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„Jún. 8-dik napján, mellyen olly nem 
vélt ki menetele leve reánk nézve Fekete* 
Gyergyó Ostromának, Gen. B. Auffefi Úr 
férkezettbé, egy Batalionnal, reggeli 3 óra
kar azárkolásokba, első Székely Gyalog Reg. 
béli Oberíler B. Graffen .-Úr' helyébe. Az 
arkolásokban foglalatoskodó Vitézeinknek ól-
talmokra 1 Batalionok valának ki rendelve: 
eggyik i Collorédo Ventzel, a* másik pedig 
a' Khevenhüller Reg. éböl. Egéfz délutáni 
4 óráig, minden.háborgatás nélkül, hozzá 
láthattak réfzünkroí, a' Várhoz leg közelebb 
csö Battériának kéfzítéséhez: akkor el kezdett 
a* Várból fzállingózni az ellenség; a5 Lovas-
Ság is tsak gyalogjában; és magát viadalhoz ke-
fzítetre: úgy mindazáltal, hogy el nem le* 
heteit látni, miben mesterkedik: hát egy-
Szer, tsak kevés idó múlva, omol fzörnyü 
dühöfíeggel Battériáink felé, meliyek közzüi 
az elsőt olly hirtelenséggel borította egy 
réfz, hogy az abban dolgozott Katonáink 
fegyvereiket (meliyek, a' fzokás fzerént, 
hegyes kunyhó formára, rakásba voltak 
rakva) kezekhez nem kaphatták: Vázé r t , 
valakik el nem fzaladhutak közzülők, mind
nyájan Török pallos által végezték életeket. 
Más réfze az ellenségnek, a* több kéfzen 
lévó *s ágyúkkal meg. rakott Battériáinknak 
esett, azokba bé rontott, 's mivel az óltal-
líiúl oda rendelt a Bat. ok ellent nem állhat
tak néki: ágyúinkat's azokhoz való kéfzű-
leteinket fél fzedte, és a' Várba bé fzállí-
totta, Kértség kivűl több kárt is tett volna 
tncgs ha Kapitán Lováfz Úr, egy Svadron 

Bar 
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Barkó Hufzárjaival, *s a* Vellegrini Reg. nek 
egy Bat. jávai, nem érkezett, és a' Várba 
vhíza nem verte volna. <*- A' Duna partján 
is voltak Battériáink kéfzítve, azon Erőífég-
nek eránnyában, melly mindjárt Fekete-
Gyergyón felül fekfzik egy Szigetben. Itt 
állott F .M.L.B. Splényi'ijT, s Hufzár Oíz-
tályokkal, 's { Magyar Batalionokkal. As 

Várból ki rohantt Törökségnek nérnelly ré« 
íze emiitett Battériáink ellen .indult, 's ugyan 
azon időben néhány Tsajkák is közelgettek fe
léjek; de itt ugyan 9 fem egy, fem más fe
löl nem érhette tzéllyát az ellenség. Mert 
F, M. L. B. Sflényi Úr minden haladék nél« 
kűl ki állított ellene egy Bat jár az első Szé
kely gyalog Reg. nek, és egy Svadr. Barka 
Hufzárjait; ezeket Kap. ReífcJiel (nem Keh 

fchel, mint eggy izben, a* hibás Tudósítás 
után, hibáíían volt nevezve ) , amazt pedig 
Major Péchi Urak* kormányozások alatt. 
As Gyalogság, négyfzeg formában indult, 
Lovasainknak óltálmok alatt, az ellenség 
eleibe, mellynek három felől, úgymint a* 
Várból, a* fzigetbéli EroífégrŐÍ, és a' Tsaj-
kákról való fzakadatlan ágyúzását- 4 egéíTz 
órákig állotta ki ditsÖíTégerTén. Ez alatt az 
idő alatt, mind az ágyúkat 's mozsarakat, 
mind pedig Serege* Bagázsiaját békével el 
küldhette a' meg nevezett F. M."L. Cr a* Tá
borba. Az el fzállítást bízta Ob. B. Graffen 
Úrra *) , kit ismét igen fzerentsésített első 

