokra, 's ortzájokat és kezeiket gyakorta 
meg-mofsák, A* ki az illyen betegnek e-
méfztetjét a1 ízobából ki- vifzi, ne öntse-ki 
mindjárt, és ne mofsarki az edényt, ha-
nem engedje az udvaron ki-gőzölögni, 's 
azután mofsa-ki, mert ez által leg^hama* 
rább rá ragadhat a' nyavalya. 

# # ' I 
Noha | 
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Noha már ezen Gyűjteménynek.* I-sö 
Negyedjében is vólt emlékezet T. Benkö 
Ferentz Úrnak munkáiról: fzükfégesnek 
tartjuk még is mind két rendbéli hafznos 
munkáit újra az olvasni fzeretőknek javafol-
ni. —• Az elfő Werner Ábrahám Úrnak 
a' Kövekről írtt munkájának fordítása 
Kolosvár 1784- 20 xron. — A' másik pe-
dig maga munkája a' T. Urnák illy titulus 
alatt: Magyar Miiurológia Kolosvár 1786. 
2fi xr. Találtatik Debretzenben, Pesten, 's itt 

Komáromban a'Könyv-nyomtató műhelyben. 
Bár más érdemes Hazafijak is e' példát 

követvén, a' Terméfzeti Históriának minden 
réfzeit így dolgoznák-ki ízületeit nyelvün-
kön, hogy még nemesebb Afzfzonyfágaink 
is ezt a'gyönyörködtető Tudományt meg* 
ízelítenék. — 

Hír-adás. 
Webet Simon Péter Ur jelenti, hogy 

xninekutánna a' Piktét' Erkőltsi Tudomá-
' nyát 

* Eddig ezt ly-el írtuk, hofy a' gyökér fzoból, melly 
gyűlök, az L ki-ne efsék: de mivel V h'ézzánk jö-
vő Levelekben többnyire mindég j-vel ímik, on-
nan azt hozzuk-ki , hogy inkább kívánnák ha így 
írnánk mi is Azért ís míg yalamelly érdemes 
Hazafi, a' Gramm atkával egygyütt, a' helyes írás" 
mesterfogát ki nem dolgozz^, mi is a' ré%i módot 
követjük. 
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n y á t l l í . Kötetekben ki-nyomtatta, még 
három munkátskút akarja Tóldalékúl ki-
botsátani, mellyeket hafonlóképpen T. T. 
Öri Fülep Gábor, Pataki Profeísor Úr for-
dított. — A* k|k meg-fzerezni kívánják 
az elébbi Bé-fzedÖ ( ColIeStor) Uraknál, 
a' 3- Rf. elö-íi/.etést le-tehecik. A' kik pe-
dig az Erkölcsi Tudományt is meg-ízerez-
ni akarják, azt is ezzel egygyütt egy Ts. 
Aranyért meg-kaphatják. — Mi is ezen 
nagy hafznú Könyveket minden jó Keret-
tyéneknek^a' meg-fzerzésre ajánljuk. — 

Pozsoni Kert. 
Tsak hamar hogy amaz egéfz Europá- * 

nak tanítója XI V~-dik Lajos, valamint min-
den egyéb mesíerfégekben, úgy a' Kértéfzke-
désben is új ízlést adott egéfz Orfzágoknak; 
az akkori Efztergomi Érlek Hertzeg Lippai 
György, gyönyörűleges kertet tsináltatott 
Pozsonyban. Ezt írja-le Lippai János, tu-
dós Jéíuita, az említett drága munkájában, 
mellyel magának halhatatlanfagot fzerzett. 
— Ezt a' betses munkát mi régen olvastuk, 
minthogy a'Győrinyomtátás, nieliy 1753-ban 
jött-ki, kezünk közit vagyon , nem kii-
lömben a' Calendafiutn Oeconomicum)it is: 
de azért valamint a' minapi, úgy ezen kö-
vetkezedö Tudósítást is ide kív tniuk ikrát-* 
ni. — Köfz egrŐl 

( A' többi következik.; 
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