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Memel den 24 Julij.

Äk infinna flg dageltgen Officerare, font 
U rlla och eländigen äro blefferade/ och dro alle huus dels 

med them/ dehls andra flpchtlingar vpsi-lte/ sa ar the öf- 
rige/som efter them aro ankomne/ bafwa mast begi/wa 
sig widere ät Tilsit. J Mitmr aro ock sa pa voo bleffe

rade / hwilkom the Swenste hafwa ülfaat / at tßc stalle laga sig 
tadan/och fa draga/hwart ghe Wille/i widrigt fall stalle the föras til 
Riga/ och hantcras efter krigsmanner; TheSwenste lera ihop alla 
hastar och wagnar at föra thet af Saxewa tagna godset ät Riga. 
Vti Kobrou-Skantzm hafwa wgrit 2 Regimeaten Ryffar/ och/ ta 
the sedt/ Hutu th'et gatt til/ samt/ at pättheu ena stdan Skildwak- 
ten blifwit nedstuten/ hafwa the lupit vt pä andra sidan efter ft na 
bröder^; har aro öfwer fo. wagnar med gods ankomne. Folket 
berattar / at Heia wagen Hit ät stal wara full med manstap / 
dehls helbregda / dehls stuka och sarade. The Swenste halla Mi- 
tau stangd och komma therifran Hit ar mga bref.

. * Mitau den 27 Julii. Har til Haller hans^xceN. Gen. Major 
9)körner/ som en Cheff har commencieracie General god ordre, och ar 
alkrt, afwacktandes Hans. Kongl. Mayrtz til Swerige ankomst/ sonr 
en mijl hqrifran statt med Armeen, Sakerna/som hafwa hört Sax
erna til/ och warit insatte hos thenna stadsensinbyggiare/ aro con. 
fifcerade; sasom ock vtur 2:ne wissa huus tilböriga Saxsiste betien- 
terne/ som har bodt och mast rvmma förthe Swenstas ankomst/alt 
blifwit vttagit och brackt pa blattet. Af the Saxststa Troupper 
Hörer man intet/ allenast/ at the drabbat med the Swensta wid 
Bauschke och fätt stört nederlag/ samt mast lemna sin Bagage 
Vti sticket; hwawM förwantes conbrrnarion. e

k. 8. HansKongl. May:ttilSwerige stal hafwa latit vtgä 
i Curla'nd ett Manifest/ at bwar och en stulle trygg och saker blif- 
wa wid fit bostalle/ och ingom i nagot mähl thet ringesta ondt 
wederfara/jämwa'l then/ som orsak hafwer at klaga/ för tilfogad 
flada af soldaterna / fa tijodubbel ersattning. Hertigen Ferdinand 
stal ingen mera wara plickttg at lpda/ vtan ther nagot ar at stad- 
a/ stal thetvndertecknas af HennesHögfurstl- Durchl. Hertigm-
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nan/ och sä gillas- Theremot befallts ufi samma Manifest/ at 
man Hertig Ferdinand kädan efter / stal kalla en Saxsist Geuerak 
FäldTvgmästare/men icke mera Hertig af Chnrland; hwarjämte 
icoco Richdl. vrlüswade äro at lheil / som Honom lefwererandes 
^^^Mitau den 29 Julii. Tbe Swenste halla mycket stärkt wackt/ 
Portarna besatte/ och pattrollera om natten med foo Ryttare. I 
medkertid blifwer Höet häromkring aldeles npsurageradt/ som lärer 
förorsaka stör brist therpa häreftcr; in trl daco hafwer staden ännu 
icke satt gifwa underhald för Soldaterna/ mera an vtqwarteringen 
pä Cron-Räkningen/ 20. Tunner öl/ 60 Tunner mältids dricka/ 
z Tunner sill/ och en stör qwantitet ärter och gryn/ sasom ock hwar 
och en borgare är palagt at baka/af en wiß qwantitet sichtadt miöl/ 
storpor för Swensta Armeen; dn aro ifrän landsbygden til nägra 
sakers och proviantets afförande at Riga vpbodade poo hastar/ 
hwilkeock sa störstadehlen redan äroankomne; ellieststolatheSwen- 
ste/bwilkas Armee bestär af^OOOo mann infödde Swenflar/ och 
ther til rooo Finnar samt 200 Esthnifla Ryttare/ stä wid Thoms- 
dorff7 ä 8. mijl här ifrän/och wara frimodige at mga drabningen 
med fienden/ the Saxsiste och Moscowitiste theremot flola stä wid 
Neuer-Rade icke längt ifrän Birtzen/ och lida stor brist pä provmnt; 
Swensta Armeen commendfrar KoNUNgtN sitlf/ hafwandes Mtd sig 
General Licut. Rhenstiöld och General LieuL Liven, jämte 8 General 
Majorer, och stal Hans Kongl.Mayrt til Twenge ännu icke willja 
yttra sig om wissa Fredspurctcr/ then Hollänsta Envoyen jemwäl 
än icke audrentz hafwa erhällit. Uti Litthauen stal första Umversalet 
tller Utstrifningen til Generalt vpbod wara publicerad, men thet Hal
les sä före/ at sadant allenast är ansedt til at bewaka GrämZornas 
säkerbet uti Stor-Furstendömet Littauen.