Szé-
*) Ez az a' derék Vitéz, ki olly derekafFan viselte 
;i magát a' Martinjéjti ütközetben. Akkor Oberfl-

'lieutenant volt, a' B&ÚQ Hufzár Reg. tiéL 
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Székely gyalog Reg. béli Főhadnagy Schu* 
chartKjty a' reá bízott dolognak kivántt 
végre való hajtásában: mert e5 vóit, a* ki 
a' Spanyol - Sarampókat hordó Szekereket f 

^minden el gondolható ferényféggei elöl állí 
to t ta . (I t t , az el esttekrol és meg febesedtekröl em
lékezik a' Tudósítás.; de már azokról más ízben úgy is 
bőven fzóllotiunk.) —- Fellyebb említett Major 
Péehy Úr . Jún. $ dikénis nyilvánvalóvá tette 
egéfz Ba-talíönöstól vitézi bátorfágát és állha-
tatoílágát. Történt t. i. hogy ( hibáíían es
vén a'Jelentésvétel) a5 Fekete - Gyergyói 
Varat ostromló Sereghez ment a' Major Űr5 
az ott fzolgálatban lévő Bataliont fel váltani, 
MidÖn oda ért volna: parantsolatot vefz is
mét, hogy az első Oláh Reg. béli Batalíon' 
fel váltására sieífen. Ennélfogva, nem tsak 
a* Várban lévóV ágyúzásainak valaki tetetve; 
hanem az onnan ki rohantt Jantsárok" tüze: 
lé&ének is. Dolgát mindazáltal emberül vé
gezte. Ugyan az nap, újra ki rontottak a* 
Törökök, kiknek tüzelések eggyesíttetvén a* 
Várbéliekével, olly el fzenvedhetetlen volt, 
hogy Major Péchy Úr kénteleníttetett Kap. 
VeinbrecktVi&t, és György István Z&izlö tar
tót, Szabadakaratúakkal eggyütt, az ellenség 
ellen küldeni. Ezek a' Törököt féfzkébe dia
dalmasan viíTza kergették. — Ditséri a' Ma
jor Úr ezen alkalmatoífággal meg bizonyított 
vitézségekért Veinbrecht, Valevfirhy, S^ent* 
iványii és Iffjabb Bet^pian Kapit. Urakat, 
valamint, a' több Tifzt Urakat is , az egéfz 
néppel.eggyütt. A1 Barkó Ofztállyának kö-
fzönheti azonban a' dicsért Gyalogság, hogy 
hátúiból nem kerülhetett neki az ellenség, 

... v^ • . ígea 
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Igen fokát köfzönhet küiönoíTen Kapitány B* 
Graffen Úrnak, a* fokfzör említett Oberfter 
Crv Fiának, ki valamint az el múlt efztend&-
ben, úgy itt is példáíían viselte nlagat Hu-
ízárjaival." 

Hadi Tármester Gr. Clerfé Jűn. 26-dikáfl utasított 
KalafátbélBétsbeegy Stafétát, mellyben jelenti, hogy 
Mavrojeni, Bodonnál alkalmas néppel a' Dunán által 
jött , 's magát Kaíafátnál, Bodonnál által ellenben bé 
sántzolta. Ezt meg értvén H. Qohirg, parantsolatot 
adott a Haditármester Úrnak, hogy menjen rajta 32 
ellenségen, 's azt helyéről verje el. Éhez képest, 
meg indította Gr. Clerfe, Gen. Durlachot, 4 gyalog 
Batalion okkal és 3 lovas Ofztályokkal, maga pedig 
5 gyalog Bat. kai és 4 Ofztály LovaíFággal, febes 
lépésekkel Maghnjithlg nyomult, és 26 dikon reggel 
idején az ellenséget meg lepte, fáaizolásaiba bé roa-
tott, *s azt cg^fc K;*-ol0orJzágból ki kergette. Az 
ellenség' vefztesége 1500-ra megy. Tsajkáiban is 
vallott kárt: de mennyit — még azt maga fem tudta 
bizonyollan, a' Staféta' el küldésekor, Gr. Clcrfe. —» 
Ezen Történetről a' bővebb Tudósítást Hrtzg Coburg 
fogja meg küideni. — — Ha ezen vefzteségével a* 
Törököknek helyre nem hozathatik is a' nr kárunk, 
mellyet Fekete-Gyergyónál vallánk: annyit leg alább 
nyerünk, hogy megént lappadni fog ennek hallására 
a' talám újra puffadni kezdett Török kevélység da«* 
gallya, 's mérsékéltetni, fzerentsétlenségüu&bol fzár-
mazott öró'me a' Portának. 

