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dcrich Adclphs hove Fodsel har givet Anledning til. Iblam
ander har cn Deputcred fra Staden Soderhamn, da han paa
Byens vegne aflagde sin allcrunderdaniHste Lykonffning , re-
fereret, at paa er ode oz rort Sked nar ved bemeldte Kisb-
stad, hvor Hans Kongel. Hryhcd , Throufolgercn, for nog-
le Aar siden en passant havde sxiist Frokost under aaben Hnn-
mel , vare forst 2 unge Tracr opvoxnc ; men da udi indcvk-
rende Aar ogsaa det tredie var kommet til syne, havde Ind-
byggerne der i Byen auseet der for et lykkeligt Omen om en
tredie Prinzes Fodsel. Hans Kongel. Hoyhcd har ladet sig
denne Udtolkning naadigst besaldc, og beineldte Depurered
er med megen NaadcS Dcviisning sendt hiem igien.

Prag, den r7kug.
Esterat her i Sondaqs havde indfundet sig st Amall Trop-

per af det Philibertistc Dragoner-Regiment , saa er disse nu
saa vel som ke trende her garnisonerende Regimenter, nem-
lig Erke- Hertug Carls, det Harschiff« eg det Hallerste , i

Onsdags udmarchcrede til Camvemcntet ved Kolin. Dette
Campement bliver er af de allersmukkeste, som nogen Tider
seet, saasoui alle Keyserl. Kongel. Regimenter bestaac ev al-
fene af det udvaidefle Mandffab, men ere og saa vel Svede
ndi dereS Ercercice, at de ikke tor vige for nogen Pujssances
Tropper i Europa. Dette er at forstaae faa vel om de Tod-
stc, som om de Ungarste National-Regimenter, saasom dis-
se sidste sortien- samme Berommelse som de serste , saa vel i
deres Erercice , som udi god Orden og starpDiscipline. Fyr-
sten af Lobkewib er alk nogle Dage forud rerst dnben , og

Hans Hoyfyrstel. Durebl. stal commandcrc terre CorpS fem
Fcldk Marechal.

Jnfprnek, den 8 Jul.
I gaar Nak ere 9 Plader, samt 2 saa kaldede Lauber, der

staae langs op paa Afsnittet, af det navnkundige 'aa kaldede
gyldne Tag bortstaalne. Om Morgenen saae man en Sti-
ge paa Sprinkelverker for Vinduerne i den friste Erage o«
ven ved Gangen af der gvldne Tag , og der neden for fandtes
et Rccb stagen om Jern-Treer -Stangen, som naard« ned ind-
til Jorden. Det er ar undre , hvorledes Tvven har kunder
komme op, faafom Stigen befandrcs for kort til at fuldbyr.
de dette Tyveri«. Men ror' c>t forstaae denne Relation, maa
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Ov'crfattclfc af fcu Crimmiste Tarlar Chans Skrivelse kil

Hans Kongcl. Majcstek af Polen.
ViArslanGhiray, asGudsNaade souvcrain Chanover

det hccle Crimmiffe Tartarie , Akierman over de beboede Slet-
ter, samt saa mange andre Provinzcr og Nationer :c. Ef-
terår vi have forsikret den allernurgtigste August den Tredie,
Konge i Polen og Srore-Hertug i Litthanen , om vor arbs-
digste Hilsen, oplade Vi oprigtelig, ar, siden de fra Arilds
Tid imellem vores Huns og den Polstr Krone oprettede Freds-
Tractarer , saa vel som de Rettigheder , der have Venstab og
god Naboe-Forstaaelse til Hensigt, ere altid iagttagne, og
fornemmelig med Eders Majesiec hclligen kultiverede, og man
paa begge Sider har sogr ved Gesandters Affardigelse , for-
nemmelig siden Eders Majcstcls lykkelige Avcnement til Thro-
ncn, at girrc denne gode Forftaaelse jo mcere og mecre fuld-
kommen og fast, og vi tilmed ere ovcrbcviist om Eders Ma-
jestcts naturlige Tilboyelighcd til dens Vedligeholdelse, saa
have vi agtet fornoden, at folge denne vore Formands pri-
selige Maxime , og ar give derpaa virkelige Kiendetegn. For
ar bevidne vores oprigtige Mccning , og at kunde lcgge for
Lyset vor Langsel , at Bi ved narvarende Tid vil vedligehol-
de dette ubrrdelige Venstab, og alt det, der kand have Hen-
sigt ril god og fuldkommen Naboe-Oprigtighcd, saa sende Vi
ril Eders Majestet til den Ende som Envcrre Os Elffclige M»-
stapha Aga, en fornem Person af Tartanet. Da nu Eders
Majestet haabes at vare tilstrækkelig underrettet cm, at Vi
ansee det for en besynderlig Skyldighed, at opfylde paa der
noyeste og holde udi all Estime de ved en solenne Tractat imel-
lem o stipulerede Rettigheder og Vilkaar, saa haabe Vi, at
De paa Deres Side ogsaa stal holde Havd over dem , eg ved
falles Forpligtelse giore dem des mecre varagnge, paa det for-
medelst dette tienligc Middel den gode Forstaaelse imellem beg-
ge Nationerne jo mcere og mecre kand rodfastes. Vi tviv-
le ikke paa ar fornemme saadant ved vores Envoyes Tilbage-
komst, naar han faaer aflagt sin Skyldighed hos Eders Ma-
lestet ic.

Stokholm , den 4 Aug.
Paa narvarende Tid , da Rigets Affaircs ere bragte i saa

god Forfatning, at derom intet foranderligt kand meldes,
»nnsterer Publieum sig mcd hvad Nyt den Kongel. PrinjZri-
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