Memel den 31 dito. Ra'tt nu berättaren Sachsist Major, som 
kommer pa stunden vtur Lägret ifrän Bauschke/ at Sachernas och 
Ryssernas Armee, (*01.11 statt wid Kokenhusen / vpbrmit ifrän sam
ma orten/och bägge nationer genom Elttauen/ vtider Baujchke/ sig 
dragit tilsamman/ och tädan gatt vpföre ätBirftn i Litchauen/ wa- 
randes fullkomligen 1 tben tanckan/ at the med thet första läre kom
ma at lefwerera the Swenste cn ßattallie.

. ' Dantzig



Dantzig den ; Augufti. Jftan Königsberg bem'ttes/at vtk MLa» 
anstalt gtöl'D nr til at bortfüm Sachsernas Magazin, Canoncr, Baga
ge och CH dehl af Cancelliet/ samt andra saker/ Ä Riga/ och at rcdan 
mera an foo wagnm afförde dro; Printz Ferdinand flal war« bk-f- 
krad och fangen. Forlcdnc Sondags late z:ne Kongl. Swcnffe 
Fregatter/ som thcrpa om Mandagen dro stglade hdrifrdn dt Pil- 
lau' ester fluten Gudstienst och giord kacksayelft för tben förldhute 
(Legren/ har pa rhedden spörja singladie meb dubbel Lösen af sina 
24 Canon»-. The Sachststc Generaler Flemming / Goltz och Brand/ 
somsig har vppehalla/hafwa warit mpckikförbiflrade rheröfwer / 
ot sadant ar skedt pa Hans Kongl. Mayil; Terrikorio/ och mänge 
'°°° iMggiare Hara orten flgtheröfwer icke nnßiiögdebctedthafwa. 
Brefifran Warschau forma'la/ at Konungen af Pohlen förnim« 
mandes thefla tidcndcr/ flg Helt vnderligen akburit; at Han i wrede 
fdt sig pahasten/ men thcn scdan med Pistolen sslititför hiifwudet / 
rhereftergattilcnBiom/ som waritvnderhäflen för rooflull / och 
huggit hufwudct afthcnlamma/ ochandtcligen Wa'cktarcna twun- 
g>t then andra/ och r.Lepon at flappa lösa ibland folket.

k. s. Nu are tidender med Pasten komne/ at the Sachsifle icke alle
nast ofwergifwit Kokenhusen/ vtan ock atSachstflc och Mostowiri- 
fte Armeen af HisKl'M.t tilSwerige wlali'er flagen ar/ ochda-a. 
xe och Artiglene uh Segerwinnarens hander kommst; resten af fir 
enderna flal hafwa dragit sig widare in at Litkaucn.

Ett annar ifran Dantzig afsamma Dato. Brcf ifrän Königs
berg ankomne i dag innehälla/ at the Sachstfle stg retirerat ät Birsen 
i Litthauen.

ExtraxtBfur ctt Bref ifrän Carls-Crona den ;o julii. I dag ar 
en fleppare l)ar mkommen vtur Oster-siön/s»m förkunnar/ at Hans 
May:t/war allernadigste Konung/ sedan Hans Maptt med sin Ar- 
™ec lpckeligen kommst öfwer Dünaströmen/ scdermera twenne resor 
rakat fienden/ och then samma aldests flagit vtur fa'ldtet/ samt all

Artillerie och Bagage eröfrat. Continuationen therpa förwauta 
wi ther ifran orten medthet första. '