B o f % n i a. 
A' Horijtb Orfaági Levelekből olvaffuk, hogy* 

Hadi Tármester B. Devins Ur , Jun. 22-dike éjtfza-
káján Tzettin Várát hirtelenséggel meg fzáliotta, és 

leg 
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leg ottan hozzá kezdetett az .Ostromhoz kiváltató 
kéfzületeknek tételéhez; ámbátortneg fejtvén az• cl-* 
leaség Népüuküek mozgolódását: ágyúzáshoz fogottUi 
Már másaap , az az 23-dikon, 4 Sántzok voltak ké-
fzen, valamint azon Redut is» mellyet az élöbbení 
Torok Háborúban Gea, Gr* Héfhérfteín tsináltatott 
volt* A' Tzettini Törökök, még a* meg fzállás előtt 
néhány napokkal által fzállították feleségeiket, gyer
mekeiket, és féltöbb vágyottjaikat, bátorságnak okáért 
az Unna vizén: az OstronV el közelgetését fzemiélvéa 
pedig, házaik' tetejeiket le fzedték, *s á' Város előtt 
lévő házakat, a' Várhoz közel valókkal eggyütt^ 
fel égették, hogy Bombáinknak ne légyen mit gyúj-
tani* Van azonban B* Démnsnek még is reménysége, 
hogy tsak leílz valami foganatja a' Bombáknak 's Go
lyóbisoknak* Valamint pedig miadeat el követ az 
emlitetrXTr^_hogy Tzettint kézre fcerítheíTe: úgy 
fzorgalífiaVos gondja ^"gjtQü^Horvát Orfzág' Szélei
nek; béWeítégbén lehető máradaiolíra ífTT^agy^jTz* 
közei neki e' réfzben: F . M. L. B* Valiiig és Gén, 
B- Buhenboferi i nem ktálöniben Gr* Pejachzvkh >, és B, 
JZajaíicb Oberíter Urak* 

Azt írták Berlinből Jun. aő-dikán, hogy 
még akkor, fem fzüntek meg Slésiába taka
rodni a' Regementek. Generallieut. Kaik-
fieint is oda 'idézte Staféta által a* Király.— 
Auflriai Státus TanátsoíTa Spielmann Úr 2<* 
dikén estve érkezett Brqfclóba* s-s Valamint 
más Tartományaiban E uropának : úgy $lé* 
siában js rendkívül való a* fzárazság* Égy-
Behány hónapoktól fogva tellyefleggeí nem 
esett efso. Az Odera vize olly tsekély, 
hogy tsak igen Keskeny helyen lehet rajta 

ha* 
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hajókázni. A5 7 efztendös Háborától fogva 
nem emlékeznek, a* mint írják, olly ki apa
dására az Oderának. 

(Még vallotta, egynehány napokkal ez elStt, 
maga az ide való Pruüz. Követ Gr. Vodevills is 
befzéllgetés közben, H. Kaunitznál, hogy nállok a* 
fzárazság igen nagy; hanem midőn a' fzárazság kö
vetkezése eránt tette volna fel hozzája a' kérdést a* 
Hertzeg; „Nints hát, úgymond; fzénájok az Urak-
öak?— már ekkor — tsak azt kellett felelni egy Kö« 
vetnek» „Van az . u ) 

Hollandia és Anglia. 
Jún. 16-dikán indult ki a' Hollandusoknak máso

dik rangú Tengeri Vezérek Kingsbergen, 12 els,6 nagy
ságú hadakozó hajókkal és Fregátokkai, a' Texeli ki
kötő helyből, *s útját egyenetlen Portsmouth nevezetil 
Anglus kikötő helynek >.^9: U U y &$*$&&$* Lwsy 
az AngiusnaK mint..Frigyesének, ha az a' Spanyollal 
ugyan tsak öfzve talál kapni, fegittségül leheffen. — 
Szintén ollyan jó ízűa esik ez, a* magában is igen 
hatalmas Anglusnak; mint a* millyen kedvetlenséget 
okozott Spanyol Orfzágban annak hallása, &" mit a* 
Frantzia Nemzet Gyűlése végezett, a Had' indítta
tásra nézve* — Jún, 15-dikén vette az Angliai Udvar 
utolsó fel tételeire adott válaffzát a' Spanyol Udvar
nak. Akkor mindjárt nagyobb e^#bea kezdte AngU» 
a' tengeri kéfzűlettket tetetni. 

Frantzia Orf^ág* 
Jun. 19-dikén azt végezte a* Nemzet Gyűlése, 

fiogy a' közönséges Dolgok' folytatása alkahnatofla* 
gával, egy TifztviselŐje is a' Státusnak, Hertzegi„ 
Grófi 's más illyes Titulusokkal, 1000 Livra büntetés 
alatt,, élni se raeréfz6Hys»t •** Hogy a' Király, egj 
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likén van es réfzben is a'.'Nemzet. Gyűlésével.y már 
annak fok tsalhatatlan bizonyságait adta. Adta köze -
lébb új jelenségét: meg íratván az Udvari Genealo-
gistának, hogy ezentúl nem leffz fzükség, az oly* 
lyan Személlyek' fzármazásának fórját, <s Nemeire--• 
geknek próbáit ki dolgozni, és a' Királynak bé mu
tatni, a' kik az Udvarhoz közelítenek. ~ A' Király
nak, maga kívánságához,képest,- 25 millióLi</. fogadni 
ezentúl efztendonként a' Nemzet,, melly fummához 
fog még járulni a' Kir. Erdőknek, 's múlató Házak
hoz tartozó Jöfzágoknak jövedelme is, — A'Király
n é , ha özvegységre talál jutni, 4 millió Livrát nyer 
minden efztendoben, míg él, a'Nemzettol. 

Avignon addig 's addig, hogy mar egélTzen el 
állott a' Pápától; és magát Frantzia Orfzággal kívánja 
eggyesítení. 

_ Aújtrjjit Belgyiom~ 
Az"eTmun hónapnak I ^ U J ^ ^níli/iii^ irmievt 

és An&enne körűi (a ' Namúri Grófságban ) 150 em
bert vefzíettek a'Pártosok. - - 17-diken, 3 tsapa-
tokban jöttek Népünk ellen* Az első, melly 303 
emberekből állott, Blaimont felé tartott: de tsupa 
meg látására Vitézeinknek, viílza vonta magát. A ' 
második tsapat, 2000 embernél felesebb fzámmal, 's 
egy 3 fóT>tcs ágyúval indult meg: de ágyú nélkül, 
és 600-nái "kevesebbed magával térhetett viííza. A* 
harmadik tsapat fém. diadalmaskodhatott. A' mieink 
közzül 2 Dragonyosok, és 27 Vurtemierg Reg. béliek 
estek e l , 23-an pedig meg febesedtek,— 18-dikon 
reggel, 50 Belgákra bökkent, visgálódása közben, 
Vurmfcr Hufzár Kap. Tsupor Ur ; azok közzül kettőt, 
el fogott; 8-at le fzabdalt, a' többek fzéllyel fza-
ladtak. A' Húfzárokon Tetnmi fem esett. 

Költ Bétsbetif Júliusnak 6*dik napján i79«« 
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Magyar Örfzág* 

J ó Magyar Hazafiakhoz és Leányokhoz * 
Igaz Magyar indulattal intézett Munkánknak 
harmadik Szakaszát, kezdjük* egy olly Tárgy* 
ról való Jelentésen, mellről fokail $ talám ez 
ideig is fenimit íem hallottak; de a' melly-
ról valamint ezek, úgy azok is * a* kik már 
hallottak, kedvesen fogják$ reménységünk 
fzeréntj venni a5 Tudósítást* Ezen Tárgy, 
a* Vittenbergai Magyar Könyves-Ház* Az 
árról váió *s mindjárt itt következő Tudósítás, 
Ro^gonyi József Ürtol, eggy olíy tanúltt, 
és valóban haíznavehetó Hazánkíijától érke
zett hozzánk* kír, hogy avagy fsak ennyire is 
meg esmertethetünk most közcnségeífen 
kedves Hazánkat: tífzta hazafiúi örömünk
nek tartjuk i 

í5 Meg halívám Berlini uramban * a' Vittenberg&í 
Magyar Bibliöthekáíiak hírét: annak látása végett ki 
tértem egynéhány mértföldnyire útamból; 's fzintéü 
hét hétig forogván bennég néminemű ésmerettsegére 
jutottamé E^yv Kajlái Mihály nevezetű Magyar Ft 
(ki Vitteiiberg&bani á' Tudósok közzé fzámláltatott) 
nagyra volt ezt a' könyves Tárházat, az ótf tanuló 
Ma gyár íffjaknak ; rendelvén egyfzersmiad 35 Magyar 

A. % tküúlá 
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tanuló Magyar íffjaktiak élelméretvalo pénzt (Stipen
diumot). A' Bibliothéka jobbára jégt Deák Theolo-
gus és Magyar; 's Magyar Hiítoriára tartozó Deák 
és Német Könyvekből áll. A' Magyar, és Magyar 
Orfzágra tartozó Könyvek' öfzve fzedéseért, nagy 
ditséretet érdemlenek mind Kaffai Úr , mind pedig az-
oltától fogva való Magyar Gondviselői a' Bibliothe-
kának. l in , néhány efztendokig tartott kinn létem
ben, fok helyeken meg fordultam: de mondhatom*, 
hogy ennél gazdagabb Gyüjteménj/t, a' Dresdainki-
vű l , nem láttam. Igaz ugyan, bogy egyvelgest jó 
és rolfz Könyvek találtatnak itten: de az is igaz, 
bogy más a' közönséges, más a' magános Emberek' 
Bibliothekájok. A' közönséges könyves Házakba 
tsak a' nyomtatás helyeért is bé lehet, bé is fzoktak 
venni valamelly Könyvet. ' 

Ezen Könyvek köztt, leg főbb helyet érdem-
lenek a' Kotarides' írásai. Ez a' ritka fzorgalmatofíagu 
Iffjú GömÖrbol fzakadt, 's meg hólt 1747 efzt. Vittem-
bergúan. Az Évangyélika JEkklésiák' és Oskolák11 

Történeteinek le Írására áldozta fel iffjűi efztendeit„ 
egéfíz haláláig. E- végre,- meg járta, nagy vefze-
delrnek közt t , a'két Magyar Hazát, és Néniét Or~ 
fzágot, 's Öfzve gyűjtött, valamihez juthatott, és 
tzéljára hasznosnak lenni itélt. Munkáinak i-so Da
rabja : Apparátus ad Hiftoriam Ecclefiafticam* Két Rét-
Formában. 
a.) AStn Diatalia, a' mellybe a5 Királyoknak a' Lu^ 

therána Vallás' ügyében költ Rendeléseiket pár
ban le írta. Ezen Munkájába rekefztette: Fra* 
gmenta aHoriim gejiorumve Kakotzianomm ex ipjis 
originalitás Scbedis tranfumpta open^ Qabr. Koli-
novits Sengvicienfis in XVI Libros di-visa^ ants 
impyejjionem fub Carolo VI . covffeatay exempU 
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ííí«e« nonnulia ex exemplari adkuc fibi' vefervato per 
Magnates Hungária tranfcripta* Kolinovits a' Ma
gyar és hozzá tartozó Orfzágok' Történeteit le 
írta 1701—1720 efztendokig. 

3.) A'fok küldött Levelek, mellyek kö'ztt nagy Embe
rekére is lehet találni. Hlyen a Nyári (Jr Levele 
Kisvártai Váráról, és a Révai Üré. 

4») Mica Hiftorico-Chronologica , Evangelico-Pannoni-
. ea &v.tzcy(;oipfx(ós colleBa "&' adumbrata opera vigi-
laci d'mturna Johannis Biiri (Vafioris CarponenJisJ* 
Anno verő 168520 ördinem redigi capta ex proprio 
AuBoris Mfto défcripta a. 1733 £2?fuccejfu tempó-
vis multis accejjionibus auBa, Két Rétforra. 

5.) Kotarides Hijloria Liter ária antiqui, medii $$ recen-* 
tiori's avi lineamenta. Négy Rétform, 

6.) Scriptorum Hungária Catalogus, ordine alpbabetico 
confcriptus,• anno 2736 inkinereHungarico liter ario 
colligi casptttSy ex eo tempore variis occafionibus uf-
que 1746 auBus laboré Mich. Rotar. Göm. Hung, 
Négy Rétformában. 

7.) Chronicon Hungáriáim, colligi űceptum Sempronii a* 
1738; anno verő 1745 Vit&mberga finitum. Né
gyes árkusban. 

|«) Gymnajiologia Evangelico-Hungarica* Eh*»en tsupáa 
tsak a' Lutherana Oskolák' eredetek 's fokféle Tör
téneteik iratnak meg (négyes árkusra), — Lehet 
fajnálni,' hogy ez a'fzorgalmatos Űr, közönségesen. 
nem vette fel a' Proteftaasok dolgát; és bár tsaly 
azlffjú, annak az időnek hibáitól rnentt lehetett 
volna, a'mellyben egv Vallásbéli embernek a1 

más Vallású emberről, indulat nélkül, nem volt 
fzokás írai; de az akkori idők, eléggé kimentik 
ezt az írót , és erÖteienségbÖl esett hibái nagy 
irdemeit éppsn ir»eg nem homályosíthatják. — 

Mint-
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Minthogy az írás' módja az akkori időkhöz van 
alkalmaztatva: olly formában , a'mint vágynak a' 
Munkái; ámbátor fzintén prés alá küldendők m-
Iának már közzűíök némellyek: mai időben ne
hezen láthatnának világot; de lehetne egy fzor-
galmatös, és a* mai írás' módját értÖ Hazafinak^ 
tsak ugyan fok hafznát venni ezeknek a Magyar 
Hiíloriában. —- Ed,: példának okáért, némelly 
dolgokat ki jegyzettem azokból; 

A' P J I I N Y I Familiáróh 
Prínyi Imre Nádor Ispáiiy, Prínyi Péternek az 

Attya 1519 hólt meg, Tevebesen temettetett el. Prínyi 
Péter, a' Mohátsi vefzedelembea jelen volt; azután 
1529 Zápolya Jánosnál fogságot fzenvedett; ismét 
Solimán Török Tsáfzártól 1532-ben meg fogattatott; 
végre ? egy, fzavát meg nem állott Spanyol Ember tol, 
Martinas Lifcanus-tól, Efzterg om Várának akkori 
Komendánsától meg fogattatván, 6 efztendeig fzenr 

védte az Újvári (Neoftadiutri) tömiötzöt, 's ott mégis 
hólt életének 47. efzt. ben. Teste fiatokon y nem pedig 
Tevebesen temettetett el. Fogságában, a' Bibliabéli 
Hiítoriákat egymásfal öfzve vetvén, rövideden Ver
sekbe foglalta, es mettzett képekkel eggyütt, ki
adta. — Vádoltatott, hogy az Egri Püspökséget el 
foglalta; de e'kéttséges: mert Ferdinánd Tsáfzár Prinyi 
Pétertől viíTza kivanta, a'mit el foglalt; de nem kérte 
vifl'za a' Püspökséget, tsak 'Eger Várát. Más az, 
hogy a' Prínyi Péter ártatlanságát az egéfíz Orfzág meg 
bizonyította, midőn a"NagvfzombatiOrfzágGyüléséa 
tett 1545-dik Törvénynek 55-dik Trikkelye fzerént, 
az Orízág' F6 Rendjei ezen jó Úr' fzabadúlásáért ese-
deztenek. Prínyi Gfábor maga költségen fundálta a' 
Pataki Templomot5 35 efztendös korában hólt meg a' 
Vosonyi Gyillésbea; teste a Pataki Templomban fekfzik. 

Ezer 
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Ezeket *s több illyeneket hajdani Pat. Profeffzor B&-
ftlius Fabritzius Szikfzainak tudós halotti Orátzioibóí 
mutogat Kotanieii mellyek így neveztetnek: Oratia*-
nes dua funebres. Prior de -vita B obitu Sp[ D* Gabu 
Perényi Comitis Cöttus Abaújvarienjis, Regia Curia in 
Kegno Hungária Judicís Supremu Vofierior de vita S 
morte Generofa \3 Magnifita Domina táelente Orfzág, 
habit A in S. Patak a. i$6y» edit, Vitcmb. 1570, Ugyaá 
ez a* Tudós Profeffzor s a' Prinyi Gábor Úr' márvány 
koporsó kövére, melly a' Pataki Templomba tétetett, 
illy nevezetes Verseket írt : 
Hungáriáé Proceres inter Clariífimus Heros 
Unica fpes Stirpis Lux glória fóla Perena 
Relligionis honos Patria rater heu breve regai 
Solamen populi dubiis in rebus afylum. 
Pacis amans almse, bellis eivilibus hoítis 
Imperioque bonis clemens ut fontibus afper 
Securam folitus requiem praeííare colonis 
Mufarum portus, tuus o JEccleíia vindex 
Quo duce Pannonicis fpes fulfit laetior arvís 
Quo moriente labant & fquallent cuníta videmus 
Hic jaeet ad luétum regni patrisque pereanem 
Illuííris Gábriel Procerum decus iíle perennis 
In Templo fibi qüod pridem fundáverat ipfe 
Qui licet hic fummis perfunétus honoribus amplum 
Jam nomen meruit, cui funera nulla nocebunt. 
Stemmatis ecce tarnen fatalia fiamina prifci 
Quod per fexcentos nunquam defecerat annos 
Finiit & patriis obdormuit ipfe ruinis 
Hunc Petrus in tutnulum fui clauferat ante Perenus 
Oíla parens hanc qui vallavit mcenibus urbem. 
Clara dehinc mater Szekelini fangvinis atque 
Barbara difta f'oror rapuit quam Parca prioréin. 
Ultimus his Gábriel jungit fe nominis haeres 
Quae nunc tota domms cantat fuper aethera Chriftum. 

EÍÖ1 adja Kotarides a' Tubingai Álumoium' erede
tét is. Azt írja a' Magyarokról, hogy Pannoniig jő
vén , elÖffzö'r Zemlény Vármegyében telepedtek"tneg, 
és ezt próbálja Kanfanus' illy nevezetű írásiból: Epi-
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tomt rerum Hungaricarum veluti per indíees defmpta 
AuEíore Petro Ranfmo, apud Mathiam Regem Legáto 
Regis Neapolttdnu- Témámat 1579.'.,-— A* Saxonmi 
Válafztó Hertzeg *s egyfzersmind Lengyel Orfzágí 
Király, HL Augujtmr, figyelmeteíXégére méltóztatta 
a' Rotaride/ írásait, azokat Vittenbergábál magához; 
vitette, 's igen nehezen fzerezhették viffza tőle a* 
Magyar Iffjak. ~— & Rotarides írásain kívül , fok 
fzép Könyvek vágynak itt , Németül, Deákul, Ma
gyarul, kivált á' Magyar Polgári Hiíloriára nézve. 
Itt van a1'Székely István Göntzi Prédikátor Krónikája is, 
illy Titulüsfal: Croriika ez uilagnak yeles dolga, ivott 
Székel EsivánCroccoba 1559. E z t V Könyvet minden 
Magyar Könyvek koztt leg régibbnek tartja Molnár 
Albert , a' Grammatikája* Elöljáró fiefzedében. -? 
Sok itt a' régi Theologusnak való Könyv is ; de az , 
többnyirePrédikáíziókból áll. Meg vágynak, az es-
sieretesebb Fordításokon kívül, a' Sihefter János, a* 
Heltai Gáspár Kolosban'Prédikátor, a' Félegyházi Ta-
más Delretzeni Pap' Üj-Testamentumai, és a' két Sámuel 
Könyvének Fordítása, Mélius (Júháfz) Péter által, 
•Debretz- 1565. A* kik a' Magyar Grammatika körül 
fáradoznak, itt találhatnák z'KÖvesdi, Sopronyi Prédi
kátor kis hafznos Grammatikáján kivül, a* hafznosab-

• bakát, ű.m. a' Verefzlényi Jésuitáét, a? Csipkés Komáromiét, 
illy névvel: HungáriaUhftrata, TrajeEli 1655; a' Mol
nár'Albertét, melly költ Hano-viában 1610." 

Széiiesfejérvárról írják, hogy ©ft, Jún. i^-dikén, 
egy Harangot találtak a' külső Városban, melly 3 
mázsát, és 42 fontot nyom. Az oldalán Fefzűlet 
van^Js illyen irás olvastat*; AMBRVS. SEBAS-
TrANVS. DE. DALMAD. PRECEPTOR. AL-
BRN. 1. £. íí.. o. Ki'nség -kívül 13^-dik efzten-
doben, Nagy Lajos Magyar Király idejében öntetett. 
Szép hangja vágyon; formája is fzép. 

.̂ ül, . Bét 5, 
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Béts. 
Örömmel értettük nagy helyekről, Hogy Au~ 

Jiriának és Pruffziának borongós Egei, mellyek rontó 
's pufztító menykövekkel fenyegetÖdztek darab idotol 
fogva: most minden órán ki fognak tifztúlni, 's ko
mor tekinteteket, vidámító ábrázattal tserélik fel. — 
Meg marad a' Békeíleg ~ mellyben, ha igazán gon
dolkozunk, több is valójában a'.haízon,, mint a 'kü-
lomben leg fzerentsésebb Hadakozásokban is. Már 
az Eggyeílég' Feltételeinek elöl járó Tzikkelyei is 
(Praeliminaria) meg vágynak határozva.— Ugy en
gedni valamit,' hogy kevesen fokát nyerjen az Em
ber: nagy okoílag. 

Talám a' Porta fem fogja már fokáig húzni halafz-
tatu a'Békéllést. Ennek reménylésére, új funda
mentumot fzolgáítat B. Herbert-ntk Júl."" a-dikán Ba-
larestbe lett indulása. 

Á% Triejii Tudósítások fzerént, az oda való ki 
kötő helyben múlatott hajós Seregek az Orofzoknak, 
Orofz Oberítüeut, Lorenzo Guglielmi kormányozása 
alatt, a' Görög Orfzág és Asia köztt fekvő Tengerre 
indult Jún. 2i*dikén olly tzéllal, hogy magát Oberft-
liéut Lamhro Cazzioni-val egybe kaptsoíja, és azt fel 
fegélje. — Lambro Cazzioni-n&k néhány izben fzép 
fzerentséi voltak egymásután a' TörökökeVen; hanem 
az el múlt Máj. 19-dikén nagy erővel menvén teája 
a' Törökök, úgy meg viselték, hogy 6 hajó vefzte-
seggel kénteleníttetett magát Cerigo Szigetje felé 
vonni, melly a' Velentzeiek birtokában vagyon. 

Oláh Orfzág. 
Ezen itt következő Tudósítás, a* Fekete-

Gye? ̂ y ót ostromlott Seregtól érkezett 
közelebb hozzánk: 

*Jún. 
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